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VOORWOORD 

Gaarne wil ik iedereen bedanken van het Laboratorium voor 
Omvormtecbnologie van de vakgroep WPA, '1'U Eindhoven voor de 
leerzame stageperiode. 
De goede begeleiding, de prettige samenwerking en bovendien de 
uitstekende sfeer, hebben ertoe bijgedragen dat dit voor mij 
een stageperiode is geweest, waar ik met veel plezier aan 
terugdenk. 

Eindhoven, Juli 1991 

Silvy Horbach. 
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SAMENV A1'1'ING 

Tijdens mijn stageperiode aan bet Laboratorium voor 01llvorm
tecbnologie, vakgroep WPA, van de Tecbniscbe Universiteit 
Eindboven, beb ik me bezig gebouden met Laboratorium automati
sering. 
Ter ondersteuning van de trekproeven, die in bet Laboratorium 
voor Omvormtecbnologie, uitgevoerd worden, 'Wordt gebruik 
gemaakt van programmatuur ter aquisi tie en verwerking van 
data. 
Van'Wege onderboud van de bestaande programmatuur, diende een 
nieu'We versie van de programmatuur gescbreven te 'Worden, 
waarin tevens nieu'We specificaties zijn opgenomen. 

In dit verslag 'Wordt acbtereenvolgens bebandeld wat een trek
proef fysiscb inboudt, boe een trekproef matbematiscb geformu
leerd 'Wordt en boe de proef uitgevoerd 'Wordt. 
Hiernaast 'Wordt de aan'Wezige bardware, ter ondersteuning van 
de trekproef, besproken. 
Tenslotte 'Wordt ingegaan op de bestaande programmatuur en de 
nieu'W te ont'Wikkelen programmatuur. 

De in dit verslag gespecificeerde programmatuur is gellllplelllen
teerd in TP 5.5. Tijdens de implementatie is de programmatuur 
voortdurend getest, zowel op deelstukken als op bet gebeel. 
Het eindresultaat voldoet aan de gestelde eisen. 

Analyse III 
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INLEIDING 

Dit verslag is geschreven naar aanleiding van de stageperiode 
in het zesde semester (februarl tot juli 1991) van de 
Informatica Opleiding aan de Hogeschool Heerlen. 

De stage werd doorlopen aan de Technische Universiteit Bind
hoven, Vakgroep WPA, bij het Laboratorium voor Omvormtech
nologle. 

Het doel van dit verslag is een beeld te geven over de werk
zaamheden die verricht zijn bij het oplossen van de stage
opdracht. 

Deze stage-opdracht luidt: 

Het 6ascbrijven, verbeteren van en het toevoegen van nieuwe 
sp8cificaties aan bestaande programmatuur die gebruikt wordt 
ter ondersteuning van het uitvoeren van de trekproef. 

In hoofdstuk 1 wordt een omschrijving van de organisatie
structuur gegeven. Verder worden de werkzaamheden van het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie toegelicht. 

Hoofdstuk 2 geeft de fysische achtergrond van de stage
opdracht. 

Hoofdstuk 3 beschijft de apparatuur die gebruikt wordt en hoe 
deze ingesteld moet worden. 

In hoofdstuk 4 wordt eerst een schets van de bestaande pro
grammatuur gegeven. Daarna wordt uitgelegd wat er in veranderd 
moet worden. Het uiteindelijke ontwerp is in een apart rapport 
opgenomen: WPA 1149 Technisch Ontwerp. 

Analyse 1 
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HOOFDSTUK 1 

DE WERKOMGEVING 

De Technische Universiteit Eindhoven, in 1956 gegrondvest als 
Technische Hogeschool Eindhoven, bestaat uit een achttal 
faculteiten, aan welke voor het merendeel technische discipli
nes worden onderwezen. Elm van deze facul tei ten is de facul
teit der Werktuigbouwkunde. Daar de werktuigbouwkunde een 
groot gebied beslaat, is deze faculteit opgedeeld in een 
drietal vakgroepen. (zie figuur 1) 

Werktuiq-
bouwkunde 

I I 
WFW WPA woe 

Fiquur 1. Faculteit Werktuiqbouwkunde 

Deze drie vakgroepen bestrijken elk een deel der werktuigbouw
kunde. Zo bestrijkt de vakgroep WFW de fundamentele gebieden 
mechanica, dynamica en de thermodynamica. De vakgroep woe 
bekijkt de constructieve aspecten en de vakgroep WPA concen
treert zich op de productietechnologie en -automatisering. 
Iedere vakgroep zijn vervolgens verscheidene deelgebieden 
aanwezig, die 1 a 2 aspecten in het bijzonder beschouwen. 
Binnen de vakgroep WPA zijn o.a. de onderzoeksgebieden: 

- Algemene Productiemiddelen 
- Productiebesturing 
- Materiaalgedrag in de fabrikage 
- Mechanische Bewerkingsprocessen 

Deze laatste groep wordt aangeduid met het Lab voor Omvorm
technologie, binnen welke ik mijn stage volbracht hebe Hierna 
volgt een overzicht van de personele bezetting. 

Analyse 2 
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I Dr. ir. J. Ramaekers I *3 

Hecbaniscbe Bewerkingsprocessen 

Ir. s. Hoogenboom 
Ir. L. Houtackers *2 *4 
H. Smeets 
A. van Ierland 
T. de Groot *1 

Ir. R. Sniekers } AlQ 

Ing. G. Harkslag *2 (niet meer aanwezig) 
Ir. J. Koolen } met kontrakt 

S. Horbacb } stage 

*1 begeleider praktijk trekproef 
*2 stage-begeleiders 
*3 groepsleider 
*4 plvgroepsleider 

Figuur 2. Laboratorium voor Omvormtecbnologie 

Het boofdonderzoeks gebied van dit lab is de procesbescbrij
ving van omvormende bewerkingen. Bij dergelijke omvormende 
bewerkingen (men denke by. aan bet persen van een autodeur uit 
een vlakke plaat) spelen o.a. de materiaaleigenscbappen van 
bet werkstuk een grote role Om nu gefundeerde uitspraken te 
kunnen doen m.b.t. deze materiaaleigenschappen, wordt onder 
andere gebruik gemaakt van de trekproef, die in hoofdstuk 2 en 
verder, nader wordt toegelicbt. 

Analyse 3 
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HOOFDSroK 2 

ACHTERGROND VAN DE OPDRACHT 

$ 1 DE OPDRAC1l2' 

Opdrachtomschrijving: 

Het 6J1lSchrijven, verbeteren van en het toevoegen van 
nieuwe specificaties aan bestaande programmatuur die 
wordt gebruikt ter ondersteuning voor het ui tvoeren van 
de trekproe:t. 

Opdrachtgevers: 

Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers 
Ir. L.J.A. Houtackers 
Dhr. If.Th. de Groot 

Analyse 4 
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S 2 DB 7'BElCPRQBF 

S 2.1 Inleiding 

Omvormen: productieproces, waarbij bet produkt gemaakt wordt 
door het opdringen van een blijvende vormverande
ring. 

Bij het omvormend bewerken z~Jn de materiaaleigenschappen van 
groot belang. Deze bepalen namelijk enerzijds de proceskracht, 
maar hebben anderzijds ook invloed op de geometrie van het 
eindprodukt. 

Het vakgebied omvormen kan in twee delen gesplitst worden: 

-warm omvormen: hier wordt energie in de vorm van warmte 
toegevoerd (bv. smeden) 

-koud omvormen: (bv. dieptrekken) 

Een andere indeling is bet plaat- en massief omvormen. 

Om geschikt te zijn voor koud-omvormen moet het materiaal over 
een aantal eigenschappen beschikken. 
Deze zijn: 

het moet strekbaar / rekbaar zijn 
• het moet plastisch te deformeren zijn en de gedeformeerde 

vorm behouden 
• het moet verstevigen (door deformeren sterker worden) 

De omvormeigenschappen van materialen zijn zeer verscbillend. 
De trekproef is "n van de mogelijke proeven om de materiaal
eigenschappen bij omvormende bewerking te detecteren. In feite 
wordt met behulp van een trekproef het plastiscb materiaalge
drag beschreven. 

Analyse 5 
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.Achtergrond: 

In het Laboratorium voor Omvormteehnologie wordt de trekproeL 
uitgevoerd, ter bepaling van enkele materiaalparameters. 

Globaal houdt de trekproeL het volgende in: 

Ben strip metaal van 15 em lengte, ± 1 em breedte en ± 2 mm 
dikte - trekstaaL - wordt, aan de uiteinden, tussen twee 
klemmen gespannen. Om de trekstaaL heen zijn twee paren opne
mars geplaatst. 
Vervolgens wordt de staaL vol gens de hartlijn door een oplo
pende kraeht belast. Onder invloed van deze belasting gaat de 
trekstaaL uniform deLormeren (vervormen). Hij wordt enerzijds 
langer en anderzijds smaller en dunner. De twee opnemers meten 
deze breedte- en dikteverandering OPe 
(Voor een gedetailleerdere omsehrijving zie hoofdstuk 3 van 
deze analyse) 

Deze vormverandering is te verdelen in 3 gebieden. 
(zie Liguur 2.1.a en 2.1.b) 

Analyse 6 
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LO L1 

Figuur 2.1.a 
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Figuur 2.1.b. 
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1 - Bij niet te hoge belasting treedt bij de meeste metalen 
elastische deformatie op: d.w.z. dat bij het wegnemen 

van de belasting de staaf weer tot zijn oorspronkelijke 
vorm terugveert (elastische rek). 

2 - Vanaf een zekere grens - de initiale vloeigrens (a~o) -
gaat het materiaal ook RJ,astisch deformeren (vloe~en): 
d. w. z • dat na ontlasten, een deel van de aangebrachte 
deformatie blijvend is (plastische rek). De optredende 
terugvering is gelijk aan het elastische deel van de rek. 

Tijdens de plastische deformatie neemt de benodigde spanning 
toe. Di t noemt men de versteviging van het materiaal ( 'work
hardening'). Het materiaal heeft een blijvende deformatie. 

Van deze versteviging wordt bij de omvormtechniek bewust 
gebruik gemaakt door producten een extra vormverandering (is 
aanbrengen van rek) te geven, waardoor het uiteindelijke pro
duct sterker wordt. 

3 - Indien de de staaf nog meer verlengd wordt, zal op een 
bepaald moment het materiaal lokaal sterk in doorsnede 
afnemen; dit noemt men het begin van de insnoering. De 
doorsnedevermindering overtreft de versteviging vanaf dat 
moment. Als gevolg hiervan gaat de trekkracht door zijn 
maximum (F =af· A), zie figuur 2.2. 

F.A.a 

Figuur 2.2. HtrekproefverloopH schematisch weergegeven 

Bij de trekproef betekent het begin van de insnoering het 
einde van de uniforme deformatie. 

Analyse 8 
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Bij bet uitvoeren van de trekproef worden in bet algemeen bet 
in figuur 2.3. weergegeven verband tussen verlenging en kracbt 
gevonden. 

NORHRRL VERLOOP 

F 

f 

!?!ASTI ';,,, .)'1 
gEI;I(;i> t 

• 

Figuur 2.3. 

I 

I 
I 

Kt(1cil t- ver£e~CJin9S ~ia.9I'Q.l'I"1 

kracbt (F)- verlenging (&1) 

ait figuur 2.3. zijn makkelijk de bovenstaande 3 gebieden af 
te lezen. Ook de max. kracbt is er uit af te lezen. Bcbter 
deze grafiek geeft voor 2 staven van betzelfde materiaal, met 
verschillende lengte en doorsnede, 2 verscbillende grafieken. 
Om materiaalparameters af te leiden moet de grafiek lengte- en 
doorsnede-onafhankelijk gemaakt worden. 

Het verband tussen de maat rek en de nominale spanning geeft 
deze onafbankelijkheid weer. (figuur 2.4.) 
De incrementele maatrek is gedefinieerd als de verbouding van 
de verlenging dl en de oorspronkelijke lengte 100 

de = dl 1 10 [ - ] 

Na integratie wordt dit de eindige maatrek: 

e =(1/10)-1 

De nominale spanning is de verhouding van de op de trekstaaf 
werkende kracbt en bet oppervlak van de oorspronkelijke dwars
doorsnede. 

Analyse 9 
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I I 

~ 
Wominaie !lAannin91-

~CtU. t rei. di.a.qr(un 
(iechnische treKKr-o",,,,C) , 

Figuur 2.4. maat rek (e) - nominale spanning (aN) 

Daze grafiek geeft echter geen wiskundige relatie weer. 
Als echter de natuurlijke rek tegen de ware spanning wordt 
uitgezet is er wel een wiskundig verband uit af te leiden. 
(zie figuur 2.5.) 
Voor een gedetailleerdere afleiding hiervan, zie bijlageA. 

Natuurlijke rek 
Ware spanning 

f = Ln ( 1 / 10) 
a = F / A 

I 

(f~ ------,---r:---
I 

, 
naALUl eL~r.:..c.. ret( - : 
Wo.re spanning- 1ciio.grum 

I (loIQ.re b-e.#(KrrurV",e) 

I ! 

Figuur 2.5. natuurlijke rek - ware spanning 

De kromme in figuur 2.5. noemt men in di t geval de verstevi
gingskromme. 
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Omdat de verstevigingskromme, als wiskundig model, de basis is 
voor veel analyses van omvormprocessen, is het belangrijk de 
beschrijvende functie op correcte wijze experimenteel te 
bepalen en de parameters goed vast te leggen. 

In het Laboratorium voor omvormtechnologie wordt voor expo
nentieel verstevigend materiaalgedrag de volgende internatio
naal aanvaarde verstevigingsfunctie gebruikt: 

Clf = C ( E + £0 ) a 

Hierin is: 

~ momentane vloeispanning : ~ = F / A [N/~] 
£ effectieve rek : £ = Ln (1 / 10 ) 
C karakteristieke deformatieweerstand: C = Clf als e= 1 
n verstevigingsexponent : n = tan a (fig.2.6) 
EO voordeformatie 

Het deze relatie zijn de namen van Ludwik, SWift en Nadai 
verbonden. 

Als de verstevigingsfunctie wordt uitgezet in een dubbele-log
grafiek, ontstaat een rechte lijn, zie figuur 2.6. 
Hieruit kan gemakkelijk de C en n bepaald worden. 

b 

14g 0\, 'Zlo9C""·~ ~v 

~~---------~------ J 

-2-
I 

0,01 

-1 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I LDgf.... 0 

J (£~t) 

Figuur 2.6. Dubbel-log grafiek 
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Gedurende de gebele proef worden door de verplaatsingsopnemers 
data gesampled en naar de PC gestuurd. Vervolgens worden de 
data verwerkt en worden o. a. voorgaande materiaalparameters 
berekend. 
Hiervan worden naderband grafieken gemaakt. 

Analyse 12 
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HOOFDS'l'UK 3 

IIET UITVOEREN VAN EEN TREKPROEF 

§ 1 Inleiding 

In hoot'dstuk 2 is ui teengezet vol gens welk t'ysisch proces de 
trekproet' verloopt. Om nu bij een trekproet' de materiaalgege
vens te kunnen bepalen, dienen de relevante grootheden opgeno
men te worden. Dit laatste kan op twee manieren gebeuren: 

- Handmatig d.w.z. de meetwaarden om een vast aantal seconden 
0pschrijven en tevens de materiaalparameters handmatig 
berekenen met behulp van de ontstane tabellen. 

- Automatisch d.w.z. de meetwaarden via de Datataker opslaan 
in het geheugen van de PC en bovenstaande berekeningen door 
een PC laten uitvoeren. 

In beide gevallen blijven de handelingen die verricht moeten 
worden door de gebruiker gelijk. Als eerste wordt de trekbank 
en overige apparatuur goed ingesteld. Vervolgens moet de 
trekstaat' opgemeten en ingespannen worden. Hi ern a kan de 
meting beginnen, waarbij om een vast aantal seconden de vol
gende waarden opgeslagen ot' opgeschreven worden: 

kracht (F in volt) 
breedteverandering (6b) 
dikteverandering (6s). 

Als de proet' be§indigd is worden de materiaalparameters bere
kend. 

De volgende paragrat'en gaan in op de instellingen van de 
apparatuur, omdat deze van belang zijn voor het begrip van het 
programma. 

Analyse 13 
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De ProetoRSte1lillg 

Op de volgende bladzijde ziet U een schematische weergave van 
de proetopstelling. Als toelichting hierop worden puntsgewijs 
de verschiIIende onderdelen van de opstelling kort omschreven. 

~. De verplaatsingopnemers: 
Deze zijn inductiet. Een verplaatsing van de meetstitt 
resulteert in een inductiespanning. Er is een paar meet
stitten dat de breedteverandering meet en een paar dat de 
dikteverandering meet. De meetstitten zijn tegenover el
kaar geplaatst, zie het schema op de volgende bladzijde. 

2. De meetversterkers: 
Deze versterken de inductiespanning van de opnemers. Er 
zijn twee meetversterkers, aim voor de breedtemeting en 
aen voor de diktemeting. 

3. De Kistlercel: 
Hiermee wordt de trekkracht op de staat gemeten via een 
piezo-element dat een bepaald ladingsverschil atgeett. 

4. Ladingsversterker: 
Deze versterkt het Iadingsverschil dat atgegeven is door 
de Kistlercel en zet dat om in Volt. Op de versterker is 
een range instelbaar, die het bereik van de uitgangssig
naalgrootte aangeett. Deze rangeinstelling wordt a.d.h.v. 
de te verwachten max. kracht berekend. Bij het omrekenen 
van de digitale waarden, atgegeven door de datataker, 
wordt o.a. deze range instelling meegenomen. 

5. De mV-Meters: 
Er zijn drie mV-meters die de vol tsignalen van de twee 
meetversterkers en de ladingsversterker opmeten. Tevens 
worden deze signalen digitaal weergegeven op 3 LEDjes. 

6. De datataker: 
Deze meet en bewerkt de binnengekomen analoge voltsigna
len van de mV-meters volgensgeprogrammeerde wijze. De 
analoge signalen worden omgezet in digitale signal en, 
zodat ze geschikt zijn voor verwerking m.b.v. een pc. 

7. De PC: 
Deze bestuurt de data taker en verwerkt de binnengekomen 
signalen. 

Analyse 14 
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De JlerJewijze 

1. apparatuur aanzetten 

Om de electronische circuits op bedrij~stemperatuur te brengen 
verdient het aanbeveling de meetapparatuur vroegtijdig aan
zetten, alvorens men de meting daadWerkelijk start. Een richt
tijd van ongeveer 20 minuten wordt hiervoor aangegeven. 

2. opmeten beginmaten 

Vervolgens moet de beginbreedte (bO) en de begindikte (So) van 
de trekstaaf gemeten worden met behulp van een schroefmaat. 
Meet in beide gevallen de kleinste maten. Het is van belang 
dat deze opmeting zeer nauwkeurig gebeurt, omdat deze belang
rijke invloed heeft op de resultaten van de proef. 

3. inspannen staaf 

Hierna kan de trekstaaf ingespannen worden in de spanbekken en 
tussen de verplaatsingsopnemers (zie schema). De staaf dient 
niet te ver in de spanbekken gezet te worden, omdat de opne
mers voldoende plaats nodig hebben. OOk mag de staaf niet 
scheef o~ gedraaid zijn. 
De trekstaaf heeft nu nag geen voorspanning. Het krachtsignaal 
dient op nul gezet te worden door een reset te geven aan de 
ladingsversterker. 
Om de staaf vast te zetten, kan met behulp van een handWieltje 
de staaf een voorspanning gegeven worden. Deze voorspanning 
ligt rond de 200 N (20 mV), afhankelijk van de materiaal 
vloeigrens. 

4. opnemers afstellen 

get de opnemers in het midden van de trekstaaf. 
De opnemers moeten eerst binnen hun meetbereik gezet worden, 
alvorens ze kunnen gaan meten. Dit afstellen gaat volgens een 
bepaalde procedure. 
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- Berst worden alle 4 de verplaatsingsopnemers vrijgemaakt van 
de trekstaaf. (geen contact met de trekstaaf) 

- Hierna wordt 66n van de twee dikteopnemers met de schroef
spindel naar de trekstaaf toegedraaid, totdat de mV-meter 
± -1500 mV aangeeft. 

- Vervolgens wordt de andere dikteopnemer eveneens naar 
de staaf toegedraaid, totdat de mV-meter exact 0.000 aan 
geeft. 

- Tenslotte wordt dezelfde procedure voor de breedteopnemers 
gevolgd. 

- Het afstellen van de opnemers kan nauwkeurig bijgeregeld 
worden met de Voltmeter. 

Nu zijn alle benodigde voorbereidingen getroffen en kan ge
start worden met de proef. 
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S 1.4 De datataker 

I Algemene in1eiding 

De datataker (DataLogger DT100) is een microprocessor voor het 
ui t1ezen, ops1aan en veZ'W'erken van fysiscbe grootheden zoa1s 
voltages, temperatuur, druk etc. VooZ'W'aarde is hierbij echter 
dat de ingangssigna1en van de datataker e1ectrische grootheden 
zijn zoa1s spanning, stroomsterkte of een digita1e status. 

Het werken met de Datataker vereist een PC of terminal voor 
het invoeren van commando's, bet 1ezen van geretourneerde data 
en voor bet definiiren van de in- en uitgangen van de Datata
ker. Een standaard RS232, RS422 of RS423 serii1e interface is 
in principe hiervoor geschikt. 
De datataker bescbikt over een gebeugen van 24 Kb RAM, zodat 
de moge1ijkheid bestaat de metingen ook op te slaan. Naderhand 
kunnen ze dan uitge1ezen worden door de PC. 
Al1e communicatie van en naar de Datataker geschied in stan
daard ASCII. Daardoor kan de output van de Datataker direct op 
een scberm gescbreven worden. 
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II De COmmando's van de Datataker 

In deze paragraa:t zu11en de meest be1angrijkste commando's 
besproken worden. De bedoe1ing is om te begrijpen welke com
mando's in bet progra1lUlJa gebruikt zijn en waarom. 

Het is be1angrijk te weten dat de meeste commando's met boo:td
letters gescbreven worden. Verder dient acbter iedere comman
dorege1 een <cr> te komen, waardoor ze uitgevoerd worden. 

Als voorbee1d enke1e a1gemeen ge1dende commando's : 
'H' : de data-aquisitie wordt tijde1ijk onderbroken, niet 

gebee1 stopgezet 
'G' : hervatten data-aquisitie 
'D' : display dag 
'T' : display tijd 
'RESET4': een reset van de datataker komt overeen met een cold 

startup 

De commandorege1 "D T 1V" wi1 zeggen: display dag, tijd en 
enke1e scan van kanaa1 1 in Volt. 

Het behu1p van de datataker commando's kunnen o.a. de vo1gende 
akties geprogrammeerd worden: 

-1. de se1ectie en de:tini§ring van kana1en waarop gemeten 
wordt 

-2. tijdsa:thanke1ijk scannen o:t scannen op een gebeurte
nis 

-3. scannen op voorwaarde van een bepaa1de grootte van 
een ingangssignaa1 

-4. bepa1en van gemidde1de waarde van een gese1ecteerd 
kanaa1 

-5. onmidde11ijk terugsturen van gemeten waarden en/o:t 
ops1aan in het interne geheugen 

-6. inste11en van systeemvariabe1en en de:tini§ren van 
data:tormaat 
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De datataker heeft 23 differentieel analoge input 
kanalen, die eveneens gebruikt kunnen worden als 46 
enkel voudige kanalen. Differentieel wil zeggen dat 
het verschil tussen twee kanalen genomen wordt. Bij 
enkelvoudige wordt de absolute waarde genomen t.o.v. 
de aarde. Verder zijn er 8 digi tale inputkanalen 
voor: a. digitale status, 

b. counterkanalen 
OUtputkanalen: 1 analoog en 8 digitale voor bits of 
bytes. 

De volgende inputkanaaltypen zijn mogelijk: 

analoge kanaaltypen : V 
I 
T 
R 

Voltage 
stroomsterkte 
Thermokoppels 
Weerstand 

digitale kanaaltypen: OD Digitale status op byte 
niveau 

D Digitale status op bit 
niveau 

OC Bighspeed counter 
C Lowspeedcounter 
CR counter reset 

Voorbeeld: IV 5I 3C wil zeggen: meet kanaall in 
Vol t, kanaal2 in stroomsterkte en kanaal3 is sen 
lowspeedcounter(digitaal). 

Bet scannen van de kanalen kan op vier manieren: 

1. continue scannen: Op max. snelheid scannen van de 
kanalen totdat het 'halt' commando gegeven wordt. 
bv. R IV 2R 3F; continue scannen van kanaall in 
volt, kanaal2 in weerstand en kanaal3 frequentie. 

2. repeated scannen: kanaallijst wordt met een 
te defini§ren tijdsinterval gescand. Bet tijdsin

terval, van 1 sec tim 32767 dagen, staat achter de 
R, van REPEAT. (8 = seconden, If = minuten, H = uren, 
D = dagen) 
bv. RI00M lRi om de 100 minuten kanaall in weer
stand meten. 
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3. enkele scan: ee1l1D.alig kanalen scannen. 
bv. 2V 3V; kanaa12 en -3 scannen in Volt. 

4. scannen op digitaal/counter input event 
bv. Rl+E IV 2R 2C; scan op de positieve flank van 

een aangeboden puls op digitaal inputkanaall, ka
naall in volt, kanaa12 in weerstand en digitaal 
kanaa12 is een counter. 

De datataker is uitgerust met een intern geheugen, 
24 K groot. Deze capaciteit is goad voor ± 11000 
meetwaarden. De meetwaarden kunnen rechtstreeks naar 
de PC gestuurd worden en/of opgeslagen in het geheu
gen. In het laatste geval worden de waarden uitgele
zen met het commando 'u' van Unload. 
Met 'CLEAR' maakt men het geheugen weer vrij voor 
nieuwe waarden. De switchcommando's '/L', '/R' 
geven aan dat de data in het geheugen opgeslagen 
resp. doorgestuurd naar de PC moeten worden. 

De geretourneerde data kan van een bepaald formaat 
voorzien worden. Daar zijn de 36-tal Peek/poke func
ties voor. 
bv. P21~10; timeout voor data return is 10sec 

Voor het instellen van de systeemvariabelen zijn een 
aantal switchcommando's. Kleine letters geven het 
tegenstelde effect. De belangrijkste zijn: 
/E Echo; retourneer ingegeven commando's 

(default /E) 
/L log data; sla data op in geheugen (def. /1) 
/M Warning messages; geef foutmeldingen (def. /M) 
/N Channel number; geer bij de data het kanaalnum-

mer weer (def. /N) 
/R return data; stuur data naar PC (def. /R) 

NB. Voor een complete lijst van commando's en mogelijkheden, 
zie Lit[2}. 
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III Commando's in het programma 

Voordat met het meten begonnen wordt, moet de datataker gelni
tialiseerd worden. In het programma worden de volgende comman
do's gebruikt: 

, RESET4 ': iedere keer aan het begin van een nieuwe meting 
wordt de datataker opnieuw gereset. Zou men dit niet 
doen dan blijven de oude instellingen gelden en kun
nen verkeerde effecten optreden. Dit resetten duurt 
enige seconden, vandaar dat er een delay in het 
programma gezet wordt. 

Vervolgens wordt de datataker aangestuurd om met een bepaalde 
frequentie van de kanalen waarden uit te lezen (samplen). Deze 
frequentie wordt door de gebruiker bepaald bij het instellen 
van de definitie. 

De commandoregel voor de datataker is hiervoor: 

RxS lV 2V 3V (x is de meetfrequentie in sec.) 

Op kanaal 1 tot en met 3 wordt om de x aantal seconden, Volt 
gemeten. 

Als men geen dataformaat zou aangeven, wordt de data als voIgt 
geretourneerd: 1 9999.999 mV 

2 9999.999 mV 
3 9999.999 mV 

1 9999.999 mV 
2 9999.999 mV 
3 9999.999 mV enz. 
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Voor het programma is di t formaat niet handig. Handiger zou 
zijn als de data achter elkaar zou staan. 
Voor dit gewenste formaat zijn de volgende commando's nodig: 

, In' : geen kanaalnummers terugzenden 
'/u' : geen spaties en textunits 
'P22=44': einde van een getal is een komma 
'P24=42': einde van een regel is een sterretje(*) 

De data wordt vervolgens geretourneerd als: 

9999.999,9999.999,9999.999*9999.999,9999.999, enz. 

I ~anaal 3 I 
kanaal 2 kanaal 2 

kanaal 1 kanaal 1 
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De seriel. poort 

Niet aIleen de Datataker moet aangestuurd worden, ook de 
seriele poort, waar de datataker op sangesloten is, moet 
geXnitialiseerd worden. 
Daze voor de datataker gewenste instellingen zijn: 
- welke poort 
- 1200 bautrate 
- even pariteit 
- 8 data bits 
- 1 stop bit 

§ 1.6 De progr"patuur 

Het instellen van de Datataker en de seriiUe poort vereist 
nogal ingewikkelde programmatuur. FUncties van die programma
tuur zijn : 

- initialiseren van de poort 
- open en I sluiten van de poort 
- stuur ASCII naar poort (voor commando's) 
- lees ASCII van de poort in via de buffer (voor 

meetwaarden) 
- bet opvangen van software interrupts 
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HOOFDSTUK 4 

DE PROGRAMMATUUR 

§ 1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de programmatuur 
zoals die nu is en hoe die worden moet, wat betrefd de Data
aquisitie. 

In paragraaf 2 wordt omschreven hoe de het bestaande programma 
opgebouwd is. Het gebrek aan structuur is duidelijk. 
Ook zijn er nog enkele nieuwe specificaties die toegevoegd 
moeten worden. 

Paragraaf 3 geeft aan wat de yerschillen zijn tussen het be
staande en het nieuwe programma. Dit kan men dan ook nog geen 
ontwerp noemen, maar een globale beschrijving. Het technisch 
on twerp, dat weI op deze paragraaf gebasseerd is, is opgenomen 
in een apart rapport, WPA 1149 Technisch Ontwerp. 

NB: Op sommige punten kan de globale beschrijving afwijken 
van het uiteindelijke technische ontwerp. 

§ 2. De ORbow van het bestaande PrQgramma 

a. Er zijn voor de gehele programmatuur 2 floppy'S. Elm met 
de Data-aquisitie en de andere met Data-verwerking. Er is 

geen apart hoofdprogramma. 
Het Data-aquisi tie-programma is in Turbo Pascal 3.0 geschre
ven. Zodoende zijn er geen units. WeI zijn er twee files 
geYncluded: 
- MaakMGG.pas, nodig om de MGG file en menu's te maken. 
- r05.all, nodig om de Datataker aan te sturen. 
De rest van het programma staat in een grote file verdeeld 
over enkele procedures. Er is weinig commentaar en systeemdo
cumentatie aanwezig. 
Het programma wordt opgestart door de Data-aquisitie-floppy in 
drive a te stoppen en <ctrl><alt><del> in te drukken. 
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b. Als eerste verschijnt de 'TLtelpagina. Er komt te staan 
door wie het programma gemaakt is, welke versie het is en 

wie de opdrachtgever is. 

c. Vervolgens verschijnt een waarschuwing om de 
instelling van de Datataker op 2000 N/V te zetten. 

een vaste instelling, hoewel op de Datataker meerdere 
lingen mogelijk zijn. 

range
Dit is 
instel-

d. Dan wordt met het meten gestart. Er wordt gevraagd om de 
begin-breedte en -dikte te geven. Dit is de enige moge

lijkheid om deze waarden in te voeren. Verandering naderhand 
is niet mogelijk, zonder het hele programma opnieuw op te 
starten. Tevens wordt gecontroleerd of er wel een real getal 
is ingevoerd. 

e. Er verschijnt een menu op het scherm met 5 keuzes: (f-j) 
- Standaard proef (met voorgedefinieerden instellingen) 
- Eigen definiering proef 
- Info standaard proef (welke instellingen) 
- Checklist 
- start de meting 

f. Standaard proef: - meetfrequentie 
- beginvoorwaarde op breedte-signaal 
- stopvoorwaarde 

NB: voor uitleg van de instellingen: zie h. 

g. Eigen definiering proef: - meetfrequentie instellen 
- beginvoorwaarde op breedte- of 

kracht-signaal instellen 
- stopvoorwaarde insellen 
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Info standaard proef: - Heetfrequentie: tijd tussen 
twee opeenvolgende metingen 

- Beginvoorwaarde: op welke 
kracht- of breedteverandering 
het eigenlijke meten begint. 
D.w.z. wanneer de meetwaarden 
opgeslagen moe ten worden. 

-stopvoorwaarde: op welke 
kracht-afname moet het meten 
worden beeindigd, nadat het 
max. bereikt was. 

De standaard instellingen geven een goede spreiding van 
de metingen bij de meeste metaalsoorten. 

i. Checklist: welke handelingen worden uitgevoerd voordat 
het meten kan beginnen: Datataker aansluiten, 

krachtmeter reset ten, 
opnemers op 0 zetten 
etc. 

j. start de meting: Deze keuze kan aIleen gemaakt worden als 
van te voren de proef gedefinieerd is. 

Er worden ook 4 commandoregels naar de Datataker ge
stuurd, zodat deze al gereed is om te meten. 

k. Er wordt gecontroleerd of de Datataker weI aanstaat. Als 
dat niet zo is, moet het hele programma opnieuw opgestart 
worden. 

Als dat weI zo is, kan het programma alsnog afgebroken worden 
met <ctrl>C. Dit geldt door het hele programma. 

1. Het eigenlijke meten wordt begonnen als aan de startvoor
waarde is voldaan. 

m. De gemeten waarden kracht-, breedte- en dikteverandering 
worden omgerekend naar momentane kracht, breedte en 
dikte. 

Daarna worden ze in een array opgeslagen en tevens op het 
scherm gezet. 
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n. Als aan de stopvoozwaarde is voldaan, komt een waaschu
wing op het schena met de mededeling de trekbank af te 
zetten. De Datataker wordt ook afgezet. 

o. De meting is afgelopen en de llJeetparen staan in een 
array. Deze llJeetparen kunnen weggegooid worden. 

Door ervaring is namenlijk gebleken dat als de meetwaarden, 
die betrekking hebben op het elastisch gebied, weggegooid 
worden, er betere materiaalparameters berekend worden, dan als 
dat niet gebeurd. Ook moeten daarvoor de meetwaarden na de 
max. kracht weggegooid worden. 

Als er teveel (>100) meetparen zijn, moeten er ook een aantal 
weggegooid worden, omdat 100 het max. toegestane aantal is. De 
resterende meetparen worden in een hulparray gezet. Daarna 
worden ze weer teruggeschreven naar het oorspronkelijke array. 
Het gevolg is dat de oorspronkelijke paren verdwenen zijn. 

p. Er verschijnt een pagina op het schena, waar een aantal 
meetgegevens ingevoerd moeten worden (zie bijlage ~). 

q. Er wordt ook gevraagd de codenaam van de file op te 
geven. Daze bestaat uit de volgende delen: 

- ''1'' van 'l'rekproef 
- codeletter voor materiaalsoort 
- j j voor jaartal 
- W'W voor weeknummer 
- pp voor proefnummer 

r. Deze gegevens worden opgeslagen in een textfile (* .MGG) • 
op de aparte dataschijf in directorie '\'l'rekdata'. Eerst 

wordt echter een waarschuwing op het schena gezet met de 
mededeling dat er nog minstens 3 Kb op de dataschijf vrij moet 
zijn. Dit wordt dUs niet door het programma gecontroleerd. 

s. Nu worden de meetparen van het array naar een file of 
real (*.FBS) overgezet, om deze op de dataschijf te 
bewaren. 

Deze komt ook weer in de directorie ' \'l'rekdata' te staan 
zonder controle of er nog weI genoeg plaats is. 
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t. Als laatste komt nog een menu op het scherm met 3 keuzes: 
- terug naar hoofdmenu 
- terug naar DOS (stoppen) 
- opstarten verwerkings-programma (andere schijf 

nemen en <ctrl><alt><del> indrukken). 
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S 3. De opbouw' van bet n.J.ewe Programma 

De volgende punten komen overeen met de punten uit S2. Er 
wordt steeds acbter gezet met welke letter ui t S2 de punten 
overeenkomen. 

l/a. Het gebele programma, Data-aquisitie 6n Data-verwerking 
wordt op 1 Lloppy gezet. Br is dus wel een hooLdprogramma 

nodig om aan te geven welk gedeelte er gedaan moet worden. In 
bet booLdprogramma wordt tevens apart opgenomen Data-wissen en 
GraLieken en Tabellen (die zitten nu in Data-verwerking). 
Het programma wordt in Turbo PascalS. 5 geschreven. Deze 
versies maken bet mogelijk om met units te werken, zodat bet 
programma veel overzicbtelijker en gestructureerder wordt. 
De listing wordt zoveel mogelijk voorzien van commentaar en 
oak wordt een goede systeemdocumentatie en handleiding ge
schreven. 
Het programma wordt opgestart van de barde schij L. Alleen de 
data komt op een Lloppy te staan. 

2/b. Als eerste verscbijnt de Titelpagina. Deze beeLt dezelL
de indeling als nu. 

3. Daarna verscbijnt bet hooLdmenu met de volgende keuzes: 

- Data-aquisitie 
- Data-wissen 
- Data-verwerking 
- GraLieken en Tabellen 
- stoppen 

Deze 5 keuzes kunnen onaLbankelijk van elkaar gemaakt worden, 
als er dan maar de goede datascbijL bij is. 

4. Data-aquisitie wordt weer begonnen met een menu: 
- Breedte en dikte invoeren 
- DeLinitie instellen 
- Additionele inLormatie invoeren 
- Starten 
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5. Breedte(bO) en dikte(sO) invoeren is weer een menu met 
2 keuzes: 

- Initiale bO en sO ingeven 
- Veranderde bO en sO ingeven 

6/d. Initiale bO en sO: Dit zijn de beginwaarden voor breedte 
resp. dikte van de staa£. Voordat met 

een proe£ begonnen wordt, moe ten deze waarden ingevoerd wor
den. Deze waarden worden daarna gecontroleerd. Na terugkeer in 
het menu kan deze keuze weer gemaakt worden. 

7. Veranderde bO en sO: Het is vaker gebleken na de uit-
voering van de proe£, dat de be

ginwaarden voor breedte en dikte niet helemaal juist waren. Om 
dan de hele proe£ toch niet helemaal opnieuw uit te voeren, is 
deze keuze erin gezet. 
Na de nieuwe waarden ingevoerd te hebben, worden de meetparen 
helemaal opnieuw berekend. De *.FBS rile wordt dUs veranderd I 
De verwerking van de gegevens moet weI opnieuw gebeuren. 

8. De£initie instellen is ook een menu met 3 keuzes: 
- Standaard de£initie 
- Eigen de£initie instellen 
- In£o standaard de£initie 

9/£. Standaard de£initie: Deze keuze wordt genomen als het 
om een standaard proe£ gaat met 

gemiddelde instellingen. Dit zijn de volgende instellingen: 
- 1. treksnelheid van de trekbank: 0,16 mm/min 
- 2. 0,2 S n S 0,3 
- 3. 450 S C S 700 
- 4. stopvoorwaarde: (6F (kracht) = -100) en (min. 

aantal meetpunten = 10). 
- 5. startvoorwaarde: 6b (breedte) = 3 pm 
- 6. meet£requentie: 12 
- 7. range: (wordt berekend) 
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NB: ad 4 Bij sommige proeven kan in het vloeivlaggebied ook 
een krachta.fname van 100 N voorkomen. De trekbank 
mag dan nog niet a.fslaan. Zodoende is de tweede 
voorwaarde erbij gezet. Bet is ruim voldoende om met 
10 metingen langs het vloeivlaggebied te komen. 

ad.5 Als startvoorwaarde kan een 6b o.f een 6F worden 
opgegeven, waarna de metingen door de Datataker 
worden doorgestuurd naar de PC. 

10/g. Eigen de.finitie: deze keuze wordt genomen als minstens 
s6n van de standaard instellingen 

gewijzigd moet worden. Er zijn de volgende mogelijkheden: 
- 1. treksnelheid: (onbeperkt) 
- 2. n 0 0,13 

0,13 - 0,2 
0,2 0,3 
0,3 0,9 

- 3. C < 200 
200 - 500 
500 - 1000 
> 1000 

- 4. stopvoorwaarden: 6F.... (onbeperkt) 
min. aantal meetpunten: (onbeperkt) 

- 5. startvoorwaarde: 6F = (onbeperkt) 
o.f 6b = (onbeperktJ 

- 6. meet.frequentie .... 
- 7. range = 

ll/h. In.fo Standaard proe.f: deze keuze gee.ft de waarden van 
de standaard instellingen met 
uitleg. 

12/p. Additionele in.formatie: Bier worden een aantal gegevens 
ingevoerd die belangrijk zijn 

voor het herkennen van die proe.f. In bijlage B staat de hele 
opsomming gegeven. 

13/q. De codenaam van de .file hee.ft dezel.fde indeling als nu. 
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~4/r. Deze gegevens worden ook weer opgeslagen in een text
:tile, maar er wordt door bet programma ael:t gecontro

leerd o:t er nog ruimte genoeg is voor deze en alle bijbeho
rende :tiles. 

~5/j. start de meting: deze keuze kan alleen gemaakt worden 
als de vorige 3 keuaes uit het menu 

ook nagelopen zijn. Als dit gebeurd is worden a.d.h.v. de 
instellingen een aantal commandoregels naar de Datataker 
gestuurd, zodat deze al gereed is om te meten. 

~6/k. Br wordt gecontroleerd o:t de Datataker wel aanstaat. 
staat de Datataker niet aan o:t is er iets anders niet 

goed dan komt er alleen een waarschuwing. Men keert weer terug 
naar bet menu. 

~7/c. Verder wordt een waarschuwing gegeven om de range op de 
opgegeven waarde ook in te stellen. 

~8/1. Het meten wordt gestart als aan de startvoorwaarde is 
voldaan. Op dat moment worden de meetwaarden pas doorge

stuurd naar de PC. 

19/.11. De meetwaarden worden eerst omgerekend naar momentane 
waarden en dan in een ketting (o:t een array) gezet. Ook 

verschijnen ze op bet scherm. 

20/n. Als aan beide stopvoorwaarden voldaan is, wordt de 
Datataker stopgezet. Tevens verscbijnt een een waarscbu

wing op bet scherm om ook de trekbank a£ te zetten. 

2~/0. De proe:t is a£gelopen en de meetparen staan in een 
ketting (0£ array). 
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22/s. Deze meetparen worden in een file of real (*.FBS) gezet, 
onder directorie '\Trekdata'. Eerst wordt echter gecon

troleerd of er nog wel genoeg ruimte is op de aparte data
schijf en tevens of die directorie er wel opstaat. 

23. Naderhand kunnen ze uit dllze file gewist worden door in 
het hoofdprogramma keuze 2 (Data-wissen) te nemen. 

Door nauwkeurigere metingen in het elastische gebied is het 
niet meer nodig de meetwaarden uit dit gebied te wissen. Er is 
geen max. aantal meetparen. Ook verdwijnen de oorspronkelijke 
meetparen niet I. 

24/t. Na de mededeling dat de proef afgelopen is, komt men 
weer in het hoofdprogramma. Hen kan dan meteen een 

andere keuze maken of men kan stoppen. 
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CONCLUSIE 

De in dit verslag gespecificeerde programmatuur is gelmplemen
teerd in TP 5.5. Tijdens de implementatie is de programmatuur 
voortdurend getest, Bowel op deelstukken als op bet gebeel. 
Het eindresultaat voldoet aan de gestelde specificaties en 
werkt betrouwbaar. 
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BIJLAGE A 

REK EN SPANNING 

S 1. Rek en spannings4etinities 

Bij bet uitvoeren van de trekproet worden in het algemeen het 
in tiguur 1 weergegeven verband tussen ver1enging en kracht 
gevonden. 

NOR H ItR L VERLOOP 

F 

t 

:!ASTJ SCII .. ?' 
1E."I';;; I . 

, 
I 
I 

K,.o.c.iIt-"erl+Qin95 ~La..qram 

tiguur 1. kracht - verlenging 

De gratiek geett echter voor 2 staven van hetzeltde materiaal, 
met verschillende lengte en doorsnede, 2 verschillende gratie
ken. om materiaalparameters at te leiden moet de gratiek 
lengte- en doorsnede-onathankelijk gemaakt worden. 

Het verband tussen de maatrek en de nominale spanning geett 
deze onathankelijkheid weer. 
De incrementele maatrek is gedetinieerd als de verhouding van 
de verlenging d1 en de oorspronkelijke lengte 10 • 

de == dl I 10 [-] 

A 1 
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Na integratie voIgt hieruit de eindige .aatrek: 

e == ( 1 / 10 ) - 1 [-] 

De nominale spanning is de verhouding van de op de trekstaaf 
werkende kracht en het oppervlak van de oorspronkelijke dwars
doorsnede. 

Voor grotere rekken (cq kleiner worden de doorsnede A), gaat de 
nominale spanning steeds meer afwijken van de ware spanning. 
In de plasticiteitsmechanica heeft de nominale " spanning" ON 
dan ook geen fysische betekenis. 

De ware spanning is gedefinieerd als 

Ow == F / A 

uit Lit[l} Hst2 blijkt dat de maatrek in de plasticiteitsme
chanica niet voldoet. 
De maatrek is niet optelbaar. Di t is noodzakelijk, omdat de 
deelrekken in verschillende opeenvolgende process en gereali
seerd kunnen worden en er dan geen eenduidige "oorspronkelijke 
lengte 10 " is aan te wijzen. 
De maatrek is niet symetrisch in zijn definitie. De waarde van 
de rek moat, afgezien van het teken, voor rek en stuik (tegen
overgestelde van rek) gelijk zijn. 

In de plasticiteitsmechanica heeft men daarom de eindige, 
natuurlijke of logaritmische rek gedefinieerd als: 

E-Ln(l/lo) 

Deze definitie voldoet weI aan de optelbaarheids- en symetrie
voorwaarden. 

§ 2. De deformatietoestand 

De vorige paragraaf had betrekking op de verandering van een 
lijnstuk. De deformatietoestand van een werkstuk is in de 
werkelijkheid echter driedimensionaal. Deformatie toes tanden 
kunnen in het algemeen zeer komplex zijn. 
In het kader van dit rapport zou een volledige behandeling van 
de gehanteerde begrippen te ver voeren. Daarvoor wordt verwe
zen naar Lit[l}. 
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Er wordt nu beperkt tot de in de plasticiteitsmecbanica gel
dende begrippen, die axgeleid zijn van een rechthoekig volume 
element. 
Er geldt dan volume invariantie 

Op basis van een energiebeschouwing is een vergelijk rek ox 
exxectieve rek gedexinieerd: 

£eIf = £ = J~ £ 2 E 2 E 2 [ 1 + 2 + 3 ) 

Terugkerend naar de trekstrip 10 • bo • So zien we 

£1 = Ln ( 1 / 10 ) 
£2 = Ln ( b / bo ) 
£, -Ln ( S / So ) 

We kunnen de rekken die in principe gelden voor elementaire 
volume elementen, direct uit de eindige maatveranderingen van 
de trekstrip halen, zolang de treks trip unixorm dexormeert. 

Voor isotroop materiaal zijn de twee dwarsrekken gelijk 

Het volume invariantie is de rektoestand in een trekproex in 
een maatverandering van de strip uit te drukken. 

£2 = £3 = -£1 = - 1/2 Ln ( 1 / 10 ) 

en verder volgt dan voor de eIxectieve rek 
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§ 3. Plastiscbe yloei en detormatieweerstand 

Zolang de treks trip uni.torm deformeert ( geen insnoering ) 
werken in de richtingen 2 en 3 geen spanningen. 
De trekkracbt F veroorzaakt een spanning in de l-rivbting. 
De spanningstoestand in de treks trip is dan: 

en voor de (niet ingesnoerde) treks trip, waar dus lijnspanning 
beerst, geldt als yloeiwaarde. 

waarbij 01 de opgebracbte spanning is en 
0L de deformatieweerstand (momentane vloeispanning) 

Vanaf een zekere grens, vloeigrens ( ° LO ), begint bet mate
riaa1 pas te v1oeien. 
Zolang 01 < 0LQ is bet materiaa1 elastiscb. 
Als de spanning 01 ten gevo1ge van de opgebracbte kracbt 
toeneemt dan is 01 - 0L. 
De opgebracbte kracht kan dus nooi t groter zijn dan de weer
stand die bet materiaal biedt. 

S 4. De versteyig1ngs.tunctie 

De matbematiscbe bescbrijving van de vloeikromme van een 
materiaa1 wordt de verstevigings.tunctie genoemd. 

Of = C (i + Eo ) a 

Hierin is: 

~ momentane vloeispanning : qz = F / A [N/mmfJ 
e e.t.tectieve rek : E = Ln (1 / 10 ) 
C karakteristieke de.tormatieweerstand: C = 0L a1se - 1 
n verstevigingsexponent : n = tan a (.tig.2.6) 
eo voordeformatie 

Met deze relatie zijn de namen van Ludvik, swi.tt en Nadai 
verbonden. 
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Voor de trekproef geldt dus at - af en £t - E. 
Door bet aeten van de breedte en dikte afname, zijn de .amen
tane breedte en dikte te bepalen. Bierui t kan men vervolgens 
de £2 en £3 berekenen. Op basis van de volume invariantie is f: 1 
te bepalen. 

Als de verstevigingsfunctie wordt uitgezet in een dubbele-log
grafiek, ontstaat een recbte lijn, zie :tiguur 2. 
Bieruit kan gemakkelijk de C en n bepaald worden. 
Bet meten van de breedte en de dikte is weliswaar niet gemak
kelijk, maar heeft o.a. bet voordeel dat een eventueel aniso
troop materiaal gekwantificeerd kan worden. 

b -2. -
0,01 

-, 
[ 

0,1 

figuur 2. Dubbel-log-grafiek 
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BIJLAGB B 

MEETGEGEVENS 

De default waarden zjjn: 

Datum (jjmmdd) 
Werkstofnummer 
Haterjaalsoort 
Plaatdjkte sO (mm) 
Rjchtjng t.o.v. walsrjchtjng 
Herkomst materjaal 
Operator 
Projektlejder 
Banksnelhejd (mm/mjn) 
Opmerkjngen 

Herk trekbank 
Type-bank 
serJinummer 

:91-7-25 
:1.053 
:C45 
:1.0 
:0 0 

:HCB 
:Dhr. H.T. de Groot 
:Ir. L.J.A. Houtackers 
: 1.60000 
:geen .• . -. 
:Honsanto Houndsfjeld 
:Tensometer -type wn 
:9817 

B 1 
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LUST VAN AFKORTINGEN 

DD DataDictionary 

DFD Data Flow Diagram 

MSP Minispecificaties 

MD Modular Design 

RA en D Requirement Analysis and Definition 

SA Structured Analysis 

SD System Design 

SP Structure Programming 
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INLEIDING 

Dit deelverslag omvat bet techniscbe ontwerp van een program
ma, dat geschikt is voor bet uitvoeren van de trekproef. 
Het omvat de data-aquisitie ~n de data-verwerking. 
In het bijbeborende (deel)programma is bet data-aquisitie 
gedeel te geYmplementeerd en een gedeel te van de data-verwer
king (zie rapport WPA 1151 Listing). 

De metbode, die gebruikt wordt om het tecbnische ontwerp te 
maken, is afgeleid van Prolfod (Project Model J. Voor ui tge
breide inrormatie, zie Lit[2]. 

Waarom is er voor deze metbode gekozen ? 
De methode heert enkele voordelen: 

• ze is grariscb, betgeen zeer snel duidelijkheid geert 
• het systeem wordt stap voor stap en top-down ontworpen 
• ze is goed toepasbaar op techniscbe problemen 

Hoordstuk 1 geeft een inleiding op ProMod. 
Hoordstukken 2 en 3 gaan in op de verschillende rases van bet 
ontwerp en de daarbij, door ProMod gebruikte methodes. Eerst 
wordt de achtergrond gegeven, daarna wordt de gebruikte metho
de toegepast op het te maken ontwerp. 

Technisch Ontwerp 1 
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HOOFDSTUK 1 Inleiding op ProMod 

ProMod is een Software Systeem Engeneering Environment d. w . z 
een gelntegreerde set van metboden en bulpmiddelen die elke 
fase van het systeemontwerp ondersteunen (Lit[l] en Lit[2]). 
Bij iedere fase wordt gebruik gemaakt van al bestaande 
on twerp- en ontwikkelingsmethodes. 
Deze fases zijn: 

- Requirement Analysis and Definition (RA en D) 
- system Design (SD) 
- Program Design (PD) 

De taak van RA en D is het creeren van een gestructureerd 
model van het systeem, dat aIle technische behoeften van dit 
systeem bevat. 
ProMod gebruikt de methode Structured Analysis (SA) voor deze 
fase. 
Deze grafische methode, waarin men 

dataflow diagrammen (DFD), 
datadictionaries (DD) en 
minispecificaties (MSP) 

maakt, visualiseert het systeem met slechts enkele simpele 
symbolen en afspraken. 

De volgende fase, het SD, heeft tot taak een modulaire archi
tectuur te ontwikkelen aan de hand van de DFD's. 
Deze architectuur dient dan 

1. de onafhankelijkheid tussen de modules (minimaal aantal 
interfaces) te optimaliseren 

2. een sterke samenhang binnen de afzonderlijke modu
les te garanderen 

3. portabiliteit en Dverzichtelijkheid van de structuur te 
bewerkstelligen 

4. te zorgen dat eventuele wijzigingen eenvoudig aan te 
brengen zijn. 

ProMod gebruikt hiervoor de principes van de methode "odular 
Design (MD). De ontwikkelde modules zijn gedefinieerd in 
termen van hun onderlinge interfaces en vormen hierachische 
structuren. 

De derde fase tenslotte, het PD, heeft tot taak om de specifi
caties die de afzonderlijke programmafuncties schetsen, te 
ontwikkelen in pseudocode. Dit is een techniek van de, in deze 
fase, door ProMod gebruikte methode Structured programming 
(SP) • 

Technisch ontwerp 2 
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Figuur 1.1 laat de eerste drie fases van het systeemontwerp 
zien en de daarbij gebruikte methoden door ProMod. 

t-----i RA en D l---eoI SysteM 
D('slgn 

I---....-! Progro.!'I 
D('slgn 

gt>brUlkers 
.('ns('n 

systeeM 
!'Iodel 

syst('eM 
SpeCIf'ICQ tie 

progrQMI'\Q 
speclf'lCo. tie 

Hethoden gebrulkt door ProHod 

tructur.d Hodulo.r Structur.d 
t-----i AnQlysls 1----1 Design 1---~·rOQf"QftN-.-r---

gebrulkers 
.('nsen 

DfD 

figuur 1.1 De eerste drie fasen van de systeemontwikkeling 
en de invulling daarvan door Promod 

OPMERKING: 

Op twee punten wordt afgeweken van de ProMod methode. Op de 
eerste plaats wordt, bij het maken van de minispecificaties, 
de derde fase gelntegreerd in de eerste fase • Daar worden de 
systeemfuncties ook al omschreven, hoewel niet allemaal in 
pseudocode. Bovendien wordt niet iedere functie omschreven, 
maar aIleen de bottom functies, d.w.z. functies, die niet meer 
uitgesplitst hoeven te worden. De overige functiespecificaties 
zijn uit de schema's en DD af te leiden. 

Ook het system design (fase 2) wordt op enkele punten aange
past, om het ontwerp te vereenvoudigen en te verkorten. 

Technisch On twerp 3 
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HOOFDSTUK 2 Requirement Analysis and Dermition 

i 2. ~ !'beoretiscbe acbtergrond 

Voor deze Lase wordt de metbode structured Analysis gebruikt. 
De metbode omscbrijLt de Luncties in bet systeem en tevens de 
relaties tussen de Luncties, de dataLlows. 
Om deze Luncties en relaties weer te geven maakt SA gebruik 
van een drietal componenten, n.l: bet dataLlow diagram (DFD), 
de datadictionary (DD) en de minispeciLicaties (MSP). 
Deze zullen acbtereenvolgens bescbreven worden. 

Het datatlow diagram: 

Het DFD is een graLiscbe representatie van de Luncties en bun 
interLaces in een systeem. Het DFD maakt gebruik van vier 
componenten: 

1. DataLlow : 
Een dataLlow is een kanaal waardoor inLormatiepakketten stro
men tussen nodes, data stores en terminators. Een dataLlow 
wordt weergegeven door een pijl en de naam van de inLormatie
stroom. 

2. Node: 
Een node is een proces dat "n oL meerdere inkomende dataLlows 
converteert naar "n oL meerdere uitgaande dataLlows (een node 
is dUs een systeemLunctie). Een node wordt gerepresenteerd 
door een cirkel met zijn naam. 

3. Data store: 
Een datastore is een tijdvertragende opslag-plaats van inLor
matie zoals een Lile oL een database. Een data store wordt 
weergegeven door twee parallele lijnen met daartussen de naam 
van de data store. 

4. Terminator: 
Een terminator komt slecbts voor in de bovenste laag van een 
DFD. Een terminator is een bron oL bestemming van systeemdata 
en is gelegen net bui ten de grens van bet gemodelleerde sys
teem. Een terminator kan een persoon, organisatie oL een ander 
systeem zijn en wordt gerepresenteerd door een recbtboek met 
daarin de naam van de terminator. 

Tecbniscb ontwerp 4 
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De datadictiODACY 

Ben datadictionary bevat de namen van de data stores en data
flows uit de bijbehorende DFD. Het doel van de DD is enerzijds 
het creeren van een standaard interface tussen gebruiker en 
analist en anderzijds om een meer gedetailleerde beschrijving 
van de DFD onderdelen te verkrijgen. 

De mini specitjcaties 

Ben minispecificatie de:linieert de taak die ui tgevoerd moet 
worden door een specifieke node in de betreffende DFD. In dit 
geval worden alleen de bottom functies gespecificeerd. 

Technisch Ontwerp 5 
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• 2.2 2'oepassing van SA OR bet ontwer.p 

Dataflow diagrammen 

oddLgeg 

filenoom 
definitie aonsturing 

range 

ropporLen_ g rofieken meetporen 

moterioalporameters 

files 

fiquur 2.1 context schema "uitvoeren_trekproef" 

In de minispecificaties is de volgorde aangegeven waarin de 
afzonderlijke gegevens in- en uitgevoerd worden. 

NB: Het doel van de trekproef is het verkrijgen van de mate
riaaleigenschappen van het proefstuk. Deze zijn ingeslo
ten in de dataflow "rapport en grafieken". Tevens zijn ze 
in het bovenstaande diagram neg extra weergegeven om de 
belangrijkheid te onderstrepen. 

Tecbniscb Ontwerp 6 
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RANGE rILENAAM 

rILES 

AANSTURING 

figuur 2.2 "uitvoeren_trekproef" (0) 

RAPPORT EN 
GRArIEKEN 
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RANGE 

RANGE 

AANSTURING 

rBS 

MGG 

figuur 2.3 ttdata_aquisitie" (1) 
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rILENAAM 

FBS SER CNE 

MGG 

figuur 2.4 "data_verwerking fl (2) 
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MATERIAALPARAMETERS 
JUISTE_FILENAAM 

FBS SER eNE 

fiquur 2.5 "maak SER CHE" (2.1) 

AIle overiqe functies worden in de minispecificaties uitqe
werkt. Hierbij is ecbter noq voldoende ruimte qelaten voor de 
proqrammeur om de functies naar eiqen inzicht te proqrammeren. 

Technisch ontwerp 10 
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De Datadictionary: 

DATAFLOW-NAAM: Filenaam 

COMPOSITIE: T trekproef 
X materiaalcode 
jj jaartal 
ww weeknummer 
pp proefnummer 

OPMERKINGEN: De filenaam wordt 1 maal ingegeven bij het op-
slaan van de FBS file. AIle files betrekking 

hebbende op een proef behouden deze filenaam, aIleen de 
extensie verandert. Mogelijke extensies zijn: MGG 

FBS 
SER 
CNE 

DATAFLOW-NAAM: Addi_gegevens (additionele gegevens) 

COMPOSITIE: datum, werkstofnummer, materiaalsoort, plaat-
dikte, richting t.o.v. walsrichting, herkomst 
materiaal, operator, projektleider, banksnel-
heid, opmerkingen[J], merk trekbank, type, 
serienummer. 

OPMERKINGEN: Deze gegevens worden te gelijk met de FBS file 
opgeslagen in de MGG file. Ze geven een nadere 
aanvulling over de uitgevoerde trekproef. 

Technisch On twerp 11 
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DATAFLOW-NAAM: Definitie 

COMPOSITIE: BO, so (beginbreedte resp. -dikte), 
treksnelheid, 
verwachtte waarde voor n, C en fO, 
stopvoorwaarde, 
startvoorwaarde, 
meetfrequentie. 

OPMERKINGEN: De definitie kan standaard zijn of zelf ingege-
ven worden. De eerstgenoemde mogelijkheid, als 

het om een 'normale' proef gaat, de tweede in de overige 
gevaIIen. 
De definitie geeft de getalmatige randvoorwaarden van de 
proef. 

DATAFLOW-NAAM: Range 

COMPOSITIE: de berekende verwachte waarde van de range 
a.d.h.v. BO, SO, schatting van C, n, en fO 

OPMERKINGEN: De range moet op de ladingsversterker ingesteld 
worden. Deze is dus variabel. 

DATAFLOW-NAAM: Materiaal parameters 

COMPOSITIE: 
C, n, fO 

OPMERKINGEN: voor berekening, 
zie Hoofdstuk 2 van rapport WPA 1148 
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DATAFLOW-NAAM: Rapport en grafieken 

COMPOSITIE: Benodigde gegevens halen uit "Files" en in een 
rapport of grafiek zetten. 

OPMERKINGEN: Er zijn verschillende soorten grafieken 
mogelijk. 

DATAFLOW-NAAM: Aansturing 

COMPOSITIE: diverse ASCII strings 

OPMERKINGEN: De strings bevatten de aansturingcommando's 
voor de datataker en de seriale poort 
In de aansturing is aIleen de Meetfrequentie 
uit de Definitie als variabele nodig. 

DATAFLOW-NAAM: Meetparen 

COMPOSITIE: onbepaald aantal * de volgende componenten: 
- kracht 
- breedte-verandering 
- dikte-verandering 

OPMERKINGEN: De meetparen worden door de datataker om een 
bepaalde tijd uitgelezen (meetfrequentie) 
en doorgestuurd naar de pc. 

Technisch ontwerp 13 
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DATA-ELEMENT-NAAM: onbepaald aantal 

WAARDEN: [1 •• n] 

OPMERKINGEN: Dit zijn het aantal metingen opgeslagen in 
de FBS file. 

DATASTORE-NAAM: Files 

COMPOSITIE: Deze datastore omvat een aantal bestanden, 
nog nader beschreven worden 

die 

ORGANISATIE: Het zijn allemaal sequentieel toegankelijke 
text files. Text files, omdat ze dan ook in 
andere programma's in te lezen zijn. 

DATASTORE-NAAM: FBS (F=Kracht,B=Breedte,S=Dikte) 

COMPOSITIE: BO, ... nodig bij 
so, ... verwerking 
onbepaald aantal * Meetparen 

ORGANISATIE: sequentieel, 
text file 

(zie bijlage van rapport WPA 1150) 

DATASTORE-NAAM: MGG (MeetGeGevens) 

COMPOSITIE: aIle addi_geg + bijbehorende omschrijvingen 
(zie bijlage van rapport WPA 1150) 

ORGANISATIE: sequentieel, 
text file 
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DATASTORE-NAAM: SER (s=spanninq,E=rek,R=anisotropiefactor) 

COMPOSITIE: een onbepaald aantal * de volqende componenten: 
A momentane dwarsdoorsnede 
ae effectieve spanninq 
€e effectieve rek 
€b breedte rek 
€s dikte rek 

ORGANISATIE: sequentieel, 
text file 

DATASTORE-NAAM: CNE (C=C,N=n,E=€O) 

COMPOSITIE: C, n, €O 
onbepaald aantal * a 

ORGANISATIE: sequentieel, 
text file 

OATAFLOW-NAAM: start stop voorwaarden - -
COMPOSITIE: onderdeel van Oefinitie, bestaande uit: 

startvoorwaarde : &F (kracht) of &b (breedte) 
stopvoorwaarde • &F (kracht) en min. aantal • 

meetparen 

OPMERKINGEN: De start stop voorwaarden worden inqeqeven bij 
de DefinItie.-
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DATAFLOW-NAAM: 80 SO 

COMPOSITIE: onderdeel van Definitie, bestaande uit: 
80 • beginbreedte in mm · SO • begindikte in mm · 

OPMERKINGEN: De 80 en SO worden ingegeven bij de Definitie 

DATAFLOW-NAAM: Schatting_c_n_EO 

COMPOSITIE: onderdeel van Definitie, bestaande uit: 
C · [0 •• 3000] • 
n · [0 •• 0,9] • 
EO · [0 •• 0,1] · 

OPMERKINGEN: De schattingen zijn nodig bij het berekenen 
van de range. 

DATAFLOW-NAAM: Juiste_Meetparen 

COMPOSITIE: onbepaald aantal * Meetparen 

OPMERKINGEN: Aan de hand van de start- en stopvoorwaarde 
wordt bepaald welke meetparen opgeslagen moeten 
worden. Dit zijn de goede meetparen. 
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DATAFLOW-NAAM: Juiste Filenaam -
COMPOSITIE: zelfde compositie als Filenaam 

OPMERKINGEN: De Filenaam wordt qecontroleerd. 
Als aIle controles qoed zijn wordt de Filenaam 
een Goed Filenaam 
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De Minispecificaties: 

PROCES-NAAM: uitvoeren trekproef 

PROCESNUMMER: 0 

BESCHRIJVING: 
while not herhaal do 

data aquisitie (definitie, meetparen, File-
-naam, range, aansturing, addi_geg, Files) (1) 

data verwerking (Filenaam, materiaalpara-
meters, rapport_en_qrafieken, Files) (2) 

PROCES-NAAM: Data_aquisitie 

PROCESNUMMER: 1 

BESCHRIJVING: bereken_range (BO, SO, schattinq C n €O, - --range) (1.1) 
meetparen opnemen (start stop voorwaarden, - - -meetparen) (1.3) 
haal filenaam (Filenaam, Juiste Filenaam) - - (1.4) 
maak FBS (Juiste Filenaam, BO, SO, FBS)(1.2) 
maak-MOO (Juiste-Filenaam, addi geg, MOO) - - - (1.5) 

PROCES-NAAM: Data_verwerking 

PROCESNUMMER: 2 

BESCHRIJVING: FBS wissen (Filenaam, FBS) (2.2) 
maak SER CNE (filenaam, SER, CNE, - - materiaalparameters) (2.1) 
Maak_rapport_en_grafieken (rapport_en_grafie-

ken) (2.3) 
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PROCES-NAAM: Bereken_range 

PROCESNUMMER: 1.1 

BESCHRIJVING: Bereken_range (BO_SO, Schatting_c_n_EO, 
range) 

PROCES-NAAM: Maak FBS -
PROCESNUMMER: 1.2 

BESCHRIJVING: Lees Juiste meetparen (Juiste Meetparen) 
Maak-FBS 2 (BO SO, Juiste Meetparen, Juiste 

- - filenaam, FBS) - -

PROCES-NAAM: Meetparen_opnemen 

PROCESNUMMER: 1.3 

BESCHRIJVING: Stuur datataker aan (Aansturing) 
Lees Meetparen (meetparen, Juiste meetparen) 
while startvoorwaarde = goed do -
while stopvoorwaarde = niet goed do 

Lees_Meetparen (meetparen, Juiste meet-
paren) 

zet_meetpaar_in_geheugen (Juiste_meetparen) 

PROCES-NAAM: Haal Filenaam -
PROCESNUMMER: 1.4 

BESCHRIJVING: Lees Filenaam (Filenaam) 
Controleer Filenaam (Filenaam, Juiste file-- -naam) 

Technisch ontwerp 19 



Jul11991 
Labor.to,lum voo, Omvo,mtechnologie TUE 

PROCES-NAAM: Maak MGG 

PROCESNUMMER: 1.5 

BESCHRIJVING: Haal gegevens (addi geg) 
Maak MGG_2 (Juiste_filenaam, MGG) 

PROCES-NAAM: Maak SER CNE 

PROCESNUMMER: 2.1 

BESCHRIJVING: haal Filenaam (Filenaam) 
maak-SER (Filenaam, SER) 
maak CNE (Filenaam, CNE) 

PROCES-NAAM: FBS wissen 

PROCESNUMMER: 2.2 

BESCHRIJVING: haal Filenaam (Filenaam) 
wissen qeqevens (FBS) 
maak_FBS_2 (Filenaam, FBS) 

PROCES-NAAM: Maak_rapport_qrafiek 

PROCESNUMMER: 2.3 

(2.1.1) 
(2.1.2) 
(2.1.3) 

BESCHRIJVING: Haal_gegevens (FBS, SER, CNE, en/of MGG) 
Maak_grafiek 

OPMERKINGEN: rapport is gelijk gesteld aan een grafiek 

PROCES-NAAM: Haal Filenaam -
PROCESNUMMER: 2.1.1 

BESCHRIJVING: zie procesnummer 1.4 
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PROCES-NAAM: Maak SER -
PROCESNUMMER: 2.1.2 

BESCHRIJVING: Haal BO SO (FBS, BO_SO) 
Haal-gegevens (FBS, meetparen) 
Bereken S E R (BO, SO, Meetparen, berekening) 
Maak_SER_2 (Juiste_Filenaam, berekening, SER) 

PROCES-NAAM: Maak CNE -
PROCESNUMMER: 2.1.3 

BESCHRIJVING: Haal_gegevens (SER) 
Bereken C n E (SER, C, n, fO) 
Maak CNE 2 (Juiste Filenaam, C, n, fO, CNE) 
Materiaalparameters = C, n, E 
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lowe qpmerJcingen ten aanzien van bet ODWUP, 

1. 

De keuze om in het eerste dataflO'tldiagram (nr.l), twee func
ties op te nemen, i.p.v. meerdere, ligt aan de begripsopvat
ting van -Data_opname" en "-verwerking". 
In de ruime zin van het woord "Data-opname" betekent dit: 

-1 initialisatie en aansturing van de Datataker en de 
seriele poort d.m.v. de in te geven definitie 

-2 de Heetparen opnemen 
-3 opslaan Heetparen in FBS file 
-4 opslaan van additionele gegevens in HGG file 

In engere zin kan alleen de tweede functie van de vier genomen 
worden. 
Hetzelfde geldt voor "Data verwerking". In ruime zin betekent 
dit: alle bewerkingen, die- op de FBS file uitgevoerd worden. 
Dit zijn: 

-1 wissen van Heetparen uit de FBS file 
-2 verwerken van FBS via SER naar CNE file 
-3 maken van grafieken en rapport 

In engere zin kan alleen functie 2 genomen worden. 

Voor de duidelijkheid is in beide gevallen voor de ruime 
betekenis gekozen. Het resul taat is een latere ui tspli tsing 
van de twee functies. 

2. 

In dataflowdiagram 0 en 1 wordt de data-store "FILES" ge
bruikt. Op di t ni veau is het nog niet nodig om deze ui t te 
splitsen. Naderhand blijkt dat deze data-store uit de volgende 
files bestaat: 

- FBS 
- SER 
- CNB 
- HGG 
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3. 

Bij het maken van de FBS file (figuur 2.3) worden de meetparen 
opgeslagen. Deze gegevens zijn echter niet voldoende om aan te 
geven om welke proef het gaat. De filenaam geeft een nadere 
aanduiding, namelijk welke materiaalsoort en walk nummer. De 
overige gegevens zijn terug te vinden in de MOO file. Deze 
bevat bv. naam van de operator. Omdat deze file zeer nauw met 
de proef is verbonden is het handig om beide files (FBS en 
MOO) samen op te slaan onder dezelfde naam, maar met een 
andere extensie. Zodoende is de functie "Maak MOO" als sub
functie van de data opname genomen, in plaats van de data ver
werking, waartoe het ook zou kunnen behoren. 

4. 

In het context schema en dataflowdiagram 1 wordt de dataflow 
- DEFINITIE- gebruikt. ui t de datadictionary blijkt dat deze 
uit verschillende delen bestaat. Voor de duidelijkheid is deze 
pas later, als het nodig is, uitgesplitst. 
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HOOFDSTUK 3 System Design 

§ 3.1 2'heoretische achtergrond 

Promod maakt in de tweede fase gebruik van de methode Modular 
Design (HD) , waarmee hierarchische modulaire structuren ge
bouwd worden. Deze structuren bestaan ui t modules, functies, 
interfaces en subsystemen. Aan de hand van de System Analysis 
and Definition (Hfs.2), wordt de module structuur ontworpen. 

De HD_methode maakt gebruik van een viertal objekten: 
- modules 
- functies 
- interfaces (in- en outputvariabelen) 
- subsystemen 

De componenten worden vervolgens kort besproken. 

Modules 

Een module is een eenheid van data en functies waaraan de eis 
wordt gesteld dat indien de module wordt veranderd, di t geen 
invloed heeft op andere modules in het systeem. De ontwerp
beslissingen en details van de implementatie worden voor de 
andere modules verborgen gehouden, zogenaamde -information 
hiding-. De belangrijkste eigenschappen van een module zijn de 
samenhang binnen een module (een module dient slechts 1 func
tie te representeren) en de onafhankelijkheid (een module 
dient slechts te communiceren met andere modules via de meest 
eenvoudige interface). 

Functies 

De enige informatie die van belang is voor andere modules °is 
de functie die de module kan verrichten (modulefunctie). De 
modulefunctie beschrijft de bewerking, uitgevoerd op de input
variabelen en resulteerd in outputvariabelen. 
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Interlace 

De import interface van een module bestaat uit import functies 
om modulefuncties van andere modules aan te kunnen roepen. De 
export interface van een module voorziet andere modules van 
functienamen en parameters, waardoor deze gebruik kunnen maken 
van de specifieke functie van de module. Een systeem wordt 
opgebouwd ui t verschillende modules die gekoppeld worden via 
hun interfaces in een hiirarchische structuur. Modules in een 
hogere laag roepen modules in de lagere lagen aan. 

SUbastemen 

Een subsysteem wordt gevormd door een combinatie van meerdere 
modules die gebruik maken van dezelfde globale data, of die 
verschillende bijelkaar behorende functies van het systeem 
omvatten. Op deze manier worden grotere blokken gevormd, die 
het ontwerp en de flexibiliteit van het totale systeem vereen
voudigen. 
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§ 3.2 7'oepassing yan lID op bet ontlfez::p 

Modules 

De overgang van RA en D naar SD, of weI de omzetting van DD, 
DFD en MSP in de modulestructuur, kan niet zonder meer plaats
vinden. Di t komt door het fei t dat in de RA, information 
hiding nog niet van belang was. De modulestructuur wordt aan 
de hand van de informatie uit de DD en de onderkende funeties, 
on twikkeld • Deze bestaande informatie dient zodanig gerang
schikt te worden dat aan de criteria van het System Design 
wordt voldaan. Er ontstaan zo de volgende soorten modules: 
(zie figuur 3.1) 

1 controle modules 

2 probleem qeorienteerde modules 

3 beheers modules 

4 data structuren 

figuur 3.1 de gelaagde structuur van systemen 

De modules in de laag vier definiiren de datastructuren waarop 
bet systeem gebaseerd is. 
Laag drie bevat de modules die de datastructuren en data types 
manipuleren. 
Modules in laag twee voeren de probleemgeorienteerde functies 
uit. 
De modules in laag een tenslotte beheersen en verbinden de 
onderliggende modules. 
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Deze verdeling is eehter nog niet voldoende voor de omzetting 
van het systeem model. Er zijn nog enkele speei:ticaties die 
voor de nodige aanpassingen zorgen. 

Gebruikers §Recifieaties; 

1. 

In data:tlowdiagram 2 (:tiguur 2.4) wordt de dataverwerking 
uitgesplitst in vier afzonderlijke funeties, waaronder 
"lIaak rapport en grafieken" en "wissen FBS". 
Deze twee funetTes zijn eigenljk sUb:tuneties van Dataverwer
king. Een speeifieatie eehter geeft aan dat deze funeties 
afzonderlijk van de eigenlijke verwerking (subfunetie 2.1) 
gemaakt moeten kunnen worden. Dit leidt tot de volgende verde
ling op niveau 1 van de hoofdmodule: 
- data_opname 

wissen FBS 
- data virwerking 
- maak rapport_en_grafieken 

Een voordeel hiervan is dat de gebruiker in het programma, 
waar deze module struetuur in resulteert, meteen in het hoofd
menu de vier afzonderlijke keuzes kan maken, in plaats van 
versehillende submenu's eerst te moeten doorlopen. 
Een gevolg is weI dat de benodigde variabe1en (bv. bO en sO 
nodig bij data opname en -verwerking) en data opgeslagen moet 
worden in files. Dit is a1 terug te vinden in de dataflowdia
grammen. 

2. 

Een tweede speeifieatie is dat het opgeven van bO en sO afzon
de1ijk van het ingeven van de definitie moet gebeuren. 
Zodoende worden dit twee funeties in plaats van een. 

Figuren 3.2 tot en met 3.5 geven de modulestruetuur weer. 
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HDDF'DHDDULE 

r 1 
DATA F'BS DATA HAAK 

AQUISITIE 'JISSEN VER'JERKING RAPPORT EN 
GRAF'IEKEN 

~~ -2 /~ 
HAAL VISSEN HAAK HAAL HAAK 

F'ILENAAH GEGEVENS rBS GEGEVENS GRAF'IEK 

LEES ~ONTROLEER LEES HAAK JUISTE F'ILENAAM F'ILENAAM HEETPAREN F'BS_2 

figuur 3.2 hoofdmodule 
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DATA 
AQUISITIE 

HAAL 
FILENAAM 

HAAL 
GEGEVENS 

LEES ST ART _STOP ZET MEETPAAR 
MEETPAREN VDDR'JAARDEN IN GEHEUGEN 

figuur 3.3 data aquisitie module 
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HAAL 
F'ILENAAM 

DATA 
VER'WERKING 

HAAL 
GEGEVENS 

HAAK 
SER 

figuur 3.4 data verwerking module 

HAAL 
GEGEVENS 

HAAK 
CNE 

MAAK 
CNC2 

figuur 3.5 Maak CNE Module 

MAAK 
CNE 
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Functies en interfaces 

De functies en interfaces van de afzonderlijke modules zijn 
naar mijn mening afdoende omschreven in de minispecificaties 
(paragraaf 2, bIz 18 e.v.). 

De modules zijn onder te verdelen in 4 soorten: 
De overeenkomstige procesnummers uit de Minispecificaties zijn 
erbij gezet. FUncties die meerdere malen gebruikt worden, zijn 
maar een maal genoemd. 

1 

2 

3 

Con trol e modules. 
o. Boofdmodule 
1. Data aquisitie 
2. Data-verwerking 

Probleemgeorienteerde modules. 
1.1 Bereken_range 
1.3 meetparen opnemen 
1.4 haal filenaam 
1.2 Maak-FBS 
1.5 Maak-MGG 
2.2 FBS wissen 
2.3 Maak_rapport_en_grafieken 
2.1 Maak SER CNE 
2.1.2 Maak-SER-
2.1.3 Maak-CNE 

Beheers modules 
1.1: 
1.3: 

1.2: 

1.4: 

1.5: 

2.2: 
2.3: 
2.1.2: 

2.1.3: 

Bereken range 2 - -Lees_Meetparen 
Stuur datataker aan 
zet meetparen in geheugen 
Lees-iuiste_meetparen 
Maak FBS 2 
Lees-filenaam 
controleer filenaam 
haal_gegevens 
Maak MGG 2 
wissen gegevens 
Maak grafiek 
Baal-BO SO 
Bereken-S E R 
Maak SER "2 -
Bereken C n E 
Maak CNE "2 -

4 Datastructuren 
Zie de Datadictionary uit paragraaf 2, bIz. 11 e.v. 
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INLEIDING 

Di t rapport bevat de handleiding voor het ui tvoeren van een 
trekproe~. Hiermee wordt alleen de data-aquisititie bedoeld. 
Paragraa~ 1 gee~t een omschrijving van de gebruikte hardware. 
Paragraa~ 2 beschrij~t hoe de hardware ingesteld moet worden. 
Paragraa~ 3 tenslotte gee~t een uitgebreide toelicbting op het 
gebruik van bet programma Data-aquisitie versie 3.00. Ieder 
scherm wordt bierbij voorzien van commentaar. 
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§ 1. De Proefopstelling 

Op de volgende bladzijde ziet U een schematische weergave van 
de proefopstelling. Als toelichting hierop worden puntsgewijs 
de verschillende onderdelen van de opstelling kort omschreven. 

1. De verplaatsingopnemers: 
Deze zijn inductiet'. Een verplaatsing van de meetstit't 
resulteert in een inductiespanning. Er is een paar meet
stit'ten dat de breedteverandering meet en een paar dat de 
dikteverandering meet (dit't'erentiaalmeting per paar).De 
meetstit'ten zijn tegenover elkaar geplaatst (zie het 
schema op de volgende bladzijde). 

2. De meetversterkers: 
Deze versterken de inductiespanning van de opnemers. Er 
zijn twee meetversterkers, een voor de breedtemeting en 
een voor de diktemeting. 

3. De Kistlercel: 
Hiermee wordt de trekkracht op de staat' gemeten via een 
piezo-element dat een bepaald ladingsverschil at'geet't. 

4. Ladingsversterker: 
Deze versterkt het ladingsverschil dat at'gegeven is door 
de Kistlercel en zet dat om in Volt. Op de versterker is 
een range instelbaar, die het bereik van de uitgangssig
naalgrootte aangeeft. Deze rangeinstelling wordt a.d.h.v. 
de te verwachten max. kracht berekend. Bij het omrekenen 
van de digitale waarden, at'gegeven door de data taker, 
wordt o.a. deze range instelling meegenomen. 

5. De mV-Heters: 
Er zijn drie mV-meters die de voltsignalen van de twee 
meetversterkers en de ladingsversterker opmeten. Pevens 
worden deze signalen digitaal weergegeven op 3 LEDjes. 

6. De datataker: 
Deze meet en bewerkt de binnengekomen analoge voltsigna
len van de mV-meters volgens geprogrammeerde wijze. De 
analoge signalen worden omgezet in digitale signalen, 
zodat ze geschikt zijn voor verwerking m.b.v. een pc. 

7. De PC: 
Deze bestuurt de datataker en verwerkt de binnengekomen 
signalen. 
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S 2. De WerJcwiju 

1. apparatuur aanzetten 

Om de electronische circuits op bedrij£stemperatuur te brengen 
verdient het aanbeveling de meetapparatuur vroegtijdig aan te 
zetten, alvorens men de meting daadwerkelijk start. Ben richt
tijd van ongeveer 20 minuten wordt hiervoor aangegeven. 

2. opmeten beginmaten 

Vervolgens moet de beginbreedte (bo) en de begindikte (so) van 
de trekstaaf gemeten worden met behulp van een schroefmaat. 
Heet in beide gevallen de kleinste maten. Het is van belang 
dat deze opmeting zeer nauwkeurig gebeurt, omdat deze belang
rijke invloed heeft op de resultaten van de proef. 

3. inspannen staaf 

Hierna kan de trekstaaf ingespannen worden in de spanbekken en 
tussen de verplaatsingsopnemers (zie schema). De staaf dient 
niet te ver in de spanbekken gezet te worden, omdat de opne
mers voldoende plaats nodig hebben. Ook mag de staaf niet 
scheef of gedraaid zijn. 
De trekstaaf heeft nu nog geen voorspanning. Het krachtsignaal 
dient op nul gezet te worden door een reset te geven aan de 
ladingsversterker. 
Om de staaf vast te zetten, kan met behulp van een handwieltje 
de staaf een voorspanning gegeven worden. Deze voorspanning 
ligt rond de 200 N (20 mV), afhankelijk van de vloeigrens van 
het materiaal. 

4. opnemers afstellen 

Zorg ervoor dat op de dikteopnemers meskantjes zijn aange
bracht voor het nauwkeuriger meten. 
Zet de opnemers in het midden van de trekstaaf. 
De opnemers moeten eerst binnen hun meetbereik gezet worden, 
alvorens ze kunnen gaan meten. Dit afstellen gaat volgens een 
bepaalde procedure. 

Handleiding 4 
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- Eerst worden aIle 4 de verplaatsingsopnemers vrijgemaakt van 
de trekstaaf. (geen contact met de trekstaaf) 

- Hierna wordt een van de twee dikteopnemers met de scbroef
spindel naar de trekstaaf toegedraaid, totdat de mV-meter 
± -1500 mV aangeeft. 

- Vervo1gens wordt de andere dikteopnemer eveneens naar 
de staaf toegedraaid, totdat de mY-meter exact 0.000 aan 
geeft. 

- Tenslotte wordt deze1fde procedure voor de breedteopnemers 
gevolgd. 

- Het afstel1en van de opnemers kan nauwkeurig bijgeregeld 
worden met de Voltmeter. 

Nu zijn a11e benodigde voorbereidingen getroffen en kan ge
start worden met de proef. 

Hand1eiding 5 
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~ 3. Bet programma 

Het programma wordt opgestart door de opstart schij£ in de A 
drive te doen. Vervolgens typt men in -a:\start- <ret>. 
Na enkele seconden verschijnt het titelscherm. 

Dit is het eerste scherm en is standaard voor ieder programma. 
Op dit scherm staat: 
I} wie het programma geschreven hee£t 
2} wie de begeleiders waren 
3} waar men met eventuele vragen terecht kan 
4} huidige datum en tijd 

Handleiding 6 
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Nadat op een willekeurige toets gedrukt is verschijnt het 
volgende scherm: het Hoofdmenu. 

In dit menu, en dat geldt ook voor alle volgende menu's, kan 
op twee manieren een keuze gemaakt worden. 
1] door de letter in te typen die voor de keuzemogelijkheid 

staat. In dit geval een A, V, W, G of S. 
2] met behulp van de pijltjestoetsen de cursor verschuiven en 

op de keuzemogelijkheid gaan staan. Deze manier wordt 
altijd afgesloten door op <ret> te drukken. 

De logische volgorde waarin men de keuzes neemt (in dit geval: 
data-opname, verwerking, verandering, grafieken), is ook al in 
de menu's aangegeven. 
Tevens is het in ieder menu mogelijk, terug te gaan naar het 
vorige menu. 
Hoewel er al grote gedeel tes van de data-verwerking klaar 
zijn, wordt in deze handleiding alleen het data-aquisitie 
gedeelte besproken. 

Handleiding 7 
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Het volgende scherm is het data-aquisitie-menu. 

Dit menu heeft sen bepaalde volgorde van afhandelen. 
1] Als eerste moeten de beginbreedte en begindikte ingesteld 

worden, omdat deze nodig zijn bij het instellen van de 
definitie. 

2] Als tweede wordt dan de definitie ingesteld. 
3] Het laatste wordt de additionele informatie toegevoegd. 

Het is wel mogelijk de keuzes meerdere malen achter elkaar te 
maken, of terug te gaan naar een vorige keuze, maar houdt 
hierbij goed rekening met de aangegeven volgorde. 

Nit deze keuzes kan pas met de data-opname (starten) worden 
begonnen. Als de gehele proef is afgelopen komt men weer in 
het boofdmenu terecht. 

Handleiding 8 
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Breedte en dikte 

Bij het instellen van de breedte en dikte verschijnt het 
volgende scherm. 

Er wordt gevraagd een breedte en dikte in te typen in mm 1. 
De maten zijn van te voren nauwkeurig opgemeten met een micro
meter. Nadat beide maten zijn ingetypt en a:fgesloten zijn met 
een <ret>, voIgt de vraag : akkoord (J IN) ? • Als men N in 
typt kUnnen de maten beide nog veranderd worden. Als men op 
<ret> drukt of een J intypt, komt men weer in het vorige menu 
terecht (data-aquisitie). 

Handleiding 9 



JuH 7997 
Lllborlltorium voor OmvormtBchnolog;e TUE 

Definitie 

De volgende keuze die genomen moet worden is het instellen van 
de definitie. 
De definitie instellen kan op twee manieren gebeuren: 

a] Een standaard definitie instellen. Hierbij worden bepaalde 
default waarden ingesteld, die bij een gemiddelde normale 
proef voorkomen. 

b] Een eigen in te stellen definitie, voor de gevallen dat er 
een waarde uit de standaard definitie veranderd moet wor
den. 

De twee volgende figuren geven resp. de standaard definitie en 
de eigen in te stellen definitie. Daarna voIgt een uitleg van 
de afzonderlijke waarden. 

Handleiding 10 
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standaard definitie 

Eigen definitie 

Handleiding 11 
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De standaard de:linitie gee:lt aIleen de de:lault waarden weer; 
deze kunnen niet veranderd worden. 
Bij de eigen de:linitie kan dit weI, uitgaande van de de:lault 
waarden. 

De treksnelheid van de Montsano Hounds:lield trekbank is varia
bel instelbaar Jlet behulp van de riemoverbrenging. Het is 
mogelijk de riemen over een andere pulley te I eggen, waardoor 
een andere overbreng verhouding wordt gerealiseerd, dus een 
andere snelheid. Voor verdere berekeningen is deze snelheid 
van geen belang. Het enige gevolg is dat bij een hogere snel
heid de proe:l eerder a:lgelopen is dan bij een lagere snelheid. 

De volgende waarde is de geschatte n-waarde. De:lault staat 
deze schatting op 0,2. Het volgende :liguur gee:lt weer hoe met 
behulp van een klein menu, een andere waarde ingesteld kan 
worden. 

Het menu verdwijnt weer als, na een keuze gemaakt te hebben, 
op <ret> gedrukt is. 

Opmerking: de schatting voor n waar vervolgens mee gerekend 
wordt, en die ook aangegeven is, is de kleinste uit de gekozen 
range. Dit is bij berekeningen de beste waarde. Houdt hiemee 
rekening bij het maken van uw keuze. 

Handleiding 12 
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De geschatte C-waarde staat default op 700 N/~. Ook deze 
schatting is weer met behulp van een klein menu te veranderen 
volgens dezelfde manier als bij de n-waarde. 
Hierbij wordt steeds de grootste waarde ui t de gekozen range 
genomen, omdat deze bij berekeningen het beste is. 

Naast een schatting van de n- en de C-waarde wordt ook nog een 
schatting van de £0 gevraagd. Deze laatste mag maar in het 
bereik van 0 tot 0,1 liggen. De drie genoemde waarden en de 
beginbreedte en -dikte zijn nodig om de rangeinstelling op de 
meetversterker te bepalen. Bij verandering van bovenstaande 
schattingen, kan deze rangeinstelling dUs veranderen. Let hier 
goed op en stel deze range ook in, voordat met het meten 
begonnen wordt 1. 

Handleiding 13 
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Vervolgens worden de stopvoorwaarden gevraagd. Di t zijn de 
voorwaarden waar aan voldaan moe ten zijn , voordat de data
opname van data gestopt wordt. Er zijn twee voorwaarden: 
1] er moet een bepaalde minimale krachtafname zijn, absoluut 

bekeken vanuit de maximale kracht. 
2] bovendien dienen dan al minimaal een x aantal meetpunten 

opgenomen te zijn, zodat de data-opname niet te vroeg 
gestopt wordt. 

Als bij 1] een lage waarde wordt ingevuld, b.v. 10 N, dan zal 
de data-opname snel worden afgebroken na het bereiken van de 
maximale kracht. Voor de veiligheid is een grotere waarde 
beter. Echter groter dan 100 N is niet nodig; dan worden ± 20 
meetparen na de maximale kracht opgenomen. 
Bij 2] is het verstandig het aantal meetpunten niet kleiner 
dan 10 te nemen, omdat anders het vloeigrensgebied nog niet 
voorbij is. In dit gebied schommelt de kracht nogal en dan zou 
een krachtafname van bovenstaande ingegeven waarde bereikt 
kunnen worden. Bet is dan niet de bedoeling dat de data-opname 
gestopt wordt. Bet is dUs van belang beide waarden met vol
doende voorzichtigheid in te geven. 

Bandleiding 14 
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De startvoorwaarde is de voorwaarde waar aan voldaan moet 
zijn, v66rdat met de data-opname begonnen wordt. Deze voor
waarde kan aangegeven worden door een krachtafname of een 
breedteafname. Deze keuze wordt eerst gemaakt door middel van 
een klein menu. Vervolgens kan de waarde ingevuld worden op de 
juiste plaats. De andere waarde wordt dan gelijk aan 0 ge
maakt. 

Opmerkingen: 
1J er wordt gesproken van een krachtafname, terwijl dit in 

feite een krachttoename is. 
2J De krachtafname wordt aangegeven in Newton, de breedte

afname in aicrometer. 

Handleiding 15 



Ju61991 
Lllboratorlum voor Omvormtechnologle TUE 

De Iaatste waarde die ingegeven kan worden is de meetfrequen
tie. Dit is het aantal seconden tussen het opnemen van nieuwe 
data. Hier is aIleen een minimum aantal aangegeven. Het aantal 
seconden moet groter dan 4 zijn. Dit is voor de trekproef snel 
genoeg. Bij een grotere waarde wordt het aantal meetparen, bij 
twee gelijkwaardige proeven, minder. 

Handleiding 16 
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Nadat de meetfrequentie ingetypt is, zal de range berekend 
worden. Deze range moet op de ladingsversterker ingesteld 
worden, voordat met de data-opname begonnen wordt. 

Vervolgens verschijnt de vraag: akkoord (J/N) ? Als men N 
intypt kunnen alle waarden vanaf het begin, weer veranderd 
worden. 

De hele definitie is dan ingesteld en men komt weer in het 
data-aquisitie menu. 

Handleiding 17 



Juli 1991 
LlIboTstorlum voor Omvonntechnologie TUE 

Additionele intormatie 

De volgende keuze is het invoeren van de additionele gegevens. 
Deze gegevens geven nadere int'ormatie over de uit te voeren 
proet', zie onderstaand t'iguur. 

Ook deze waarden zijn weer te veranderen als men een N intypt 
gevolgt door een <ret>. 

Handleiding 18 
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starten 

Nu zijn aIle gegevens ingevoerd en kan met de data-opname 
(starten) begonnen worden. Als eerste verschijnt een waarschu
wing om de ranginstelling op de meetversterker goed te zetten. 

Vervolgens drukt men op <ret> en de PC voert de volgende 
handelingen uit. 

Handleiding 19 
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1] Eerst wordt gecontrolleerd of de datataker DT 100 ook wel 
aangesloten is. Als dit niet zo is komt de melding 
«TIMEOUT» op bet scherm, waarna een foutmelding volgt. 

2] Er wordt gecontrolleerd of de datataker wel aanstaat. Als 
dit niet zo is, verschijnt dezelfde foutmelding die ook 
verschijnt als de datataker niet aangesloten is. 

Handleiding 20 
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3] De meetparen worden opgenomen, waarbij steeds gekeken wordt 
of deze aan de startvoorwaarden voldoen. Als dat niet zo 
is, komt een foutmelding, zolang totdat ze weI voldoen. 

Opmerking: 
Zolang deze foutmelding verschijnt, kan de data-opname NIET 
afgebroken worden. Het kan zijn dat het weI een aantal minuten 
duurt, maar dat ligt eraan welke startvoorwaarden zijn meege
geven. 

Handleiding 21 
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4] Zodra de meetparen we1 vo1doen, wordt gecontro11eerd of ze 
a1 aan de stopvoorwaarden vo1doen. Zo niet, dan worden ze 
op het scherm gezet op de vo1gende manier: 

Opmerking: 
Gedurende deze data-opname kan er we1 eens iets misgaan met 
by. de trekbank. Om de proef niet gehee1 te 1aten uit1open, is 
er een moge1ijkheid ingebouwd om het opnemen af te breken op 
een nette manier. Door <ret> in te drukken, wordt er nog maar 
een meting opgenomen, waarna vervo1gens we1 om een fi1enaam 
gevraagd wordt. De opges1agen files en bijbehorende directory, 
kunnen da arn a van de floppy verwijderd worden via MS-DOS 
commando's. 

Hand1eiding 22 
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Als alles goed gaat, zal na een aantal minuten, een bepaalde 
meting aan de stopvoorwaarden voldoen. Eerst verschijnt een 
melding op het scherm, dat de data-opname is afgelopen en 
hoeveel meetparen opgenomen zijn. De trekbank kan afgezet 
worden, en er moet op <ret> gedrukt worden. 
Vervolgens wordt gevraagd om een filenaam in te typen. deze 
filenaam bestaat uit 5 onderdelen: 
I} soort proef 
2} materiaal soort 
3) jaartal 
4} weeknummer 
5} proefnummer 
De volgende twee figuren geven aan dat resp. de proef- en 
materiaalsoort gekozen kan worden uit een aantal vastgestelde 
codeletters. Het jaartal, weeknummer en proefnummer moet zelf 
ingevuld worden. 

Proefsoort 

Handleiding 23 
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Hateriaalsoort 

Nadat op <ret> is gedrukt kan de filenaam niet meer veranderd 
worden in het programma. (Eventueel kan dit weI in HS-DOS) 
Kijk of de juiste datafloppy in de A drive zit. 
Denk eraan dat voor het opnemen van data voor een proef er 
twee files aangemaakt worden. In de bijlage is een voorbeeld 
gegeven van beide files: 
11 de FBS file, met de meetparen 
21 de HGG file, met de additionele gegevens 
Beide files zijn text files en kunnen in MS-DOS gelezen wor
den. 
Bovendien staan deze in een directory met dezelfde naam. 

Meteen nadat de filenaam is ingetypt, zullen aIle meetparen op 
het scherm verschijnen. Er is dan de mogelijkheid om e.en 
aantal meetparen te wissen. 
Uit de praktijk blijkt namelijk dat in het begin van de proef, 
er weI eens kleine onregelmatigheden optreden vooral bij de 
dikteverandering. Deze onregelmatigheden dienen verwijderd te 
worden, om naderhand de berekeningen zo nauwkeurig mogelijk te 
laten geschieden. 
Ook zijn de meetparen die nA de maximale kracht zijn opgeno
men, niet relevant in de berekeningen. Beneden in de balk 
staat aangegeven op welke manier de meetparen gewist kunnen 
worden. 

Handleiding 24 
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- wissen van een meetpaar 
= saven van de gehele file 
= saven van de gehele file %oals deze orgineel was. 

In de rechter bovenhoek staat de filenaam aangegeven. 

PAS OP II 
Als een meetpaar gewist is, kan bet niet meer teruggehaald 
worden. Tenminste als daarna op de S van saven gedrukt wordt. 
Als op <ESC> gedrukt wordt zal de file opgeslagen worden met 
aIle meetparen die opgenomen zijn en is in feite dus niets 
gewist. 

Zodra op S of op <ESC> is gedrukt, wordt de file opgeslagen. 

Vervolgens komt men weer in bet data-aquisitiemenu terecht. 
Er kan dan 
1) weer voor data-aquisitie gekozen worden om een nieuwe proef 

te doen 
2) de pas opgenomen gegevens kunnen verwerkt worden (dit moet 

nog geimplementeerd worden voor een gedeelte) 
3) er kan gebeel gestopt worden met bet programma. 

Handleiding 26 
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FBS file: 

beginbreedte 
2.30000000000000E+0001 

kracht 
1.83943999999901E+0002 
1.84183999999892E+0002 
1.84320000000065E+0002 
1.84208000000101E+0002 
1.84432000000030E+0002 
1.84543999999994E+0002 
1.84688000000082E+0002 
1.84591999999946E+0002 
1.84591999999946E+0002 
1.84655999999959E+0002 
1.84672000000020E+0002 
1.84743999999948E+0002 
1.85952000000048E+0002 
1.86600000000093E+0002 

MOO file: 

Datum (jjmmdd) 
Werkstofnummer 
Materiaalsoort 
Plaatdikte sO (mm) 

BIJLAGE 1 

FBS en MGG ftle 

begindikte 
3.00000000000000E+0000 

breedte-afname 
-7.42099999999482E-0001 
-7.42099999999482E-0001 
-7.41899999999987E-0001 
-7.41700000000492E-0001 
-7.41799999999785E-0001 
-7.42099999999482E-000l 
-7.42200000000594E-0001 
-7.42000000000189E-0001 
-7.41799999999785E-0001 
-7.41799999999785E-000l 
-7.42000000000189E-000l 
-7.42099999999482E-0001 
-7.41799999999785E-0001 
-7.41799999999785E-0001 

:91-7-25 
:1.053 
:C45 
:1.0 

Richting t.o.v. walsrichting 
Herkomst materiaal 

:0 0 

:MCB 
operator :S. Horbach 

dikte-afname 
-2.51499999999965E-0002 
-2. 53500000000031E-0002 
-2. 55400000000066E-0002 
-2.55400000000066E-0002 
-2. 53199999999936E-0002 
-2.51800000000060E-0002 
-2.52399999999966E-0002 
-2.54800000000159E-0002 
-2.55700000000161E-0002 
-2.54200000000253E-0002 
-2.52000000000123E-0002 
-2.51599999999996E-0002 
-2.54700000000128E-0002 
-2. 53700000000094E-0002 

Projektleider 
Banksnelheid (mm/min) 
Opmerkingen 

:Ir. L.J.A. Houtackers 
: 1.60000 

Merk trekbank 
Type-bank 
Serienummer 
P24=42 {* einde blok is 
P22=44 {* einde char is 
lu {* geen spaties 
In {* geen kanaalnummers 
RESET4 {* DT resetten 

:frequentie = 5, F stop = 10, 
:rest standaard -.• 
:Monsanto Houndsfield 
:Tensometer "type W" 
:9817 

een ster *} 
een komma *} 

*} 
vermelden *} 

*} 
R +tijdcommando+ S 1V 2V 3V + 
aantal metingen opgenomen: 17 

#13 
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INHOUDSOPGA VE 

Inhoudsopgave i 

Inleiding ii 

Program Boofd 1 

Unit vartype 3 

unit Aqui unit 5 

Unit bO unit 10 

unit Def unit 12 

unit Addi unit 21 

unit Baal unit 25 

unit stuurdat 31 

Unit Async4u 37 

Unit Verw unit 45 

Unit wis unit 51 

unit Graf unit 61 

unit Melding 62 

unit Filecont 64 

listing i 
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INLEIDING 

Dit rapport omvat de listings van alle units die voor bet 
data-aquisitie programma, versie 3.00, nodig zijn. 
f'evens zijn er al 2 uni ts in opgenomen, die voor bet data
verwerking programma nodig zijn, nl. Verw unit en Gra£ unit. 
Er zijn ook nog een aantal bibliotbeek units in bet programma 
gebruikt, maar deze zijn niet opgenomen in dit rapport. 

listing ii 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum juni 1991 *} 
{* Taal Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
{* Systeem IBM XT met EGA kaart *} 
{* Ontwerper S.A.J Horbach *} 
{* Programmeur S.A.J Horbach *} 
{* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productietechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie *} 
{* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* Unit Program HooFD *} 
{* Versie 3.00 *} 
{* Soort Controle unit *} 
{* Omschrijving Dit programma ondersteunt het uitvoeren van de *} 
{* trekproef. De dataopname wordt verzorgt door *} 
{* de datataker DT100. Daarna wordt de data ver- *} 
{* werkt waarbij de materiaalparameters C, n en EO*} 
{* berekend worden. *} 
{* *} 
{* Gebruikt units DOS, CRT, Menu, Melding, Tools, *} 
{* Aqui unit, Verw unit, Fbs wis, Wis_unit, *} 
{* Graf-unit. - - *} 
{* *} 
{* Gebruikt door : - *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
PROGRAM hoofd; 
{$M 65520,0,655360} 

USES DOS, 
CRT, 
Menu, 
Melding, 
Tools, 
Aqui unit, 
Verw-unit, 
Graf-unit, 
Fbs wis, 
Wis:unit; 

VAR keuze 
stoppen 

CHAR; 
BOOLEAN; 

CONST 
{* UNIT Menu *} 
{* record voor het opslaan van de hoofdmenu_gegevens *} 
HooFD MENU REC : menu rec = 

(num choices : 5; 
menu width : 40; 
choices :' AVWGS ' ; 
descriptions: ('Data Aquisitie', 

, Data:verwerking', 

listing 1 
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'Data Wissen' , 
'GrafTeken', 
'Stoppen', 
",",",",",",",","), 

: 'T R E K PRO E F - PRO G RAM M A'; 
'Geef een letter OF gebruik de pijltjestoetsen <return>'); 

{****************************************************************************} 
{* BOOFDPROGRAMKA *} 
{****************************************************************************} 
BEGIN {* hoofdprogramma *} 

{* initialisatie *} 
clracr; 
vul_melding_array; 
stoppen :. FALSE; 
Textcolor(white); 
beginscherm('T R E K PRO E F , 

'Data-aquisitie en -verwerking 
1991, 

DT 100', 

3.00, 
'040-474521', 
'Ontwerper : 
'Begeleiders: , 

{* hoofdlus *} 
WHILE NOT stoppen DO 
BEGIN 

TextCOlor(white); 

Silvy Borbach', 
Dhr. M.Th. de Groot', 
Ir. L.J.A. Boutackers', 
Dr. Ir. J.A.B. Ramaekers'); 

{* UNIT Melding *} 

{* UNIT Menu *} 

display menu(BOOFD MENU REC); {* UNIT Menu *} 
keuze :; 'A'; - -
curs off; {* UNIT Tools *} 
get menu response(BOOFD MENU REC, keuze); {* UNIT Menu *} 
CASE keuze OF --

'A': Do_data_Aquisitie; {* aqui_unit *} 
'V': Do data Verwerking; {* verw unit *} 
'W': Do-fbs wissen; {* wis unit *} 
'G': Do-Grafiek; {* graf unit *} 
'S': stoppen :- TRUE; -

END; {* caae*} 
END; {* WHILE NOT atoppen *} 
clrscr; 
gotoXY(10, 30); 
write( 'EINDE' ) ; 
cura on; 

END. {* hoOfdprogramma *} 
{* UNIT TOOLS *} 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum juni 1991 *} 
{* Taal : Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
{* Systeem IBM XT met EGA kaart *} 
{* Ontwerper S.A.J Horbach *} 
{* Programmeur: S.A.J Horbach *} 
{* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productietechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie *} 
{* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit UNIT Vartype *} 
{* Versie 3.00 *} 
{* Soort datastructuren *} 
{* Qmschrijving Deze unit bevat de nodige globale variabelen *} 
{* en type declaraties. *} 
{* *} 
{* Gebruikt units : - *} 
{* *} 
{* Gebruikt door vrijwel alle Units *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
{$O+,F-} 

UNIT Vartype; 

INTERFACE 

CONST 
van_mV_naar_volt .. 1000; {* 1 volt. 1 rom *} 

TYPE string3 
string8 
string10 
sting80 
TextFile 

.. 
.. .. .. 
= 

string[3]; 
string[8]; 
string[10]; 

string[80]; 
TEXT; 

{* voor opname *} 
kanaalregel - ARRAY [1 •• 3] OF REAL; 
kanaalStatusType .. (NotValid,Valid); 
dataStatusType - (NoResponse,Response); 

{* voor maken van de meetparen ketting *} 

meetpointer - AMeetrec; 
Meetrec = RECORD 

kr REAL; 
br REAL; 
dk REAL; 
volgende meetpointer; 
vorige meetpointer 

END; 
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Xeetliat - RECORD 
firat,laat : meetpointer; 

BND, 

f atop : REAL; { atopvoorwaarde } 
b-atop : REAL; { • } 
f-start : REAL; { atartvoorwaarde } 
b-atart : REAL; { • } 
aantal III : REAL; { aantal Ilinimum metingen } 
m freq- I REAL; { meetfrequentie } 
range : REAL, { range } 
init br : REAL, { beginbreedte } 
init-dik : REAL; { begindikte } 
ver br I REAL; { veranderde breedte } 
ver-dik I REAL; { veranderde dikte } 
tre'ksnelheid : REAL; { trekanelheid v.d. bank } 

{* variabelen nodig voor het maken van de meetparen ketting *} 
meet regel : Kanaalregel; 
Meet-ket : Xeetliat; 
huidTg : Meetpointer, 
meting : Xeetpointer; 

{* een array waar enkele waarden inkomen te ataan die bewaard *} 
{* llOeten worden. Naderhand komen die in de mgg file te ataan *} 
data_comm_arr : ARRAY(1 •• 7) OF STRING[79]; 

IMPLBHBNTATIOB 

BND. { of Vartype unit } 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum : juni 1991 *} 
{* Taal Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
{* Systeem : IBM XT met EGA kaart *) 
{* Ontwerper: S.A.J Horbach *) 
{* Programmeur: S.A.J Horbach *} 
{* Informatie: Technische Universiteit Eindhoven *) 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *) 
{* Vakgroep Productietechnologie en -auto- *) 
{* matisering *) 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie *) 
{* Tel: 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit UNIT AQUI UNI *} 
{* Versie 3.00 - *} 
{* Soort : COntrole unit *} 
{* Omschrijving: Deze unit zorgt ervoor dat het opnemen van *} 
{* data op de juiste manier gebeurt. *} 
{* Dit omvat de definitie invoeren, datataker aan-*} 
{* sturen, data opnemen en opslaan, additionele *} 
{* gegevens opslaan. *) 
{* *} 
{* Gebruikt units DOS, CRT, Menu, Vartype, Melding, Tools,Windows*) 
{* BO unit, Def unit, Haal unit, Addi unit. *) 
{* - - - - *) 
{* Gebruikt door Program Hoofd *) 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT AQUI_UNIT; 

INTERFACE 

USES DOS, 

VAR 

CRT, 
Menu, 
Vartype, 
Melding, 
Tools, 
Windows, 
BO unit, 
Del unit, 
HaaI unit, 
Addi-unit, 
Wiajinit; 

terug : BOOLEAN; 
keuze : CHAR; 

PROCEDURE Do_data_aquisitie; 

IMPLEMENTATION 

{****************************************************************************} 
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{* interne procedure. *} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
{* Do breedte *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Do_breedte( VAR B : BOOLEAN )1 

BEGIN 
init br :- 0.0; 
init-dik :- 0.0, 
B I.-TRUE; 
Do init breedte; 

BND; {* PROCEDURE DO_breedte *} 

{****************************************************************************} 
{* Do definitie *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Do_definitie( VAR D , BOOLEAN); 

CONST 
DEFINITIE REC : menu rec -

(num choices: 2; 
menu-width : 40; 
choices : 'SET " 

BEGIN 

descriptions: ('Standaard definitie', 
'Eigen definitie instellen', 
'Terug naar vorig menu', 
",",",",",",",",",","); 
title : 'D E FIN I TIE '; 
prompt : 'Geef een letter OP gebruik de pijltjestoetsen <return>'); 

terug :- PALSE; 
WHILE NOT terug DO 
BEGIN 

terug : - TRUE; 
D ,- TRUE; 
datumtijd; 
Display_menu(DEFINITIE_REC); {* UNIT Menu *} 

keuze := 'S'; 
curs off; 
get menu response(DEFINITIE REC, keuze}; {* UNIT Menu *} 
{* UNIT Def unit *} -
CASE keuze OP 

's' : Do standaard def; 
'E' : Do-eigen defT 
'T' : D := FALSE 
ELSE 

BEGIN 
schrijf melding(18,TRUE,TRUE); {* UNIT Melding *} 
terug :; FALSE; 
D :- PALSE; 

END; 
END; {* CASE *} 

END; {* WHILE NOT terug *} 
curs on; 

END; {* PROCEDURE Do definitie *} 
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{****************************************************************************} 
{* Do additionele info *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURl!: Do_additionele_info( VAR A : BOOLEAN }; 

{* UNIT Addi unit *} 
BEGIN -

END; 

Dl9gpagina; 
A :- TRUE; 

{****************************************************************************} 
{* Do atart *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURl!: Do_atart(VAR afgebroken : BOOLEAN}; 

VAR 
filenaam 
kar 

atringS; 
: CHAR; 

{* UNIT Baal unit *} 
BEGIN -

*} 

END; 

afgebroken := PALSE; 
clracr; 
frame(6), 
TextColor(red); 
Writeln(' WAARSCHUWING II'), 
TextCOlor(black); 
Write ('Stel de range in op " range:S:O,' N/V'); 
readln; 
frame(2); 
Keten(afgebroken); 
IP NOT afgebroken THEN 
BEGIN 

END; 

Sla_fba_op(filenaam), {* filenaam inlezen en controleren. *} 
{* UNIT haal unit *} 

Sla~gg_op(filenaam); {* deze wordt nu paa opgealagen onder dezelfde *} 
{* naam ala de fba file. UNIT addi unit *} 

Wiaaen(filenaam,kar), {* Bet wiaaen van eerate en laatate meetparen, *} 
{* zodat een juiate fbafile ontataat. UNIT wi a_unit *} 

data_opalaan(filenaam, 'PBS', karl; {* onder aezelfae naam weer opalaan 

{* UNIT wia unit *} 

{****************************************************************************} 
{* externe procedure a *} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
{* Do data-aquiaitie *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURl!: Do_data_aquiaitie; 

CONST 
DATA_AOUISITIE_REC menu rec • 
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(num choices : 5; 
menu width : 40; 
choices :' BDAST ' ; 
descriptions I ('Breedte en dikte invoeren', 

'Definitie instellen', 
'Additionele informatie invoeren', 
'Starten' , 
'Terug naar Boofdmenu', 
",",1',",",",",","); 

title : 'D A T A - A 0 U I SIT I B '; 
prompt : 'Geef een letter OF gebruik de pijltjestoetsen <return>'); 

VAR 
BOOLBAN; {* om lussen te controleren terug, fout 

A,B,D BOOLEAN; {* Om te controleren of de keuzes A,B en D 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 

{* al gemaakt zijn. Dit zijn resp. Do addi info 
{* Do-breeate 
{* Do-defenitie 

keuze 
afgebroken 

CHAR; 
: BOOLEAN; 

BEGIN 
terug :... FALSE; 
WHILE NOT terug DO 
BEGIN 

fout := TRUE; 
A :- FALSE; 
B :- FALSE; 
D :- FALSE; 
WHILE fout DO 
BBGIN 

datumtijd; 
display menu(DATA AQUISITIE REC); 
keuze :; 'B'; - -
curs off; 
get menu responSe(DATA AQUISITIB REC, keuze); 
CASE keuze OF - -

'B' : Do breedte( B ); 
'D' : IF-B THEN 

Do definitie( D ) 
BLSB-

schrijf melding(14,TRUE,TRUE); 
'A' Do additionele info( A ); 
's' IF-(A AND B AND D) THEN 

BBGIN 
Do_start(afgebroken); 
IF NOT afgebroken THEN 
BBGIN 

BND 

fout :- FALSE; 
terug := TRUE; 

END {* IF *} 
ELSE 

schrijf melding(15,TRUE,TRUE); 
'T' : BEGIN -

BLSE 

terug : - TRUE; 
fout :- FALSE; 

END 

{* UNIT Tools *} 
{* UNIT Menu *} 

{* UNIT Menu *} 

{* UNIT Melding *} 

listing 8 



Ju81991 
Laborlltorium voor Omvormtechnologle TUE 

achrij£ melding(16,TRUE,TRUE); 
BND; {* CASE *} -

BND; {* WHILE fout *} 
cura on; 

BND; {*-WHlLE NOT terug *} 
BND; {* Data_aquiaitie *} 

BND. {* UNIT AQUI_UNIT *} 

{* UNIT Melding *} 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum : juni 1991 *} 
{* Taal : Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland ) *} 
{* Systeem : IBM XT met BGA kaart *} 
{* Ontwerper: S.A.J Borbach *} 
{* Programmeur z S.A.J Horbach *} 
{* Informatie s Technische Universiteit Bindhoven *} 
{* Paculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productietechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie *} 
{* Tel: 040 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers ) *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit : UNIT BO UNIT *} 
{* VerBie : 3.00 - *} 
{* Soort Probleemgeorienteerde unit *} 
{* Omschrijving Deze unit aorgt voor het op de juiste manier *} 
{* inlezen van de beginbreedte en -dikte van de *} 
{* trekBtaaf. *} 
{* Omdat de variabelen globaal aijn gedeclareerd *} 
{* hoeven ae niet alB parameters doorgegeven te *} 
{* worden. *} 
{* *} 
{* Cebruikt units : DOS, CRT, Vartype, Melding, Tools, Baalstr, *} 
{* windows. *} 
{* *} 
{* Cebruikt door : Aqui_unit. *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT BO_UNIT; 

INTERFACE 

USES DOS, 
CRT, 
Vartype, 
Melding, 
Tools, 
BaalBtr, 
Windows; 

PROCEDURE Do_init_breedte; 

IHPLEHBNTATION 

{****************************************************************************} 
{** EXTBRRB PROCEDURE **} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
{* Do init breedte *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Do_init_breedte; 
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VAR foute invoer : BOOLEAN; 
akkoord : STRING79; 

BEGIN 
clracr; 
Frame(l) ; 
TextCOlor(red); 
center('B R E EDT E END I K T E',1,71); 
Frame(2); 
cura on; 
REPEAT 

foute invoer I- TRUE; 
WHILE-foute invoer DO 
BEGIN -

foute invoer I- FALSE; 
achrijf melding{4,FALSE,FALSE); 
Frame (2T; 
GotoXY(S,S); 
Textcolor(blue); 
writeln(' beginbreedte trekataaf'); 
writeln; 
TextCOlor(black); 
write ( , bOt nun') ; 
Textcolor(white); 

{* UNIT Melding *} 

haalatring(14, 7, 6, 3, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, xatring, 
init br, iwaarde, fout, fun); {* unit Baalatr *} 

GotoXY (5,12) 1 
TextColor(blue); 
writeln(' begindikte trekataaf'); 
writeln; 
Textcolor(black); 
write ( , aO: 
TextColor(white); 
haalatring(14, 14, 5, 3, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, xatring, 

init dik, iwaarde, fout, fun), 
IF ( in it br - 0.0 ) OR ( init dik - 0.0 
BEGIN - -

{* unit Baalatr *} 
) THEN 

END; 

achrijf melding(6,TRUE,TRUE); 
foute_invoer := TRUE; 

END; {* WHILE foute invoer *} 
achrijf_melding(3,FALSE,FALSE); 
akkoord :- 'J'; 
Baalatring(20, 1, 1, 0, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, 

akkoord, rwaarde, iwaarde, fout, fun); {* unit Baalstr *} 
UNTIL akkoord • ' J' ; 
datumtijd; 
frame(2); 
cura off; 

END; {* Do:init_breedte *} 

END. {* BO UNIT *} 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Bet Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum : juni 1991 *} 
{* Taal Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
{* systeem IBM XT met EGA kaart *} 
{* ontwerper: S.A.J Borbach *} 
{* Programmeur S.A.J Borbach *} 
{* Informatie: Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productietechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor amvormtechnologie *} 
{* Tel: 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Boutackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Borbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit : UNIT def unit *} 
{* Versie 3.00 - *} 
{* Soort : Probleemgeorienteerde unit *} 
{* amschrijving: Deze unit zorgt ervoor dat een juiste definitie*} 
{* wordt ingelezen. Deze kan standaard zijn, voor *} 
{* 'normale' trekproeven, of eigen gedefinieerd, *} 
{* in de overige gevallen. *} 
{* *} 
{* *} 
{* Gebruikt units DOS, CRT, Vartype, Melding, Tools, Baalstr, *} 
{* Windows, Menu_windows. *} 
{* *} 
{* Gebruikt door : Aqui_unit. *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT Def_unit; 

INTERFACE 

USES DOS, 

VAR 
n 
c 

CRT, 
Vartype, 
Melding, 
Tools, 
Baalstr, 
Windows, 
Menu_window; 

f max 
epsO 

: REAL; 
REAL; 

: REAL; 
: REAL; 

PROCEDURE Do_standaard_def; 

PROCEDURE Do_eigen_def; 

{* lokale variabelen, nodig voor het berekenen 
van de range-instelling *} 

IMPLEMENTATION 
{****************************************************************************} 
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{* interne procedures *} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
{* init def *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE init_def; 

BEGIN 
treksnelheid :- 1.60; {* ran/sec *} 
n :- 0.20; {* *} 
c :- 0700.0; {* N/ana *} 
f_stop :oo 100.0; {* N *} 
f start := 00.0; {* N *} 
b-start :- 03.0; {* 11m *} 
aantal m :== 010; {* - *} 
m_freq- :- 12.0; {* sec *} 
range a- 0.0; {* N/V *} 
f max :- 0.0; {* N *} 
epsO :- 0.0; {* - *} 

END; {* init_def *} 

{****************************************************************************} 
{* bereken range *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE bereken_range(VAR instelling REAL; 

CONST 
MAX KRACHT .. 20000; 

VAR 

n 
C 
epsO 

: REAL; 
REAL; 

: REAL ); 

oppO : REAL; 
i : INTEGER; 
hulp1, hulp2 : INTEGER; 

BEGIN 
oppO :- init br * init_dik; 

{* 
{* f max = 
{* 

( E) *} 
( C ( n / e ). * e 0 * A ) *} 
( 0 ) *} 

C * (EXP(ln(n)* 
MAX KRACHT; 
0; -

n) / EXP(n» * EXP(epsO) * oppO; f max :oo 
hulpl :
hulp2 :oo 
IF f max > MAX KRACHT {* de f max van de trekbank kan niet groter dan *} 

{* 20000 N zijn, dit is een range instelling van*} 
{* 2000 N/V - *} 

THEN 
BEGIN 

END 
ELSE 
BEGIN 

i :-

schrijf melding(2,TRUE,TRUE); 
range :; 2000; 

{* bereken in welke range de F max ligt *} 
0; 

listing 13 



END; 
BND; 

Jul; 1991 
Lllbollltolium VOOI Omvolmtechnologie TUE 

WHILE f max < hulp1 DO 
BBGIN -

i I- i + 1; 
hulp2 I- hulp1; 
CASB i OF 

1: hulp1 ,- 10000; 
2: hulpl I- 5000; 
3: hulpl I- 2000; 
4: hulpl a- 1000, 
BLSE 

f_max I- hulp1; {* om uit de lus te komen. *} 

END; {* CASE *} 
END; {* WHILE *} 

instelling I- hulp2 / 10; 
{* f_max verdeeld over 10 V -> IV - hulp2/10 N*} 

{****************************************************************************} 
{* verwijder menu *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE verwijder_menu(einde : INTEGBR); 

VAR 

BEGIN 

END; 

i : INTEGER; 

i:- 0; 
FOR i ,- 1 TO einde DO 
BEGIN 

END, 

GotoXY(55,i + 8); 
Write ( # , ) 1 

{****************************************************************************} 
{* schrijf standaard def *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE echrijf_standaard_def; 

VAR i,k : INTEGBR; 

BEGIN 
k :- 0; 
TextCOlor(black) 1 
FOR i I- 1 TO 8 DO 
BEGIH 

GotoXY(3,i + k); 
CASE i OF 

1: Write('Treksnelheid 
2: Write('Waarde van "n" 

: 1,6 ram/min'); 

3: Write('Waarde van "C" : 
4: Write('Waarde van "£0" I 

5: BEGIN 

0,2 <= n <= 0,3')1 
450 <- C <- 700',' 
0.0'); 

: krachtafname • 100 N'); Writeln('Stopvoorwaarde 
Write ( , minimum aantal meetpunten - 10'); 
k I- 5; 
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END; 
6: BEGIN 

Write('Startvoorwaarde : breedte-afname ... 3 ~'); 
END; 

7: Write('Keetfrequentie : 12.0', , sec.'); 
8: BEGIN 

bereken_range(range,n,c,epsO); 
TextCOlor(black); 
GotoXY(3,16); 
Write('Range t " range:S:O,' N/V'); 

END; 
END; {* CASE *} 
k :- k + 1; 

END 1 {* FOR *} 
8chrijf melding(1,TRUE,TRUE); 

END; {* schri!f_standaard_def *} 

{****************************************************************************} 
{* schrijf eigen def *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE 8chrijf_eigen_def; 

VAR 
i,k : INTEGER; 

BEGIN 
k I- 0; 
FOR i := 1 TO 8 DO 
BEGIN 

GotoXY (3, i + k)1 
CASE i OF 

1: BEGIN 
TextCOlor(black); 
Write('Treksnelheid : ')1 

2: 

3: 

4: 

TextCOlor(white); 
Write(treksnelheid:4:2,' mm/min'); 

END; 

BEGIN 
TextCOlor(black); 
Write('Waarde van "n" , } ; 
TextColor(white); 
Writeln(n:4:2); 

END; 

BEGIN 
TextCOlor(black); 
Write('Waarde van "c" : ' ) ; 
TextCOlor(white); 
Writeln(c:6:1, , N/mm2 '); 

END; 

BEGIN 
TextColor(black); 
Write('Waarde van "cO" I ' ) ; 
TextColor(white); 
Writeln(epsO:S:3); 

END; 
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5: BEGIN 

N') ; 

TextColor(blaek); 
Write('Stopvoorwaarde 
TextCOlor(white); 
Writeln(f stop:S:1, , 
Textcolor(blaek); 
Write ( , 
TextColor(white); 
Write(aantal m:l:O); 

minimum aantal meetpunten = '); 

END; 

k :- 5; -
END; 

6: BEGIN 
TextCOlor(blaek); 
Write('Startvoorwaarde 
TextColor(white); 
Writeln(b start:S:1, , 
TextColor(blaek); 
Write ( , 
TextColor(white); 
Write(f start:S:1, , 

: breedte afname == '); 

",m') ; 

kraeht afname 

k :- 7;-
N') ; 

END; 

7: BEGIN 
TextColor(blaek); 
Write('Meetfrequentie : '); 
TextColor(white); 
Write(m freq:S:O, , sec.'); 

END; -

8: BEGIN 
TextColor(blaek); 
Write('Range : '); 
TextCOlor(white); 
Write(range:S:O,' N/V'); 

END; 

END; {* CASE *} 
k := k + 1; 

END; {* FOR *} 

- '), 

{****************************************************************************} 
{* lees eigen def *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE lees_eigen_def; 

VAR 
goed 
akkoord 
e str 
n-str 
start str 
e menu 
n menu 
start menu 
keuze-

BEGIN 

: BOOLEAN; 
: BOOLEAN; 
: string78; 
: string78; 
: string78; 
: menu win ree; 
: menu-win-ree; 
: menu-win-ree; 
: STRING79; 

{* er worden l kleine pop up windows gemaakt*} 
{* m.b.v. wind menu uit uNIT menu windows *} 
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WITH c menu DO 
BEGIN -

END; 

left 
top 
style 
normal 
normback 
keuzes 
beschrijving[1] 
beachrijving{2] 
beachrijving[3] 
beachrijving[4] 
beschrijving[5) 
beachrijving(6) 
huidig 

WITH n menu DO 
BEGIN 

END; 

left 
top 
style 
normal 
normback 
keuzes 
beachrijving[l) 
beschrijving[2) 
beschrijving(3 ) 
beschrijving{4] 
huidig 

WITS start menu DO 
BEGIN -

END; 

left 
top 
style 
normal 
normback 
keuzes 
beschrijving[l] 
beschrijving[2] 
huidig 

akkoord :- FALSE; 
WHILE NOT akkoord DO 
BEGIN 

curs_on; 

{* treksnelheid *} 

:- 57; 
:- 13; 
:- DUBBEL; 
:- blue, 
:- white; 
:- 6; 
:- '0 
:- '150 
:- '450 
:- '100 
:- '1200 
:- '2000 
:- 3; 

:- 57; 
:- 13; 
:- DUBBEL; 
:- blue; 
:- white, 
:- 4; 
c- '0.0 
:- '0.13 
:- '0.2 
:- '0.3 
:- 3; 

:= 57, 
:- 13; 
:- DUBBEL; 
:- blue, 
:- white; 
:- 2; 
:= '6b_start', 
:- '6F atart', 
:- 1; -

150 '; 
450 " 
700 " 
1200', 
2000'; 
3000'; 

0.13', 
0.2 I; 
0.3'; 
0.9', 

SaalString(20, 1, 4, 2, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, xatring, 
trekanelheid, iwaarde, fout, fun); 

{* n waarde *} 
GotoXY(28,3); 
write ( '<---'); 
show window(4); 
achrIjf_melding(11,FALSE,TRUE); 
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n str :- '0.2 0.3', 
wInd menu(n str , n menu), 
CASE-n menu7huidig OF 
{* neam de ondergrens, omdat dan de grootste range berekend wordt *} 

1: n:- 0.06; 
2: nl= 0.13; 
3: n:- 0.2; 
4: nl- 0.3 

END; {* CASE *} 
erase window(4); 
verwiJder menu(6); 
GotoXY(21;3), 
write(n:4:2), 
GotoXY(28,3); 
Write(' '), 

{* C waarde *} 
GotoXY(38,5); 
Write ( '<---'); 
show window(4); 
schrIjf melding(12,FALSE,TRUE); 
c str :; '450 700 '; 
wInd_menu ( c: str , c_menu ); {* UNIT HENO WINDOW *} 
CASE c menu.huidig OF 
{* neam de bovengrens, omdat dan de grootste range berekend wordt *} 

1: CI- 150.0; 
2: c:- 450.0; 
3, CI- 700.0; 
4: CI- 1200; 
5: CI- 2000, 
6: C:- 3000; 

END, {* CASE *} 
erase window(4); 
verwijder menu(8); 
GotoXY(21;5); 
write(cI6:1); 
GotoXY(38,5) 1 
Write ( , '); 

{* epsilon 0 *} 
schrijf melding(21,FALSE,TRUE); 
goed :.-FALSE; 
WHILE BOT goad DO 
BEGIN 

HaalString(20, 7, 5, 3, FALSE, TROE, TROE, TRUE, xstring, 
epsO, iwaarde, fout, fun); 

IF «epsO <= 0.1) AND (epsO >- 0.0» THEN 
goad : = TRUE; 

END; 
datumtijd; 

{* stopvoorwaarde *} 
HaalString(36, 9, 5, 1, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, xstring, 

f stop, iwaarde, fout, fun); 
HaalString(48, 10, 3, 0, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, xstring, 

aantal_m, iwaarde, fout, fun); 

{* startvoorwaarden *} 
schrijf_melding(13,FALSE,TRUE); 
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wind menu ( start str , start menu ); {* UNIT MEW_WINDOW *} 
verwljder menu(4T, 
CASE start menu.huidig OP 

{* b-start *} 
1: BEGIN 

HaalString(38, 12, 5, 1, PALSE, TRUE, TRUE, TRUE, xstring, 
b start, iwaarde, fout, fun); 

f start :- o.th 
GOtoXY(39,13), 
Write(f start:S:l), 

END, -
{* f start *} 
2: BEGIN 

HaalString(38, 13, 5, 1, PALSE, TRUE, TRUE, TRUE, xstring, 
f start, iwaarde, fout, fun), 

b start :- 0.0; 
GOtoXY(39,12), 
Write(b start:5:1); 

END -
END, {* CASE *} 

{* frequentie *} 
schrijf_melding(22,PALSE,TRUE); 
goed :. PALSE; 
WHILE NOT goed DO 
BEGIN 

HaalString(20, 15, 5, 0, PALSE, TRUE, TRUE, TRUE, xstring, 
m freq, iwaarde, fout, fun); 

IP m freq > 4.0 THEN 
goad :- TRUE 

END; 
Datumtijd; 

{* range *} 
bereken range(range,n,c,epsO); 
GotoXY(21, 11), 
TextColor(white), 
Write(rangeIS:O); 

{* definitie goad ingevoerd ? *} 
schrijf_melding(3,PALSE,PALSE), 
keuze s- 'J', 
Haalstring(20, 1, 1, 0, TRUE, PALSE, PALSE, PALSE, keuze, 

rwaarde, iwaarde, fout, fun}; 
IP keuze - 'J' THEN 
akkoord : - TRUE; 
datumtijd; 

END; {* WHILE NOT akkoord *} 
curs off; 

END; -

{****************************************************************************} 
{****************************************************************************} 
{* externe procedures *} 
{****************************************************************************} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
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{* Do standaard def *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Do_standaard_defl 

BEGIN 
datumtijd; 
frame(2)1 
clracr; 
in it def; 
8chrIjf atandaard def; 

END; {* DO_8tindaard_del *} 

{****************************************************************************} 
{* Do eigen def *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Do_eigen_def; 

BEGIN 
datumtijd; 
frame(2)1 
clrllcr; 
init def; 
schrIjf eigen deft 
lee. eiqen deY; 

END; {* Do:eigen:def *} 

END. {* UNIT Def unit *} 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum juni 1991 *} 
{* Taal Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
{* Systeem : IBM XT met EGA kaart *} 
{* Ontwerper S.A.J Horbach *} 
{* Programmeur: S.A.J Horbach *} 
{* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit dar Warktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productiatechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie *} 
{* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit UNIT ADDI UNIT *} 
{* Versie 3.00 *} 
{* Soort ProbleemgeBriantearde unit *} 
{* omschrijving: Daze unit zorgt voor het inlazen en opslaan van*} 
{* de additionele gegevens van een trekproef. *} 
{* Ze worden te galijk met de meetparan opgeslagen*} 
{* *} 
{* *} 
{* Gebruikt units DOS, CRT, Vartype, Melding, Tools, Haalstr, *} 
{* Windows, Filecont. *} 
{* *} 
{* Gebruikt door aqui_unit *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT Addi_unit; 

INTERFACE 

USES DOS, 

CONST 

CRT, 
Vartype, 
Melding, 
Tools, 
Haalstr, 
Windows, 
Filacont; 

ARR LENGTE = 15; 

TYPE 
addi rec = RECORD 
waarde : string79; 
omschrijving : STRING[30); 

END; 

VAR 
addi_array; 
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PROCEDURE mggpaqina; 
PROCBDURE Sla_mgq_Op(VAR fHenaam : strinqS} 1 

IMPLBMENTATION 

{****************************************************************************} 
{* interne procedures *} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
{* Init meetqeqevens *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Init_mqq; 

VAR 
i : INTEGER; 
year, month, day, day of week : WORD; 
datum I strinq[S); - -
jaar,maand,daq : strinq[2); 
str_treksnelheid : strinq[S]; 

BEGIN 
{* huidige datum *} 
GetDate(year, month, day, day_ot_week), 
year I- year mod 1900; 
Str(year,jaar}; 
Str(month,maand); 
Str(day,daq) ; 
datum 1= jaar+'-'+maand+'-'+daq; 

{* array vullen met waarden *} 

mqq arr[11.waarde :- datum; 
mgq:arr[l).omschrijvinq :- 'Datum (jjmmdd) 
mgq_arr[2J.waarde := '1.053', 
mgq_arr[21.omschrijvinq :- 'Werkstofnummer 
mqq_arr[3J.waarde := 'C4S'; 
mgq_arr(3].omschrijvinq :- 'Hateriaalsoort 
mqq_arr[4].waarde := '1.0'; 
mgq_arr[4].omschrijving := 'Plaatdikte sO (mm) 
mqq_arr[5J.waarde := '0°'; 
mqq_arr[5).omschrijvinq := 'Richtinq t.o.v. walsrichtinq 
mqg arr[6].waarde :- 'MCB'; 
mgg:arr[61.omschrijving := 'Herkomst materiaal 
mqq arr[7J.waarde :- 'Dhr. H.T. de Groot'; 
mqg:arr[7].omschrijving :- 'Operator 
mqg arr[S].waarde :- 'Ir. L.J.A. Houtackers'; 
mgg:arr(S).omschrijving := 'Projektleider 

STR(treksnelheid, str treksnelheid); 
mqq arr[9J.waarde :--str treksnelheid; 
mqg:arr[9].omschrijving := 'Banksnelheid (mm/min) 
mgg_arr(10).waarde 1= 'geen', 
mgq_arr[10].omschrijving := 'Opmerkinqen 
mqq arr[ll].waarde :- '-'; 
mgg:arr[ll].omschrijving := • 
mqg_arr[12].waarde := '-'; 
mgg_arr[121·omschrijving := ' 
mgq_arr(13).waarde :- 'Monsanto Houndsfield'; 

: ' ; 

· , . · , 
· , . · , 
: ' ; 

· , . · , 
: ' ; 

: ' ; 

: ' ; 

: ' ; 

: . ; 
: . ; 
: ' ; 
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mgg arr[13).omschrijving :- 'Merk trekbank 
mgg-arr[14).waarde :- 'Tensometer-"type W"'; 
mgg-arr[14).omschrijving :- 'Type bank 
mgg-arr[lS).waarde :- '9817'; -
mgg:arr[lS).omschrijving :- 'Serienummer 

: ' ; 

: ' 1 

: ' ; 

{****************************************************************************} 
{* Schrijf mgg *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE schrijf_mgg; 

VAR 
i : INTEGER; 

BEGIN 
{* de gegevens op het scherm zetten *} 

FOR i :- 2 TO (ARR LENGTE + 1) DO 
BEGIN -

END; 
END; 

GotoXY (3 , i) ; 
TextCo1or(b1ack); 
Write(mgg arr[i-1].omschrijving); 
GotoXY(3S7i) ; 
TextCo1or(white); 
Write(mgg_arr[i-1].waarde); 

{****************************************************************************} 
{* Lees mgg *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE 1ees_mgg; 

VAR 
i : INTEGER; 

BEGIN 
{* de waarden in1ezen *} 

TextCo1or(white); 

END; 

FOR i :- 2 TO (ARR LENGTE + 1) DO 
BEGIN -

Haa1String(34, i, 30, 0, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 
mgg_arr[i-1].waarde, rwaarde, iwaarde, fout, fun); 

{****************************************************************************} 
{* externe procedures *} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
{* Sla mgg op *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Sla_mgg_op(VAR fi1enaam : string8); 

VAR 
i : INTEGER; 
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IIl9g : TEXTFILB, 
goad : BOOLEAN; 

{* controleren van disk en filenaam *} 
REPEAT 

controle disk( filenaam,TRUE, 'MGG', goad ), 
UNTIL goed, -
assign (mgg, 'a:\' + filenaam + '\' + filenaam + '.MGG'); 
rewrite(lIl9g); 
{* de IIl9g array in de IIl9g file zetten *} 
FOR i :- 'I TO 15 DO -

writeln (lIl9g, IIl9g arr(i).omschrijving, IIl9g arr[i).waarde); 
{* overige gegevens ook-in de IIl9g file zetten *}-
FOR i ;= 1 TO 7 DO -

writeln (mgg, data comm arr[i]); 
close(mgg); --

{****************************************************************************} 
{* MGGPAGINA *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE mggpagina; 

VAR 
i : INTEGER; 
akkoord : STRING79; 

BEGIN 
clrscr; 
Frame(1); 
TextCOlor(red}; 
center('ADDITIONELB GEGEVENS',1,77); 
Prame(2); 
Init_lIl9g; 
curs on; 
REPEAT 

achrijf_mggl 
schrijf melding(3,PALSE,FALSE); 
akkoord-:= 'J'; 
BaalString(20, 1, 1, 0, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, 

akkoord, rwaarde, iwaarde, fout, fun); 
IF akkoord .. 'N' THEN 
BEGIN 

END; 

datumtijd, 
frame(2); 
lees_mgg; 

UNTIL akkoord .. 'J'; 
curs off; 

END, {* mg9Pagina *} 

END. {* UNIT Addi_unit *} 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum : juni 1991 *} 
{* Taal : Turbo-Pascal verBie 5.5 ( Borland) *} 
{* SYBteem IBM XT met BGA kaart *} 
{* Ontwerper S.A.J Horbach *} 
{* Programmeur: S.A.J Horbach en ir. R.J.M. SniekerB *} 
{* Informatie: Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productietechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie *} 
{* Tel: 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit Haal unit *} 
{* Versie 3.00- *} 
{* Soort Probleemgeorienteerde unit *} 
{* Omschrijving Deze unit zorgt ervoor dat de meetparen op de *} 
{* juiBte manier ingelezen worden, waarbij ze aan *} 
{* de start- en stopvoorwaarden moeten voldoen. *} 
{* *} 
{* Gebruikt units : DOS, CRT, Vartype, Tools, *} 
{* Async4u, Stuurdat, Filecont. *} 
{* *} 
{* Gebruikt door Aqui_unit *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT haal_unit; 

INTERFACE 

USES DOS, 

VAR 

CRT, 
Vartype, 
Melding, 
Tools, 
ABync4u, 
Stuurdat, 
Filecont; 

hulp file, 
fbs 'file 
statuB data 
ch -

: TEXTFILE; 
DataStatusType; 
char; 

PROCEDURE Meten(VAR afgebroken: BOOLEAN); 
PROCEDURE sla_fbs_oP(VAR filenaam : string8); 

{****************************************************************************} 
{****************************************************************************} 
IMPLEMENTATION 

{****************************************************************************} 
{* interne procedures *} 
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{*********.**.** •••• ************************.********************************} 

{.***********.***************************************************************} 
{* OPRUIMEN METING *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE opruimen_meting; 

VAR hulp : meetpointerl 

BEGIN 

END; 

WHILE ( meet_kat. f irat <> NIL ) DO 
BEGIN 

END; 

hulp 1- meet_ket.firatA.volgende; 
dispoae(meet ket.firat); 
meet_ket.firit :- hulp; 

{****************************************************************************} 
{* stopkr iter ium *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE atopkriterium ( aantal meetparen : INTEGER 1 

VAR maX : REALi 
VAR einde meten : BOOLEAN) 1 

VAR kracht: REAL; 

{* pas bij een afname van F stop Newton zal einde meten TRUE worden *} 
BEGIN {* stopkriterium *} - -

kracht :- meet_regel[l]; {* in Newton *} 
einde meten :- FALSE; 
IF (kracht > max) 
THEN 

max I- kracht; 
IF «kracht <- max - F stop) AND (aantal_meetparen >- aantal_m» THEN 

einde meten I- TRUE; 
END; {* atopkriterium *} 

{****************************************************************************} 
{* startkriterium *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE startkriterium(VAR starten_maar : BOOLEAN); 

VAR 
kracht : REAL; 
weg : REAL; 

BEGIN {* startkriterium *} 
kracht :- meet regel[l); {* in Newton *} 
weg := meet-regel[2] * van_mv_naar_Volt * -1; {* in positieve ~ *} 
starten maar := FALSE; 
IF «kracht > F start) AND (weg > b start» THEN 

starten maar:=TRUE -
ELSE writeln('de binnengekomen waarden voldoen nog niet'); 

END; {* atartkriterium *} 
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{****************************************************************************} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE opalaan_meting; 

BEGIN 
{* nieuw geheugen reaerveren *} 
new(meting); 
{* vullen met waardes *} 
WITH meting'" DO 
BEGIN 

kr :- meet regel[l); 
br :- meet:regel(2); 
dk :- meet regel(3); 
volgende :; NIL; 
vorige :- NIL; 

END; 
{* in ketting zetten *} 
WITH meet_ket DO 
BEGIN 

IF firat - NIL 
THEN 

firat :- meting 
ELSE 

last".volgende :- meting; 
last : .. meting; 

END; 
END; {* opslaan_meting *} 

{****************************************************************************} 
{* externe procedures *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Sla_fba_op(VAR filenaam : atringS); 

VAR goad 
fba 

BEGIN 

: BOOLBAN; 
: TEXTFILB; 

writeln( '--> Gagevena wegschrijven naar bestand <--'); 
writeln; 
REPEAT 

Baal_filenaam(filenaam); 
controle_diak(filenaam,TRUE,'FBs',goed); 

UNTIL goed; 

{* Filecont *} 
{* • *} 

asaign(fba, 'a:\' + filenaam + ,\' + filenaam + '.FBS'); 
rewrite(fbs); 
Writeln(fba,init br,' ',init dik)1 
huidig :- meet kit.firat; -
WHILE (huidig <> NIL ) DO 
BEGIN 

END; 

write (fba, huidig".kr,' ')1 
write (fba, huldig".br,' '}I 
writeln (fbs, huidigA.dk,' ')1 
huidig :- huidigA.volgende; 

cloae(fba), 
opruimen meting; 

END; {* ala fbs_op *} 
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{****************************************************************************} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Haten(VAR afgebroken I BOOLEAN), 

VAR 

BEGIN 

einde meten 
aantal 
atr aantal 
atarten maar 
meet delay time 
tijdcommando 
dataStatus 
kanaalStatus 
kannr 
at 
einde reg 
maximUm 

einde meten 
aantal 
atarten maar 
tijdcommando[O) 
meet_delay_time 

meet ket.first 
meet-ket.last 
maxiium 

clracr; 

z BOOLEAN; 
: INTEGER; 

STRING[5); 
BOOLEAN; 

I INTEGER; 
I STRING; 

DataStatuaType; 
: KanaalStatuatype; 
: INTEGER; 

kanaalatatuatype; 
BOOLEAN; 
REAL; 

:- FALSE; 
:= 1; 
:- FALSE; 
:- 10; 
:- Round (m_freq * 1000 I 4), 

:- NIL; 
:- NIL; 
:- 0.0; 

{* initialiseren van de poort *} 
Aaync_init; 
curs on; 
GotoXY(25,5); 
write('even geduld a.u.b ••••• '), 
{* initialiseren van de datataker *} 
Initdatataker(dataStatus), 
{* checken of datataker aanataat *} 
IF Check Oatataker THEN 
{* Datatiker ataat aan *} 
BEGIN 

afgebroken 1- FALSE; 

{* in bet begin een 4 maal 
{* &0 anelle frequentie 

async send string('G' + 113); 
{* de volgende statements zorgen ervoor dat de eerst numerieke waarde *} 
{* ook goed ingelezen wordt *} 
{* zolang inlezen totdat een ster ingelezen wordt (einde_regel) *} 

kannr :- 1; 
REPEAT 

st :- valid; 
einde reg := FALSE; 
REPEAT 

{$R-} 
leeskanaal(meet regel[kannr],st,einde reg); 
{$R+} - -
delay(Round(meet delay time / 3»; 
UNTIL st - Valid- {* dubbele controle *} 

UNTIL (einde reg = TRUE); 
async_aend_atring('H'+#13); 

*} 
*} 
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curs off; 
CotoXY(2S,9); 
write(-zet trekbank aan ••• <return>'); 
readln; 
clrscr; 
async send string('G'+#13); 
WHILE-NOT starten maar DO 
BEGIN -

leesregel(meet regel, kanaalStatus ); 
delay(meet delay time); 

{* stuurdat *} 

IF kanaalstatus ; Valid THEN 
startkriterium(starten_maar); {* meetproc *} 

END; 
{* de waarden voldoen aan het startcriterium *} 
clrscr; 
CotoXY(3,1); 
writeln('DE HBETGEGEVENS WORDEN OPGENOMEN'); 
{* laatst opgenomen meetpaar op scherm zetten en opslaan *} 
CotoXY(3,3); 
writeln(' Meting: I, aantal); 
schrijf meetpaar(meet regel}; 
opalaan-meting; -
WHILE «NOT einde meten) AND (NOT keypressed» DO 
BEGIN -

delay(meet_delay_time); 

{* volgende waarden inlezen *} 
leearegel(meet_regel , kanaalStatus ); 

{* opslaan van meetpaar in de ketting *} 
opslaan_meting; 

{* nieuwe frequentie instellen a.d.h.v. ingegeven aantal_m *} 
IF aantal • aantal m THEN 
BEGIN -

{* de gewenste frequentie wordt barekend *} 
bareken freq(m freq, tijdcommando )1 
aaync send strlng('R'+tijdcommando+'S 1V 2V 3V' +#13); 
meet_delay:time := ROund(m_freq * 1000); 

END; 

{* De waarden toetsen aan het atopcriterium *} 
InC(aantal); 
stopkriterium(aantal, maximum, einde_meten); 

{* meetpaar op acherm zetten *} 
writelnC' Meting: " aantal); 
achrijf_meetpaar(meet_regel); 

END; {* WHILE NOT einde meten *} 

atoplezen; 
clrscr; 
GotoXY(20,S); 
writeln('Meten gestopt •••• zet trekbank af'); 
GotoXY(20,9), 
write ( '---> aantal metingen opgenomen:', aantal), 
schrijf_melding(l,TRUE,TRUE), 
{* aantal opgenomen meetparen wordt opgeslagen in een array *} 
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STR(aantal,str aantal); 
data_comm_arr[7] :- 'aantal metingen opgenomen: '+ .tr_aantal; 

END {* IF *} 
{* datataker staat niet aan *} 
ELSE 

afgebroken :- TRUE; 
END; {* meten *} 

END. {* unit Baal unit *} 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum juni 1991 *} 
{* Taal Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
{* Systeem IBM XT met EGA kaart *} 
{* Ontwerper: S.A.J Horbach *} 
{* Programmeur S.A.J Horbach en ir. R.J.M. Sniekers *} 
{* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productietechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie *} 
{* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit UNIT stuurdat *} 
{* Versie 3.00 *} 
{* Soort Beheers unit *} 
{* Omschrijving Deze unit zorgt ervoor dat 1. de datataker ge- *} 
{* initialiseerd wordt, 2. gechecked wordt of deze*} 
{* aanstaat en 3. de meetparen ingelezen, omgere- *} 
{* kend naar juiste waarden worden en in ketting *} 
{* gezet worden. *} 
{* *} 
{* Gebruikt units : DOS, CRT, Vartype, Async4u. *} 
{* *} 
{* Gebruikt door Haal unit *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT Stuurdat; 

INTERFACE 

USES CRT, 
DOS, 
Vartype, 
async4u; 

PROCEDURE initDatataker VAR datatakerStatus dataStatusType ); 

FUNCTION Check Datataker BOOLEAN; 

PROCEDURE bereken_freq( meet frequent ie : REAL; 
VAR stringfrequentie : STRING ); 

PROCEDURE schrijf_meetpaar(meet_regel : kanaalregel); 

PROCEDURE leesregel ( VAR meet regel : kanaalregel; 
VAR status : kanaalStatusType ); 

PROCEDURE leeskanaal 

PROCEDURE stopLezen; 

VAR kanaalWaarde 
VAR kanaalStatus 
VAR einde_regel 

REAL; 
KanaalStatusType; 
BOOLEAN) ; 
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IMPLEMENTATION 
{****************************************************************************} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE bereken_freq( meet frequent ie : REAL; 

VAR int_freq : INTEGER; 

BEGIN 

VAR stringfrequentie : STRING); 

int_freq :- Round(meetfrequentie); 
Str(int_freq, stringfrequentie); 

END; 

{**************************************************************************} 
{**************************************************************************} 
PROCEDURE initDatataker ( VAR datatakerStatus : dataStatusType ); 

{*** prec. De datataker is standby 
{*** post. start heeft de serieele poort geopend 

***} 
***} 

CONST BaudRate .. 1200; 
Poort - 1; 
WordSize -8; 
Parity - 'N' ; 
StopBits -1; 
end Of Scan Blok Is ster - 'P24=42 ' . {* einde blok is , 
end-Of-Line-Char-Is-komma .. 'P22=44 ' . {* einde char is , 
geenSpitiesEnTekstUnits .. '/u '; {* geen spaties 
geenKanaalNummer ... '/n' ; {* geen kanaalnummers 
reset .. 'RESET4'; {* DT resetten 

'n ster 
'n komma 

vermelden 

VAR tijdCommando : STRING; {* de stringwaarde van de frequentie 

BEGIN {* initDatataker *} 
IF async_open(poort,baudrate,parity,wordsize,stopbits) THEN 
BEGIN 

{* eerst wachten totdat de datataker gereset is *} 
async send string( reset + #13 ); 
DELAY(10000) ; 

{* formaat van de data instellen *} 
async_send_string( geenSpatiesEnTekstUnits + #13); 
async send string( geenKanaalNummer + #13 ); 
{* Einde van char wordt als komma gedefinieerd *} 
async send string( end Of Line Char Is komma + #13); 
{* Einde van blok wordt als ster gedefInieerd *} 
async_send_string( end_of_scan_Blok_Is_ster + #13); 

*} 
*} 
*} 
*} 
*} 

*} 

{* de gewenste frequentie wordt ingesteld. De eerste waarden 
{* vier keer sneller gesampeld als de volgende waarden 
bereken freq(m freq / 4, tijdcommando); 
async_send_strIng('R'+tijdcommando+'S 1V 2V 3V' + #13 ); 

worden *} 
*} 

{* het samplen wordt nog uitgesteld *} 
async send string('H' + #13); 
DataTikerStatus :- Response; 

{* data_comm_array vullen, om deze in de mggfile te zetten *} 
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data_comm_arr[1] :- 'P24-42 {* einde blok is een star 
data comm arr[2] :- 'P22-44 {* einde char is 88n komma 
data-comm-arr(3) :- '/u {* geen spaties 
data:comm:arr(4] :- 'In {* geen kanaalnummers vermeldan 
data comm arr(5] :- 'RESET4 {* DT resetten 
data:comm:arr[6] :- 'R +tijdcommando+ S 1V 2V 3V + #13 

END 
ELSE 
BEGIN 

writeln('RETURNOODE OATATAKER GEEFT roUTHELDING'); 
datatakerStatus :- NoResponse; 
readln, 

END 

ENDf {* initDatataker *} 

*}'; 
*}'; 
*}'; 
*}', 
*}'; , . , 

{**************************************************************************} 
{**************************************************************************} 
FUNCTION Check_oatataker : BOOLEAN; 

OONST baudrate - 1200; 
poort - 1; 
wordsize - 8; 
parity - 'N', 
stopbits - 1; 

{* communicatiesnelheid *} 
{* communicatiepoort RS232 *} 
{* aantal communicatiebits *} 
{* pariteit [ N - geen] *} 
{* aantal stopbits *} 

VAR i 
b 

: INTEGER; {* teller *} 
Boolean; {* flag of de COM poort open is of niet *} 

BEGIN 

i :- 0; 
Check_Oatataker :- TRUE; 

{* probeer de COM poort te openen *} 
REPEAT 

b :- Aaync Open( Poort,BaudRate,Parity,WordSize,StopBits ), 
IF b THEN -

Async Send String('leeg'); 
Inc(i); - -

UNTIL ( b OR ( i > 500 », 
{* check of er iets in de buffer komt: zijn 'head' en 'tail' gelijk, 
{* is er niets in de buffer gekomen en dus is de DT niet aangesloten 
{* ook wordt gechecked of de COM poort weI geopend is 

IF (Async Buffer Head - Async Buffer Tail) OR NOT(b) THEN 
BEGIN - - --

END; 

TextColor(red); 
GotoXY(20,7); 
Write('DATATAKER IS NIET AANGESLOTEN II <ret>'); 
readln; 
Check Datataker :- FALSE; 
stopLezen; {* zet datataker stop *} 

{* nu kan terugzenden van commando's uitgezet worden *} 
async_send_string('/e'+#13), 

END; {* Function Check Oatataker *} 

dan *} 
*} 
*} 
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{****************************************************************************} 
{* Bchrijf meetpaar *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Bchrijf_meetpaar(meet_reqel : kanaalreqel); 

BBGIN 

BND; 

writeln('k.racht 
writeln('6breedte 
writeln('6dikte 
writeln; 

: ' 
: " 

meet reqel(llI8:3); 
meet:regel[2l:8:3) I 

: " meet_regel(3]:8:3); 

{**************************************************************************} 
{**************************************************************************} 
PROCBDURE leeBKanaal(VAR kanaalWaarde : REAL; 

VAR kanaalStatuB : KanaalStatusType; 
VAR einde_reqel : BOOLBAN); 

VAR result 
invoerStrinq 
qelezen waarde 
b -

: INTBGBR; 
: STRING; 
: CHAR; 

BBGIN 

: BOOLEAN; 

{ leeBkanaal} 
kanaalWaarde :- 0.0, 
kanaalStatuB ,- Valid; 
invoerstrinq[O) :- #0; 
einde_reqel :- FALSB; 

IF NOT(b) THEN 
kanaalStatuB :- NotValid 

BLSB 
BBGIN 

{* spaties W8qlezen *} 
WHILE «qelezen waarde - ' ') AND (kanaalStatuB - Valid» DO 
BBGIN -

b :- async buffer check(qelezen waarde); 
IF NOT ( b T THEN - -

kanaalStatus I- NotValid; 
BRD; {* while *} 

{* waarde inlezen *} 
{* einde qetal is een komma; einde reqel (3 qetallen) is een ster *} 
WHILE «qelezen waarde <> ',') AND (qelezen waarde <> It') 

AND (kanaalStatus • Valid» DO -
BBGIN 

{* strinq voorbereiden op volqend character *} 
inc(InvoerStrinq{O]); 
{* character aan de strinq toevoeqen *} 
InvoerStrinq[Length(InvoerStrinq») :- Gelezen Waarde; 
{* volqende inlezen *} -
b :- async buffer check(qelezen waarde); 
IF NOT( b T THEN - -
kanaalStatuB I- Notvalid; 

BRD {* while *}; 
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{* omzetten van atring naar abaolute real waarde *} 
val(invoeratring,kanaalWaarde,reault); 
{* De ingelezen waarde ia tegengeateld aan de eigenlijke waarde *} 
{* Ben breedte- en dikte-afname worden als negatieve, oplopende *} 
{* waarden opgeslagen. De kracht ala een positieve oplopende waarde *} 
kanaalWaarde z- -1 * kanaalWaarde; 
IF result=O THEN 

kanaalStatua z- Valid 
ELSE 

kanaalStatua .- NotValid; 

{* einde van een meetpaar wordt met een sterretje aangegeven *} 
IF gelezen waarde - '*' THEN 

einde_regel := TRUE; 

END; {* else *} 
END; {* leeakanaal *} 

{**************************************************************************} 
{**************************************************************************} 
PROCEDURE leesregel( VAR meet regel • kanaalregel; 

VAR atatua : kanaalStatusType ); 

{$R-} {* range checking off *} 
VAR kanaalNummer : INTEGER; 

aantalKanalen z INTEGER; 
einde_regel BOOLEAN; 

BEGIN { leearegel } 
aantalKanalen 
kanaalNummer 
REPEAT 

:- 3; 
:- 0; 

atatus := Valid; 
INC(kanaalNummer); 
REPEAT 

leeskanaal(meet regel[kanaalNummer], atatua, einde_regel); 
UNTIL atatua - Valia; 
IF KanaalNummer - 1 THEN 

{* binnengekomen waarde omrekenen naar kracht *} 
{* kracht = waarde * range instelling 1 1000 * 4 *} 

{* Opmerking: correctie factor 4 ia noaig omdat de DTIOO maar 2,5 Volt*} 
{* van max 10 Volt kan verwerken en hiervoor een apanninga-*} 
{* deler ia aangebracht. *} 
{* (dimenaies) N - 1/4 mV * N/V 1 milli * 4 *} 

meet regel[l] :- meet regel[l] * « range 1 van_mv_naar_volt) * 4 ) 
ELSE -
{* omzetten van ~m naar mm *} 
meet regel[kanaalnummer] := meet regel[kanaalnummer] 1 Van mV naar volt; 

UNTIL (kanaalNummer - aantalKanalen) AND (einde regel- TRUE); - - -
{$R+} {* range checking on *} -
END; { leearegel } 

{**************************************************************************} 
{**************************************************************************} 
PROCEDURE atopLezen; 

CONST 
stop - '8'; 

listing 35 



Juli 1991 
Labol.tOl'ium VOOI Omvolmtechnologie TUE 

BBGIN 
aaync_8end_8trlnq{atop + chr(13»; 
aaync cloae; 

END; -

{**************************************************************************} 
{**************************************************************************} 
END.{unlt atuurdat} 
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{**************************************************************************} 
{* UNIT ASYNC4U *} 
{**************************************************************************} 

{----------------------------------------------------------------------} { ASYNC4U.PAS } 
{ } 
{ Thia ia a faithful tranalation of the famoua ASYNC.INC by Michael } 
{ Quinlan into a Turbo 4.0 unit. No extra frilla, no modification of } 
{ typea, nothing fancy. But with thia code you ahould be able to } 
{ delete your $1 ASYNC.INC directive, add a USES ASYNC4U statement, } 
{ and recompile your existing program. If you want to add aupport } 
{ for more ports, other computera, or change to use the new data } 
{ types, all good ideas, go right ahead. With this you don't have to. } 
{ } 
{ scott Gurvey, November 29 1987 } 
{----------------------------------------------------------------------} { } 
{ ASYNC. INC } 
{ } 
{ Aaync Communication Routinea } 
{ by Michael Quinlan } 
{ with a bug fixed by Scott Herr } 
{ made PCjr-compatible by W. M. Miller } 
{ Highly dependant on the IBM PC and PC DOS 2.0 } 
{ } 
{ based on the DUMBTERM program by CJ Dunford in the January 1984 } 
{ issue of PC Tech Journal. } 
{ } 
{ Entry points: } 
{ } 
{ Async Init } 
{ Perlorms initialization. } 
{ } 
{ Async_Open(Port, Baud : INTEGER; } 
{ Parity : CHAR; } 
{ WordSize, StpBits : INTEGER) : BOOLEAN } 
{ Sets up interrupt vector, initialies the COM port for } 
{ processing, sets pointers to the buffer. Returns FALSE if COM } 
{ port not installed. } 
{ } 
{ Async_Buffer_Check(VAR C : CHAR) : BOOLEAN } 
{ If a character ia available, returna TRUE and moves the } 
{ character from the buffer to the parameter } . 
{ otherwise, returns FALSE } 
{ } 
{ Async_Send(C: CHAR) } 
{ Transmits the character. } 
{ } 
{ Async Send String(S : LStr) } 
{ CalIs Async_Send to aend each character of s. } 
{ } 
{ Async Close } 
{ Turn off the COM port interrupts. } 
{ **MUST** BE CALLED BEFORE EXITING YOUR PROGRAM; otherwise you } 
{ will see some really strange errors and have to re-boot. } 
{ } 

{----------------------------------------------------------------------} 
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{$B-} { Short circuit BOOLBAN ON } 
{$I-} { I/O hecking OFF } 
{$R-} { Range checking OFF } 
{$S-} { Stack checking OFF } 
{$V-} { Var-str checking OFF} 

UNIT ASYNC4U 1 

INTERFACB 

USBS Crt,Dos; 

{ global declarations } 

TYPE LStr • STRING; {generic string type for parameters } 

CONST Async Buffer Max - 4095; 
CONST Dataniam - • 'Dl\turbo5\maho\command.dta'; 

VAR Async originalVector 
Async:Buffer 

POINTBR; 
: ARRAY[O •• Async_Buffer_Max] OF CHAR; 

{ true if open but no Close } Async Open Flag 
Async-Port
Async-Base 
Async-Irq 

: BOOLEAN; 
: INTEGBR; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 

{ current open port number (1 or 2) } 
{ base for current open port } 
{ irq for current open port } 

Async Buffer OVerflow 
Async-Buffer-Used 
Async:MaxBufferused 

BOOLEAN; 
INTEGBR; 

: INTEGBR; 

{ True if buffer overflow has happened } 

{ Async_Buffer is empty if Head - Tail } 

Async Buffer Head INTEGER; { Locn in Async_Buffer to put next char 
Async-Buffer-Tail INTEGER; { Locn in Async_Buffer to get next char 
Async:Buffer:NewTaiI : INTEGBR; 

Datafile I Text; 

{----------------------------------------------------------------------------} { USBR CALLABLE ROUTINES } 
{---------------~------------------------------------------------------------} 
PROCEDURE Async_Init; {initialize variables } 

PROCEDURE Async_Close; { reset the interrupt system when UART interrupts 
no longer needed } 

FUNCTION Async Open(comport 
- BaudRate 

Parity 
WordSize 
StopBits 

{ open a communications port } 

: INTEGER; 
INTEGER; 
CHAR; 

: INTEGER, 
: INTEGBR) : BOOLEAN; 

FUNCTION Async Buffer Check(VAR C : CHAR) : BOOLEAN; 
{ see if a character has been received; return it if yes } 

PROCEDURE Async_Send(C : CHAR); 

} 
} 
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{ transmit a character } 

PROCEDURE ASync Send String(S : LStr)1 
{ transmit a string T 

(----------------------------------------------------------------------------) 
IMPLEMENTATION 

CONST 
UART 'l'HR - $00; 
UART-UR - $00; 
UART-IER - $01; 
UART-IIR - $02; 
UART-LCR - $03; 
UART-MCR - $04; 
UART-LSR - $05; 
UART-MSR - $06; 
I808S_IMR - $21; 

{ offset from base of UART Registers for IBM PC } 

{ port address of the Interrupt Mask Register } 

VAR Async_BIOS_Port Table: ARRAY[l •• 2) ~F INTEGER absolute $40:0; 
{ ThIs table is initialized by BIOS equipment determination 

code at boot time to contain the base addresses for the 
installed async adapters. A value of 0 means "not in
stalled." } 

CONST 
Async Num Bauds ... 8; 
Async:Baud_Table : ARRAY [1 •• Async_Num_Bauds) OF RECORD 

Baud, Bits : INTEGER 
END 

... «Baud:110; 
(Baud: 150; 
(Baud:300; 
(Baud: 600; 
(Baud: 1200; 
(Baud:2400; 
(Baud: 4800; 
(Baud:9600; 

Bits:$OO), 
Bits: $20), 
Bits: $40), 
Bits: $60), 
Bits: $80), 
Bits:$AO) , 
Bits: $CO), 
Bits:$EO»; 

PROCEDURE DisableInterrupts; inline($FA {cli} ); 
PROCEDURE Enablelnterrupts, inline($FB {sti} ); 

{MACROS} 

{ ------------------------------------------------------------------- } { Iesue Interrupt $14 to initialize the UART } 
{ See the IBM PC Technical Reference Manual for the format of ComParm } 
{ ------------------------------------------------------------------- } PROCEDURE BIOS RS232 Init(ComPort, ComParm : INTEGER); 

VAR Regs :-REGISTERS; 
BEGIN 

WITH Regs DO 
BEGIN 

ax :... ComParm AND $OOFF; {AU-O; AL-ComParm } 
dx :... COmPort; 
Intr($14, Regs) 

END 
END; { BIOS_RS232_Init } 
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{----------------------------------------------------------------------} 
{ } 
{ ISR - Interrupt Service Routine } 
{ } 
{ Interrupt Service Routine } 
{ Invoked when the UART haa received a byte of data from the } 
{ communication line } 
{ re-written 9/10/84 to be entirely in machine language } 
{ original source left as comments } 
{ } 
{----------------------------------------------------------------------} 
PROCBDURE Aaync_Isr; INTERRUPT; 

} 

} 

THEN 

THEN 

} 

THEN 

BEGIN 
Inline( 

$FB/ { STI } 
{ get the incomming character } 

{ Async_Buffer[Async_Buffer_Head] := Chr(Port(UART_RBR + Async_Base]); 

$8B/$16/Async Base/ { MOV DX,Async Base } 
$EC/ - { IN AL,DX} -
$8B/$IE/Aaync Buffer Head/ { MOV BX,Aaync Buffer Head } 
$88/$87/Async-Buffer7 { NOV Async Buffer[BXT,AL } 

- {Async_Buffer_NewHead:- Aaync_Buffer_Head + 1; 

$43/ { INC BX } 
{ IF Async_Buffer_NewHead > Aaync_Buffer_Max 

$81/$FB/Aaync Buffer Max/ 
$7E/$02/ - -
$33/$DB/ 

Aaync Buffer NewHead := 0, } 
{ CKP BX,Aaync-Buffer Max } 
{ JLE LOOl} - -
{ XOR BX,BX } 

{ IF Async_Buffer_NewHead - Aaync_Buffer_Tail 

ELSE } 
{LOOI:} 

$3B/$lE/Aaync Buffer Tail/ { CKP BX,Async Buffer Tail } 
$75/$08/ - - { JNE L002} - -
$C6/$06/Async_Buffer_overflow/$01/ { MOV Async_Buffer_OVerflow,1 

$90/ 

$EB/$16/ 
{ BEGIN 

{ NOP generated by assembler for 
some reason } 

{ JKP SHORT L003 } 

Aaync Buffer Head :- Async Buffer NewHead; 
Async-Buffer-Uaed :- Async-Buffer-Used + 1; 
IF Aiync_Buffer_Osed > ASync_MaxBufferuaed 

Async MaxBufferUsed := Async_Buffer_Uaed 
END;} -

$89/$lE/Aaync Buffer Head/ 
$FF/$06/Aaync-Buffer-Uaed/ 
$8B/$IE/Aaync-Buffer-osed/ 
$3B/$IE/Async-MaxBufferUaed/ 
$7E/$04/ -
$89/$IE/Aaync_MaxBufferuaed/ 

{L002:} 
{ MOV Async Buffer Head,BX } 
{ INC Async-Buffer-Used } 
{ MOV BX,Async Buffer Used } 
{ CKP BX,Async-MaxBufferOsed } 
{ JLE L003} -
{ MOV Aaync MaxBufferUsed,BX } 
{L003:} -

listing 40 



JuH 7997 
Laborllto,ium voo, OmvonntBchnologiB TUE 

$FA/ 
{ disable interrupts } 
( CLI ) 

( Port[$20) I- $20;) {use non-specific 
EOI ) 

) 

$BO/$20/ 
$E6/$20 

aRl>I { Async_Isr ) 

PROCEDURB Async Init; { initialize variables ) 
BBGIN-

Async Open Plag :- PALSE; 
Async-Buffer OVerflow :- FALSE; 
Async-Buffer-Used :- 0; 
Async-MaxBufferused a- 0; 

aRl>; ( Async_Init ) 

{ MOV AL,20h } 
{ OUT 20h,AL } 

{ ---------------------------------------------------------------- } ( reset the interrupt system when UART interrupts no longer needed ) 
{ ---------------------------------------------------------------- } PROCEDURB Async Close; 

VAR i; m : INTEGER; 
HGIN 

IP Async_Open_Flag THEN BEGIN 

{ disable the IRQ on the 8259 } 
Disablelnterrupts; 
i :- Port[I8088 IKR); 
m :- 1 shl Async Irq; 
Port[I8088_IKR] := i or m; 

{ get the interrupt mask register } 
{ set mask to turn off interrupt } 

{ disable the 8250 data ready interrupt } 
Port[UART_IER + Async_Base) :- 0; 

{ disable OUT2 on the 8250 } 
Port(UART MCR + Async Base) :- 0; 
Knablelnterrupts; -

setlntveC(Async_Irq + 8,Async_OriginalVector), 

{ re-initialize our data areas so we know the port is closed } 
Async Open Flag :- FALSE 

ERl> - -
aND; { Async_Close ) 

{ -------------------------- } { open a communications port } 
{ -------------------------- } FUNCTION Async Open(comPort : INTEGER; 

- BaudRate INTEGER; 
Parity CHAR; 
WordSize INTEGER; 
StopBits INTEGER) BOOLEAN; 

VAR ComParm : INTEGER; 
i, m : INTEGER; 

BKGIN 
IF Async_Open_Flag THEN Async_Close; 
IF (ComPort = 2) AND (Async BIOS Port Table[2] <> 0) THEN 

Async_Port := 2 - - -
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ELSE 
Async Port s- 1; {default to COM1 } 

Async Baie I- Async BIOS Port Table[Async Port]; 
Async:lrq I- Bi(Async_Baie) +-1, -

IP (Port [UART_IIR+Async_Base] AND $OOFS)<>O THEN Async_Open :- PALSE 
ELSE 

BEGIN 
Async Buffer Bead z- 0, 
Async-Buffer-Tail ,- 0; 
Async:Buffer:overflow I- PALSE; 

{ Build the ComParm for RS232 Init } 
{ See Technical Reference Kanual for description } 

ComParm I- $0000; 

{ Set up the bits for the baud rate } 
i I- 0; 
REPEAT 

Inc(i) 
UNTIL (Async_Baud_Table[i].Baud-BaudRate) OR 

(i-Async Num Bauds), 
ComParm I- ComParm-OR Async Baud Table[i).Bits; - -
{ default to No parity } 
IP Upcase(Parity) - 'E' THEN ComParm s- ComParm OR $0018 
ELSE 

IF Upcase(Parity) - '0' THEN ComParm I- ComParm OR $0008 
ELSE ComParm : - ComParm OR $0000; 

{ default to 8 data bits } 
IF WordSize - 7 THEN ComParm I- ComParm OR $0002 

ELSE ComParm :- ComParm OR $0003; 

{ default to 1 stop bit } 
IF StopBits .. 2 THEN ComParm I- ComParm OR $0004 

ELSE ComParm I- ComParm OR $0000; 

{ use the BIOS COK port initialization routine to save typing 
the code } 

BIOS_RS232_Init( Async_Port-l,comParm ); 

GetlntVec(Async Irq+S,Async OriginalVector); 
setlntVeC(Async:Irq+S,@Async_Isr); 

{ read the RBR AND reset any possible pending error conditions } 
{ first turn off the Divisor Access Latch Bit to allow access 

to RBR, etc. } 

Disablelnterrupts; 

Port[UART LCR+Async Base] :- Port[UART LCR+Async Base1 AND $7F; 
{ read the Line Status Register to reset any errors it 

indicates } 
i 1- Port[UART_LSR+Async_Base]; 

{ read the Receiver Buffer Register in case it contains a character } 
i I- Port[UART_RBR+Async_Basel; 
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{ enable the irq on the 8259 controller } 

{ qet the interrupt mask register } 
i :- Port[I8088_IMR]1 

m :- (1 shl Async Irq) xor SOOFF; 
Port[I8088_IMR] :; i AND m, 

{ enable the data ready interrupt on the 8250 } 

{ enable data ready interrupt } 
Port [UART_IBR+Async_BaSe] z- $01; 

{ enable OUT2 on 8250 } 
i :- Port[UART MCR + Async Base); 
Port[UART_MCR :+ Async_BaseT :- i or $08; 

BnableInterrupts, 
Async Open Flag :- TRUE; {bug fix by scott Herr } 
Async~Open- :- TRUE 

BND -
BND; { Async_Open } 

{ ------------------------------------------------------ } 
{ see if a character has been received; return it if yes } 
{ ------------------------------------------------------ } 
FUNCTION Async Buffer Check( VAR C : CHAR ) : BOOLEAN; 

BBGIN- -
IF Async Buffer Head-Async Buffer Tail THEN 

- - - - Async Buffer Check 1- FALSB 
ELSE - -

BEGIN 
C :- Async Buffer[Async Buffer Tail]; 

- - inC(Async Buffer Tail); 
IF Async_Buffer_Tail>Async_Buffer_Kax-THEN Aiync_Buffer_Tail :- 0; 
dec(Async Buffer Used); 
Async Bufler Check : - TRUE 

- - BND 
END; { Async_Buffer_Check } 

{ -------------------- } 
{ transmit a character } 
{ -------------------- } 
PROCBDURE Async Send( C : CHAR ), 

VAR i; m, counter I INTBGER; 
BEGIN 

Port [UART_MCR+Async_Base) :- SOB; { turn on OUT2, DTR, AND RTS } 

{ wait for CTS } 
counter :- KaxInt; 
WHILE (counter<>O) AND «Port[UART MSR+Async Base] AND $10)-0) DO 

Dec(counter), --

( wait for Transmit Hold Register Empty (THRB) } 
IF counter <> 0 THEN counter :- KaxInt; 
WHILB (counter<>O) AND «Port[UART_LSR+Async_Base] AND $20)-0) DO 

Dec{counter); 

IF counter <> 0 THEN 
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BEGIN 
{ send the character } 
DisableInterrupts l 
Port[UART THR+Async Base) :- Ord(C)1 
EnableInterrupts -

END 
ELSE writeln('«<TIMEOUT»>')l 

END; { Async_Send } 

{ ----------------- } { transmit a string } 
{ ----------------- } PROCEDURE Async Send String( S : LStr ); 

VAR i-I INTEGER; 
BEGIN 

FOR i := 1 TO length(S) DO Async Send(S[i]); 
END; { Async_Send_String } -

END. { ASYNC4U UNIT } 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum juni 1991 *} 
{* Taal : Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
{* Systeem IBM XT met BGA kaart *} 
{* Ontwerper S.A.J Horbach *} 
{* Programmeur S.A.J Horbach *} 
{* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productietechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie *} 
{* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit UNIT Verw unit *} 
{* Versie : 3.00 *} 
{* Soort Controle unit *} 
{* Omschrijving Deze unit zorgt voor het op de juiste manier *} 
{* verwerken van de meetparen uit de fbs file. *} 
{* Dit omvat het veranderen van de beginbreedte en*} 
{* -dikte en de berekeningen van de C, n en EO. *} 
{* Deze laatste berekeningen moeten nog geirople- *} 
{* menteerd worden. *} 
{* *} 
{* Gebruikt units DOS, CRT, Vartype, Melding, Haalstr, Filecont *} 
{* Windows, Menu, scroll, Tools. *} 
{* *} 
{* Gebruikt door Hoofd. *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT verw_unit; 

INTERFACE 

USES 

VAR 

DOS, 
CRT, 
Vartype, 
Tools, 
Melding, 
Haalstr, 
Filecont, 
Windows, 
Menu, 
scroll; 

fbs 
filenaam 
hulp 

TEXTFILE; 
string8; 
meetpointer; 

PROCEDURE DO_data_verwerking; 

PROCEDURE Do_verander_breedte; 
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PROCBDtJRB Do_verwerk; 

IKPLBHEHTATION 

{****************************************************************************} 
{* data inlezen *} 
{****************************************************************************} 
PROCBDtJRB data_inlezen; 

BEGIN 

END; 

Meet kat. first :- NIL; 
Meet-ket.last I- NIL; 
{* lies bO en sO *} 
readln(fbs, init br, init dik); 
WHILE ( NO'!' EOP C fbs ) ) Do 
BEGIN 

END; 

New( meting ) 1 
WI'l'H meting" DO 
BEGIN 

Read ( fbs, kr ); 
Read ( fbs, br ); 
Readln( fbs, dk ); 
volgende :- NIL; 

END; 
WITH meet ket DO 
BEGIN -

IP ( first - NIL ) THEN 
BEGIN 

first :- meting; 
metingA.vorige :- NIL; 

END 
ELSE 
BEGIN 

metingA.vorige 1- last; 
lastA.volgende I- meting; 

END; 
last 1- meting; 

END; 

{****************************************************************************} 
{* data opslaan *} 
{****************************************************************************} 
PROCBDtJRB data_opslaan; 

VAR 

BEGIN 

str br I string[30]; 
str:dik: string[30]; 

{* De oude breedte en dikte worden overschreven *} 
rewrite(fbs); 
writeln(fbs, ver br, ver dik); 
huidig :- meet kit. first; 
WHILE ( huidig - <> NIL ) DO 
BEGIN 

Write ( fbs, huidigA.kr, , , ); 
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Write ( fbs, huidigA.br, , , ); 
Writeln( fbs, huidigA.dk,' ')1 
huidig :- huidigA.volgende; 

Close ( fbs ); 

{****************************************************************************} 
{* meet ket opruimen *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE meet_ket_opruimen; 

BEGIN 
WHILE ( meet_ket.first <> NIL) DO 
BEGIN 

END; 

hulp :- meet ket.firstA.volgende; 
dispose(meet-ket.first); 
meet_ket.first :- hulp; 

{****************************************************************************} 
{* Do verander breedte *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Do_verander_breedte; 

VAR foute invoer 
keuze
invoer 

BOOLEAN; 
haalstr.STRING79; 
stringlO; 
INTEGER; err 

i INTEGER; 
scroll window : popS rec; 

WORD; dir 
keuze file 
path -
goed 
title 

: string12; 
STRING; 
BOOLEAN; 
string79; 

BEGIN 
curs off; 
frame(l); 
TextColor(Red); 
title :='V ERA N D E R B R E EDT E END I K T E'; 
center(title,1,77); 
TextBackground( LightGray ); 
TextColor( Blue ); 
datumtijd; 
frame(2); 
GotoXY(S,3); 
Write('Selecteer juiste file ••• '); 
WITH scroll window DO 
BEGIN -

END; 

normal := white; 
normback := Blue; 

goed := FALSE; 
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WHILE ROT goed DO 
BEGIN 

curs on; 
keuze file 1- 'XXXXXXXX.XXX'; 
path ,. 'A:\*', 
soort :- directory; 
venster( scroll window, soort, keuze_file, path ); 
curs off; -
filenaam I- COpy( keuze_file, 1, 8); 

{* controle Opt 
(zolang herhalen tot wel goed) 
disk aanwezig, 
opslian waarbij genoeg ruimte voor 4 files moet zijn, 
opslaan waarbij file niet aanwezig, 
ophalen waarbij file wel aanwezig, 
*} 

controle_disk( filenaam, FALSE, 'F8S', goed ); 
END; 
curs on; 
{* bistand aanmaken *} 
Assign ( fbs, 'A:\'+filenaam+'\'+filenaam+'.F8S' ); 
Reset ( fbs ); 
{* inlezen van data *} 
data inlezen; 
{* tItel in frame 1 zetten *} 
frame(l); 
TextCOlor(Red); 
Center(title,l,77); 
Frame(l); 
TextCOlor(black); 
GotoXY(6S,1); 
Write(filenaam); 
{* nieuwe waarden ophalen *} 
Frame(2); 
clrscr; 
TextCOlor(black); 
GotoXY(40,3); 
Write(' Oude breedte ',init br:6:3 " rom'); 
GotoXY(40,4); 
Write(' Cude dikte :' init_dik:S:3,' rom'), 
REPEAT 

ver br := 0; 
ver-dik := 0; 
foute invoer :- TRUE; 
WHlLE-foute invoer DO 
BEGIN -

foute invoer := FALSE; 
schriJf melding(S,FALSE,TRUE" 
GotoXY(S',S) ; 
TextCOlor(blue), 
writeln(' nieuwe breedte trekstaaf'); 
writeln, 
Textcolor(black); 
write ( , bO n: 
TextCOlor(white); 

rom') ; 

haalstring(14, 7, 6, 3, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, xstring, 

GotoXY(S,12); 
ver_br, iwaarde, fout, fun); 
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TextColor(blue) , 
writeln(' nieuwa dikte trekstaaf'); 
write In; 
TextCOlor(black); 
write,' sO n: mm'); 
TextCOlor(white), 
haalstring(14, 14, 5, 3, FALSB, TRUE, TRUE, TRUE, xstring, 

ver dik, iwaarde, fout, fun); 
IF , ver br • 0.0 ) OR ( ver_dik ; 0.0 ) THEN 
BBGIN -

BND; 

schrijf melding(6,TRUE,TRUE), 
foute_invoer 1- TRUE, 

BND; {* WHILB foute invoer *} 
schrijf melding(3,FALSB,FALSB); 
keuze :; 'J'; 
Haalatring(20, 1, 1, 0, TRUE, FALSB, FALSB, FALSB, keuze, 

UNTIL keuze 
cur a off; 
DatuDitijd; 
Frame(2); 

rwaarde, iwaarde, fout, fun); 
• 'J'; 

{* data overachrijven *} 
data opalaan; 
meet-ket opruimen; 

{* Do:verinder_breedte *} 

{* UNIT haalstr *} 

PROCBDURE Do verwerk; 
BBGIN -

clracr; 
Write('verwerk'}; 
readln; 

{****************************************************************************} 
{* Do data-verwerking *} 
{****************************************************************************} 
PROCBDURE Do_data_verwerkingl 

CONST 

>') I 
VAR 

BBGIN 

VBRWBRK DATA DC : menu rec • 
(num choicea : 3; -
menu-width : 40; 
choices : 'BVT '; 
deacriptiona:('Breedte en dikte veranderen', 

'Verwerk gegevena', 
'Terug naar Hoofdmenu', 
",",",",",",",",",",")1 
title : 'D A T A - V B R W B R KIN G'; 

prompt : 'Geef een letter OF gebruik de pijltjeatoetaen <return-

terug 
keuze 

BOOLBAN, 
CHAR; 

terug : == FALSB; 
{* verwerklua *} 
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WHILE NOT terug DO 
BEGIN 

datumtijd; 
display menu(VBRWBRK DATA RaC), 
keuze :; 'B'; --
curs off; 
get menu response(VBRWBRK DATA RaC, keuze); 
clracr; - - -
{* UNIT Verw unit *} 
CASE keuze OF 

'B' : Do verander breedte; 
'V' , Do-verwerk;-
'T' : terug :- TRUE; 
ELSE 

Bchrijf melding(16,TRUE,TROE); 
END; {* CASE *} -
curs on; 

END; {* WHILE NOT terug *} 
BND; {* Do_data _ verwerking *} 

END. {* UNIT Verw unit *} 

{* UNIT Menu *} 

{* UNIT Menu *} 

{* UNIT melding *} 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum juni 1991 *} 
{* Taal Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
{* Systeem : IBM XT met EGA bart *} 
{* Ontwerper S.A.J Horbach *} 
{* Proqrammeur S.A.J Horbach I Inq. G.A.J Markslaq *} 
(* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der .erktuiqbouwkunde *} 
(* Vakqroep Productietechnoloqie en -auto- *} 
(* matiserinq *} 
(* Laboratorium voor omvormtechnoloqie *} 
{* Tel: 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit : Wis unit *} 
{* Versie : 3.0~ *} 
{* Soort : Controle unit *} 
{* Qmschrijvinq Deze unit zorqt voor het afbeelden, selecteren *} 
{* en wissen van de net opgenomen meetparen. *} 
{* De oude fbsfile wordt overschreven 11 *} 
{* *} 
{* Gebruikt units : DOS, CRT, Vartype, Meldinq, Tools, Scroll, *} 
{* Filecont, Haalstr. *} 
{* *} 
{* Gebruikt door : Aqui_unit *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT wis_unit; 

IHTERFACE 

USES CRT, 

CONST 

DOS, 
Vartype, 
Tools, 
Scroll, 
Meldinq, 
Filecont, 
Haalstr; 

GROOTTE WINDOW • 6; 

VAR 
voriq huidiq 
file ianweziq 
voriq hulpnr 
hulpnr 
hulp 
hulp huidiq 
meetnr 
i 
k 
scroll window 
soort -
keuze file 

: meetpointer; 
: BOOLEAN; 

INTEGER; 
: INTEGER, 

meetpointer; 
: meetpointer; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 

pop5 rec; 
: WORD; 
: strinq12; 
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: etring8; 
: STRING; 

INTEGER; 
: INTEGER; 

TEXTFILE; 

PROCEDURE Wissen(VAR filenaam : string8; 
VAR ch : CHAR); 

PROCEDURE data opslaan(filenaam : string8; 
- extensie : string3; 

ch CHAR); 

PROCEDURE haal_file_op(VAR filenaam : string8); 

IMPLEMENTATION 

{****************************************************************************} 
{* INTERNE PROCEDURES *} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
{* SCHRIJF REGEL *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE schrijf_regel_naar_scherm(VAR point meetpointer; 

VAR line INTEGER; 
VAR num : INTEGER); 

BEGIN 
GotoXY( 8, line*2+2 ); 
Write(num:4,' '); 
Write(point A .kr:7:4,' '); 
Write(point A .br:7:4,' '); 
Write(point A .dk:7:4); 
Write ( , '); 

END; 

{****************************************************************************} 
{* DATA INLEZEN *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE data_inlezen; 

BEGIN 
meet ket.first :- NIL; 
meet-ket.last :- NIL; 
{LEZEN VAN bO en SO } 
Readln( fbs, init br, init dik); 
WHILE NOT (EOF( fEs ) ) DO
BEGIN 

New ( meting ); 
WITH metingA DO 
BEGIN 

END; 

Read ( fbs, kr ); 
Read ( fbs, br ); 
Readln( fbs, dk ); 
volgende :- NIL; 

WITH meet ket DO 
BEGIN 
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IP ( first - NIL ) THEN 
BEGIN 

END 
ELSE 
BEGIN 

END; 

first :- meting, 
metingA.vorige s- NIL; 

metingA.vorige :- last; 
lastA.volgende 1- meting; 

last :- meting; 

{****************************************************************************} 
{* LIJST OPRUlMEN *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE lijst_opruimen; 

BEGIN 

END; 

WHILE ( meet _ ket. first <> NIL ) 00 
BEGIN 

END; 

hulp :- meet_ket.firstA.volgende; 
dispose(meet ket.first); 
meet_ket.first :- hulpl 

{****************************************************************************} 
{* SET VIDEO *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE set_video( attribute : INTEGER); 

BEGIN 
IP ( attribute AND 1 ) - 1 
THEN 

BEGIN 

ELSE 
BEGIN 

END; 

TextCOlor( LightGray ); 
TextBackground( Blue ); 

TextCOlor( Blue ); 
TextBackground( LightGray ); 

END; { of PROCEDURE set_video} 

{****************************************************************************} 
{* PUT STRING *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE put string( line INTEGER; 

- attrib: INTEGER; 
point : meetpointer; 
nr : INTEGER ); 

BEGIN 
set_video ( attrib ); 
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schrijf regel naar scherm( point, line, nr ); 
set videoc 0 TI -

BND; {of PROCEDURE put string } 

{****************************************************************************} 
{* SCHRIJF SUIDIG *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE achrijf huidig; 
BlGIN -

BND; 

GotoX:Y (1, 17) ; 
IF ( huidig <> NIL ) 
'l.'BBN 

WriteC'SUIDIG : ' huidigA .kr:S:2) 
BLSB 

WriteC'SUIDIG: NIL'); 
GotoX:Y(1,16); 
Write('Y : " yrichting ); 

{****************************************************************************} 
{* WIS METING *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE wis_meting; 

VAR k : INTEGER; 

BEGIN 

hulp : meetpointer; 
hulp-POinter t meetpointer; 

IF C meet ket.first • huidig 
THEN -
BlGIN 

END 
BLSE 

vorig_huidig :- huidig; 
vorig hulpnr :- hulpnr; 
meet_ket.first :- huidigA.volgende; 
meet ket.firstA.vorige :- NIL; 
meetnr :- 1; 
hulpnr :- 1; 
nr I- 1; 
huidig ,- meet_ket.first; 

IF ( meet ket.last - huidig 'l.'BBN 
BEGIN -

BND 
ELSE 

vorig huidig I- huidiq; 
vorig-hulpnr :- nrl 
Dec( iir ); 
meet ket.last := huidigA.voriqe, 
meet-ket.lastA.volqende := NIL; 
hulp-:= huidig; 
dispose(hulp); 
Dec(meetnr); 
hulpnr := meetnr - ( GROOTTE WINDOW - 1 ); 
IF ( hulpnr < 1 ) THEN -

hulpnr := 1; 
huidig I- meet_ket.last; 
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vorlg huidig :- huidig, 
vorig-hulpnr :- nr, 
huidigA.vorigeA.volgende :- huidigA.volgende; 
huidigA.volgendeA.vorige :- huidigA.vorige; 
huidig :- huidigA.vorige, 
huidig f- huidigA.volgende, 
hulpnr : - meetnr - ( GROOTTB WINDOW - 1 ); 
IF ( hulpnr < 1 ) THEN -

hulpnr 1- 1; 

k :- 1; 
hulp := huidig; 
hulp_pointer :- huidig; 
WHILE ( ( k <- (GROOTTE WINDOW-I) ) AND ( hulp'-pointer <> NIL ) AND 

BEGIN 
( hulp <> miet_ket.first ) ) DO 

hulp'-pointer :- hulpA.vorige; 
hulp := hulp'-pointer; 
k :- k + 1; 

FOR k : - 1 TO GROOTTE WINDOW DO 
BEGIN 

GotoXY(8,2*k+2); 
Write ( , 

END; 

k := 1; 
WHILE ( ( k <= GROOTTE_WINDOW ) AND ( hulp'-pointer <> NIL) ) DO 
BEGIN 

END; 

schrijf_regel_naar_Bcherm( hulp'-pointer, k, hulpnr ); 
k :- k + 1; 
Inc( hulpnr ); 
hulp'-pointer f- hulp'-pointerA.volgende; 

yrichting :- 1; 
hulp'-pointer := meet_ket.first; 
WHILE ( hulp'-pointer <> huidig ) DO 
BEGIN 

IF ( yrichting <> GROOTTE WINDOW 
TgN -

Inc( yrichting ), 
hulp'-pointer :- hulp'-pointerA.volgende; 

END; 
put_Btring(yrichting, 1, huidig, nr), 

{****************************************************************************} 
{* PIJL OMLAAG *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE pijl_omlaag; 

VAR hulp'-pointer: meetpointer; 
k : INTEGER; 
hulp : meetpointer; 

BEGIN 
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IF (yrichting - GROOTTB WINDOW ) THEN 
BEGIN -

BND 
BLSE 
BEGIN 

END; 

IF (huidig~.volgende <> NIL ) THEN 
BEGIN 

BND; 

vorig_huidig :- huidig1 
vorig hulpnr :- nr1 
k :- I; 
hulp :- huidig1 
hulp-POinter s- huidig1 
WHILE ( ( k <- (GROOTTB_WINDOW-2» AND 

BEGIN 

END; 

hulp-POinter :- hulpA.vorige, 
hulp :- hulp-POinter; 
k I- k + I; 

k :- I; 

hulp-POinter <> NIL ) ) 

hulpnr s- meetnr-(GROOTTB WINDOW-2); 
WHILE ( ( k <- GROOTTE_WINDOW ) AND ( hulp-POinter <> NIL ) ) DO 
BEGIN 

END; 

schrijf_regel_naar_scherm( hulp-POinter, k, hulpnr ); 
k I- k + 11 
Inc( hulpnr ); 
hulp-POinter :- hulp-POinterA.volgendel 

put string( GROOTTB WINDOW-1, 0, vorig huidig, vorig_hulpnr )1 
hUidig :- huidig~.volgende; -
nr :- nr + 1; 
put string( GROOTTE WINDOW, 1, huidig, nr ); 
Ince meetnr ); -

IF ( huidigA.volgende <> NIL) THEN 
BEGIN 

END; 

vorig_huidig :- huidigl 
vorig hulpnr :- nr; 
put string( yrichting, 0, vorig huidig, vorig_hulpnr ); 
yrichting :- yrichting + I; -
nr :- nr + 1; 
huidig :- huidigA.volgende; 
put string( yrichting, 1, huidig, nr ); 
Inc e meetnr ); 

{****************************************************************************} 
{* PIJL OMHOOG *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE pijl_omhoog; 

VAR k : INTEGER; 

BEGIN 

hulp-POinter : meetpointer; 
hulp meetpointer; 
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IP ( yrichting <> 1 ) THIN 
BBGIN 

BND 
BLSB 
BBGIN 

BND; 

vorig_huidig :- huidig; 
vorig hulpnr :- nr, 
put_string ( yrichting, 0, vorig_huidig, vorig_hulpnr ), 
yrichting :- yrichting - I; 
IP ( huidigA.voriga <> NIL) THIN 
BBGIN 

BND; 

huidig :- huidigA.vorige, 
nr s- nr - I; 
put string( yrichting, 1, huidig, nr ), 
Dec T meetnr , 1 

IP ( huidig <> meet kat. first ) THIN 
BBGIN -

vorig huidig :- huidig; 
vorig-hulpnr :- nr; 
hulp-Pointer s. huidigA.vorige; 
k s- 1; 
hulpnr := nr - 1; 
WHILE ( ( k <- GROOTTB WINDOW) AND ( hulp-POinter <> NIL) , DO 
BBGIN -

BND; 

BND; 

schrijf_regel_naar_8charm( hulp-POinter, 
k :- k + 1; 
Inc( hulpnr ), 
hulp-POinter :- hulp-POinterA.volgende, 

IF ( huidigA.vorige <> NIL ) THEN 
BBGIN 

BND; 

huidig :- huidigA.vorige, 
nr :- nr - 1; 
put string ( 1, 1, huidig, nr ); 
Dec T meetnr }; 

k, hulpnr ), 

{****************************************************************************} 
{* STATUS REGBL *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE statusregel, 

BBGIN 
frame (4) ; 
GotoXY(6,1); 
TaxtCOlor(Black); 
Write ( 'W'); 
Textcolor(Red); 
Write('-Wiesen'); 
TextCOlor(Black); 
Write ( , S'), 
TextCOlor(Red), 
Write ( '-Saven"; 
TaxtColor(Black" 
Write(' <BSC>'), 
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TextCOlor(Red); 
Write('-NIET Saven'); 
TextCOlor(Black); 
WriteC' ',Chr(024), Chr(025»; 
TextCOlor(Red); 
Write('-Selecteer'); 

{****************************************************************************} 
{* EXTERNE PROCEDURE *} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
{* haal file op *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE haal_file_op(VAR filenaam : string8); 

VAR 

BEGIN 

END; 

goed : BOOLEAN; 
title I string79; 

Prame(2); 
clrscr; 
GotoXY(5,3); 
Write('Selecteer juiste file ••• ·); 
WITH scroll window DO 
BEGIN -

END; 

normal :- white; 
normback :- Blue; 

frame(l), 
TextCOlor(Red); 
title :-'W ISS E N V A N M E E T PAR EN'; 
center(title,1 ,77); 
goed :- FALSEi 
WHILE BOT goed DO 
BEGIN 

curs on; 
keuze file := ·XXXXXXXX.%XX'; 
path :- 'A:\*'; 
soort :- directory; 
venster( scroll window, soort, keuze_file, path ); 
curs off; -
filenaam :- COpy( keuze_file, 1, 8); 

{* controle op: 
(zolang herhalen tot wel goed) 

disk aanwezig, 
opslaan waarbij genoeg ruimte voor 4 files moet zijn, 
opslaan waarbij file niet aanwezig, 
ophalen waarbij file wel aanwezig, 

*} 
controle_disk( filenaam, FALSE, 'FBS', goed ); 

END; 
clrscr, 
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{****************************************************************************} 
{* DATA OPSLAAN *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE data_opalaan(fil.naam : string8; 

BEGIN 

END; 

ext.naie I string3; 
ch I CHAR), 

IF ( ch in ['S', 'a') ) THIN 
BEGIN 

aasign (fba, 'AI\' + filenaam + '\' + filenaam + 
Rewrite(fba); 
Writeln(fba, init br, init dik); 
huidig 1- meet ket.firat; -
WHILE ( huidig-<> NIL ) DO 
BEGIN 

Write ( fba, huidigA.kr,' , ); 
Write ( fba, huidigA.br,' , ), 
Writeln( fba, huidigA.dk,' , ), 
huidig :- huidigA.volgende; 

END; 
cloae(fba), 

END; 
lijst_opruimen; 

, , . + extenaie), 

{****************************************************************************} 
{* WISSEN *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE wisaen (VAR fil.naam , string8; 

VAR 

BEGIN 

VAR ch : CHAR) 1 

goad : BOOLEAN; 
title : string79; 

curs off; 
datumtijd; 

{* De volgende statements worden door het trekproefprogramma gebruikt *} 
{* bij het meteen op het acherm zetten en wiaaen van de paa opgenomen *} 
{* meetparen. (aqui_unit) 

assign (fba, 'A:\' + filenaam + '\' + filenaam + '.FBS'), 
reset(fba), 
data inlezen; 
cloai(fbs) ; 
TextCOlor(Red), 
frame(1); 
title :- 'w ISS E N V A N H E E T PAR EN', 
center(title,1,77); 
TextCOlor(black), 
GotoXY(65,1); 
Write(filenaam) ; 
atatusregel; 
frame(2); 
clracr; 

*} 
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GotoXY(S,2); 
TextCOlor( Red ); 
Write(' Metingnr. Kracht Breedte Dikte'); 
GotoXY(S,3); 
Write('-------------------------------------------'); 
TextCOlor(Blue); 
i :- 1; 
meetnr :- 1; 
huidiq :- meet ket.first; 
hulpnr ,- meetiir; 
hulp huidig ,- huidiq; 
WHILE ( ( hulp huidig <> NIL) AND ( i <- GROOTTE_WIHDOW ) ) DO 
BEGIN -

schrijf regel naar scherm( hulp huidig, i, hulpnr ); 
i :- i + 1; - - -
Inc( hulpnr ); 
hulp_huidig :e hulp_huidigA.volgende; 

END; 
yrichting := 1; 
nr := 1; 
put_string ( yrichting, 1, huidig, 1 ); 
REPEAT 

REPEAT 

UNTIL ( 
REPEAT UNTIL toetsstatus(ch, fun); 

ch in ['W','w','S','s'] ) OR 
( fun in [UP_ARROW, DOWN_ARROW, ESC] ) ); 

CASE ch OF 
'w' : wis meting; 
'w' : wis:meting; 

ELSE 
BEGIN 

IF ( fun - DOWN ARROW 
THEN 

pijl omlaag; 
IF ( fun --UP ARROW 
THEN 

pijl_omhoog; 
END; 

END; 
UNTIL ( ( ch in [ , S' , , s' ] ) OR ( fun = ESC ) ) ; 
curs_on; 

END; 

END. {* UNIT Wis unit *} 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Bet Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum juni 1991 *} 
{* Taal : Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland ) *} 
{* Systeem IBM. XT met BGA kaart *} 
{* ontwerper: S.A.J Borbach *} 
{* Programmeur: S.A.J Borbach *} 
{* Informatie: Technische Universiteit Bindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productietechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie *} 
{* Tel: 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Boutackers ) *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Borbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit : UNIT GRAF UNIT *} 
{* Veraie : 3.00 - *} 
{* Soort : COntrole unit *} 
{* omachrijving: Deze unit zorgt voor het op de juiste manier *} 
{* maken van rapport en grafieken *} 
{* Die moat nog getmplementeerd worden. *} 
{* *} 
{* Gebruikt units : DOS, CRT *} 
{* *} 
{* Gebruikt door : Boofd *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 

UNIT Graf_unit; 

INTBRFACE 

USBS CRT, 
DOS; 

{****************************************************************************} 
{* Do grafiek *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE Do_grafiek; 

IMPLBHENTATION 

PROCEDURE Do grafiek; 
BEGIN -

END; 

clracr; 
write('grafiek'), 
readln; 

END. {* UNIT Graf_unit *} 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Bet Trekproefproqramma *} 
{* *} 
{* Datum juni 1991 *} 
{* Taal : Turbo-Pa8cal ver8ie 5.5 ( Borland ) *} 
{* SY8teem : IBM rr met EGA kaart *} 
{* ontwerper: S.A.J Borbach *} 
{* Proqrammeur: S.A.J Borbach *} 
{* Informatie: Techni8che Univer8iteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* Vakgroep Productietechnoloqie en -auto- *} 
{* mati8ering *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie *} 
{* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Boutackers *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Borbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* Unit : UNIT MELDING *} 
{* Versie : 3.00 *} 
{* Soort : Beheer8 unit *} 
{* Omschrijving: Deze unit zorgt voor het initialiseren en het *} 
{* schrijven van foutmeldingen, hulpmeldingen en *} 
{* commentaar. *} 
{* *} 
{* *} 
{* Gebruikt units DOS, CRT, Windows, Tools. *} 
{* *} 
{* Gebruikt door : vrijwel alle units *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT Melding; 

INTERFACE 

USES Dos, 
Crt, 
Windows, 
Tools; 

TYPE string_array - ARRAY[1 •• 30] OF STRING[791; 

VAR mel_arr : string_array; 

PROCEDURE vul_melding_array; 

PROCEDURE schrijf_melding( i 
return 
weg 

: INTEGER; 
: BOOLEAN; 
: BOOLEAN); 

IMPLEMENTATION 
{****************************************************************************} 
{* externe procedures *} 
{****************************************************************************} 

{****************************************************************************} 
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{* vul melding array *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE vul_melding_array; 

BEGIN 
Mel_arr[l) :-' Druk op <return>', 

Mel arr(2):-' De maximale kracht is te groot I Stel de range in op 2000 N/V', 
Mel_arr(3] :-' Akkoord ? (J/N) I', 
Mel_arr[4] :-' Geef beginbreedte en -dikte van de trekstaaf in mm'; 
Mel_arr[5] f-' Geef nieuwe waarden voor breedte en dikte in mm'l 
Mel_arr(6] t-' Waarden moeten <> 0 cijn 1 <return>', 
Mel_arr[7] f-' Fout in floppydriver. controleer station 1 <return>', 
Mel arr[8] f-' Deze filenaam bestaat al op deze schi;f I <return>'; 
Mel:arr[9] :-' Er is niet genoeg ruimte op deze schijf t <return>'; 
Mel arr[lO) :- ' DOS accepteerd de filenaam niet 1 <return>'; 
Mel-arr[ll) :- ' Selecteer keuze voor range van "nW '; 
Mel-arr(12) :- ' Selecteer keuze voor range van "C· " 
Mel-arr(13) :- ' Selecteer keuze voor de startvoorwaarde'; 
Mel:arr(14) :- ' Eerst de breedte en dikte ingeven nemen t <return>', 
Mel arr[15] f- ' Eerst de keuzes S, D en A nemen 1 <return>', 
Mel-arr[16] :- ' Kies S, 0, A, S of T 1 <return>'; 
Mel-arr[17] :- ' Datataker reageert niet 1 los de storing op •••••• <return>'; 
Mel:arr[181 :- ' File kan niet geopend worden 1', 
Mel arr[19] :- ' File bastaat alII', 
Mel:arr[20) :- ' File moet nog aangamaakt worden II', 
Mel arr(21) :- ' Geef voor EO een waarde van 0 - 0.1', 
Mel-arr[22) f- ' Geef voor de frequentie een waarde > 4 sec.', 
Mel-arr[23] :- "; 
Mel-arr(24) :- ", 
Mel-arr[25] :- ", 
Mel-arr[26] :- ", 
Mel-arr[27] :- ", 
Mel-arr[28) :- "1 
Mel-arr[29] :- "I 
Mel-arr{30] :- ", 

END, -

{****************************************************************************} 
{* schrijf melding *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE sehrijf melding( i : INTEGER; 

- return : BOOLEAN, 

BEGIN 
curs on; 
frame(4) , 
Texteolor(red); 
Write(Mel arr[i); 
TextcolorTwhite); 
IF return THEN 
BEGIN 

BND, 

readln, 
curs_off; 

IF wag THEN 
frame(2); 

END; {* schrijf melding *} 
END. {* UNIT Melding *} 

wag : BOOLEAN); 
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{****************************************************************************} 
{* *} 
{* Titel: Het Trekproefprogramma *} 
{* *} 
{* Datum : juni 1991 *} 
{* Taal t Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland ) *} 
{* Systeem I IBM XT met BGA kaart *} 
{* Ontwerper: S.A.J Horbach *} 
{* Programmeur: S.A.J Horbach *} 
{* Informatie: Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
{* vakgroep Productietechnologie en -auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie *} 
{* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers ) *} 
{* 040 - 474828 ( S.A.J Horbach ) *} 
{* *} 
{* *} 
{* unit : UNIT FILBCON'l' *} 
{* Versie 3.00 *} 
{* Soort : Beheers unit *} 
{* Qmschrijving: Deze unit voert een algemene controle uit. *} 
{* lowel de algemene controle als de afzonderlijke*} 
{* procedures zijn aan te roepen. *} 
{* Met behulp van parameters kan op verschillende *} 
{* condities getest worden. *} 
{* Het ophalen van .en filenaam is sterk met deze *} 
{* unit verbonden. *} 
{* *} 
{* Gebruikt units DOS, CRT, Vartype, Melding, Tools, Windows, *} 
{* Menu_window, Haalstr. *} 
{* *} 
{* Gebruikt door : Haal_unit, wis_unit, verw_unit, addi_unit. *} 
{* *} 
{****************************************************************************} 
UNIT Filecont; 

IN'l'BRFACB 

USES CRT, 
DOS, 
Vartype, 
Melding, 
Tools, 
Windows, 
Menu window, 
Haalitr; 

CONST RUIMTE_PBR_PROEF = 3096; {* alle files van 1 proef *} 

VAR a bytes 
extensie 
optie 
disk ruimte 
soort 

: LONGINT; 
: STRING; 

INTEGER; 
: BOOLEAN; 
: INTEGER; 

PROCEDURE haal_filenaam(VAR file_naam : STRING8); 

PROCBDURE controle_disk( VAR file naam : STRING8; 
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opslaan 
soort 
VAR goed 

BOOLEAN; 
STRING; 

: BOOLEAN ); 

FUNCTION dir_exist( dir : string ) : BOOLEAN; 

FUNCTION file_exist( dir : STRING; extensie : STRING ) 

FUNCTION voldoende_ruimte : BOOLEAN; 

FUNCTION disk_aanwezig( drive : BYTE ) : BOOLEAN; 

BOOLEAN; 

IMPLEMENTATION 
{****************************************************************************} 
{* externe procedures *} 
{****************************************************************************} 

FUNCTION dir_exist( dir : string ) : BOOLEAN; 

VAR Dirlnfo : SearchRec; 

BEGIN 

END; 

{$I-} 
ChDir('A:\'+dir); 
{$I+} 
IF ( IOResult <> 0 ) THEN 
BEGIN 

END 
ELSE 
BEGIN 

BND; 

ChDir('C:\'); 
dir exist :- FALSE 

ChDir( 'C: \'); 
dir exist :- TRUE; 

FUNCTION file_exist( dir 

VAR Dirlnfo : SearchRec; 

STRING; extensie 

BEGIN 

STRING ) BOOLEAN; 

FindFirst('A:\'+dir+'\'+dir+'.'+extensie, Archive, Dirlnfo ); 
ChDir( 'C: '); 

END; 

IF ( DosError - 0 ) 
THEN 

file exist := TRUE 
ELSE 

file exist := FALSE; 

FUNCTION voldoende_ruimte : BOOLEAN; 

VAR Dirlnfo 
aantal dir 

SearchRec; 
: INTEGER; 
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aantal_bytes : LONGINT; 

voldoende ruimte 1- TRUE; 
{$I-} -
FindFirat('A:\*', Directory, Dirlnfo ); 
{$I+} 
aantal dir 1- 0, 
WHILE T DosError - 0 ) DO 
BEGIN 

END; 

Inc ( aantal dir ), 
FindNext( DlrInfo ,; 

ChDir( 'e: '" 
aantal bytes := DiskSize(l) - ( aantal dir * RUIHTB_PER_PROEF ); 
IF ( aantal bytes < RUIHTB PER PROEF )-
THEN - - -

BEGIN 

END; 

schrijf melding(21, TRUE,TRUE ), 
vOldoende ruimte :- FALSE; 

FUNCTION disk_aanwezig( drive : BYTE ) : BOOLEAN; 

VAR resultaat : LONGINT; 

BEGIN 

END; 

{$I-} 
resultaat := DiskFree(l); 
{$I+} 
IF ( resultaat - -1 ) THEN 
BEGIN 

schrijf melding(22, TRUE, TRUE); 
disk a&nWezig :- FALSE; 

END -
ELSE 

disk_aanwezig 1- TRUE; 

{****************************************************************************} 
{* haal filenaam; *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE haal_filenaam(VAR file_naam I stringS ); 

VAR 

BEGIN 

hulp file naam : string79; 
aerste letter : string7S; 
letter - : CHAR; 
aerste win : menu win rec; 
materiialaoort : string7S; 
soort : CHAR; 
materiaal win : menu win rec; 
keuze -: CHAR; - -
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{* het maken van menu schermen met bepaalde keuzes *} 
WITH aerste win DO 

BEGIN 

END; 

left 
top 
style 
normal 
normback 
keuzes 
beschrijving[l] 
beschrijving[2] 
beschrijving[3] 
beschrijving(4] 
beschrijving(5] 
beschrijving(6) 
huidig 

WITH materiaal win DO 
BEGIN -

left 
top 
style 
normal 
normback 
keuzes 
beschrijving[l] 
beschrijving[2] 
beachrijving[3] 
beschrijving[4] 
beachrijving[5) 

1- 57; 
:- 16; 
1- DUBREL, 
:- blue, 
s- white, 
1- 6, 
:- 'T : Trekproef " 
s- 'w : Wringproef " 
s- 'P : Persproef " 
s- 's : Striptrek '; 
:- 'D : Dieptrek " 
:-'B Buigen " 
:- 1; 

:- 53; 
:- 13; 
:- DUBBELI 
:- blue; 
:= white; 
:- 9; 
:- 'F Staal 
:- 'M Messing 
:- 'A : Aluminium 
:- 'K : Koper 
:- 'L : Lood 

' ; 
, ; 
' . , 
' I 
' , 

beachrijving[6) :- 'R : Roeatvrij staal', 
beachrijving[7] 
beschrijving{8] 
beachrijving(9] 
huidig 

BND, 

clracr; 
datumtijd, 
TextCOlor(blue) I 
frame(6), 
GotoXY(2,1); 

:-
:-
:-
:-

'N : Nikkel 
'z : link 
'D : Diveraen 
1, 

Write(' Codenaam voor de file: '), 
aerste letter :- 'T : Trekproef '; 
wind manu(eerste letter, eerate_win); 
CASE-eerate_win.huidig OF 

1: letter:- 'T'; 
2: letter 1= 'W', 
3: letter:- 'P', 
4: letter:= 'S'; 
5: letter:- '0'; 
6: letter:- 'B', 

BND; {* CASE *} 
materiaalsoort :- 'F : Staal 'I 

' , 
' , 
' , 

wind menu(materiaalsoort , materiaal win); 
CASE-materiaal win.huidig OF -

1: soort :- 'F'; 
2 : soort : - ' M' ; 

{* Menu window *} 
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3: eoort 1- 'A' ; 
4: soort 1- 'K' ; 
5: eoort I- '1.' , 
6: soort :- 'R' ; 
7: soort :- 'N' ; 
8: soort I- ' Z' , 
9: soort I- 'D' , 

BND; 
hulp file naam :- letter + soort + ' •••••• '; 
HaalStrinq(9, 3, 8, 0, TRUE, PALSB, PALSB, FALSB, 

hulp file naam, rwaarde, iwaarde, fout, fun); 
file naam I; copy(hulp file naam,1,8); 
frame(2) ; --

{****************************************************************************} 
{* controle disk *} 
{****************************************************************************} 
PROCEDURE controle disk( VAR f11e naam : STRINGS; 

- opslaan - : BOOLEAN; 

VAR 

BEGIN 

soort STRING; 
VAR geed BOOLEAN ); 

i : INTEGER; 
verder: BOOLEAN; 

verder :- TRUE; 
geed : - TRUE; 
i :- 1; 
WHILE verder DO 
BEGIN 

CASE 1 OP 
1 : BEGIN 

WHILE NOT disk aanwezig(1) DO 
geed : - PALSE; 

geed : - TRUE; 
Inc(i) ; 

END; 

2 : BEGIN 
IF «opslaan) AND (soort - 'FBS')} THEN 
BEGIN 

IP NOT voldeende ruimte THEN 
BEGIN -

END 
ELSE 

END; 
Inc(i); 

END; 

goed :- FALSE; 
verder :- FALSE; 

IF NOT dir exist( file naam ) THEN 
MkDir('A:\'+ file_naamT; 

3 : IF opslaan THEN 
BEGIN 

IF file_exist( file_naam, soort ) THEN 
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BEGIN 

END; 

END 

Bchrijf melding( 19,TRUE,TRUE ), 
goed a.-PALSE, 

verder a- PALSE; 

ELSE {* ophalen *} 
BEGIN 

IP NOT file exiBt( file_naam, Boort ) THEN 
BEGIN -

END; 

Bchrijf melding( 20,TRUE,TRUE), 
goed :--PALSE, 

verder :- FALSE; 
END; 

END; {* CASE *} 
END; {* WHILE verder *} 

END; {* controle_diBk *} 

{********************************************************************} 
END. 
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