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Samenvatting

Onderwerp van dit rapport is de invloed van hoge reksnelheden op het vloeigedrag
van een drietal aluminium-Iegeringen en een roestvast-staal.
De resultaten uit trekproeven worden vergeleken met die van beproeving d.m.v. Split
Hopkinson Pressure Bar (SHPB) methode. Dit is een opstelling voor het uitvoeren
van stuikproeven bij een reksne~heidvan ca. 5000 S·l.

Beproefd werden: DIN AlMgSiO.8
Cony. AA 7075
R.S.P. AA 7075
AISI316Ti

(conventioneel)
(snelgestold)
(RVS)

Voor de drie aluminium-Iegeringen werden lagere verstevigingsexponenten (n)
gemeten (in a=C€D).

Deze daling van verstevigingsexponent is niet gevonden voor R.V.S., dat zowel bij
langzame als bij snelle beproeving een verstevigingsexponent heeft van ca. 0.4. Bij dit
materiaal uit een verhoging van reksnelheid zich vooral in een hogere C-waarde.
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1 Introductie

De gebruikelijke methoden om een vloeikromme te bepalen van materialen zijn trek-, torsie
en stuikproeven. Dit gebeurt bij met reksnelheden van 10-4 tot 10-2 S-l. Bij veel industriele
processen zijn de optredende reksnelheden echter veel hoger.
De reksnelheid blijkt van aanzienlijke invloed te zijn op de gemeten vloeikromme, d.w.z. het
verband tussen effectieve deformatie en spanning van een materiaal.
Met de Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) kunnen materialen d.m.v. stuikproeven
beproefd worden met reksnelheden van leY tot 104 S-l. Resultaten van deze sneHe manier
van beproeven zuHen leiden tot een beter begrip van materiaal-eigenschappen bij hoge
reksnelheden en in het algemeen inzicht verschaffen van de invloed van reksnelheid op de
vloeikromme.
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~ Al2emene werkin2 Split Hopkinson Pressure Bar

Bij het bepalen van vloeikromme's bij hoge reksnelheden treden over het algemeen de
volgende problemen op:
- het meten van de verplaatsingen in een zeer korte tijdsduur,
- het optreden van trillingen en resonanties bij het vervormen van het proefstuk.

Een klassieke oplossing, die deze problemen grotendeels omzeilt, is de zgn. Split Hopkin
son Pressure Bar (SHPB).
De SHPB bestaat uit twee drukstaven (07,98 * 350 mm.) met daartussen het proefstuk. Vit
elastische spanningen gemeten in deze staven kan de rek van en de spanning in het
proefstuk berekend worden m.b.v. I-dimensionale golfvergelijkingen voor elastische
longitudinale golven.
Een zgn. ingaande spanningsgolf wordt opgewekt door een projectiel d.m.v. een gaskanon af
te schieten op de eerste drukstaaf.
Deze spanningsgolf (I=incident, in druk) loopt richting het proefstuk en zal door het
proefstuk gedeeltelijk worden doorgelaten (T=transmitted, in druk) en gedeeltelijk worden
gereflecteerd (R=reflected, in trek en loopt richting projectiel). Hierbij wordt het proefstuk
gedeformeerd (zie figuur 2.A).
De trekspanningsgolven worden telkens aan de vrije uiteinden van de drukstaven gereflec
teerd. De gereflecteerde spanningsgolf zal het proefstuk nogmaals deformeren. Hierdoor is
het niet mogelijk is om de deformatie van het proefstuk na de eerste drukgolf te meten zoals
bij een "statische" stuikproef. De lengte en amplitude van de ingaande spanningsgolf kan
gecontroleerd worden door de lengte en snelheid van het projectiel.
De spanningsgolven worden gemeten door een condensator-opnemer (in het midden van de
eerste drukstaaf) en een rekstrook-opnemer (in het midden van de tweede drukstaaf).
De meetsignalen (zie figuur 2.B) worden opgeslagen in een digitale oscilloscoop en
uitgelezen met een computer.
In AutoCad worden de flanken en de nulpunten van de twee meetsignalen gedefinieerd. Dit
is noodzakelijk voor de berekeningen. Een Pascal programma berekent uit de ingaande en
doorgelaten spanningsgolf via golfvergelijkingen (lD) de onderlinge verplaatsing tussen de
eindvlakken van de beide drukstaven. Hieruit wordt de effectieve rek en de vloeispanning
berekend die uitgezet worden in een vloeikromme. De specifieke spanning en de verstevi
gingsexponent kunnen worden berekend met het programma NC-Mod (zie figuur 2.C).
Voor de gebruikte formules voor het berekenen van de vloeikromme's wordt verwezen naar
appendix B.
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J. SHPB.Experimenten

3.1 Materialen

Er werden experimenten uitgevoerd met een 4-tal materialen:

DIN AlMgSiO.8
Cony. AA 7075 0*
R.S.P. AA 70750*

AlSI 316Ti RVS

(leveringstoestand)
(conventioneel)
(snelgestold materiaal geproduceerd door het zgn 'Melt Spun
Ribbons'-proces)
(Leveringstoestand)

* 0 toestand : 415°C 2 uur, afkoelen < 200°C, 230 °C 4 uur.

Chemische samenstelling:

I
Materiaal

II
Cu I Si

I
Mn I Mg I AJ

I
Zn

I
Cr

I% % % %% % %

aluminium Din AlMgSiO.8 < 0.1 0.8-1.2 1 0.6 rest -- --
aluminium Cony. AA 7075 1.6 -- -- 2.5 rest 5.6 0.23

aluminium RSP AA 7075 1.6 -- -- 2.5 rest 5.6 0.23

I Materiaal I~ Si Mn P S Cr Mo Ni Ti
% % % % % % % %

RVS [ 0.1 11.0 12
.
0 I0.045 I0.Q3 117.0- 12.0- 19 0- I 0.5

IAlSI 316 Ti 19.0 2.5 11.5
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figuur 3.2.A
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3.2 Proefstukken

Beproefd werden proefstukken met een lengte/diameter verbouding van 1,5 (zie figuur
3.2.A).
Mmetingen proefstukken: 0 6 x 9 mm.

04x6mm.

De proefstukken zijn gemaakt door draadvonken. Hierdoor is er aan bet oppervlak van de
proefstukken geen gedeformeerde zone aanwezig zoals bij verspanen bet geval zou zijn.
De evenwijdigbeid van de eindvlakken van de proefstukken is binnen 0.1 graden (overeen
komstig met < 0.01 mm. lengte verscbil aan zijkant).

3.3 Uitvoering

De eindvlakken van zowel de drukstaven als van bet proefstuk werden van een dun laagje
molybdeensulfide voorzien (spray type Molykote 321 R). Na elke proefneming werd bet
overtollige smeermiddel verwijderd met triclooretbeen.
Het gebruikte projectiel beeft een lengte van 120 mm. De projectiel-snelbeid bij bet verlaten
van de loop van bet gaskanon is ca. 55 m/s.
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~ Resultaten

De gemeten vloeikromme's zijn hiema dubbellogaritmiseh afgebeeld voor de volgende
proeven:

Vloeikromme 4 mm. DIN AlMgSiO.8
Vloeikromme 6 mm. DIN AlMgSiO.8
Vloeikromme 6 mm. Conventioneel AA 7075
Vloeikromme 6 mm. R.S.P. AA 7075
Vloeikromme 4 mm. AlSI 316Ti
Vloeikromme 6 mm. AlSI 316Ti

Aantal
3
3
2
2
2
2

De reehte lijn in de grafieken is een benadering van de vloeikromme van dat materiaal uit
een eonventionele trekproef.
Onderstaande tabel geeft een overzieht van de n- en C-waarden voor een trekproef en voor
de SHPB-proef.

Trekproef SHPB
Materiaal 10-3 S·l

n C n C Reksnelheid
[-] [Pal [-] [Pal [S·l]

DIN AlMgSiO.8 4mm. 0.0 500 9900

DIN AlMgSiO.8 6mm. 0.15 485 0.0 520 4900

Cony. AA 7075 6mm. 0.25 579 0.08 430 5800

R.S.P. AA 7075 6mm. 0.22 486 0.11 420 5900

AlSI316Ti 4mm. 0040 1750 8600

AlSI316Ti 6mm.
0040 1200

0.39 1600 4200
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Vloeikromme 6 mm. Conventioneel AA 7075
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316Ti
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S. Conclusie

1 Voor de aluminium-Iegeringen geldt over bet algemeen dat de n-waarde afneemt bij
hogere deformatie snelbeid. Hierbij speelt mee dat de deformatie bij de SHPB-metbode als
adiabatisch bescbouwd kan worden. Voor aluminium wordt een temperatuur verboging van
ca. 40°C berekent bij een effectieve rek van 0.2 [Lit.I]. Vooral bij laagsmeltende materialen
kunnen er grote verscbillen tussen de adiabatiscbe en de isotberme vloeikromme bestaan.

2 Voor bet roestvast staal geldt dat de gevonden C-waarde boger is en de n-waarde gelijk
blijft bij SHPB-beproeving.

3 De reksnelbeid is vooral bij bet begin van de deformatie niet constant. Dit kan voorko
men worden door demping van de ingaande spanningsgolf waardoor de spanningsgolf gelijk
matiger toeneemt. Dit is mogelijk door:

bet maken van een bolle kop aan bet projectiel,
een laagje zacbt materiaal te monteren tussen projectiel en de eerste drukstaaf.

De kwaliteit van de vloeikromme's zal hierdoor verbeteren.
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Appendix A Symbolenlijst

(J spanning in drukstaaf [Pal
C specifieke spanning [Pal
n verstevigingsexponent [-]
c geluidssnelheid in staal [m/s]
1 lengte projectiel [m]
E elasticiteitsmodulus [Pal
p dichtheid [kg/m3

]

Vo snelheid projectiel [m/s]
v deeltjes(wissel)snelheid [m/s]
D diameter [m]
h lengte proefstuk [m]
U1,V1 verplaatsing resp. snelheid proef-

stukvlak achterzijde 1e drukstaaf [m]resp.[m/s]
U2,V2 verplaatsing resp. snelheid proef-

stukvlak voorzijde 2e drukstaaf . [m]resp.[m/s]
E effectieve rek in proefstuk [-]
t reksnelheid in proefstuk [S-l]
A doorsnede drukstaaf [m2

]

H energie inhoud van spanningsgolf [Nm]
P impuls van een spanningsgolf [N.s]
u getal van Poisson [-]
m massa proefstuk [kg]
T tijdsduur spanningsgolf [s]

Indices

index bij betekent

I
R
T
o
1,2

CJ,P,v,T
CJ,P,v
CJ,P,v
h,U,v
U,V

ingaande spanningsgolf
gereflecteerde spanningsgolf
doorgelaten spanningsgolf
uitgangstoestand
grenzend aan drukstaaf 1 resp. 2
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Appendix B Gebruikte formules

*] Eendimensionale golfvergelijking (algemene formulering)

*] Voortplantingssnelheid van de spanningsgolf

e = v(E/p)

*] Verband spanning en deeltjessnelheid

a = p*e*v

*] Spanningsamplitude door projeetiel in 1e drukstaaf

met Vo = snelheid projeetiel

*] Tijdsduur van ingaande spanningsgolf

*] Spanning in proefstuk (gemiddelde van linker en reehter vlak)

C1v(t) = 1/2*(al(t)-aR(t)+aT(t»*-----
D2-proefstuk

Indien het impulsverlies door de eindsnelheid van het
proefstuk verwaarloosd wordt, geldt

~(t) = aT(t)*-------
D2

( t)-proefstuk
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*] De reksnelheid van het proefstuk bij verwaarlozing
impulsverlies door eindsnelheid proefstuk

. 2
l(t) = --- * {aJ(t)-aT(t)}

h(t)*p*c

met:
a (t)-a(t)

h(t) = ho - 2* 0 r T p*c J dt

*] Rek van het proefstuk

e(t) = 0 reo(t) dt

2
E(t) = -- * 0 Jt {(1/h(t»*(aJ(t)-aT(t»)} dt

p*c

of

e(t) = In (ho/h(t»

*] Energie inhoud van een spanningsgolf

A
H

v(p*E)
* o ra(t) dt

*] Impuls van een spanningsgolf

p= A * 0 ra(t) dt
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figuur IA



1 Inleidin2 -1-

Dit Deel II van dit rapport omvat de algehele werking en gebruiksaanwijzing van de
Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) opstelling (zie figuur l.A). Hierin is te vinden:
- Opmerkingen bij proefnemingen van zowel de condensator- als de rekstrook-

opnemer.
Handleiding voor het instellen van de Digital Storage Oscilloscoop
Handleiding voor de computerprogramma's Tektronics en AutoCAD.
Een handleiding voor het gebruik van het Pascal-programma SHPB.
Voorbeelden van een Grapher en een NC-mod grafiek.
Elektronische schema's van de meetkastjes en powersupply's.
Het Pascal-programma en de aanpassingen in het bestaande programma van
AutoCAD.
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Meettechnieken

2.1 Condensator-opnemer

2.1.1 Meetprincipe

-2-

De spanningsgolven in de eerste drukstaaf worden gemeten door een coaxiale
condensator-opnemer (zie figuur 2.1.1.A).
Deze condensator-opnemer wordt opgeladen tot 240 Volt DC.
De spanningsgolf in de eerste drukstaaf veroorzaakt een diameter verandering van de
drukstaaf. Dit leidt tot een capaciteits-verandering en dus tot een spannings-verande
ring. Dit meetsignaal wordt DC ontkoppeld d.m.v. een condensator in meetkastje 1.
Ret ontkoppelde meetsignaal wordt aangeboden op channel 1 van een Digital Storage
Oscilloscoop (DSO).
Voor instelling van de DSO zie hoofdstuk 2.3.2 Deel II.

De calibratie-constante van deze condensator-opnemer wordt berekend in het Pascal
programma uit impuls die aanwezig is in het projectiel (=massa*snelheid). Onnauw
keurigheden in de calibratie worden hierdoor vermeden. D.m.v. 5 drukstaven met
verschillende diameters is de lineariteit van de condensator-opnemer bepaald (zie
figuur 2.1.1.B). Aangezien de diameterverandering t.g.v. een spanningsgolf ca. 0.02
mID. is, kan de condensator-opnemer als linear verondersteld worden (niet lineariteit
< 3%).

De condensator-opnemer is degelijk uitgevoerd en in pnnCIpe onverwoestbaar.
Storingen in de vorm van aardingsproblemen zijn van grote invloed op het meetsig
naal. Bij slechte aarding van de drukstaven treden er grote nulpuntsverschuivingen op;
d.w.z. het nulpunt aan het begin van de golf komt na de spanningsgolf niet terug op
zijn oorspronkelijke waarde maar ligt hoger of lager.
Niet te vermijden kleine nulpuntsverschuivingen worden door het Pascal programma
lineair gecorrigeerd (zie figuur 2.1.1.C)
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figuur 2.1.2.A
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2.1.2 Opmerkingen bij proefnemingen

I.v.m. veiligheid en voor het verkrijgen van een goed en reproduceerbaar meetsignaal
moet men de volgende punten in acht nemen:

1 NOOIT de stekker van de 240 Volt DC spanning aansluiten als
de klep van de bak waarin de meetopstelling zit, open staat (zie ook veilig
heidsvoorschrift appendix B).

2 NOOIT de aluminium-teflon verbinding losmaken.

3 Raak de drukstaven zo min mogelijk met de vingers aan.
Dit om roestvorming te voorkomen.

4 De condensator-opnemer moet in het midden van de eerste drukstaaf geplaatst
worden. Dit voorkomt dat de spanningsgolven elkaar kruisen op het moment dat
deze de condensatoropnemer passeren.

5 Zorg dat de aarding van de drukstaven goed is door de aardklemmen op de
plaatsen, zoals aangegeven op figuur 2.1.2.A te bevestigen en stevig aan te draaien.

6 Verschuif de eerste drukstaaf met de condensator-opnemer zo dicht mogelijk
tegen het huis van de snelheidsopnemer.
Dit minimaliseert fouten in de snelheidsmeting.
(zie figuur 2.1.2.A)
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2.2 Rekstrook-opnemer

2.2.1 Meetprincipe

De spanningsgolf in de tweede drukstaaf wordt d.m.v. rekstroken Lp.v. een condensa
tor-opnemer gemeten om de volgende redenen:
1 Rekstroken zijn gemakkelijk te calibreren d.m.v. shuntweerstanden waarmee een

rek in de drukstaven gesimuleerd kan worden. Zie 2.2.2 Deel II.
2 Rekstroken zijn gemakkelijk aan te brengen.

Zie 2.2.3 Deel II.
3 Rekstroken zijn tamelijk ongevoelig voor storingen van buitenaf.

Maar er zijn ook nadelen:
1 De schokgolven die de drukstaven te verduren krijgen zijn funest voor de rekstro

ken. De rekstroken gaan daarom gemiddeld circa 10 schoten mee.
2 Om een goed en reproduceerbaar meetsignaal te verkrijgen moet het signaal

versterkt worden (zie appendix C).

Rekstroken zijn een soort variabele weerstanden.
Wanneer men een rekstrook deformeertt verandert de weerstand.
De gebruikelijke mamer om d:.,ze weerstandsverandering te meten is het plaatsen van
de rekstroken in een z.g.n. brug van Wheatstone (zie figuur 2.2.1.A).
Twee rekstroken worden aan weerszijde in het midden van de tweede drukstaaf
geplakt. De andere twee rekstroken worden op een vaste ondergrond geplakt (zie
figuur 2.2.1.B). (Deze zijn aan de binnenkant van de meetversterker geplakt voor
temperatuurcompensatie.) Een rek in de drukstaven veroorzaakt een lengte verande
ring van de rekstrookt wat een weerstandsverandering tot gevolg heeft. Dit resulteert
in een spanningsverandering welke gemeten wordt.
Het aldus verkregen meetsignaal wordt 10 maal versterkt in meetversterker om een
betere signaal/ruis verhouding te verkrijgen. Het meetsignaal wordt dan aangeboden
op channel 2 van de DSO. (voor instelling zie 2.3.2 Deel II)
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2.2.2 Calibratie

Calibratie van de rekstroken is heel eenvoudig.
Door een weerstand parallel over een rekstrook te plaatsen wordt een rek c.q.
elastische spanning gesimuleerd. (~R=R*k*€ a=E*€ k~2)

Om dit te verwezenlijken is een schakeling ontworpen die gelijktijdig over beide
rekstroken een weerstand schakelt (zie appendix C).
Men kan uit 4 weerstanden kiezen voor het calibreren van de rekstroken. Ook kan
men hiermee de lineariteit bepalen (zie figuur 2.2.2.A). Aangezien de diameter
verandering t.g.v. de spanningsgolf 0.02 rom. is, kan de rekstrook-opnemer als linear
verondersteld worden.
Voor het calibreren van de rekstroken bouwt men de schakeling zoals op figuur
2.2.2.B.

Gebruiksaanwijzin~ calibratie:
- Stel de DSO in op het gewenste bereik.

( 0.02, 0.05 of 0.1 Volt/division)
Plaats een weerstands-probe in het calibratie kastje.
0.02 V/ div = 388 Kn probe
0.05 V/ div = 199 Kn of de 99 Kn probe
0.1 V/div = 51 Kn probe
Zet de DSO standby (instelling zie 2.3.2 Deel II)
Druk op toets 1. (zie figuur 2.2.2.B)
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Vit het verkregen meetsignaal kan men het aantal
berekenen volgens onderstaande berekening:

O'=E*€

AR=k*R *€r

1 1 1
--=--+--
Rv Rr ~

MPa/digit

[n] 1

[Pal 2

[l/n] 3

[n]
[-]
[n]
[-]
[Pal
[MPa/Digit]
[Pal
[n]
[n]
[V]

= weerstandsverandering
= factor van rekstrook
= rekstrook weerstand
= rek in proefstuk
= spanning in proefstuk
= ijkfactor
= Elasticiteitsmodulus
= vervang weerstand
= parallel weerstand
= spanningsverschil afgelezen

van scoop (zie figuur 2.2.C)

waarbij: AR
k
Rr
€

0'

O'j
E
Rv

~r

Formules

Scoop gegevens:

Bereik Bereik faktor
[V/Div] [mY/digit]

0.02 0.8

0.05 2.0

0.10 4.0

Vit formules 1, 2 en 3 voIgt:

O'j = ------ * bereikfactor * A Vr [MPa/dig]
k*Rr

In het Pascal-programma wordt naar deze waarde gevraagd onder "Calibratie
constante rekstroken" [MPa/dig].
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2.2.3 Plakken van rekstroken

Het plakken van rekstroken op een drukstaaf is zeer secuur werk. Als de rekstrook
slecht op de rekstrook wordt geplakt, wordt de spanningsgolf niet correct gemeten.
Dit beinvloedt in belangrijke mate het eindresultaat. Ook kunnen de rekstroken
loslaten tijdens de proef en wordt de drukstaaf onbruikbaar.
Men heeft voor het plakken de volgende benodigdheden nodig:
- gelepte drukstaaf (07.98 * 350 mm.)
- mapje met rekstroken type 6/350 LYll
- Hjm type Z 70 (bewaren in koelkast of diepvries)
- teflontape
- fles Conditioner A: fosforzuur
- fles Neutralizer 5: ammonia water
- plakband
- pincet
- wattenstaafjes
- schaar
- glasplaat
- bankschroef met beschermde bekken
- lineaal en merkstift
- schuurpapier 350
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Werkwijze

- Haal de lijm een uur voor gebruik uit de koelkast of de diepvries.
- Leg alle benodigdheden op tafel.
- Zet de drukstaaf in de bankschroef.
- Zet m.b.v. een Hniaal en merkstift een streepje in het midden van de drukstaaf.
- Ruw met schuurpapier de drukstaaf op, circa 2 em. rond dit streepje. Maak

cirkelvormige schuurbewegingen.
- Druppel Conditioner op een wattenstaafje.
- Veeg met het wattenstaafje op het geschuurde gedeelte.

De drukstaaf geeft zwart af. Herhaal deze handeling totdat deze niet meer zwart
afgeeft (circa 5 wattenstaafjes).

- Druppel Neutralizer op een wattenstaafje.
- Veeg met het wattenstaafje op het geschuurde gedeelte totdat de drukstaaf niet

meer zwart afgeeft (circa 5 wattenstaafjes).
- Teken het geschuurde streepje weer af op de drukstaaf.
- Plak een stuk plakband ondersteboven op de glasplaat met de plakkende zijde

naar boven.
- Pak met de pincet voorzichtig een rekstrookje uit het mapje.
- Plak de rekstrook met de HBM-gedrukte zijde naar onder in het midden op het

plakband.
- Knip een stuk teflon af.
- Plak de plakband met de rekstrook in de lengte naast het streepje op de drukstaaf.

Plak het plakband met een zijde vast en vouw de andere helft met de rekstrook
omhoog.

- Plaats een druppel Hjm op de plaats waar de plakband met de rekstrook tegen de
drukstaaf zit.

- Wrijf met het stuk teflon de rekstrook zo recht mogelijk op de drukstaaf.
- Druk de rekstrook met het stuk teflon gedurende 2 minuten stevig tegen de

drukstaaf aan.
- Verwijder de teflon en trek langzaam en voorzichtig het plakband weg.
- Draai de drukstaaf en herhaal de werkwijze voor de andere rekstrook.

Correct gelijmde rekstroken staan afgebeeld in onderstaande figuur 2.2.4.A

- Zet de Conditioner en Neutralizer in de koelkast.
- Zet de lijm in de koelkast of diepvries.

De levensduur van de rekstroken is circa 10 schoten.
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figuur 2.2.4.A
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2.2.4 Oprnerkingen bij proefnerningen

Voor het verkrijgen van een goed meetsignaal zijn de volgende opmerkingen van
belang:

1 De rekstroken en meetversterker moeten 15 minuten voorverwarmd worden.
Schakel de powersupply in.
Sluit de meetversterker aan op de 15 Volt DC aansluiting op de achterkant van
de snelheidsmeterkast.

2 Omdat de powersupply te veel ruis op het meetsignaal veroorzaakt moet men
v66r het nemen van een proef de meetversterker over schakelen van powersupply
op batterysupply.
Deze hoeft niet voorverwarmd te worden.
Na een proef weer overschakelen van batterysupply op powersupply.

3 Zorg dat de aansluitdraden van de rekstroken zwevend zijn gemonteerd en elkaar
niet raken (zie figuur 2.2.4.A.).

4 Meet de spanning over elke rekstrook v66r elke proefneming. Is de spanning circa
7,5 Volt dan is de rekstrook goed.
Meet men 15 Volt dan is deze rekstrook kapot.
Vervang dan de drukstaaf met rekstroken.
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2.3 De Digital Storage Oscilloscoop

2.3.1 Algemene beschrijving

Ben proef met de SHPB duurt circa 100 microseconden. Hierdoor is het moeilijk om
drukgolven in drukstaven te meten en te registreren en is een juiste triggering van
belang. Om deze signalen te meten wordt gebruik gemaakt van een Digital Storage
Oscilloscoop (DSO) van Tektronics. Deze DSO biedt de mogelijkheid om op 2
kanalen signalen vast te leggen met een lengte afhankelijk van de ingestelde tijdbasis.
De meest gebruikte tijdschaal voor het meten van de SHPB signalen is die van 10
microsecondenjdivision. De DSO geeft dan een meting van 400 microseconden weer,
mits ingesteld op het 4 kilobyte bereik. De lengte van 1 kilobyte komt overeen met 1
beeldscherm.
Met de cursorknop (nr 41) kan men door het signaal heen 'wandelen'. De DSO
beschikt over 1 geheugen van 4 kilobyte of 3 geheugens van 1 kilobyte.
Met het Tektronics software pakket SPDmenu kan men d.m.v. een computer de 4
geheugens of direct channel 1 of channel 2 van de DSO uitlezen. Voor het uitlezen
van de DSO zie hoofdstuk 3.1 .
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2.3.2 Instelling van de DSO

Hieronder voIgt de instelling van alle knoppen op de DSO.
Wanneer de DSO op onderstaande manier is ingesteld, wordt er altijd een meetsig
naal vastgelegd. De nummering van de knoppen is hetzelfde als die in de handleiding
van de DSO. Dit vergemakkelijkt het terug zoeken van instellingen.
Onderstaande lijst is per knop onderverdeeld in 3 delen
1 - het nummer van de knop
2 - de functie van de knop
3 - hoe de knop moet staan ( NVT = niet van toepassing )

.Knop. .Functie . .Stand knop .

Algemene instellingen: (zie figuur 2.3.2.A)
1 Scherm met instelling overzicht NVT
2 Power aan/uit Aan
3 Led power indicatie Power aan (led aan)
4/10 Beeldfuncties Naar eigen inzicht

BOTH

Vit
BW LIMITuit

14 BNC aansluiting CHI
BNC aansluiting CH2

15 CH2 inverteren
16 Verticale instellingen: MODE:

Schermweergave alleen CHI
beide BOTH
alleen CH2

Channel 1 en 2 assenstelsel X-Y
Signaal onderdrukking > 20 MHz
Channel 1 en 2 optellen ADD
CH2 na CHI tonen op scherm ALT
CHI en CH2 tegelijk tonen CHOP CHOP

17 Verticale positie CHI op scherm 1 Hokje van boven
CH2 1 Hokje van boven

18 Verticale positie CH2 t.o.v. CHI NVT
19 Controle signaal verticaal systeem van oscilloscoop
20 Banaan aansluiting aarde NVT

Verticale instellingen: (zie figuur 2.3.2.B)
11 Volts/Division CHI CHI =0.2 (zie scherm)

CH2 CH2=0.05 (zie scherm)
12 Variabele Volts/Division CHI Cal (rechtsom)

CH2 Cal (rechtsom)
13 AC-GND-DC schakelaar CHI CHI = AC

CH2 CH2 = AC
Condensator-opnemer
Rekstrook-opnemer
Vit
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P-P AUTO (aan)
SGL SWP (aan)

4k
Sample
Positie 1 (vooraan)

Horizontale instellingen: (zie figuur 2.3.2.C) -12-
21 Seconds/Division CH1 en CH2 10 ILsec of 5 ILsec
22 10 Maal vermenigvuldiging external clock NVT
23 Variabele Sec/Diy Cal (rechtsom)
24 10 Maal vermenigvuldiging Sec/Diy Ingedrukt (uit)
25 Sweep CH1(A) Beide CH2(B) A
26 Tijd vertraging CH2(B) NVT
27 Horizontale positie CH1 en cm Midden

Trigger instelling: (zie figuur 2.3.2.D)
28 A Trigger gedeelte:

Eerst continu signaal triggeren
Dan overschakelen op single sweep
NORM NVT

29 LED moet na indrukken SGL SWP aan zijn. (standby)
30 Instellen na indrukken SGL SWP -0.23 Volt (scherm)
31 Trigger (A) flank Neergaande (aan)
32 Bronkeuze triggering CH1
33 Filteren A trigger NORM
34 Filteren van EXT trigger NVT
35 BNC aansluiting EXT trigger NVT
36 Trigger op- of neergaande flank NVT
37 Trigger (B) flank NVT
38 Eind instelling trigger NVT

Geheugen instellingen: (zie figuur 2.3.2.E)
39 Gebruik geheugen Ingedrukt
40 Geheugen instelling:

1k/4k: scherm grootte
Mode: instelling meetmethode
Trig pos: positie triggering
Save/ cont: stoppen of vervolgen meting
Nadat een signaal gemeten is, deze knop indrukken
v66r het openen van de bak.
op het scherm verschijnt rechts boven 'SAVE'
Direct hiema meetsignaal inlezen in computer.

41 Cursor besturing:
Select waveform NVT
Cursors: AV en At tussen twee X-punten op scherm
Select C1/C2: overschakelen van Xl naar X2

42 Instellen scherm en printen NVT
43 Referentie geheugens (1,2,3,4k)

Scherm opslaan in geheugen:
Voor 1k (= 1scherm) druk op SAVE REF, daama op 1,2 of 3
Voor 4k (=4schermen) druk op SAVE REF, daama op 4k
Opslaan van 4k scherm in geheugen verwijdert 1.2 en 3
Oproepen van signalen uit het geheugen:
Druk op knop 1,2,3 of 4k.
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3.1 Inlezen files uit de DSO

Onder de naam Tekware heeft de leverancier van Tektronics Oscilloscopen een
software pakket 'SPD-menu" geleverd met
I/O-kaart. Dit is een I/O-kaart voor de gestandaardiseerde GPIB-bus (voorheen
IEEE 488-bus). Bijna alle (professionele) meetapparatuur is voorzien van een GPffi
bus en kan met deze kaart worden bestuurd/uitgelezen. Met dit programma kan de
Tektronics DSO digitaal worden uitgelezen. SPDmenu is een simpel maar weI
uitgebreid programma. Veel van de mogelijkheden zijn niet van toepassing. Het
programma is niet al te sneI, houdt daar rekening mee (Dit ligt nagenoeg niet aan de
gebruikte XT-computer).

Hieronder voIgt een beknopte gebruiksaanwijzing voor het SPDmenu. Met de
functietoets F3 komt men altijd weer in het hoofdmenu terug (= menu 'TOP').

Gebruiksaanwijzing SPDmenu

- Zet de computer aan
- Wacht tot de computer opgestart is en het gebruikersmenu op het scherm ver-

schijnt
- Maak uw keuze Tektronics DSO (SPDmenu)

Aile ingelezen meetsignalen worden automatisch ais file met extensie .WAV in
directory C:\TEK\SHPB gezet

- Het SPDmenu start nu op
Wacht tot het hoofdmenu op het scherm verschijnt

- Ga naar het menu Control ('8' dan 'ENTER')
- Ga naar het menu Settings for this program

('1' dan 'ENTER')
- Ga met de pijItjestoets naar beneden tot Automatic graphs deze staat op ON. Zet

deze op OFF door op de spatiebalk te drukken.
Hiermee wordt voorkomen dat elke keer wanneer men een verandering aan
brengt aan de data of de F2 (RUN) toets indrukt, het meetsignaal onder in beeld
getoond wordt.
Het opnieuw tonen kost telkens veel tijd.

- Ga nu terug naar het hoofdmenu. (F3)



-14-

Uitlezen van de Digital Storage Oscilloscoop Tektronics 2224

- Ga naar het menu Acquisition, File I/O, User Proces ('2' dan 'ENTER')
- Ga naar het menu Acquire waveforms (built in) ('6' dan 'ENTER')
- Ga naar het menu Acquire a waveform from a Tek 2230 / 2223 / 2224 ('2' dan

'ENTER')
- Vul bij de Acquired Waveform: de naam in van de file.

Daarna 'ENTER'.
- Bij Waveform Source: kan men met de spatiebalk het kanaal veranderen waaruit

het signaal gelezen moet worden.
De keuze bestaat uit:
CH 1 = channel 1 : Condensator-opnemer
CH 2 = channel 2 : Rekstrook-opnemer
REFI = geheugen 1
REF2 = geheugen 2
REF3 = geheugen 3
REF4 = geheugen 4

- Ga daarna met de pijItjestoets naar beneden tot Normalize Data (Offset and Scale
Factor)?: Deze staat op YES.
Deze moet op NO staan. Druk hiervoor op de spatiebalk.
Wanneer men nu op (F2) is (RUN) drukt, wordt het signaal met de filenaam uit
b.v. CHI ingelezen.

- Voor het inlezen van een ander signaal gaat men met de pijltjestoets naar boven
en verandert men de Acquired Waveform: en de Waveform Source:.

- Na het inlezen van de signalen drukt men op (F3) hoofdmenu.

Saven van files op Disc C
- Ga naar het menu Acquisition, File I/O, User Proces ('2' dan 'ENTER')
- Ga naar het menu Write waveform to disk ('2' dan 'ENTER')
- Vul bij Input Waveform or '*': de filenaam in van het signaal wat men naar disk

wil schrijven. Daama 'ENTER'.
- Bij Output Waveform File Name: verschijnt filenaam.WAV.
- Druk op 'F2' (RUN) en de file wordt weggeschreven naar C:\TEK\SHPB. Doe dit

ook voor het andere meetsignaal.
- Ga daama naar het hoofdmenu (F3).
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Atbeelden van signalen

- Ga naar het menu Display Information ('7' dan 'ENTER')
- Ga naar het menu Graph Waveforms ('1' dan 'ENTER')
- Vul bij Waveform 1: de filenaam van de Condensator-opnemer in en druk op

'ENTER'.
- Ga met de pijItjestoets naar beneden tot Waveform 2:.

Vul de filenaam van de Rekstrook-opnemer in en druk op 'ENTER',
- Druk op 'F6'. Hier kan men de bestemming invullen waar de files op afgebeeld

moeten worden b.v. SCREEN (halve scherm), WHOLESCREEN (hele scherm),
PLOTIER of PRINTER. Dit is in te stellen met de spatiebalk.

- Stel de Grid Style in met de spatiebalk.
- Druk op 'F2' om de files op het scherm (of de printer) af te beelden (zie figuur

3.1.A).
- Druk op een toets om dit scherm te verlaten.

Verlaten SPDmenu

- Ga naar het hoofdmenu (F3).
- Type quit en druk op 'ENTER'.

Ga naar het programma XTREE PRO ('XT dan 'ENTER') en kopieer de files uit
C:\TEK\SHPB naar schijf A:\.
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figuur 3. I .A
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3.2 Interactief flankzoek-programma

Het Pascal-programma voor het berekenen van de vloeikromme heeft informatie
nodig over het nulpunt, de neergaande flank, de opgaande flank en de eventuele
nulpuntsverschuivingen van de spanningsgolven. Er is voor een interactief flankzoek
programma Lp.v. een automatisch flankzoek-programma gekozen. Het Pascal
programma blijft dan zoveel mogelijk universeel inzetbaar.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de flanken te zoeken voor verdere verwerking
in het Pascal-programma.
Deze mogelijkheden zijn:
1 De twee data-files (file van condensator-opnemer en rek strook-opnemer) om

zetten in een .TIF file d.m.v. het 'scannen' van de uitgeprinte spanningsgolven.
Deze .TIF file inlezen in het programma Designer. De file ornzetten in een .DXF
file welke in te lezen is in AutoCAD.
Nadelen: - Veel werk

- Door het scannen gaat veel informatie verloren.
- Scanner is niet direct beschikbaar.

2 De data-files inlezen in Harvard Graphics, Slidewrite + of Drawperfect. Daarna
de data-files ornzetten in een .DXF file die in te lezen is in AutoCAD.
Nadeel: veel werk

3 De twee data-files direct inlezen in AutoCAD.
Nadeel: De programeur moet AutoLISP leren.
Het grote voordeel is echter dat geen van de andere programma's nodig zijn.

AutoCAD behoort tot de meest gebruikte tekenprogramma's. Het is dankzij een
eigen computertaal (AutoLISP) geschikt om zelf AutoCAD aan te passen voor een
specifieke toepassing. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt bij de verwerking
van de data-files verkregen uit het Tektronics computer programma.
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3.2.1 Aanpassingen in AutoCAD

Het AutoLISP programma is te vinden in appendix D.
Het betreft de volgende aanpassingen in AutoCAD:
A Het inlezen van de TEKFILE.
B Het inlezen van de PUNTEN.
C Het tekenen van controle-LIJNEN.

A Het inlezen van de TEKFILE.

- Start AutoCAD op.
- Begin een nieuwe file en benoem deze.
- Het scherm schakelt over op Graphics mode en rechtsonder in het AutoCAD

menu ziet men SHPB (zie figuur 3.2.l.A).
- Ga met de muis op dit vak staan en druk op de linker toets

van de muis.
- Het menu verandert en men ziet in het AutoCAD menu de

commando's TEKFILE, PUNTEN, LIJNEN (zie figuur 3.2.l.B).
- Onder in beeld staat bij Command:

Geef de naam van de tekfile <NAAM >:
Hier moet men de filenaam van de in te lezen tekfile intypen en druk op enter.

- Ga met de muis naar het vak TEKFILE en druk op de linker toets van de muis.
De gewenste file wordt ingelezen in AutoCAD en begint
links onder in de hoek (zie figuur 3.2.l.C).

- Het inlezen van de tekfile duurt ongeveer 2 minuten.
Wil men dit verkorten dan kan men als er voldoende meetsignaal (d.w.z. na de
eerste drukgolf) is ingelezen op Ctrl C drukken.

- Het inlezen van de tekfile stopt.
- Men kan met het commando 'zoom' 'window' het meetsignaal uitvergroten.
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B Het inlezen van de PUNTEN.

Het Pascal programma voor bet berekenen van de vloeikromme beeft informatie
nodig over bet nulpunt aan bet begin van de golf, de neergaande flank van de eerste
drukgolf, de opgaande flank van de eerste drukgolf en de eventuele nulpuntsverscbui
ving.
Dit alles wordt vastgelegd m.b.v. bet programma PUNTEN.
Voor bet vast1e~~en van de punten (bestaande uit een X-waarde en een Y-waarde) is
aIleen de X-waarde van belan~. De Y-waarde wordt direct ingelezen uit de tekfile.

Ga met de muis naar bet vak PUNTEN en druk op de linker toets van de muis.
- Onder in beeld staat bij Command:

Geef de 8 punten in met de muis:
Voor ligging van deze punten zie figuur 3.2.1.D
De punten 7 en 8 zijn bij de rekstrook-file niet van belang.

Na bet inlezen van bet laatste punt worden aIle 8 punten weggescbreven in de file
'filenaam.COR' in directory c:jSHPBjACAD. Dit inlezen van de punten moet zowel
voor de condensator- als voor de rekstrook-opnemer.
Heeft men bij bet inlezen van de punten een fout gemaakt dan moet bet inlezen van
de PUNTEN opnieuw.
De nieuwe file wordt over de oude been gescbreven met dezelfde filenaam.
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C Het tekenen van de controle-LI.TNEN.

Dit deel van het AutoCAD programma werkt aIleen na het Pascal pro~ramma SHPB.
Hiertoe vedaat men AutoCAD door het commando 'END' in te typen. De Auto
CAD-file wordt weggeschreven en kan later worden opgevraagd.
Na het opnieuw opstarten van AutoCAD voigt men de volgende aanwijzingen:
- Ga met de muis naar het vak SUPB en druk op de linker toets van de muis.
- Het menu verandert en men ziet in het AutoCAD menu de

commando's TEKFILE, PUNTEN, LUNEN.
- Onder in beeld staat bij Command:

Geef de naam van de tekfile <NAAM >:
Type de filenaam van de in te lezen tekfile in.

- Ga met de muis naar het vak LIJNEN en druk op de linker toets van de muis. De
lijnen worden in de grafiek getekend (zie figuur 3.2.l.E).

- Heeft men bij het inlezen van de punten een fout gemaakt
dan moet het inlezen van de PUNTEN opnieuw.
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Gebruiksaanwijzing Pascal-programma SHPB.EXE

Voordat men dit programma opstart moet men het interaktieve flankzoek-programma
in AutoCAD runnen (zie 3.2 Deel IT).
Voor de werking van het Pascal-programma wordt verwezen naar Appendix D Deel
ll. Voor de gebruikte formules wordt verwezen naar Appendix B Deel I.

- Start het SHPB-programma op via het Hoofdmenu.
- Kies het SHPB Pascal-programma.

Op het scherm verschijnt het logo (zie figuur 3.3.B).
- Druk op een toets.
- Type de filenaam in van de Condensator- en de Rekstrook-opnemer (zie figuur

3.3.C).
- Het scherm toont het aantal meetpunten in deze files en schakelt over naar het

volgende scherm.
- Op dit scherm zie figuur 3.3.D kan men de waarde van de punten veranderen

zoals in het AutoCad-programma PUNTEN is ingevoerd. D.m.v. de 'ENTER'
toets kan men de waarde zoals tussen de haken <.. > is aangegeven laten staan
(default waarde). Deze waarden komen overeen met de punten 1 tIm 8 zoals
ingevoerd in het AutoCAD-programma PUNTEN.
Deze punten kunnen verandert worden door een nieuw getal in te typen. Na
indrukken van de 'ENTER' toets verschijnt achter de X-waarde van het punt
automatisch de Y-waarde die hoort bij deze X-waarde (ter eventuele controle).

- Na het invoeren van de laatste X-waarde worden de lijnen door deze punten
berekend (volgens de kleinste kwadraten methode) en onderin het scherm
weergegeven (ter controle).

- Druk op de spatiebalk om naar het volgende scherm te gaan.
- Op dit scherm (zie figuur 3.3.E) moet men de meetgegevens van de proef invullen.

Met de 'ENTER' toets kan men de waarde tussen de haken <.. > opvragen
(default waarde).

- Na het invullen van de data worden files aangemaakt (zie figuur 3.3.F) en wordt
het programma afgesloten.

- Het Hoofdmenu verschijnt weer op het scherm.

Bij het twee maal doorlopen van SHPB.EXE programma worden de nieuwe files over
de oude heen geschreven. Dit voorkomt het ontstaan van dezelfde files die veel
geheugenruimte gebruiken.
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3.4 Programma tekenen vloeikromme
en berekenen n- en C-waarde

Grapher programma.

De vloeikromme's worden getekend m.b.v. het bekende software programma Grap
her. Door deze bekentheid wordt van dit programma geen aanvullende gebruiksaan
wijzing gegeven. Hiertoe wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing van Grapher.

Nc-Mod programma.

De n- en C-waarde van materialen kunnen berekent worden met het programma Nc
Mod. Voor de werking en het gebruiks van het Nc-Mod programma wordt verwezen
naar de gebruiksaanwijzing.
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figUUT BA
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AFSCHIETEN PROJECflEL

Bouw alle staven in

Plaats proefmateriaal

Plaats blok lood

Zet afschiet-ventiel in verticale stand (open)

Plaats projectiel in projectielhouder

Plaats projectiel-houder in gaskanon

Sluit de bak

Open de hoofdafsluiter van de persluchtfles

Stel de druk in

Open afsluiter op reduceer-ventiel

Sluit deze afsluiter als de voorraadcilinder op druk is

Sluit afschiet-ventiel (zie figuur B.A)

*Het projectiel wordt afgeschoten*

Zet afschiet-ventiel in verticale stand (open)

Open de bak

Verwijder projectiel-houder

Blaas projectiel uit de loop

Sluit de hoofdafsluiter op de persluchtfles

Open de afsluiter op het reduceer-ventiel
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rogram SHPB;
********************************11****1******************1*11***11*****.**>***.. Dit programma is ontworpen voor de
***** SPLIT HOPKINSON PRESSURE BAR
••**. Gebruikte software: Tektronix TurboPascal 5.0
**1*. Autocad 9.0 Grapher
1*.*1'**.**************************.* A.J. de Rijke Dec
ses Dos~ Crt, GDriver, GKernel.Graph3;
onst pat = "c:\SHPB\PASCAL\';

path= 'c:\SHPB\ACAD\';
pati= 'c:\SHPB\GRAPHER\';
pato= 'c:\SHPB\NC-MOD\";
pata= 'c:\SHPB\TEKFILES\';
MaxWorldX Float = 1000.0;
MaxWorldY : Float = 1000.0;
null= #0;

*****}
*****}
****.}

NC-MOD *****}
1991 1**********>

:integer;

:real;
:string[8J;
:stringl12J;

:stringl70J;
:string[6J;
:stringl5J;
:string[8J;
:array [1 •• 8J of integer;
:array [1 .• 2048] of byte;
:array [1 .. 8] of real;
:array [1 •• 600] of real;
:array [0 .. 600J of real;
:char;

x,y
xI,xT

fnI,fnT,outcoorl,outcoorT.outMPAI,outMPAT~

outGRA~outMOD,fpI,fpT :text;
i.s.errorcode.xc,yc,j,k,sizeI,sizel,code,m,n,
sxll,sxI2,sxTl.sxT2,Xp,tr.t,h~l,ltt,htt

r,tel,deel,somx,kwax,somy,somxy,verm,tus,
lijnAIA.lijnATA~resc,ext,resBIA~resBIB,resCIA,resCIB~resDIA,

resDIB,resBTA,resBTB,resCTA,resCTB,resDfA.resDTB,
syl,sy2,np~npv~mpadig.time.mass.diam.samp.

cali,dial.lent,opp.getal,p1,p2,lt,ht,strr
naaml~naamT

fnaamI.fnaamT.fpnI,fpnT
troep.outfileI~outfileT,troe,

outfileqI,outfilegT,QutfileGRA,outfileMOD
troepl.sr~sam

ychar

ar

xwl.xwT,ywI,ywT
XsI~Xsl'qYslqYsT

xgl,xgT,ygl,ygT~epspunt,epseff,sigeff

let,dev,impulsI.impulsT.energI
eh

Jrocedure getreal (prompt:string;var r:real);
lar error: integer;

s:string;
Jegin

repeat
xc:=wherex;yc:=wherey;
write(prompt);
readln(s);
if lengthCs)=O then
begin

r:=O.O;error:=O;
end else
val (s.r,error);
if error<>O then
begin

gotoxy(XC,yc);
textcolor(14+128);
write('Onqeldige invoer');
delay(1500);
textcoJor(lO);
gotoxy(xc,yc);



write('
gotoxy(xc,yc);

end;
until error=O

d;{getreal}

egin

, ) ;

****1 Begin Logo _****}
InitGraphic;
DefineWcrld(l, 0, 0, MaxWorldX, MaxWorldY);
DefineHeader(l,'***** Hit Spacebar *****');
SelectWorld(l);
SelectWindow(l);
SetBackGroundColor(black);
SetForeGroundColor(black);
SetHeaderToBottom;
SetHeaderOn;
DrawBorder;
DrawTextW(160, 150, 5. 'SPLIT HOPKINSON');
DrawTextW(230, 270, 5, 'PRESSURE BAR');
DrawTextWC600,800,1,'DATUM NOV 1991');
DrawTextW(600,840,1,'ONTWERP AART-JAN DE RIJKE.');
DrawTextW(600,880,1,' HTS UTRECHT');
Writeln(");
SetForeGroundColorCwhite);
repeat

ch;=readkey;
if (ch=null) and keypressed then
ch:=readkey;

until eh =' ';
, LeaveGrachic; {logo }

r'**** Scherm schoonmaken en kleuren *****}
I clrscr;

textco!orClO);

:a**** Invoeren van de I-file *****}
gotoxyCl1,3);write('Geef de naam van de files: <NAAM(8»');
gotoxyC7,5);write('Naam van de I-file~ ');
gotoxyC7,6);writeC'Naam van de T-file: ');gotoxy(27,5);
xc:=wherex;yc:=wherey; readlnCnaamI);
fnaaml := concat CnaamI,'.WAV·); assignCfnI,cata+fnaamI);
{Si-} Reset(fnI); errorccde:=loresult; {Si+}

:***** Controle van de I-file ***II}
while
Begin

End;

errorcode <> ° do
gotoxyCxc,yc);
textcolorC14+128);
write(naamI,·.WAV bestaat niet!');
write( #7); delay(1500);
textcolor(10);
qotoXY(xc,yC); writeC' ');
gotoXY(xc,yc); readlnCnaamI);
fnaamI := concat (naamI.'.wav'); assiqnCfnI.pata+fnaamI);
{Si-} ResetCfnl); errorcode:=ioresult; {Si+}

:***** Invoeren van de I-file *****}
gotoxy(27,6);



xc:=wherex;yc:=wherey; readlnCnaamT);
fnaamT := concat CnaamT,'.WAV'); assignCfnT,pata+fnaamT);
{Si-} ResetCfnT); errorcode:=ioresult; {Si+}

*1*.* Controle van de T-file *****}
while
Begin

End;

<errorcode <> 0) do
gotm·; y L-:c, yc) ;
textcolorCI4+128);
writeCnaamT,'.WAV bestaat niet!');
writeC #7); dEdc:\y(1000);
te:·;tcolor C10) ;
gotoXYCxc,yc); writeC" ');
gotoxy(xc,yc); readlnCnaamT);
fnaamT := concat CnaamT,'.wav'); assignCfnT,pata+fnaamT);
{Si-} ResetCfnT); errorcode:=ioresult; {Si+}

***** Inlezen Slze.samp en troep van de files *****}
writeln;writeln;
for i:= 1 to 13 do readlnCfnI.troep);
readln(fnI,troepl,sam);
readlnCfnI,troep);
readln(fnI.troepl.sizeI);
"'H-i·teln(" Size van I-file (",.fnC:l.aml.")= *:',sizel,:'*:');
for i:= 1 to 13 do readlnCfnI,troep);
for i:= 1 to 15 do readlnCfnT.troep);
readln(fnT.troepl.sizeT);
writelnC Si;"~E? van T···fi.le C:' ,fnaamT,:')= .:. ,~5izeT.:'*:');
for i.:= 1 to 13 do readlnCfnT,troep);

1.**. Inlezen van de y-waardes in de I-array *****}
j :: = ();
for i : = 1 to C5 i z e I ---:l) do

begin
readlnCfnI,troep};
code:=O;
k : ==:2!; ;
if troepl3J= '.' then k:=2;
if troepl2J= then k:=I;
ychar := co6y Ctroep,l,k);
val (ychar', yvJ I [:i. J • code) ;
if code <> 0 then j:=I;

end;
if j<>O then writeln('Fout bij inlezen y-waarden uit l-file');

[1.1.1 Inlezen van de y-waardes in de T-array I****}
j : = 0;
for i := 1 to (sizeT-l) do

begin
readln(fnT,troep);
code:=O;

if troepl3J= ",' then k:=2;
if troepl2J= ',' then k:=I;
ychar := coPY (troep,l,k);
val Cychar,ywTliJ,code);
if code <> 0 then j:=I;

end;
if j<>O then writelnC'Fout bij inlezen y-waarden uit T-file');



I*.*** Inlezen van de x-waardes
fpnI:==concat(naamI~'.COR')~

reset ( f pI);
for i := 1 to 8 do
begin

readln(fpI~troe);

code:=O;

Ul~ ACAD I-file lezen *****}
assiqn(fpI.pat+fpnI);
readln(fpl.troe);

k:=5;
if troe[5J== then k:=4;
if troe[4J== ' then k:==3;
if troeC3J= then k:=2;
if troe[2J==' then k:=l;
ychar := copy (troe~l.k);

val(ychar,xI[iJ,code);
end;

***** Inlezen van de x-waardes
fpnT:=concatCnaamT.'.COR');
reset (fpT);
for i :== 1 to 8 do
beqin

readln(fpT.troe);
code: =0;

uit ACAD T-file lezen *****}
assign(fpT.pat+fpnT);
readln(fpT,troe);

k:=5:
if troe[S]== then k:=4;
if troeL4J== then k:==3;
if troeL3J== • then k:=2;
if troe[2J= then k:==l;
ychar := copy (troe.1.k);
val (ycflaj--.;.(T[iJ.code);

end::
delav (1500) ;

***** Scherm schoonmaken *****>
clrscJ~;

x-coordinaten van de files *****}
in.");

T-of i 1 to:!:' ) ;

16 x-coordinatendeVoer'
I·_·f i 1 e

.1••* Schermopbouw inlezen
writeln;writeln;
wlri tel n (:'
t~riteln('

for i:= 1 to 8 do
wr i tel n ( , :-( [ :. • i • :. J ==
goto~·:y (11,5) ;

.S.*. Inlezen van de 8 x-coordinaten van de I-file *****}
tlr

: =0;
for i:== 1 to 8 do
begin repeat

wr i t e ( :' <: " • ~.~ I ( i J • " :>:. ) ;
tT : =;.( I [ i ] ;
xc:=wherex;yc:=wherev;
readln(sr);
if lenqth(sr) = 0 then errorcode:=O else
val (sr.tr.errorcode);
if errorcode<:>O then
begin

gotm·(y (:-:c ~ yc) ;
textcolor(14+128);
write(' Onjuiste invoer!');write(#7);



delay(500);textcolor(10);gotoxy(xc,yc);
write(' ');
gotoxy(xc-5,yc);

end else xI[iJ:=tr:
until errorcade=O;
gatoxy(xc+4,yc);
write('y[',i,'J = ',ywI[xI[iJ]);
gotoxy(xc-5.yc+l);

end;

***'* Inlezen van de 8 x-coordinaten van de 1-file *.*••}
gotoxy(43,5);
for i:= 1 to 8 do
begin repeat

write('{',xTEiJ,'>');
tr:=xT[iJ;
xc:=wherex;yc:=wherey;
readln(sr);
if length(sr) = 0 then errorcode:=O else
val (sr,tr,errorcode);
if errorcode<>O then
begin

gotoxy(xc,yc);
textcolor(14+128);
write(' OnJuiste invoer!');write(#7):
delay(500);textcolor(lO);gotoxy(xc,yc);
write(' ');
gotoxy(xc-5,yc);

end else xTCiJ:=tr;
until errorcode=O;
gotoxy(xc+4,Yc);
write('y[',i,'J = ',ywT[xTliJJ);
gotoxy(xc-5.yc+l);

end;

Lijnen van I-file

.*1•• Berekening lijn A (Gemiddelde) ****.}
gotaxy(5,iS);
tel:=O;deel:=O;
for i := xIllJ to xI[2J do
tel:=tel+ywI[iJ;
deel:=xI[2J-xI[lJ+l:
lijnAIA:=tel/deel;
writeln(' Het gemiddeld nulpunt van 1ijn A - ',lijnAIA:4:0);

resc:=somy-samxy;
son\x==somx*verm~verm:=somxfdeel;

resBIB:=somx-kwax;

*"*' Berekening lijn B (Kleinste kwadraten methode) *••••}
somx:=O;kwax:=O~somy:=O=somxV:=O;deel:=O;ver-in:=O;

resBIA:=O;resBIB:=O;resc:=O;
for i:= xI[3J to xI[4J do
begin

somx:=somx+i;resc:=i;
kwax:=kwax+(exp(2.1n(i»);
somy:=somy+ywI[iJ:
resBIA:=ywICiJ;
resBIB:=resc'resBIA:
somxy:=somxy+resBIB;

end;
deel:=xI[4J-xI[3J+l:
somy:=somy*verm;



resBIB:=resc/resBIB; resBIA:=(somy-(resBIBIsomx»!(vermldeel);
writeln'" Vergelijking voor lijn B = ',resBIA:8:2," + ,re

IB:5:2," * X");

***** Berekeninq lijn C (Kleinste kwadraten methode) II**I}
som~{:=O=kwax:=O;somy:=O;somxy:=O;deel:=O;verm:=O;

resCIA:=O;resCIB:=O;resc:=O;
for i:= xI[5J to xI[6J do
begin

somx:=somx+i;resc:=i;
kwax:=kwax+(exp(2*lnli»);
somy:=somy+ywI[iJ;
resCl(..~:=ywI [i J;
resCIB:=resclresCIA;
somxy:=somxY+resCIB;

end~

deel: =}~ I [6J-·:-: I [5J+1; vel"'m: :~.:som:-: !def~l; som:-:: =somx *vf~l~m::

somy:=somylverm; resCIB:=somx-kwax; resc:=somy-somxy;
resCIB:=resc!resCIB; resCIA:=(somy-(resCIB*somx»!(verm*deel);
writeln(" Verqelijking veer lijn C - ',resCIA:B:2," + ',re

IB:5:2,,;' * X':');

***** Berekeninq lijn D \~lelnste kwadraten methode) II**I}
somx:=O;kwax:=O;somy:=O;somxy:=O;deel:=O;verm:=O;
resDIt~:=0; r-esDIB: :::::0; I'" esc :: :::0;

for i:= xIL7] to xl[BJ do
beqin

sOffix:=somx+i=resc:=i:

:.• lijnATr::.l:4:0);

*****}

kw.::\x: =kwa:-:+ (e:-~ P C2>H n Ii) ) ) ;
somy:=somy+ywIliJ;
resDHi: =ywI J:i J;
F'esDIB: =res;c*resDI~:I:i
somxy:=somxy+resDIB;

end:;
deel:=xI[BJ-xIl7J+l; verm:=somx/deel; somx:=somxlverm;
somy:=somvlverm; resDIB:=somx-kwax; resc:=somy-somxy;
resDIB:=resc/resDIB; resDIA:=(somy-(resDIB*somx»!(vermldeel);

I v~l~itelrd' VE·t-·qeU.jkinq VOOI~ lijn D - :' .n'?sDIA:B:2,:· +
IIB:2:4," * X');

I*~:*II Li jnen vet.nT·....+:i.l F2

1***** Berekeninq lijn A (Gemiddelde) II*II}
! qoto;-:y(~5.20);

tel:=O;deel:=O;
for i : = x T[ 1 J to ;.(f [ 2 J do
tel:=tel+ywT[iJ;
deel:=xT[2J-xT[lJ+1;
lijnATA:=tel/deel;
writeln(' Het gemiddeld nulpunt van lijn A =

a.*** Berekeninq lijn B IKleinste kwadraten methode) *****}
somx:=O;kwax:=O;somY:=O;somxy:=O;deel:=O;verm:=O;
resBTA:=O:resBTB:=O;resc:=O;
for i:= xT[3J to xT[4J do
begin

somx:=somx+i;resc:=i:
kwa::{ : =kv~a}: + (e:·: IJ cz::n n ( i. ) ) ) ;
somy:=somy+ywT[iJ;
resBTA:=ywT[iJ;
resBTB:=resc*resBTA;
somxy:=somxy+resBTB;

end;



deel:~xT[4J-xT[3J+1~ verm:=somx/deel~ somx:=somx*verm;
somy:=somy*verm; resBTB:=somx-kwax; resc:=somy-somxy;
resBTB:=resc/resBTB~ resBTA:=(somy-(resBTB*somx»!(verm*dee!);
writelnC' VergeliJking voor lijn B = '~resBTA:B:2~' + ,re

.TB:5:2.' * X');

a.,•• Berekening lijn C (Kleinste kwadraten methode) *****}
somx:=O;kwax:=O;somy:=O;somxy:=O;deel:=O~verm:=O;

resCTA:=O;resCTB:=O;resc:=O;
for i:= xT[5J to xTC6J do
beqin

somx:=somx+i;resc:=i;
kwax:=kwax+(exp(2*ln(i»);
somy:=somy+ywTLiJ;
resCTA: =ywTEi];
resCTB:=resc*resCTA~

somxy:=somxy+resCTB;
end.
deel:=xT[6J-xT[5J+1~ verm:=somx!deel; somx:=somx*verm;
50my:~somy*Yerm; resCTB:=somx-Kwax; resc:=somy-somxy;
resCTB:=resc/resCTB; resC1A:=(somy-(resCTB*somx»/(verm*deel)~

writeln(' VergeliJking voor lijn C - ·.resCTA:S:2~· + '~rE

TB:5:2.' * X"):;

.•*.*. Berekeninq lijn D (Klelnste kwadraten methode) *****>
somx:=O=kwax:=O=somv~=O~somxy:=O;deel:=O~verm:=O;

resDTA:=u:;resDfS:=O;resc:=O;
for i:= xTL]] to xTLS] do
bf2qin

somx:=somx+l:;resc:=l; kwax;=kwax+(exp(2*ln(i» I;
somy: ::::somy+yv·lT Li ] ; Ir eSIYTA: ::::y~,\IT· Li ] ;
resDTB:=resc*resDTA; somxy:=somxy+resDTB;

end;
deel:=xT[B]-xTL]]+l~ verm:=somx/deel; somx:=somx*verm;
somy:=somv*verm; resDTB:=somx-kwax; resc:=somy-somxy;
resDTB:=resc/resDTB; resDTA:=(somy-(resDTB*somx»/(verm*deel)~

writelnC' Vergelijking voor lijn D - ',resDTA:B:2,' + ',rE
DTB:2:4,' )j:: X");

delay(SOO).
repeat

\rlr i tf.'21 n ( "
resDTB:=O; resDTA:=liJnATA;

Gezien? Druk op spatiebalk');
until ch=' :; clrscr~

{***,* Snypunt lijn A en B I-file *****}
Xp:=round«lijnAIA-resBIA)/resBIB);
sxll:=Xp;syl:=lijnAIA;

{***** Lijn A
XsHIJ:= Xp-50;
XsIL2J:= Xp+10:

{:\(**** Lijn B
XsIL:':;;J:= Xp-5:
YsI[4J:= -1; ext:= 26;
while VsIL4J < 0 do
begin

e:·:t:= e}:t-1:;
XsIL4J:= XIL4J+ext;

end;

I --f i 1 e ****p
.Ysl[l]:= lijnAIA;
YsIL2J:= lijnAIA~

I - fi 1 E.~ llU,oI;**J-
YsIL3J:= round(resBIA+resBIB*Xsl[3J);

Ysl[4J:= round (resBIA+resBIS*XsI[4J);

{***** Snvpunt lijn C en D I-file *****}
Xc:= round«resCIA-resDIA)!(resDIB-resCIB»;
sxI2:=Xp;sy2:=resCIA+resCIB*Xp;



***** Lijn C
YsIL5J:= -1:; e>~t:::-.:: 26;
while YsI[5J < 0 do
begin

e}~ t : = e~·: t - 1 ;
XsIl5J:= XI[5J-ext;

end;
XsH6J: = Xp+S;

***** Lijn D
XsH?J:= Xp-10;
Xsl[8J:= Xp+SO;

I _of i 1e :\( * ** :I< }

YsI[SJ:= roundCresCIA+resCIB*XsIL5J);

YsI[6J:= roundCresCIA+resCIB*XsI[6J);

I-file *****}
YsI[7J:= round (resDIA+resDIB*XsI[7J);
YsI[8J:= round(resDIA+resDIB*XsICSJ);

••••• Snvpunt lijn A en B T-file *****}
Xp:=round«lijnATA-resBTA)/resBTB);
s~<T1: =Xp:;

***** Lijn (.)
Xsl[1J:= Xp-50:;
XsTl.:2J:= Xp+10:;

***** Lijn B
XsTC:::J:= Xp-5;
Ys·Tl4J:= -1; ext:= 26;
while YsT[4J < 0 do
begin

XsTL4J:= XTl4J+ext;
end;

T-·file *****}
YsT[lJ:= lijnATA;
YsT[2J:= lijnATA;

T--Hle ****llO
YsT[3J:= roundCresBTA+resBTB*XsT[3J);

YsTL4J:= round(res8TA+resBTS*XsTl4J):;

:.**** Snvpunt lijn C en D T-file *****>
Xc:= roundC(resCTA-resDTA)/CresDT8-resCTB»;
s}: 1"2: =Xp;

:***** Lijn C
YsT[5J:== -1; e~·~t::::: 26;
while YsTLSJ < 0 do
begin

el-: t :; == el-; t -1 :;
XsT[5J:== XT[5J-ext;

end;
XsT[6J:= Xp+5;

:***** Lijn D
XsT[7J:== Xp-l0;
XsT[SJ:= Xp+50;

YsT[5]:= round(resCl·A+resCTB*XsTL5]);

YsTl6]:;= round(resCTA+resCTB*XsT[6J);

T-file *****}
YsT[7J:= round(resDTA+resDTB*XsT[7J);
YsTL8J:= round(resDTA+resDTB:I<XsT[8]);

:***** Coordinaten in I en T file <*******.CDR> schrijven *****}
outfileI:=concat(naamI~·.LIN·);

outfileT:=concat(naamT~·.LIN·)=

assign(outccorI~path+outfileI);

assign(outccorT~path+outfileT):;

rewrite(outccorI);
rewrite(outcoorT):;
for i := 1 to 8 do
begin writeln(outcoorI,XsILiJ:3:0);

writeln(outcoorI,YsILi]:3:0);
end.
for i :== 1 to S do
begin writeln(outcoorT,XsTliJ:3:;O);



writeln(outeoorT~YsT[iJ:3:0)::

end;
close(outeoorI);elose(outeoorT)::

1.*.* Nulpunt corr-eetie I-file *****>
np :=(sy2-syl)/(sxI2-sxIl);
npv:=sy2-(np*sxI2);
for i:= sxIl to sxI2 do
ywI[iJ:=ywI[iJ-round(np*(i-sxIl»::

**'** Seherm schoonmaken *****>
clrser;

••••* Inlezen constanten *****}
time:=607.8;mass:=46.829;diam:=7.98;eali:=2.874;dial:=6.0;lent:=9.0;
val (sam~samp~erroreode);samp:=samp*1000000;

gotoxy(15~3)::writeln('Invoereonstanten');writeln;
writelrd' "Time of fliql-lt" van pn::ljeetiel [mierosee]:");
writeln(~ Massa van projeetiel [gram] :');
writeln(~ Diameter Hopkinson staven [mm.] :');
writeln(' Calibratie eonstante Rekstrook [MPa/DigitJ :');
writeln(~ Begin diameter proefstuk [mm.] :');
writeln(" Begin lenqte proefstuk [mm.] :');
goto~0:y(40.5); \f-Jl~ite("<' .time:4: 1~:' >');
gotoxy(40.6); write('<:'~mass:2:3.'>');

goto;.:',! (40~ 7) :: ~",ri te (:. <: ,. ~ di am: :S: 2, , >:. ) ;
gotowl (40. 8) :: v~ri t~"':! (:. <:' !I cal i: :::;;: 2, " }' ) ::
gotmo:y (40, 9) ; wri te (" <:' • eli a1: 2: :5, , >' ) ;
gotoxy(40.10); write('<:'~lent:2:3,'>');

gotoxy(62.5)::qetreal(",r);
if r=O.O then time:=time else time:=r;qotoxy(62.5);write(time:3:1);
gotm-:y(62.6) ::qetreal (" ,Y-)::
if r=O.O then mass:=mass else mass:=r;gotoxy(62.6);write(mass:2:3);
go·to;.~y (62. I) ; qetreal (' " • r) ;
if r=O.O then diam:=diam else diam:=r;qotoxy(62,/);write(diam:2:2);
gotoxy(62.8);qetreal(",r);
if r=O.O then cali:=cali else cali:=r;qotoxy(62.8);write(cali:2:3);
qotol.;y(62.'f) ;qetr-eal (':' ,1'"0);
if r-=O.O then dial:=dial else dial:=r;gotoxy(62,9);write(dial:2:3);
gotm.;y(62.10) ;qetreal (:., ,r);
if r=O.O then lent:=lent else lent:=r;gotoxy(62~10);wr-ite(lent:2:3);

,***** Berekenen aantal MPa per digit *****>

••*** Berekenen pel) *****>
opp:=pi/4*diam*diam*0.OOOOOl;writeln;
getal:=O;
for i:= sxll to sxI2 do
getal:=getal+(lijnAIA-ywILiJ);
samp:=samp*O.OOOOOl;
getal:=qetal*samp;
pl:=opp*getal;

:*.*** Berekenen P(2) *****>
o2:=(mass/lOOO)*«24.98/1000)/(time/lOOOOOO»;
mpadig:=p2/pl/1000000;
outfileI:=eoncat(·CONDLINF·.·.CLF·);
assign(outcoorI~path+outfileI);

reset(outeoorI);
append(outeoorI);



writelnCoutcoorI,'
close(outcoorI);

'~naamI,' ',mpadiq:2:2);

••*. Gelijkschuiven en berekenen spanningen ****.}
'1** I-file *I**.}
outfileqI:=concat(naamI,'.MPA·); assign(outMPAI~pati+outfilegl);

rewrite(outMPAI);gotoxy(15,13);writeln('De file ',naamI,'.MPA is weggeschre\
in c:\tp\SHPB');m:=l;
for i:= sxI1 to sxI2 do
begin ygIEmJ:=(lijnAIA-ywIEiJ)*mpadig;

writeln(outMPAI.ygIEmJ:4:1); m:=m+1;
end;

*.*** T-file ****.>
outfilegT:=concat(naamT~'.MPA·); assign(outMPAT,cati+outfilegT);
rewriteCoutMPAT);gotoxy(15.14);writeln(·De file ·,naamT.'.MPA is weggeschre\

in c:\tp\SHPB'); n:=1;
for i:= sxT1 to sxT2 do
begin ygT[nJ:=(lijnATA-ywTCiJ)'cali;

writeln(outMPAT~ygTLn]:4:1):n:=n+l;
end;

1 ••*********••****.*****.***********.*.*************.>***** Eind berekeningen ***•• >
***.*******.*****************************************}
I
1***** Epspunt • epseff en sigeff naar GRAPHER <.DAT> file schrijven ****.}
. outfileGRA:=concat{naaml.'.DAT'); assiqn(outGRA.cati+outfileGRA);

rewrite(outGRA); epspuntCIJ:=2; gotoxy(15~17);

writelnC'De file '.naamI~'.DAT is wegqeschreven in c:\SHPB\GRAPHER");
letCOJ;=lent/l000; deVEOJ:=O; if n<m then m:=n;
writeln(outGRA.'epseffCtJ siqeffEtJ epspuntltJ');
for t:= 1 to m-1 do
begin deVEtJ:=(2*1000000*(ygIEt]-yqTEt]»/(7809*5109); {rho en c }

let[tJ:=letEt-1J-(samp*C(deVEt-lJ+deVCtJ)/2»;
epspuntEtJ:=deVEtJ/letCtJ; epseffCtJ:=ln«lent/l000)!letEtJ);
sigeffEtJ:=ygTCtJ*«letCtJ*diam*diam)/(lent/l000*dial*dial»;
writeln(outGRA,' '.epseffCtJ:2:5,' '.sigeffCtJ:5:0.

'.epspuntCtJ:5:0);
end;
impulsIEOJ:=O; impulsTlOJ:=O; enerqIlOJ:=O;
for t:= 1 to m-1 do
begin

impulsILtJ:=(pi*O.25*(diam*diam*O.OOOOOl)*impulsICt-1J)+(samp*ygIltJ*100l
0);

{writeln(outPII.impulsIEtJ:5:0);}
impulsTCtJ:=(pi*O.25*(diam*diam*O.OOOOOl)*impulsTEt-lJ)+(samp*ygTCtJ*100C

0).
{writeln(outPl'T~impulsTCt]:5:0);}

energILtJ:=energIEt-lJ+«samp*ygIEtJ*ygIEtJ*1000000*10OOOOO*pi*O.25*(dian
iam*O.OOOOOl»!(exp(O.5*ln(BOOl*220000»»;

{writeln(outHIT.energIEtJ:5:0);}
end;

***** Maken van NC.MOD file *****}

1**** Wegschrijven NC-MOD file .****>
outfileMOD:=concat(naamI.'. '); assign(outMOD,pato+outfileMOD);
rewrite(outMOD); gotoxy(15.19): writeln('De NC-MOD file '.naaml.'.

schreven in c:\SHPB\NC-MOD');
1 := trunc«(O.9*m)-1)/100);
h := truncC«0.9*m)-1)!(1+1»;
k := lengthlnaamI);
write (outMOD~' '.naamI);
for i := 1 to (21-k) do

is weg



lfJl~i te Cou.tl"IDD,' "):;
write CoutMDD,'1.00',' " , :' 1 . 00' , :' ,.• h 'I :' • 00" , :. ,. ) :;

'**** Berekenen Strain-rate *.***>
It:=CO.25*h);ht:=CO.75'h);ltt:=round(lt);htt:=round(ht);
strr:=«epseffEhtt]~epseff[lttJ)j(samp*(htt-ltt»);

if strr{10000 then
write (outMOD.' ',strr:4:0):;
if strr}10000 then
write (outMOD.strr:5:0);
wri te Coutl''10D.:· :' , "20.00" ) :;
for i := 1 to h do
begin

if h<99 then
begin

k := (1+1)*i.
if sigeffEkJ <: 10 then
write CouU'IOD," ,.• E~PSE)ffEkJ:5:4.,. 00" ,~;ige+f[kJ:1:::0
else
begin

if siqeff[kJ <: 100 then
I.....wite (outi"IDO. ,. ".epse·ffLkJ:5:4." 0" ,si.(JeffEkJ:2:2)
else
begin

if sigefflkJ <: 1000 then
write (outMOn,' '.epseffEkJ:5:4,'
else
write (outMOD.' ',epseff[kJ:5:4,'

(·?nd;
end:;

end;
end:;
~<irite (outj"IOD.:' ", '·f?~indr~:'):;

1'*'* Afsluiten van files *****>
gotoxy(15,24J; wrlteln('Bovenstaande files worden qesloten. ');
c!ose(fnl); close(outMPAI);
closelfnT); closeloutMPA1);
closeCoutGRA):; close(outMOD);
di.::?lay (4000) :;

_.*** Scherm schoonmaken *****>
clrscr:;

:.**** Eind Logo *****>
InitGra.phic:;
DefineWorld(l, O. 0, MaxWorldX, MaxWorldY);
DefineHeader(1,'***** Hit Spacebar ****");
SelectWorld(l):;
SelectWindow(l);
SetBackGroundColor(black);
SetForeGroundColorlblack);
SetHeaderToBottom;
SetHeadel'-On;
DI~':H".jBorcJer:;
DrawTextW(220. 150. 4, 'SPLIT HOPKINSON');
DrawTextWC290, 270, 4, 'PRESSURE BAR');
DrawTextW(600,800,l. 'DATUM NOV 1991');
DrawTextW(600,840,l, 'ONTWERP AART-JAN DE RIJKE.'):;
DrawTextW(600,880,1, HTS UTRECHT');



SetForeGroundColor(white);
del ay (1000) ;
DrawTextW(350, 550, 6, 'EINDE');
repeat

ch: =I~eadkey;
if (ch=null) and keypressed then
ch:=readkey;

unti 1 ch ::' ';
LeaveGI~aphic;
delay(500);
clrscr; { eind logo }

end. •



**SCREEN

·AutoCAD]ACACSS=S SP4=P4A
* • * 'JSS=OSNAPB
SETUP] ·····C·····C ( load "set up ") SS=UN I TS

BLOCKS]_S=X SS=BL
-DIM:J$S=X SS=DIM ACACDIM
-DISPLAY]$S=X SS=DS
[DRAW]_S=X SS=DR
[EDIT]$S=X $S=ED
[INQUIRY]$S=X $S=INQ
tLAYER:]SS=X SS=LAYER ACACLAYER
[SETTINGS]SS=X SS=SET
[PLOT]$S=X S5=PLOT
[UTILITYJSS=X $S=UT
[:3D]S5=X $S=:3D
[ASHADE:J~C~CAP(cond «null C:8CENE) +
(vmon) (prompt "PI ease wai t. . . Loadi n9 ashB.de.· ") +
(load "ashade"» (T (j:.H"'inc») ··-··PSS::"X Ss=ASHADE
[A3 J·····C·····CA::,
[A4 J ·····U··CA4

[SHPB JSS=X ACACNAAM SS=SHPB
!-**X 3

L LAST ]$5= $5=
[ DRAW J~CAC$S=X SS=DR
[ EDIT J A CACS5=X S5=ED
JUSHPB 3

·•
;
·..

Voeg bovenstaande data aan ACAD.MNU file toe
in de directory C:\ACAD\LIBRARY
of vervang de ACAD.MNU file door de ACAD.MNU file
op de SHPB floppy.



;*****************************************************************************~
;***** Voeg daze file toe aan de directory C:\ACAD\AUTOLISP ****~

;***** Deze SHPB.LSP file maakt het mogelijk am ****~

~***** -TEKFILES in ACAD in te le~en, ****_
;***** -PUNT EN in te lezen voor het PASCAL programma en ****1
;***** -LIJNEN te trekken in de ACAD TEKFILE. ****1
; ***** ****~
~********'****'*****************************A.J.de Rijke december 1991*******_

; Scherm instellen 2050*300
(defun i ni t ()

(setvar "blipmode" 0)
(setvar "auprec" 0)
(setvar "qridunit" (list: 10 10»
(setvar .. I L!pl~ec" 1)
(setvar "snapunit" <list 1 1»
(setvar "cooIPds" 2)
(setvar "limcheck" 1)
(command

"limits" "0,0" (list:{ y)
"zoom" "w" "0,0" (list ;.( y)

)

).,
; TEKFILE inlezen
(datun c:tekfile()

(setvar "cmdecho" ()
(setvar "highlight" 0)
(seto x 2050 y 3(0)
Unit)

;Openen van de file
(seta f(open (stt-cat "c:/SHPB/TEKFILES/" naaiTl ".wav")"r"»

; Dumpen van textregels
(prompt U Een oqenblik qE~duld..•. ")
(seto teNt 1)
(seta lim :30)
(read-line f)
(while ({ text lim)

(progn
(setq text(eval (+ text 1»)
(read-line f)
)

)

;tekenen van de grafiek in acad
(setq num 1)
(while « num 2050)

(progn
(setq num(eval(+ num 1»)
(seta d(atoi (read-line f»)
(setq q(list num d»
(command "point" q)
)

)

(close f)

;
; PUNTEN wegschrijven in een file
idefun c:punten()

(prompt "\n Voer de 8 coordi naten in met de. I"IUIS")
(setq fp( open ( strcat "c:/SHF'B/PASCAL/"naam".COR I

)" a "»



(setq t 1)

( wh i 1 e « t 9 )
(praqn
Cpr"ampt estreat "\n F'unt 11 (rtos t)": "»
(setq px( ear( getpaint»)
(print p}( fp)
(setq t (+ t 1»
)

)

(close fp)
)

;
; LIJNEN in ACAD file tekenen NA RUNNEN VAN PASCAL PROGRAMMA <SHPB.EXE>
(defun e:lijnen()

(prompt IJ \n De 1 i jnen wm-den in de -ql--af i ek qetekend •••• II)

(setq f 1 ( open ( streat "e: ISHI::'BI?~CAD/"l1aam". LIN" ) II r- II) )

(setq red 1)

(wh i 1 e ( -::: red 5)
(pt-aqn
(setq m( (,:7ltoi (roeael-I i ne of 1) ) )

(setq ay(atoi (read-line fl}»
Csetq al (list ax ay)}
(setq bx(atoi (read-line fl»)
(setq by(atoi (n'!ad--line fiji)
Csetq blClist bx by»
(command "line" al bl 1111)

(setq red (eval (+ f-ed 1»)
)

)

(prine)
(close f1)

)

EINDE



;.,

.,

(defun c: NAAI'i ()
~Inlezen van de file naam

(setq naam(getstrinq T li\nGeef de nai:.'\ffi van d€:? file (naam) "»
(OI~QffiOt" Dank u. II)

( load Il SHPB!1 )
)

Voeg bovenstaande data aan de ACAD.LSP file toe
~- in de directory C:\ACAD\AUTOLISP

of vervang de ACAD.LSP file door de ACAD.LSP file
00 de SHPB floppy •
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