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1 Inleiding: 

Dit rapport geeft de komplete listing van het programma 'Kracht
weg meting buigen'. 

Bij de uitwerking van het programma is gekozen voor een indeling 
in hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk een van de mogelijkheden 
van het programma behandelt, en waarin de hierbij behorende pro
cedures nader worden toegelicht. 

In di t rapport zal niet worden ingegaan op de werking van het 
programma. Hiertoe verwijzen wij naar de bijlage IfHandleiding 
programma: Kracht-weg meting buigen lf • 
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2 Ondersteunende procedures. 

Di t hoofdstuk behandel t de procedures welke de werking van het 
programma ondersteunen, en zodoende het programma gebruikers
vriendelijker maken (in programmeer-technische zin). 

t 

clle 
Het behandelt hoofdzakelijk procedures ~ handelingen ver
richten welke veelvuldig voorkomen en als zodanig het program
meerwerk vereenvoudigen. Men kan hierbij denken aan handelingen 
als het centreren van tekst, delen van strings afdrukken, en de 
schermopbouw vastleggen. 

Ook vallen hieronder procedures welke zorgen voor het opstarten 
van het programma en het beEHndigen van het programma. Hierbij 
kan men denken aan procedures voor het kontroleren van het pass
woord. 

Tevens zijn in dit hoofdstuk opgenomen de procedures voor het 
aansturen van de verschillende mogelijkheden binnen het pro
gramma. Dit gebeurt vanuit de twee menu's waarmee het programma 
werkt. 

Het eerste menu (hoofdmenu) geeft mogelijkheden voor het mani
puleren (=veranderen) van meetgegevens. Hierbij kan men denken 
aan het verwijderen van files, het veranderen van 'default mate
riaalgegevens' en het starten van een proef (=creeren van nieuwe 
gegevens). Ook kan men vanuit het hoofdmenu een file inlezen, en 
daarmee in het tweede menu (tussenmenu) geraken. 

Het tussenmenu geeft mogelijkheden voor het verwerken van meet
gegevens. Hierbij kan men denken aan het opvragen van kracht-weg 
gegevens of een kracht-weg kromme via het scherm, het uitprinten 
van een meetrapport of het uitprinten/plotten van een kracht-weg 
kromme. 
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IB:X:EXJRE ve.nster(lkbahoekx, lkbahoeky, rtonhoekx, rtonhoeky, oolor: integer) ; 

{PREC : Bij bet aanroepen van deze prcx::edure client men de 'ooordinaten' van 
bet te tekenen venster. 

R::S:OC: De prcx::edure tekent een venster om de opge;Jeven ooordinaten, in het ho-
ge resolutiesd1enn. } 

begin 
draw (lkboh.oekx, lktx:tloeky, rtonhoekx,lktx:tloeky ,oolor) ; 
draw (rtonhoekx, lktx:tloeky, rtonhoekx, rtonhoeky, oolor) ; 
draw (rtonhoekx, rtonhoeky, lkbahoekx, rtonhoeky ,oolor) ; 
draw(lkbahoekx,rtonhoeky,lkboh.oekx,lkbahoeky,oolor) ; 

end; 

PRCX::!EDJRE redrt:hoek( lbx, Thy, rox, roy, kleur: integer) ; 

{PREC : Bij het aanroepen van deze prcx::edure client men de 'ooordinaten' van 
de te tekenen rec.hthoek op te geven. 

R::S:OC: De proced.ure tekent een rec.hthoek om de opge;Jeven ooordinaten in het 
lage resolutieschenn. } 

var teller, regel: integer; 

begin 
textcolor(kleur) ; 
for teller:=Thx+1 to rox-I do 
begin 

gotoxy(teller,lby); 
write(chr(205»i 
gotoxy(teller,roy); 
write (chr(205) ) ; 

end; 
for teller:=lby+1 to roy-I do 
begin 

gotoxy(lbx, teller) ; 
write (chr(186) ) ; 
gotoxy(rox, teller) ; 
write (chr(186) ) ; 

end; 
gotoxy(lbx,lby);write(chr(201»; 
gotoxy(lbx,roy);write(chr(200»; 
gotoxy(rox,roy);write(chr(188»; 
gotoxy(rox,lby)iwrite(chr(187»; 
for rege1 :=lby+ I to roy-I do 

end; 

for teller:=lbx+1 to rox-I do 
begin 

gotoxy (teller, rege1) ; 
write(' '); 

end; 
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PRX:EmRE oellt:r:ee.r(TEKST: strirg75 ;RFX;EL: integer) ; 

{FREe : Bij het aanroepen geeft men de tekst en het regelnummer Ope 

:roS'IC: De procedure oentreert de tekst op de gegeven regel. 

begin 
gotoxy(round«80-1ength(TEKST»j2),RFX;EL); 
write(TEKST) ; 

ern; 

PRX:EmRE horlijn(regel: integer) ; 

var i: integer; 

begin 
for i:=2 to 78 do 
begin 

gotoxy(i,regel);write(chr(205»; 
ern; 

ern; 

l'HXEURE vertlijn(kolan: integer) ; 

var i: integer; 

begin 
for i:=2 to 24 do 
begin 

gotoxy(kolan,i);write(chr(186»; 
ern; 

ern; 
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PROCEnJRE schenn(lAYER, lNSTRUCITE: strin;:J75) ; 

{PREC : Bij het aan:roepen van deze procedure geeft men de lAYER en de INSTRUC
TIE op, behore:rx:i bij het sche:rm. 

J:OSTC: Deze procedure geeft bet sche:rm zoals dit in het hele progranuna. wonit 
gebnrikt. Dr! layer en instructie worden hie:rbij op respektieve1ijk de 
bovenste en de onderste regel gegeven. } 

a::>NST lb = 201: 
rb = 187: 
ro = 188; 
10 = 200: 
tl = 204; 
tr = 185: 

begin 
elrscr; 
textcolor(IJ:GHIMAGENI'A) i 
vertlijn(l}; 
gotoxy(l,l):write{chr(lb»; 
gotaxy(l,3}iwrite(chr(tl»: 
gotaxy{1,21):write(chr(tl»: 
gotaxy(1,23):write(chr(tl»: 
gotoxy(1,25) ;write(chr(lo» : 
vertlijn(79) ; 
gotoxy(79,1);write(chr(rb»; 
gotoxy(79,3);write(chr(tr»: 
gotoxy(79,21)iwrite(chr(tr»; 
gotoxy(79,23) :write(chr(tr»; 
gotoxy(79,25)iwrite(chr(ro»; 
horlijn(1)ihorlijn(3);horlijn(21);horlijn(23);horlijn(25); 
textcolor(IJ:GIJICYAN) ; 
gotoxy(4,24) : 
write(proces) : 
gotoxy(4,2):write(lAYER); 
gotaxy(52,24): 
write ( '(e) 1989 Hogeschool Ven!o'): 
gotoxy(4,22);write(instructie): 
textcolor(lightgreen) : 

ern: 

IRXE:lJRE lef'tst.rirg( str: strin;;40; lengte: integer:printer:boolean) : 

{PREC : Bij het aanroepen van deze procedure geeft men een strin;;40, een 
lengte (integer) en een boolean (tnle: weergave via printer, false: 
weergave op sche:rm) m:e. 

J:OSTC : Dr! procedure print bet linkerdee1 (lengte=lengte) van de strin;;. } 

begin 
for i:=l to lengte do 
if printer then write (1st, str[ i]) else write (str[ i] ) 

ern: 
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PRX:E:lJRE leesstrirg(x, y, 19: lNTEXiER.; 
capsI.cx::k: BX>I.EAN; 
VAR Naamstring:STRING40; 
kleur: lNTEXiER.) ; 

{PREC : Voor het aanroepen van deze procedure client men de coordinaten van het 
inleespunt (x,y) , de stringlergte, capslock, de naam van de string en 
de kleur van de begeleidende tekst op te geven. 

R:S'lX!: Daze procedure leest de gevraagde string in, en zet deze om in hoofd
letters wanneer capsI.cx::k TRUE is. De string wordt mea te:ruggegeven via 
naamstring. } 

VAR teller, i: lNTEXiER.; 
woord :PACKED ARRAY [1 •. 40] OF mAR; 
toets : mAR; 

smm 
textcolor (kleur) ; 
gotoxy(x,y) i 
textcolor (LIGHI'RED) ; 
read(kbd,toets) ; 
if toets<>Chr(13) then 
begin 

if capsI.cx::k then toets:=upcase(toets); 
for i:=l to 40 do woord[i] :=' '; 
teller:=li 
while (toets<>Chr(13» ani (teller<=(lg+l» do 
begin 

if toets<>Chr(8) then 
begin 

write(toets) ; 
woord[teller] :=toets; 
teller: =teller+-1 

em 
else 
begin 

if teller> 1 then 
begin 

teller:=teller-1; 
textcolor(kleur) i 
gotoxy( (x-1+teller) ,y) ; 
write('. ') i 
gotoxy( (x-1+teller) ,y); 
textcolor (LIGHI'RED) i 

em; 
em; 
read(kbd, toets) ; 
if CapsI.cx::k then toets:=upcase(toets) ; 

em; 
for i:=teller to 40 do woord[i] :=' I; 
Naamstring:=woord 

em; 
em; 
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PRXEXJRE layout(var operator: arrSstring20); 

var teets: char; 

begin 
operator[l] :='8. Arts ' ; 
operator[2] :='M. van Haren I; 
operator[3] :='H. vd Wiel ' ; 
operator [ 4] : =' F. cardinaal ' ; 
operator[5] :='P. Dirgs , ; 
operator[6] :='M. '!'ran ' ; 
operator[7] :='J .A.M. Kempen , ; 
operator[8] :='P.H.G.G. Boonen'; 
scherm ( , , , 'Dnlk een teets: ' ) ; 
textcolor (LIGHlGREEN) ; 

{ ... 
{ ... 
{ ... 
{ ... 
{ ... 
{ ... 
{ ... 
{ ... 

declareren van operator [ 1] • } 
dec1areren van operator [2 ] • } 
declareren van operator [ 3] • } 
declareren van operator [ 4] • } 
declareren van operator [ 5] • } 
declareren van operator [ 6] • } 
declareren van operator[7].} 
declareren van operator [ 8] . } 

centreer('BUIGEN MiiLLER PER8',6); 
cen.treer( '= = = = = = = = = = = = = = = = = =' ,7) i 
cen.treer( 'Programma voor bet opnemen van kracht-weg ge:Jevens. ' ,10) ; 
cen.treer('Door: J.A.M. Kempen,' ,12); 
centreer( 'mai, 1989.' ,14) ; 
gotoxy (56, 18) :wri te ( 'Hogeschool Venlo, , ) : 
gotoxy (56,19) ;wri te ( 'lab. Produktietec.hniek'); 
gotoxy(20,22) ; 
read(kbd, teets); 

end: 
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:EBXE:XJRE paSSWOJ:d: 

{prec : Men hoeft voor het aanroepen van deze procedure geen waarden mae te 
gaven. 

peste : Deze procedure vraagt u om het paswoord. Deze procedure blijft zich-
zelf aanroepen tot het juiste paswoord wordt ingegaven. } 

var woord : string [7 ] ; 
toets : char; 

begin 
textcolor(LIGHl'CYAN) ; 
gotoxy(4,2) ; 
write ( 'P~RD') ; 
gotoxy(4,22): 
write ( 'Geef het paswoord: 
gotoxy(23,22); 
woord:=" ; 
repeat 
read(kbd, toets) ; 
if \.I(X':aSe (toets) in [' A I •• 'Z'] then 
begin 

woord:=woord+upcase (toets) ; 
em: 
until toets=char( 13) ; 
textcolor(LIGHIGREEN) ; 

{declareren v/d variabele: woord} 
{ " : toets} 

{begin v /d proc. password} 

') ; 

if (woord <> paswoord) then {als woord <> paswoord dan •• } 
begin 

em: 

textcolor(LIGHl'CYAN) ; 
gotoXY(4,2) ;write( 'P~RD:'); 
gotoxy(4,22) ;write( 'Foutief paswoord. Druk een toets in !'); 
read(kbd, toets) i 
password; 

em; {einde v/d proc. password} 
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:moc:EXJRE hoofduem.(var keuze1:char); 

{prec Bij het aanroepen van de procedure hoofdmenu wordt een keuze1 mee 
gegeven, van het type character. 

peste Deze procedure tekent het schenn van het hoofdmenu. De keuze die men 
uit het hoofdmenu maakt wordt via de waarde van keuze1 mee terug ge
~en. } 

begin {begin vjd proc. hoofdmenu} 

end; 

schenn( 'H 0 0 F D MEN U: ' , 'Maak uw keuze: 
centreer ( '1. starten van een proef. ' ,6) ; 
centreer( '2. Fileoverzicht. ',8); 
centreer(' 3. Inlezen van een file. ' ,10) ; 
centreer( '4. Verwijderen van een file.' ,12); 
centreer(' 5. Default codes aanpassen. ',14); 
centreer('6. Einde progranuna. ',16); 
repeat 

, ) ; 

{blijf lezen tot .. } 
gotoxy(19,22) ;textcolor(LIGHICYAN) ; 
read(kbd,keuze1); { .. een toets wordt ingedrukt die de .. } 
textcolor (LIGHlGREEN) ; 
until keuze1 in ['1' •. '6']; { .. waarde 1, 2, 3, 4 of 5 heeft} 

{einde vjd proc. hoofdmenu} 

:moc:EXJRE tussermen(var keuze2: char); 

{prec Bij het aanroepen van de procedure tussernnenu wordt een keuze2 mee 
gegeven, van het type character. 

poste Deze procedure tekent het schenn van het tussernnenu. De keuze die 
men in het tussernnenu maakt wordt via de waarde van keuze2 mee terug 
gegeven. } 

begin {begin vjd proc. tussernnenu} 

end; 

schenn( 'T U SSE N MEN U: ' , 'Maak uw keuze: ' ) ; 
centreer ( '1. Kracht-weg kromme op schenn. ',6); 
centreer ( , 2. overzicht meetgegevens. ' ,8) ; 
centreer( '3. Uitprinten kracht-weg kromme.' ,10) ; 
centreer(' 4. Uitplotten kracht-weg kromme. ' ,12) ; 
centreer ( , 5. Meetrapport printen. ' ,14) ; 
centreer('6. Terug naar Hoofdmenu. ',16); 
repeat {blijf lezen tot .. } 
gotoxy(19,22); 
read(kbd,keuze2) ; 
until keuze2 in ['1' •. '6']; 

{ .. een toets wordt ingedrukt die de .. } 
{ .. waarde 1,2,3,4,5 of 6 heeft} 

{einde v jd proc. tussernnenu} 
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PRXEXJRE stcgJen(var keuze1:char); 

{prec Bij het aan:roe.I:Jell van de procedure s1:clppen wordt een keuze1 nee 
gegeven, van het type character. 

paste : Deze procedure tekent de twee schermen die men te zien krijgt als 
men wil s1:clppen. Het eerste schenn vraagt of u er zeker van bent 
dat u wilt s1:clppen. Als men met 'Y' beantwoordt kan men hierna het 
pl:ogranl.lla verlaten. Irrlien men met 'Nt beantwoordt keert men terug 
mar het hoofdmenu. Keuze 1 wordt mee terug gegeven. } 

var toets: char; {dec!. v/d variabele:toets} 

begin {begin v /d proc. s1:clppen} 
scherm( 'S'IOPPEN: ' , 'Maak uw keuze: ') ; 

(YjN): ',8); centreer ( 'Bent u er zeker van, dat u wilt s1:clppen ? 
repeat; {blijf lezen tot .. } 

{toets de waarde •. } 
{ •. Y,y,N of n heeft} 

{indien toets de waarde .• } 
{Y of y heeft dan •• } 

U hebt gekozen om te stoppen. 

read(kbd,toets) ; 
until toets in ['Y', 'y', 'N', 'n']; 
case toets of 
tyt, tyt: begin 

centreer(t 
, ,8) ; 

centreer( • Be:dankt voor uw a.a.rrlacht, tot de volgende keer. ' ,12) ; 

'Nt,'n': 
errl; 

errl: 

gataxy(2,22)iwrite(' ');gotoxy(4,22); 
read(kbd, toets); {blijf lezen tot een toets wordt irgedrukt} 

errli 
keuze1:=' l' ; {indien toets N of n dan keuze1 wordt 1} 

{einde van de case} 
{einde v /d proc. stoppen} 
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3 Procedures t.b.v. archivering van de proeven. 

De door ons uitgevoerde buigproeven zijn onderdeel van een groot 
buigproject van TNO, welk in samenwerking met de Technische Uni
versiteit Eindhoven (TUE) en de Hogescholen Eindhoven, Den Bosch 
en Venlo worden uitgevoerd. Door de grote opzet van het project 
is een juiste archivering van de uitgevoerde proeven van uiterst 
belang. Hierdoor moet aan elke uitgevoerde proef een proefnummer, 
en aan elke beproefde plaat een plaatcode worden toegekend. Het 
programma moet hieraan dus voldoen. Dit proefnummer en de plaat
code dienen in elk meetrapport en op elke kracht-weg kromme te 
worden vermeld. 

De gegevens dienen te worden weggeschreven onder een filenaam 
welke tevens de perscode is. Deze perscode bevat informatie 
omtrent de beproefde materiaalsoort, het j aar, weeknummer en 
volgnummer van beproeving. 

Behalve plaatcode en proefnummer dienen de technische materiaal
gegevens en gegevens omtrent operator, datum van beproeving, 
aantal metingen, codes bijbehorende trekproeven en gegevens van 
de pers te worden ingegeven. Deze gegevens worden ingegeven door 
middel van een invulscherm met default waardes. 

Dit hoofdstuk bevat aIle procedures welke de genoemde codes in
lezen, wegschrijven en de defaultwaardes 'updaten'. 
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{FREe : Bij het aanroepen van daze procedure behoeven geen waarden te wo:rden 
opgegeven. 

{:EOOI'C: Deze procedure gooft een hulpschenn waa.rt>ij een voorbeeld-proefcode 
wordt gegeven met de betekenis van de verschiIIerrle karakters. } 

var teets : char: 

begin 
schenn( 'HELP INGEVEN FROEFNUMMER' , 'Dnlk een teets: ' ) ; 
gotoxy(4,5) i 
write ( I Voorbeeld: ') ; 
te.xtcoIor(LIGRl'RED) ; 
write(' V 6 0 5 # 8 E 5 '); 
te.xtcoIor(LIGRlGREEN) : 
gotoxy(4,6) ; 
write ( , I I I I I I I_I Afron:lirg MATRIJS') ; 
gotoXY(4,7) ; 
write(' V = vrijbuigen I I I I I I '): 
gotoxy(4,8); 

Afron:lirg write(' I I I 1-1-___ ---' 
OOVENSTEMPEL '); 

gotoxy{4,9) ; 
write ( 1 Matrijswijdte I I I .5 = 0,5 nun ') : 
gotoXY{4,10) ; 
write{' 6=60nun I I 
gotoxy(4,ll) ; 

.8 = 0,8 nun ') : 

write ( , 5 = 50 nun I I 1- = 1,0 nun ') : 
gotoxy(4,12); 
write ( 1 4 = 40 nun I I E5 = 1,5 nun ') ; 
gotoxy(4,13); 
write ( 1 3 = 30 nun I I 2. = 2,0 nun ' ) ; 
gotoxy(4,14); 
write(' 2=20nun II 3. = 3,0 nun ') ; 
gotoxy(4,15); 
write ( 1 1 = 10 nun I I 5. = 5,0 nun ') ; 
gotoxy(4,16) : 
write(' I I 10 = 10 nun ') ; 
gotoxy(4, 17) ; 
write ( 'P.rocesweg I_I ') ; 
gotoxy(4,18) ; 

I write ( , 50 = 50 nun BoVenstempel: #8 = vIak 0,8 nun'); 
gotoxy(4,19): 
write ( , 07 = 7 nun, etc.'); 
te.xtcoIor(LIGHrCYAN) ; 
gotoxy(20,22) : 
read(klx.'i, teets) ; 
te.xtcoIor(LIGRlGREEN) : 

errl; 
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{mEC : Bij het aanroepen van deze procedure behoeven geen waarden te worden 
opgegeven. 

IOSTC: Deze procedure geeft een hulpscherm waart>ij een vool:beeld-na.teriaalcode 
wordt gegeven met de betekenis van de verschillen::ie karakters. } 

var toe.ts : char; 

begin 
schenn ( 'HElP INGEVEN PIAA.TCXIDE' , 'Dnlk een toets: ' ) ; 
gotoxy(4,5) ; 
write ( , Vool:beeld: ') ; 
textcolor(LIGIflRED) ; 
write(' F 3 0 7 154 9'): 
textcolor(LIGHIGREEN) ; 
gotoxy(4,6) ; 
write ( , I I I I I I I I'): 
gotoxy(4,7) ; 
write ( , Materiaalsoort I_I I I , I I I Knipric:hting'): 
gotoxy(4,S) ; 
write(' (letter+volgnr) I I I I I 0=0 graden'); 
gotoXY(4,9} ; 
write(' F •• = staal I I I I I 4 = 45 graden'); 
gotoxy(4,10); 
write(' A •• = Aluminium I I I I I 9 = 90 graden'): 
gotoxy(4,11); 
write ( , K •• = Koper I I I I I'); 
gotoxy(4,12) ; 
write ( , M •• = Messing I I I I I Proefstrip') ; 
gotoxy(4,13) ; 
write(' R •• = R. V .s. I I I I pose rnnmner'); 
gotoxy(4,14); 
write(' D .• = Diversen I I I I 1 tim 0'): 
gotoxy(4,15) ; 
write ( , I I I I T = trekproef') : 
gotoxy(4,16) : 
write ( 'Plaatdikte I_I I I'); 
gotoxy(4,17) : 
write(' 07=0,7mm I I strooknr: 1t/mO'): 
gotoxy(4,lS); 
write(' 10 = 1,0 mm I'); 
gotoxy(4,19) ; 
write(' 20 = 2,0 mm Plaatnr:1,2,3 ••• '); 
textcolor(LIGHICY'AN) : 
gotoxy(20,22) ; 
read(kbd, toe.ts) ; 
textcolor (LIGHlGREEN) : 

e:rrl; 

PRX:EDJRE hulp(var i: integer) ; 

begin 
if i=1 then hulpproefcode; 
if i=2 then hulpmateriaalcode 

e:rrl; 
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:EK:JCFlXJRE sc:henn rest gegevens (filenaam: string40 i aantal: integer: 
proefcode, matrcode: stringS) ; 

{FREe : Bij het aanroepen van deze procedure dient men de filenaam van het type 
STRING40, aantal van het type IN'I'.E):;ER en proef- en matrcode van het type 
STRINGS op te geven. 

~: Deze procedure tekent het schenn waaminnen de overige materiaalgegevens 
wo:rden ingegeven. } 

var i: integer; 

begin 
textcolor(LIGHIGREEN) i 
gotoxy(4,5):write('Materiaalsoort 

') . . . . . . . . . . . , 
gotoxy( 4,6) ;write( 'Werkstofrn.:mo.'ll::!r 

') . .. .. .. • • • .. • • .. I 

. .. .. ............ .. 

Merk pers 

. . 
gotoxy (4,7) :write ( 'Herkomst materiaal Serienummer : 

') . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. , 
gotoxy(4,S) :write( 'Plaatclikte sO [rom] 
gotoxy(4,9) :write( 'Beginbreedte bO [rom] 
gotoxy(4,10) iwrite( 'Datum proef [dd-nun-jj] 
gotoxy (4,11) iwrite ( 'rental metingen 

') . .. .. .. , 
') . .. .. .. .. .. I 

') . .. .. . .. .. .. .. .. , 
I ) • .. .. .. , 

gotoxy ( 4, 12) ;write ( 'Cod.e trekproeven ') . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , 
gotoxy (4 f 13) ;write ( I Operator [1. • S] 
gotoxy(4,14)iwrite('Projectleider 
gotoxy(4,16) : write ( 'OprerJO.n;ren: ') i 
gotoxy(29,4) ; 
textcolor (LIGffl'RED) i 
gotoxy (59,2) iwrite ( 'Perscode: " filenaam) ; 
gotoxy(29,ll) :write(aantal): 
gotoXY(29,14) :write('ir. L.J.A. Houtackers'): 
gotoxy(61,5) :write( 'Miiller persl) ; 
gotoxy(61,6):write('CEZ-25-2-6')i 
gotoxy(61,7):write('4536 (1963)'): 
gotoxy(17, 16) :write(p~) ; 
gotoxy (17, 17) :write ( , Plaatcode :' ) : 
write (matrcode) ; 
gotoxy (17 , lS) ;wri te ( 'Proefnummer ') ; 
write(proefcode): 

end: 
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PRX:InJRE schrij fcxx:lesweg(proofcode, matrcode: stringS : 
matrsrt, wrkstnr ,herk, sO ,bO ,datum, 
trkprcd, opernr: strim40: 
filenaam:stringS); 

{mEC : Bij het ~ van deze procedure dient men alle materiaal- en proof 
codes op te geven. 

IOSTC: Deze procedure schrijft alle proof- en materiaalgegevens weg naar een 
textfile. De naam van de file is FIIENAAM, en de extensie .roD. } 

var codefile:text; 

begin 
assign(oodefile,drive+filenaam+'.'+extensie2); 
rewrite(oodefile): 
writeln(oodefile,proofoode); 
writeln(oodefile,matrcode)i 
writeln(codefile,matrsrt): 
writeln(codefile,wrkstnr): 
writeln(codefile,herk)i 
writeln(codefile,sO)i 
writeln(codefile,bO)i 
writeln(codefile,datum) ; 
writeln(codefile, trkprcd) i 
writeln(codefile,opernr)i 
close(codefile): 

end; 
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PR:JCEDJRE st:.armardc:xx:(VAR 'l'I:la.trsrt, wrkstnr ,herk, sO,hO ,datum, trkprcd, 
opernr:string40); 

{PREC : Bij het aanroepen van deze procedure dient men alle gegevens welke als 
defaultwaarde in aarnnerking kcmen, op te geven. 

:fOSTC: Deze pnx::edure leest de defaultwaardes uit de file A:STANIlARD.o)D en 
vult deze waa.nies in in het scherm _ rest_gegevens. } 

VAR starrlaardfile: text; 
i,j:integer; 

BmIN 
textcolor (LIGHr.RED) i 
assign(starrlaardfile,'A:STANIlARD.'+extensie2); 
reset(stamaardfile) i 
readln (star:rlaardfile, 'l'I:la.trsrt) ; 
readln (starrlaardfile, wrkstnr) ; 
readln{starrlaardfile,herk) : 
readln (starrlaardfile, sO) ; 
readln(starrlaardfile,bO) ; 
readln(starrlaardfile,datum) ; 
readln(starrlaardfile, trkprcd) ; 
readln (starrlaardfile, opernr) ; 
close(starrlaardfile); 
gotoxy(29,5):leftstring{'l'I:la.trsrt,12,false); 
gotoxy(29,6);leftstring(wrkstnr,8,false): 
gotoxy{29,7);leftstring(herk,15,false)i 
gotoxy(29,8):leftstring(sO,3,false); 
gotoxy(29,9);leftstring(bO,5,false): 
gotoxy(29,10);leftstring(datum,8,false): 
gotoxy(29,12)ile ftstring(trkprcd,26,false): 
gotoxy{29,13);leftstring(opernr,1,false): 
val (opernr,i,j) ;write(': ',operator[i]); 

END; 

PR:JCEDJRE sdlrij fst:arrloodes{'l'I:la.trsrt, wrkstnr ,herk, sO ,bO, datum, trkprcd, 
opernr:string40) ; 

{ Deze procedure update de sta.rrla.ard codes in de file A:STANIlARD.o)D. } 

VAR standaardfile:text; 

BmIN 
assign(stamaardfile, 'A:STANIlARD. '+extensie2): 
rewrite(standaardfile): 
writeln(stamaardfile,'l'I:la.trsrt) ; 
writeln (starrlaardfile, wrkstnr) ; 
wri teln (starrlaardfile, herk) ; 
writeln(stamaardfile,sO): 
writeln (starrlaardfile, bO) ; 
writeln (starrlaardfile, datum) ; 
writeln(stamaardfile, trkprcd) ; 
writeln (stamaardfile, opernr) ; 
close(standaardfile) ; 

END; 
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PI.UEXIRE restcodesi.ngeven(proefcode,matrccrle:strin;J8: 
filenaam:string40: 
operator: arrSstring20) : 

{PREC Bij het aanroepen van deze procedure dient men de proef- en matrccrle van 
het type STR1NG8, de filenaam van het type STRING40 en de operator van 
het type ARR8STRING20 op te geven. 

FOSTC: Deze procedure leest de materiaalgegevens, en roept de procedures aan 
voor het wegschrijven van de gegevens, en het 'llpEten van de default
~~~. } 

var antwoord: char: 
matrsrt, wrkstnr ,herk, sO, datum, trkprcd, opmnr: string40; 
i,j : integer; 

begin 
st.a:rrlaard~ (matrsrt, wrkstnr ,herk, sO,hO ,datum, trkprcd, opmnr) ; 
repeat 

textcolor(lightred) ; 
l~ing(29,5,12,true,matrsrt/lightgreen); 
l~ing (29 , 6,8, false, wrkstnr, lightgreen) ; 
l~string(29,7,15,true,herk,lightgreen); 
l~tring(29,8,3,false,sO,lightgreen); 
l~ing(29,9,5,false,hO,lightgreen); 
l~tring(29,10,8,false,datum,lightgreen); 
l~ing(29,12,26,true,trkprcd,lightgreen); 
i:=o; 
while (i<=o) or (i>8) do 
begin 
l~tring(29,13/1,false,opmnr,lightgreen); 
val(opmnr,i,j); 

end; 
gotoxy(29,13) ;write(i, ': ',operator(i]); 
textcolor(LIGEfiGREEN) ; 
gotoxy (62,17) ;write ( 'Accoord [Y, N]? '); 
read(kb.1,antwoord) ;antwoord:==upcase(antwoord) ; 
textcolor(LIGHIRED) ; 

until antwoord==' Y I ; 

if filenaam<>'P*******' then 
schrijfcodesweg(proefcode,matrcod.e,matrsrt,wrkstnr,herk,sO,bO,datum,trkprcd, 

opernr,filenaam); 
schrij fstan::lcod~ (matrsrt, wrkstnr ,herk, sO,hO ,datum, trkprcd, opemr) i 

end; 
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J:"HXE:XJRE rodesirgeyen( filenaam: strirg40; 
var proefcode,matraxie: strirgB; 
operator:arr8stri.ng20) ; 

{prec In daze proc:edure worden de MATERIAAIr en IR)EFCl)DES ingelazen. Deze 
codes zijn van groat belarg voor de archiverirg van de meetresultaten 
en zijn dus typerend voor de uitgevoerde beproevirg. 

paste De materiaal- en proefcodes zijn irgelezen. De materiaalcode geeft 
infonnatie amtrent materiaalsoort en -afmetirgen, en de proefcode 
geeft infonnatie arntrent het type beproevirg (vrijbuigen = V), en de 
gereedschapsgeometrie. } 

var wooro: array [1. .2] of packarr8i 
teats, antwooro: chari 

i, teller: .int:e:Jer; 
cormnentaar,code: array[1. .2] of stri.np5i 

{declo v /d var.: wooro } 
{decl. v /d var.: teats, antwoord } 
{declov/d var.: i,teller } 
{decl. v /d var.: conunentaar, code} 

begin {begin van de proc:edure codesirgeven} 
code [1] : = 'proefnummer' ; 
code[2]:='plaatcode'; 
conunentaar[l] :='Ccxie: V*[YJd]*[SO]*[rP]*[rD] 

? = help'; 
cormnentaar[2]:='Ccxie: [mat]*[sO]*[plt]*[str]*[strp]*[ri] 

? = help'; 
for i:=1 to 2 do 
begin 

antwoord: = I '; 

repeat 
schenn ('lNGE.VEN CODE' , conunentaar [ i] ) ; 
gotoxy(19,10) i 
if i=1 then write ( 'Geef het proefnummer: I) else write ( 'Geef de 

plaatcode: ' ) ; 
gotoxy(25,12) ; 
write ( , •••••••• ') i 
for teller:=1 to 8 do woord[i, teller] :=' I; 
gotoxy(25, 12) ; 
read (kbd, teats) ; 
if teats:'?' then 
begin 

hulp(i) ; 
toets:=chr(8) ; 
schenn( 'INGE.VEN CODE' , cammentaar[ i]) ; 
gotox.y(19,10)i 
if i=1 tnen write ( 'Geef het proefnummer: ') else write ( 'Geef de 

plaatcode: ' ) ; 
gotoXY(25,12); 
write(t ........ '); 
gotoxy (25, 12) 

end; 
teller:=li 
toets: =upcase (teats) ; 
while (teats<>chr(13» and (teller<=9) do 
begin 

if teats<>chr(8) then { .• Wanneer irgegeven karakter <> BACKSPACE •• } 
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begin 
if teller<>9 then write (toets) i{ •• druk toets af.} 
woord[ i, teller] :=toets; 
teller: =teller+ 1 

errl 
else 
begin 

{ .• Bij geven van ~CKSPACE •• } 

if teller> 1 then { .• controleer of er al karakters zijn ingegeven.} 
begin 

teller:=teller-1i 
gotoxy( (24+teller) ,12) i 
write ( '. ') i 
gotoxy«24+teller),12) 

errl: 
errl; 
read (kbd, toets) ; 
if (toets='? ') and (teller=l) then 
begin 

hulp(i) ; 
toets:=chr(8) i 

{ •• indien dit zo is .. } 
{ •• ga 1 plaats terug en •• } 

{ •• druk een • af •• } 

schenn( I INGE.VEN CODE' , ccmnentaar [i]) ; 
gotoxy(19,10): 
if i=l then write ( 'Geef het p~fnummer: ') else write ( 'Geef de 

plaatcode: ') ; 
gotoxy(25, 12) ; 
write ( , ........ I) ; 
gotoxy(25,12) 

errl; 
toets:=upcase (toets) ; 

errl; 
gotoxy(19, 14) : 
if i=l then woord[2,1] :='F'; { .. Controle op eerste karakter van code} 
if (woord[l,l] in ['V']) and (woord[2,1] in ['F', 'A' , 'K' , 'M' , 'R' , 'D']) 
then 
begin 

write ( 'OW ingegeven ',code[i],': ') i { •• vraag of gegeven code .. } 
for teller:=l to 8 do write (woord[i, teller]) ; 
gotoxy(19,16); 
write ( 'Accoord (YJN)?'); 
read (kbd, antwoord) 

errl 

{ •• de juiste is .. } 
{ •• zo niet, dan nieuwe code inlezen.} 

else begin { •• Wanneer de opgegeven code •• } 
write ( 'OW ingegeven ',code[i],' voldoet niet. ') i { •• niet voldoet •. } 
gotoxy(19,16); 
write ( 'Dnlk een toets voor NIEOWE I ,code[i]) i { •• lees dan nieuwe code.} 
read(kbd, toets); 
antwoord:=' , 

errl: 
until antwoord in ['Y', 'y'] ; 

errli 
p~fcode:=woord[l]; { •• definieer de p~fcode.} 
matrcode:=woord[2]; { •. definieer de materiaalcode.} 
schenn( 'OVERIGE PROEFGEX3EVENS I , I Geef overige p~fgegevens. I ) i 
schenn _rest _gegevens (filenaam, aantal, p~fcode,matrcode) ; 
restcodesingeven(p~fcode,matrcode, filenaam,operator) ; 

errl; {EWe van de procedure codesingeven} 
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4 Procedures voor het binnenhalen van kracht-weg gegevens via de 
AD-kaart en de parallelle IO-kaart 8255. 

Dit hoofdstuk behandelt de procedures voor het lezen van het ana
loge krachtsignaal (AD-kaart) en het omzetten hiervan naar kN's, 
en het lezen van het digitale wegsignaal (parallelle poort 1; 10-
kaart 8255) en het omzetten hiervan naar mm's. 

Het analoge signaal ,van het krachtkanaal (0-5 kN; meetversterker 
0,2 mv/V) wordt door de AD-kaart omgezet in een decimale waarde 
0-2048 DEC. Dit houdt in dat 1 decimale eenheid overeenkomt met 
0,0024 kN. 

De decimale waarde van de AD-kaart wordt gelezen m.b.v. de proce
dure A1N800 en de functie A1N. Door deze waarde te vermenigvul
digen met de factor 0,0024 krijgen we het krachtsignaal in kN's. 
De waarde 0,0024 is in het hoofdprogramma als de constante Ffct 
gedeclareerd. 

V~~r het lezen van het wegsignaal wordt de parallel Ie poort 1 van 
de 10-kaart- 8255 geinitialiseerd m.b.v. de procedure 1N1T. De 
procedure WEGMEET leest in feite de waarde zoals deze op het dis
play van de digi tale HE1DENHA1N teller wordt weergegeven. Deze 
waarde geeft echter maar \ van de werkelijke plunjerverplaatsing, 
en moet dus nog met 4 worden vermenigvuldigd. 

De waarde welke van de parallelle poort wordt gelezen is in hexa
decimale code (grondtal 16). Om deze code om te zetten in een 
decimale waarde wordt gebruik gemaakt van de bewerkingen D1V(16) 
en MOD(16). 

Als startcriterium voor het meten geldt dat de weg gelijk moet 
zijn aan O. Hiertoe moet men dus de weg op nul afijken bij raken 
van bovenstempel met plaat. De meting stopt wanneer de wegver~n
£erin~ negatief is (de plunjer beweegt weer omhoog). De laatste 
meting wordt dus niet meegenomen. 

Nadat de meting is gestopt worden de kracht-weg gegevens wegge
schreven met behulp van de procedure WEGSCHRIJVEN. 
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PROCEDJRE init; 

{mEC : Er behoeven geen waa:rden te worden opgegeven. 

FOS'lX: : Deze procedure initialiseert de parallelle poort 1 (IQ-kaart 8255) 
voor het lezen van de weg. } 

BEGm 
roRI'[~+3] :=$FFi 

END; 

PR:XEDRE meetweg(VAR weg: real) ; 

{poort 1 wordt gebruikt} 

{mEC Bij het aanroepen behoeft geen waarde te worden meegegeven. 

FOSTC Deze procedure leest de parallel Ie poort 1, en rekent de waarde om 
naar rom verplaatsing van de plunjer, en geeft deze waarde mee terug.} 

VAR BYTl, BYT2 

BEGm 
init; 

: BYTE; 

BYT1 : =IQRl'[BASFADRES ] ; 
BYT2 :=IQRl' [BASFADRES+ 1] : 
wm:=4*«BYT1 IDD(16»/100+(BYT1 DIV(16»/10+BYT2 IDD(16)+(BYT2 DIV(16» *10) ; 

END: 
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lRXEXJRE kaartlezen(vax weg,kracht:array2000rea; vax aantal:integer; 
vax toets:char); 

{prec : Bij het aanroepen van de procedure kaartlezen worden de weg, kracht 
van het type array 2000rea, het aantal netingen van het type integer 
neegegeven. 

postc Daze procedure least het analCXJe kracht signaal, en het digitale weg
signaal. Hat analCXje signaal wordt argezet in een digitaal signaal, en 
beide meetwaarden worden opgeslagen in een array, welk wordt nee terug 
gegeven. Gemeten wordt om de 0.02 nun. } 

vax key,antwoord:char; {decl.vjd vaxiabele:antwoord,toets } 
mnl,deltaweg,som,beginkracht:real: { " :nunl. •• beginkracht } 
int,oph,teller,error:integer; { " :int •.• error } 

lRXEXJRE INI'rIAUZE(VAR err: integer); 
exteJ:nal I adiext I ; 

{externe procedure} 

PROC:ElJRE AIN800 (lchan,brd,chan,gain : integer; VAR err : integer); 
exteJ:nal initialize[240]; {externe procedure} 

FUNCl'Iaf Am (lchan : integer; VAR err: integer) integer; 
exteJ:nal initialize[36]; {externe functie} 

begin {begin vjd proc. kaartlezen} 
schann( I STARI'EN: I , I Druk een toets: 

<ESC> Hoofdmenu. I ) ; 

gotoxy(20,22); 
read(kbd, toets); 
if toets<>chr(27) then 
begin 

textcolor(LIGHIGREEN) ; 
mnl:=O.02: 
initialize(error) ; {het aansturen vjd kaart} 
if error <> 0 then 
begin 

schann ( I STARI'EN: ' , I start opnieuw op !'); 
centreer( 'Pasload is niet geladen. ',8); 
centreer ( I start het prcx;JraI1ll.1lC opnieuw ope ' ,10) ; 
centreer('Druk de toetsen CIRL, AI.[1 en DEL tegelijk in.',12); 
repeat; 
read(kbd,key) ; 
until key in ['q', 'Q ' ]; 

errl; 
som:=Oi 
for teller: =1 to 10 do 
begin 

ain800 (2 ,kaart,krachtkanaal,gain,error) ; 
som:=som+ain(2,error) ; 

errl; 
beginkracht:=som/10; 
teller:=l; 
schann( I STARI'EN: ' , 'u kunt beginnen lll/h proces 
rechthoek(21,7,59,ll,LIGHTRED); 
textcolor (LIGHIGREEN) ; 
gotoxy(23,8) ; 
write ( 'Wegkanaal 8255 Parallelpoort 1'); 
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end; 

gotoxy(23,10) ; 
write ( 'Krachtkanaal: Interface; kanaal' ,krachtkanaal); 
repeat; {herhaa.l tot .. } 

meetweg(weg[teller]) ; {lees waa:t:de wegkanaal} 
ainSOO(2,kaart,krachtkanaal,gain,error) ; {lees waa:t:de krachtkanaal} 
kracht[teller]:= ain(2,error) --ba:]inkracht; {kracht wordt krachtkanaal} 

until weg[teller] = 0: { •• tot wElCJ = O} 
oph:= 2: {beginwaarde oph} 
gotoxy(4,22) : 
~lor(YErr1JlN): 
write ( 'Het proces is bezig ! 
~lor(LIGHIcrAN) : 
repeat: 

teller:= q:il: 
meetweg(weg[teller]) ; 
ainSOO (2, kaart, krachtkanaal, gain, error) ; 
kracht[teller]:= ain (2, error) -beginkracht; 
deltaweg:= (weg[teller] - wecJ[teller-l])/4; 
if (abs(deltaweg) >= nunl) then oph:=oph+l: 

until deltaweg<O; 

'):gotoxy(25,22); 

{het:haal tot .. } 
{teller wo:rdt oph} 

{lees wegkanaal} 
{lees krachtkanaal} 

{waa:rde deltaweg} 

if wElCJ[teller]=weg(teller-l] then aantal:=teller-2 else aantal:=teller-li 
kracht[l]:=kracht[l]*Ffct; 
for teller:=2 to aantal do 
begin 

wElCJ[teller]:=weg[teller]-weg[l]; 
kracht [teller] : =kracht [teller] *Ffct; 

end: 
weg'[l] :=0 

end; 
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IHXE:XJRE wegsdlrijven(weg I krac.ht: array2000rea; 
var aantal: integer; 
var filenaam:strirq40); 

{prec Bij het aanroepen van de procedure weg-schrijven worden de weg-, 
krac.ht van het type array2000rea, het aantal metirqen van het type 
integer, en de filenaam mee geg-even. 

peste Deze procedure schrijft de opg-enomen geg-evens van het weg- kracht
meetsysteem weg naar een door u opg-eg-even filenaam. Indien u per 
ongeluk de retw:n toets zou ind:rukken, wordt de filenaam onder de 
naam backup weg geschreven. } 

var schrijffile:file of real; {declareren v/d variabele: schrijffile} 
fct1, fout:meldirq, teller, teller2: integer; { , , : fct1 •• teller2} 

begin {begin v/d prcx:::. wegschrijven} 
{aanr. v/d prcx:::. schenn} schenn( 'STARl'EN: ' , 'PF*[jj]*[ww]*[nr]: '); 

centreer( 'Geef als filenaam de PERSCODE in!' ,10); 
gotoxy(23,22); {ga naar kolan 12, rij 22 en •. } 
textcolor(UGHI'RED) ; 
read(filenaam); { •• lees de waarde van filenaam} 
for teller:=l to 8 do filenaam[teller] :=upcase(filenaam[teller]) ; 
textcolor (UGH'mREEN) ; 
schenn( 'STARl'EN: ' , 'De geg-evens worden weggeschreven. ') ; {prcx:::. schenn} 
zoekfile(filenaam, foutmeldirq) ; {aanr. v/d prcx:::. zoekfile} 
if fout:meldirq = 0 then file al aanwezig(filenaam): 
if filenaam = "then fileriaani:='backup'; 
rechthoek(28,8,52,12,UGHI'RED); 
centreer('File: '+filenaam+'.'+extensie,10); 
textcolor (UGHI'GREEN) i 
assign(schrijffile,drive+filenaam+'.'+extensie)i 
rewrite(schrijffile)i 
if aantal>100 then fct1:=100 else fct1:=aantal; 
teller: =1; 
teller2:=1; 
while teller <= aantal do 
begin 

end; 

write(schrijffile,weg[teller],krac.ht[teller])i 
teller:= teller+round(aantal/fct1) i 
teller2:=teller2+1; 

if weg[aantal]>weg[teller] then 
begin 

end 

write (schrijffile,weg-[aantal] , krac.ht[aantal] ) ; 
aantal :=teller2 i 

else 
aantal:=teller2-1; 

{herschrijf deze file} 

{begin v/d loop} 

{eWe van de loop} 

close(schrijffile); 
end; 

{sluit de file} 
{eWe v/d prcx:::. weg-schrijven} 
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5 Procedures ten behoeve van de filehandeling. 

De procedures ten behoeve van de filehandeling zorgen voor het 
opvangen van foutmeldingen wanneer een file al bestaat bij het 
wegschrijven, of een file welke niet bestaat wanneer men deze 
tracht in te lezen. 

Wanneer men een file wil wegschrijven of inlezen, wordt eerst de 
procedure ZOEKFILE aangeroepen. Binnen deze procedure wordt de 
foutmelding van de computer uitgeschakeld, en wordt een foutmel
ding gegenereerd door de waarde van IORESULT toe te kennen aan 
een variabele FOUTMELDING. 

Aan de hand van FOUTMELDING kan men nu nagaan of een file niet 
be staat bij inlezen, of dat een file reeds bestaat bij weg
schrijven, en kunnen softwarematig maatregelen worden genomen 
voor het opvangen van deze fouten. Hiertoe kunnen de procedures 
FILE_NIET_GEVONDEN of FILE AL AANWEZIG worden aangeroepen. 

Tevens is een procedure opgenomen voor het verwijderen van files. 
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FROC:EDRE zoekfile( filenaam: string40; var foutJnel.ding: integer) i 

{prec : Bij het aanroepen van de procedure zoekfile wordt de filenaam van 
het type strirq40 en de foutmelding mee gegeven van het type in
teger. 

posta Deze procedure zoekt of de meegegeven filenaam bestaat en geeft dit 
mee terug via de waa:rde van foubnelding. en te ldjken of de file
naam bestaat wordt deze file gereset. Hiert>ij wordt de foubnelding 
van de COIIp.Iter uitgeschakeld met $1- en weer aangezet met $1+. 
Irrlien deze bestaat is de interne waarde van IORESUIll' ge1ijk aan 0, 
irrlien deze niet bestaat is de waarde van IORESUIll' on:Je1ijk aan O. } 

var datafile: file of real; {declareren vjd variabele datafile} 

{begin vjd proc. zoekfile} begin 
assign(datafile,drive+filenaam+'.'+extensie}i 

end: 

{$I-}reset(datafile}:{$I+} 
foubneldirq: = IORESUIll'; 
close(datafile); 

{resetten vjd file} 
{foutJnel.ding krijgt de waarde van IORESUIlI'} 

{sluiten vjd file} 
{eWe vjd proc. zoekfile} 

FROC:EDRE file niet geycrrlen(var filenaam:strirq40); 

{prec Bij het aanroepen van de procedure file_niet_gevonden wordt de 
filenaam van het type strirq40 mee gegeven. 

poste Deze procedure maakt u er op attent dat de filenaam die u gekozen 
heeft niet bestaat. Er wordt dan naar de nieuwe filenaam gevraagd 
en er wordt gekeken of deze nieuwe filenaam bestaat door de proce
dure zoekfile weer aan te roepen. } 

var foutmelding, teller: integer; 
toets: char: 

{declareren van de variabele: foutmelding} 
{ It : toets } 

begin {begin vjd proc. file_niet_gevonden} 
schenn ( 'G.EX;E.'\7ENS: ' , 'Druk een toets: ' ) ; { aanr. v jd proc. schenn} 
rechthoek(23,8,56,12,LrGHTRED}: 
textcolor{LrGHIGREEN) i 
gotoxy(25,10): 
write ( 'File '); 
textcolor (LrGHTRED) ; 
write (filenaam, '. ',extensie): 
textcolor(LrGHIGREEN) : 
write ( , bestaat niet. r) ; 
gotoxy(20,22); 
read(kbd, toets} i {blijf lezen tot een willekeurige toets wordt irqedrukt} 
schenn( 'FIIE INIEZEN', 'Nieuwe naam: ') i {aanr. vjd proc. schenn} 
centreer( 'Geef nieuwe filenaam in, gevolgt door return. ',10); 
gotoxy(18,22) i {ga mar kolom 18, rij 22 en .. } 
textcolor(LrGHTRED) : 
read(filenaam) i { •• lees de waarde voor filenaam} 
for teller:=l to 8 do filenaam[teller] :=upcase(filenaam[teller]} i 
textcolor(LrGHIGREEN} ; 
schenn( 'FIIE INIEZEN', 'File wordt ge1ezen') i {aanr. proc. schenn} 
zoekfile{filenaam,foubnelding) i {aanr. vjd proc. zoekfile} 
if foubnelding <> 0 then file _ niet _gevonden (filenaam) ; 

end: {einde vjd proc. file_niet_gevonden} 
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:m:x::EnJRE file a1 aanwezig(var filenaam:strirY:J40); 

{prec Bij bet aanroepen van de pn:x:edure file_al_aarIWezig womt de file
naam van het type strirY:J40 mee ge;Jeven. 

peste : Deze pn:x:eduremaakt u er op attent dat de filenaam die u gekozen 
heeft al bestaat. Er wordt dan gevraagd of u deze file wilt over
schrijven. Ir.dien u voor ja kiest wordt deze file overschreven en 
zijn de vorige ge;Jevens van deze file verloren. Ir.dien u voor nee 
kiest womt er an een nieuwe filenaam gevraagd en wordt er geke
ken of ooze nieuwe filenaam al bestaat door de pn:x:edure zoekfile 
weer aan te roepen. } 

var foubneldID:J, teller: integer; 
toets: char; 

{declareren v/d variabele: foutmeldID:J} 
{ " : toets } 

begin {begin v/d proc. file_al_aanwezig} 
scherm ( , ST.ARl'EN: I , IMaak uw keuze: ' ) i 
rechthoek(18,8,60,14,LrGHTRED)i 
textcolor (LrGHIGREEN) ; 
gotoxy(25,10) i 
write( 'File: ') i 
textcolor(LrGHTRED) ; 
write(filenaam,'.',extensie); 
textcolor (LrGHIGREEN) ; 
write(' bestaat al. I); 
centreer( 'wilt u deze file overschrijven (YIN)?' ,12) ; 

an: 

repeat {blijf lezen tot •• } 
gotoxy(19 ,22) ; 
read(kbd, toets) ; { •• toets de waarde •• } 
until toets in ['YI, 'y' , 'N' , Inl); { .• Y,y,N of n heeft} 
case toets of {bij Y of y roep proc.scherm aan} 
lyl I 'y': scherm{ 'ST.ARl'EN: ' I 'File '+filenaam+'. '+extensie+ ' womt 

overschreven. ') ; 
'N' , In': begin {bij N of n roep •• } 

an; 

scherm( 'ST.ARl'EN: I, 'Nieuwe naam: '); {proc. scherm aan} 
centreer( 'Geef nieuwe filenaam in, gevolgt door return. ' ,10) ; 
gotoxy(18,22) : {ga naar kolom 18, rij 22 en •• } 
textcolor(LrGHTRED) : 
read(filenaam) ; { •• lees de waa:rde van filenaam} 
for teller:=l to 8 do 

filenaam[teller) :=upcase(filenaam[teller]) ; 
textcolor (LrGHIGREEN) ; 
scherm ( 'ST.ARl'EN: ' , 'Gegevens women weggeschreven: ' ) ; 
zoekfile(filenaam,foubneldID:J): {roep proc.zoekfile} 
if foubneldID:J = 0 then file al aanwezig(filenaam); an; - -
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{einde van de case} 
{einde vjd proc. file_niet_gevonden} 



PRJCErlJRE verwijderenfiles: 

{prec Men hoeft voor het aanroepen van deze prcx:::edu.re geen waarden mae te 
geven. 

postc Deze prcx:::edu.re verwijd~jt de door u opgegeven filenaam. voor dit '< 
gebeurt wordt u gevraa;;d'tf u er zeker van bent dat deze file ver
wijderd mag worden. Inllen de door u opgegeven filenaam niet be
staat, wordt dit gemeld en na bet i.ndnikken van een toets wordt te-
rug gekeerd naar het hoofdmenu. } 

var filenaam: strin;J40; 
datafile: file of real: 
oodefile: file of packarr8i 
foubneldl.nq, teller: integer; 
toets, antwoord: char: 

{declareren vjd variabele:filenaam } 
{ , , :datafile } 
{ " :codefile } 
{ , , : foutmeldl.nq} 
{ , , : antwoord } 

begin {begin vjd proc. verwijderen} 
schenn( 'VERWIJDEREN FIIES:', 'Geef filenaam: 

<CR>: hoofdmenu'); 
centreer('weIke filenaam wilt u verwijderen ?',10): 
gotoxy(20,22) : ega naar kolan 20, rij 22 en •• } 
te.xtcolor (LIGHIRED) : 
read(filenaam) ; 
if filenaam<>" then 
begin 

{ .• lees de waarde van filenaam} 

for teller:=1 to S do filenaam[teller] :=upcase(filenaam[teller]) : 
te.xtcolor (LIGHIGR.EEN) ; 
zoekfile(filenaam,foubneldin;J): 
if foutmeldl.nq = 0 then 
begin 

{roep de proc. zoekfile aan} 
{als foutmeldl.nq is 0 dan •• } 

schenn( 'VERWIJDEREN FIIES:', 'Maak uw keuze:'}; 
rechthoek(16,S,63,14,LIGHTRED); 
te.xtcolor (LIGHIGR.EEN) ; 
gotoxy(1S,10): 
write ( 'Pent U er zeker van dat U file: '); 
te.xtcolor (LIGHIRED) ; 
write(filenaam,'.',extensie): 
te.xtcolor (LIGHIGR.EEN) : 
centreer( 'wilt verwijderen (YjN) ? ',12); 
repeat: {blijf lezen tot antwoord •• } 

{ •• de waarde •• } 
{ •• Y, y,N of n heeft} 

{irrlien antwoord gelijk is aan •• } 
{ •• Y of y dan •• } 

read(kbd,antwoord) i 
until antwoord in ['Y', 'y' , 'N' , 'n']: 
case antwoord of 
'Y' , 'y': begin 

schenn ('VERWL1DEREN FIlES: ' , 
'File '+filenaam+'. '+extensiet-' wordt verwijderd: ') ; 

assign(datafile,drivet-filenaam+'.'+extensie): 
assign(codefile,drivet-filenaam+'.'+extensie2): 

'N','n': 
en:i; 

en:i 

en:ii 

erase(datafile); { •• verwijder de file} 
erase(codefile); 
close{datafile); 
close(codefile); 
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{ •• sluit de file} 

{ •• N of n dan doe niets •• } 
(einde van de case) 



errl; 

else begin { •• ar.ders •• } 

errl; 
errl; 

sche:nn( 'VERWLJDEREN' FIIES: ' , 'Druk een toets in:'); 
rechthoek(23,8,58,12,LIGHTRED); 
textcolor(LIGHlGREEN) ; 
gotoxy(25,lO): 
write ( 'File: ') i 
textcolor(LIGHTRED) i 
write(filenaam,'.',extensie); 
textcolor(LIGHlGREEN) ; 
write ( , bestaat niet. ') ; 
gotoxy(19,22) ; 
read(kb:l, teets) ; { •• blijf lezen tot een toets wordt ingedrukt} 

{einde v/d proc. verwijderen} 
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6 Procedures ten behoeve van uitvoer via het scherm. 

Dit hoofdstuk bevat de procedures welke het controleren van ge
gevens van uitgevoerde proeven mogelijk maken. Men kan hiertoe de 
kracht-weg gegevens op het scherm weergeven, de maximale kracht 
met bijbehorende deelproceswegen, de opgenomen deformatiearbeid, 
en de materiaalgegevens opvragen. 

Ook kan men de kracht-weg kromme op het scherm weergeven. Hierbij 
bepaalt het programma de optimale schalen voor x- en y-as aan de 
hand van de maximale kracht en de totale procesweg. 

Men kan aan de gegevens in principe niets veranderen. Het is ech
ter weI mogelijk met behulp van een willekeurig editor (b.v. de 
TURBO-editor) de materiaalgegevens en -codes aan te passen. 

De mogelijkheid tot het aanpassen van de materiaalgegevens is met 
opzet weggelaten, omdat ze karakteriserend zijn voor de uitge
voerde beproeving en de beproevde plaat, dus in principe nooit 
aangepast behoeven te worden. 
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:mocmxum overzidIt ;restgegevens(Il1i3.trsrt, wrkstnr, herk, sO,hO, datum, 
trkprcrl, opemr: string40; 
operator: arrBstring20) ; 

var toets: char; 
j,i:integer: 

begin 
te.xtcolor (LIGffi'RED) i 
gotoxy(29,5)ileftstring(Il1i3.trsrt,12,false); 
gotoxy(29,6)ileftstring(wrkstnr,8,false); 
gotoxy(29,7)ileftstring{herk,15,false); 
gotoxy(29,8) i leftstring (sO, 3, false) i 
gotoxy(29,9)ileftstring(hO,5,false)i 
gotoxy(29,10);leftstring(datum,8,false): 
gotoxy(29,12)ileftstring(trkprcrl,26,false): 
val(opemr,i,j)i 
gotoxy(29,13) iwrite(i,': ',operator[i]}; 
te.xtcolor(LIGHIGREEN) ; 
gotoxy(20,22):read(kbd,toets); 

end: 
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PR:X::'EDRE metgegevens(weg, kradlt: array2000rea; aantal: integer; 
filenaam: string40 ;proefcod.e ,matrcode: stringS) ; 

(prec : Bij het aanroepen van de procedure gegevens worden de weg, kracht 
van bet type array2000rea, het aantal metingen van bet type integer, 
de filenaam, en de proef- en matrcode meegegeven. 

tx>Stc : Deze procedure geeft een overzidlt van de meetgegevens, 
proef cod.eringen. Men kan hieruit kiezen via een menu. 

of van de 
} 

var antwoord, toets: char; 
int,rij,kolom,teller,fctl:integer; 
fct2:string[20] ; 
verder:boolean; 

begin 
sch.enn( 'MEEIGEX;EVENS: ' , 'Maak. uw keuze: ') ; 
gotoxy(20,6) ; 
write ( 'Welke gegevens wilt u hebben ?') ; 
gotoxy(20,10); 
write ( '1.: Kracht- wegverloop. ') ; 
gotoxy(20,12) i 

{declo 

{ " 
{ " 
{ II 

write( '2.: Max. en min. kradlt, Arbeid.') i 
gotoxy(20,14) ; 

v jd var : antwoord en toets} 
:int,rij,kolom,teller,fct } 

:fct2} 
:verder} 

{begin vjd prcx::. gegevens} 

write ( 13.: OVerzidlt materiaal- en beproevingsgegevens. ' ) i 
repeat; {blijf lezen tot antwoord •. } 
gotoxy(19,22): 
read (kbd, antwoord) ; 
if antwoord=chr(27) then hoofdnenu(keuzel) i 
until antwoord in ['1','2','3 1

]; 

case antwoord of 
'1': begin 

sch.enn ( 1 MEEIGEX;EVENS: ' , 'Aantal: ' ) ; 
gotoxy(lS,6); 
write ( 'Er zijn t ,aantal, t gegevens.') i 
gotoxy(lS,10); 

{ •. de waarde .. } 

{ .. 1 of 2 heeft} 

{indien antwoord is 1 •. } 
{ aanr. prcx::. schenn} 

write ( 'Hoeveel gegevens wilt u hiervan hebben ?') ; 
gotoxy(lS,12); 
write ( 'Geef bet aantal in gevolgd door return.') ; 
gotoxy(12,22) ; {ga naar kolom 12, rij 22 en •. } 
textcolor(LIGHI'RED) ; 
read (fct2) ; { •. lees de waarde van fctl} 
textcolor(LIGHIGREEN) ; 
if fct2<>" then val(fct2,fctl,int) else fctl:=aantal; 
if (fctl > aantal) or (fctl = 0) then fctl:= aantal; 
sch.enn ( 'MEEIGEXiEVENS: ' , 'Druk een toets in:') i 
gotoxy(20,2) ; 
textcolor(LIGHI'RED) ; 
write ( 'File: '+filenaam+' (weg[' ,seenh, '] ,kracht[' ,Feenh, ']) ') ; 
textcolor (LIGHIGREEN) ; 
verder:=true; 
teller:=li 
rij := 4; 
kolom:= 4; 
while (teller <= aantal) do 
begin 

rij:= rij + 1; 
gotoxy(kolom,rij); 
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{beginwaarde rij} 
{beginwaarde kolom} 

{begin van de loop} 
{rij een ophogen} 



write('(',weg[teller]:5:2,',',kracht[teller]:6:2,') '): 
teller:= teller+roun1{aantal / fctl); 
if (rij = 19) then 
begin 

{als rij is 19 dan •• } 

kolam: = kolam + 15; 
rij:= 4: 

{ •. worot kolam met 15 opg-ehoogd} 
{ .. worot rij gelijk aan 3} 

end; 
if (kolam = 79) then 
begin 

gotoxy(4,22) ; 
textcolor (LIGHl'CYAN) ; 
write ( 'wilt u meer gegevens? (Y/N): 
gotoxy{35,22) ; 
textcolor (LIGHIGREEN) ; 
repeat; 
read{kbd, antwoord) ; 
until antwooro in ['Y', 'yl , 'N' , 'n']; 

, ) ; 

case antwooro of {Wien antwooro de waarde •• } 
'Y' , 'yl: begin {Y of y heeft dan •• } 

scherm( 'MEEIGEX;EVENS: ' , 'Dnik een toets: ' ) ; 
gotoxy(20,2) ; 
textcolor (LIGHmED) ; 
write ( 'File: '+filenaam+-' (wet;;J[' ,seenh, 'J, 

kracht[',Feenh,'])'); 
textcolor(LIGHIGREEN) ; 
rij := 4; { .• worot rij gelijk aan 4} 
kolam:= 4; { •• worot kolam gelijk aan 4} 

end; 

end; 
'N', 'n': begin 

end; 
end: 

end; 

teller:= 10000; 
venier:= false; 

if (venier = true) then read(kbd, toets); 

{N of n heeft, doe niets} 

{eWe van de case} 

end; {eWe van de loop} 
, 2 ': begin {irrlien antwooro is 2 .• } 

scherm( 'ME:EIGEX3EVENS: ' , 'Dnik een toets in:'); 
got.oxy(20,2) ; 
textcolor (LIGHIRED) ; 
write('File: '+filenaam); 
textcolor(LIGHIGREEN) ; 
gotoxy(6,5) i 
write ( 'De maxiIrale kracht en de Arbeid zijn als voIgt: ') ; 
gotoxy(6,11); 
write ( 'Arbeid: ',arb:5:2, I Nm') i 
gotoxy(6,lS) i 
write ( 'Krachtlnax MUller Pers: 250 ]{N') ; 
got.oxy(6,S); 
write ( 'Krachtlnax ' ,Fmax:6:2,' ',Feenh); 
got.oxy(6,9) ; 
write ( 'bij Snam ' ,smax:6:2,' ',seenh); 
gotoxy(45,S) ; 
write ( 'Procesweg' stot ' ,s[aantal] :6:2,' ',seenh); 
gotoXY(45,9) ; 
write ( I Hodp' ,s[aantal]-smax:6:2,' I ,seenh) ; 
gotoxy(6,14) ; 
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write ( IProefmnmner I) ;write(proefcode) ; 
gotoxy(6,15) ; 
write ( 'Plaatcode I) ;write(matrcod.e) : 
gotoxy(23,22) ; 
read(kbd, teets) ; 

er:d: 
'3': begin 

er:d; 
er:di 

er:d; 

schenn ('OVERZICHr PIAAT- EN BEPROEVINGSG.EX;EVENS' I 'Dl::Uk een toets: ' ) ; 
schenn _rest _geg-evens (filenaam, aantal, proefcode, matrcode) i 
overzicht _ restgeg-evens (matrsrt, wrkstnr, herk, sO,bO, datum, 

trkprcd, opemr, operator) ; 

{eWe v /d proc. geg-evens} 
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PROCEroRE grafiek(filenaam:string40; var keuzexas,keuzeyas:char; 
var proefcode, matrcode: stringS; Fmax, stot: real) ; 

{prec : Bij het aanroepen van de prcx:::edure grafiek wordt een filenaam van 
het type string40, proef- en materiaalcode van het type stringS en 
Fmax en stet van het type real meegegeven. 

poste Deze procedure tekent de assen van de grafiek en de bijbehorende waar
den worden erbij venneld. De meest ideale schalen voor de assen worden 
bepaald aan de harrl van Fmax en stot. De hierbijbehorende KEUZEXAS en 
KEUZEYAS worden mee terug gegeven. } 

var yas, xas: integer; 
waarde, opty: real; 

{decl.vjd variabelen: xas,yas } 
{ " : waarde,opty } 

begin {begin vjd proc. grafiek} 
if Fmax<=1.5 then keuzeyas:='I'; 
if (Fmax>1.5) am (Fmax<=3) then keuzeyas:='2'; 
if Fmax>3 then keuzeyas:='3'; 
if stot<=5 then keuzexas:='I'; 
if (stot>5) am (stot<=10) then keuzexas:=' 2 , ; 
if (stot>10) am (stot<=20) then keuzexas:=' 3' ; 
if (stot>20) am (stot<=50) then keuzexas:='4'; 
if stot>50 then keuzexas:='5'; 
hires; 
hirescolor(kleur) ; 
venster(39,24,639,168,groen); 
draw(638,24,484,24,zwart); 
draw(639,24,639,52,zwart); 
draW(484,24,484,52,groen); 
draW(484,52,638,52,groen); 
waarde:=O; 
case keuzeyas of 
'1': opty:=O.25; 
'2': opty:=O.5; 
'3'· opty·-l O· . .- . , 
end; 
for yas:= 168 downto 24 do 
begin 

if yas mod 24 = 0 
then 

begin 

{initialiseren vjh hoge resolutie schenn} 
{kiezen vjd kleur voor dit schenn} 

{beginwaarde waarde wordt O} 
{indien keuzeyas gelijk is aan •• } 

{ •. 1 dan opty wordt. 25} 
{ •• 2 dan opty wordt .5} 
{ .. 3 dan opty wordt I} 

{einde vjd case} 
{loop voor indeling yas} 

{begin van de loop} 
{an de 24 pixels •• } 

draw(34,yas,43,yas,groen); { •• wordt een streep gezet} 

end; 

getoxy(l, (yas div 8)+1); {en wordt bij deze streep} 
if keuzeyas='I' then writeln(waarde:3:2) 
else writeln(waarde:3:1); 
waarde:=waarde+opty ; {de waarde wordt met opty verlloogd} 

if yas mod 6 = 0 {an de 6 pixels wordt •• } 
{ .. een klein streepje gezet} 

{einde van de loop} 
{loop voor indeling xas} 

{begin van de loop} 
{an de 60 pixels wordt •• } 

{ •• een streep gezet} 
{an de 12 pixels wordt •• } 

{ •• een streepje gezet} 
{einde van de loop} 

then draw(36,yas,39,yas,groen); 
end; 
for xas:= 600 downto 0 do 
begin 

end; 

if xas mod 60 = 0 
then draw(39+xas,171,39+xas,166,groen); 

if xas mod 12 = 0 
then draw (39+xas,169,39+xas,168,groen); 
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errli 

gotoxy(2,23); 
case keuzexas of 
'I' : begin 

write(' 
write ( , 
write(' 

errl; 
'2' : begin 

write ( , 
write ( , 
write ( , 

errl; 
'3' : begin 

write(' 
write(' 
write(' 

errl; 
'4' : begin 

write( , 
write(' 
write ( , 

errl; 
'5' : begin 

write ( , 
write ( , 
write ( , 

errl; 
errl; 
gotoxy(70,24) ; 

0 
2 

4 

0 1 
4 5 

8 9 

0 2 
8 10 
16 18 

0 5 
20 25 

40 45 

0 10 
40 50 

80 90 

write(chr(26),' S [',seenh,']'); 
gotoxy(2,2) ; 
write(chr(24) " FP [' ,Feenh, '] ') ; 
gotoxy(1,24) ; 

(ga naar kelom 2, rij 23 en •. } 
{indien keuzexas gelijk is aan •• } 

1 ' ) i 
3 ' ) ; 

5') ; 

2 3') ; 
6 7') ; 

10') ; 

{ •. 1 dan •• } 
4 6') ; { •. schrijf op die •• } 

12 14') ; { •• plaats •• } 
20') ; { •• de waarden •• } 

{ •• 2 dan •• } 
10 15') ; { •• schrijf op die •• } 

30 35') i { .• plaats •• } 
50') ; { •• de waarden .. } 

{ •• 3 dan •• } 
20 30') ; { .• schrijf op die •• } 

60 70') ; { .• plaats .• } 
100'); { .. de waarden •• } 

write ( 'HCX:;ESOICX)L VENID: I..aboratorium Productietechniek') ; 
gotoxy(50,24); 
write (proces) ; 
gotoxy(39,2) ; 
write ( 'Perscode: '+filenaam); 

{einde vjd prcx:::. grafiek} 
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PRX:EDJRE aanpassen(weg,kracht:array2000rea;var wegint,krint:array2000int; 
aantal: integer; keuzexas, keuzeyas: char) ; 

{prec : Bij het aanroepen van de procedure aanpassen worden de weg, kracht 
van het type array 2000rea, wegint, krint vjh type array2000int, 
het aantal metingen van het type integer en keuzexas, keuzeyas van 
het type character meegegeven. 

poste Deze procedure werkt de gemeten gegevens van de weg en de kracht 
om naar bruikbare aangepaste integer waarden voor de grafiek. De 
bruikbare wa.arden voor de grafiek worden via wegint, krint en 
aantal mee tenlg gegeven. } 

var teller, i: integer; 
ftx, fty: real ; 

begin 
case keuzexas of 
'1': ftx:= 600/5; 
'2': ftx:= 600/10; 
'3': ftx:= 600/20; 
'4': ftx:= 600/50; 
'5': ftx:= 600/100; 
en:i; 
case keuzeyas of 
'1': fty:= 144/1.5; 
'2': fty:= 144/3; 
'3': fty:= 144/6; 
en:i; 
for teller:= 1 to aantal do 
begin 

{declareren v/d variabele: teller} 
{ " :ftx,fty} 

{begin v/d proc. aanpassen} 
{indien keuzexas gelijk is aan .. } 

{ .. 1 dan wordt ftx120} 
{ .. 2 dan wordt ftx 60} 
{ .• 3 dan wordt ftx 30} 
{ .• 4 dan wordt ftx 12} 
{ .. 5 dan wordt ftx 6} 

{indien keuzeyas gelijk is aan •. } 
{ .• 1 dan wordt fty 96} 
{ .. 2 dan wordt fty 48} 
{ .. 3 dan wordt fty 24} 

{begin van de loop} 
krint[teller]:=round(168-kracht[teller]*fty); 

i :=round(weg[teller]*ftx); 
wegint[teller]:=i+39; 

en:i; 
en:i; 
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PROCEIXJRE t.eketpmteni.rgiek (wecJint, krint: array2000int; aantal: integer: 
var proefcode, matrcod.e: stringS) ; 

{prec : Bij het aanroepen van de proc::edure tekenpunteningrafiek worden weg
int, krint van het type array2000int, aantal vjh type intecJer, en 
proef- en materiaalcode van het type stringS mee;;JecJeven. 

paste : Deze procedure tekent de punten in de grafiek nadat deze zijn aan-
gepast door de procedure aanpassen. } 

var teller:intecJer; 
toets: char: 

{dec!. v/d variabele:teller} 
{ " :toets} 

begin {begin v/d proc:. tekenpunteniD:jrafiek} 
gotoxy(39,3): 
write ( I Arbeid W: I ,arb:S:2,' Nm '); 
if Fmax > -1000 then {als Fmax > -1000 dan •• } 
begin 

gotoxy(64,2) ; 
write('FPmax: ',Fmax:6:2,' ',Feenh); 
gotoxy(64,3) : 
write ( 'SN ' ,smax:6:2,' I ,seenh) : 
gotoxy(64,S): 
write( 'stot : ',s[aantal] :6:2,' ',seenh): 
gotoxy(64,6) ; 
write ( 'hOOP: ',s[aantal]-smax:6:2, I ',seenh): 

end: 
gotoxy(lS,2): 
write ( I Plaatcode : I): 
write(matrcod.e) ; 
gotoxy(lS,3); 
write ( 'Proefnu:nmer: I): 
write(proefcode): 
for teller:=l to (aantal - 1) do 
draw{wegint(teller] ,krint[teller] ,wecJint[teller+1] ,krint[teller+1] ,groen) ; 
gotoxy{23,22) ; 
read{kbd, toets); 

end: {einde v/d proc:. tekenpunteningrafiek} 
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7 Procedures voor het uitprinten van meetrapporten. 

Dit hoofdstuk bevat aIle procedures welke worden doorlopen wan
neer men een meet rapport wil uitprinten. Een meetrapport bestaat 
altijd uit een standaardmeetrapport, met hierin aIle materiaal
gegevens, de maximale perskracht, de deelproceswegen en de opge
nomen deformatie arbeid. 

Men kan naar keuze ook een kracht-weg kromme via de plotter, en 
de kracht-weg gegevens in tabelvorm in het meet rapport laten op
nemen. 

Ook bevat dit hoofdstuk een procedure PRINTMEETGEGEVENS waarbij 
een menu wordt weergegeven waarbij men het soort meetrapport kan 
bepalen, een procedure PRINTERGEREED welke vraagt om papier in 
printer en plotter te plaatsen, en een procedure TEKSTPRINT
GRAFIEK welke tekst geeft bij uitprinten van de kracht-weg 
kromme. 
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ImCEmRE print::meetgege(VAR antwoord:c:har) i 

{PREC : Voor bet aanroepen van deze prcx:edure behoeft men geen waardes mee te 
geven. 

R:>STC: Deze procedure geeft een menu voor het kiezen van het meetrat:P:>rt. De 
gemaakte keuze wordt via AN'IWX)RD mee tenlg gegeven. } 

BEGIN 
schem( 'PRlNTEN MEEIRAProRl': ' , 'Geef Uw keuze: 

<ESC> Tussenmenu') ; 
textcolor(LIGHmREEN) ; 
centreer ( 'Starrlaard meetrat:P:>rt met: ' ,7) ; 
centreer( t 1. Kracht-weg gegevens en kracht-weg kromme. ' ,10) i 
centreer( '2. Kracht-weg gegevens zorrler kracht-weg kromme.' ,12); 
centreer( '3. Starrlaard meetrapport met kracht-weg kromme. t ,14); 
centreer( '4. AIleen stan:laard meetrat:P:>rt ' ,16) ; 
repeat 

gotoxy(19,22) ; 
read(klxl,antwoord) ; 

until (antwoord in [' l' , '2' , '3' , '4']) or (antwoord=chr(27»; 
END; 

VAR toets: c:har; 

BEGIN 
schenn ( 'PRlNTEN MEEIRAProRl': ' , 'Dnlk een toets') ; 
textcolor (LIGHmREEN) ; 
centreer c: Plaats papier in printer enjof plotter ..• ', S) ; 
centreer ( t • •• en druk een toets. ' , 12) ; 
gotoxy(19,22); 
read(klxl, toets) ; 

end; 
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mocEXJRE st:aJrlaardmeet(proefcode,matrcode: stringS; 

VAR teller, i, j : INTEX;ER; 

BffiIN 
printeJ:gereed; 

matrsrt, wrkstnr ,herk, sO,bO ,datum, trkprcd, 
opernr: string40; 
filenaam: stringS; 
smax, Fmax: real; 
aantal: integer; 
stat, arb: real) ; 

write(lst,chr(27),chr(51),chr(30»; 
writeln(lst,chr(27),chr(71»;writeln(lst);writeln(lst);writeln(lst); 
writeln(lst, , 

===='); 
writeln (1st) ; 
writeln(lst, , HOGFSaIOOL VENID - IAOORA'IDRIUM PROIlJCl'IErEaINIEK 

, ) ; 
writeln(lst) ; 
writeln(1st, , STANDAARD MEETRAPPORT PERS 

') ; 
writeln(1st) ; 
writeln(1st, , ,---------------------------

------') ; 
writeln(1st) ;write1n(1st) iwriteln(1st) iwriteln(1st) i 
writeln (1st, , PROEFGEX;EVENS - ') ; 
writeln(1st) ;writeln(1st) ;writeln(1st) ;writeln(1st) ; 
writeln(1st, , Perscode : " fi1enaam) ; 
write(1st, , Materiaalsoort ') ; 
1eftstring(matrsrt,12, true) ;writeln(1st) i 
write(1st, , Werkstofnummer 
1eftstring(wrkstnr,8, true) iwriteln(1st) i 
write (1st, , Herkomst materiaal 
1eftstring (herk, 12, true) iwriteln (1st) i 
write(1st, , Plaatdikte sO [nun] 
1eftstring (sO, 3 , true) iwriteln (1st) ; 
write(1st, , r:atum beproeving [dd-nun-jj] 
1eftstring(datum,8,true);writeln(1st); 
write1n (1st, , Aantal metingen 
write (1st, , Code bijbehorende trekproeven 
1eftstring(trkprcd,26,true);writeln(1st); 
writeln(1st) ;writeln(1st) ;writeln(1st) i 
val(opernr,i,j); 
writeln(1st, , Operator 
writeln(1st,' Projectleider 
writeln(1st) iwriteln(1st) iwriteln(1st) i 
writeln (1st, , Merk pers 
writeln(1st, , Type pers 
writeln (1st, , Serienummer 
writeln(1st);writeln(1st);writeln(1st); 
writeln (1st, , Opnerkingen 
write1n (1st, , 
writeln (1st, , 
for tel1er:=1 to 9 do writeln(1st) ; 

') ; 

, ) ; 

') ; 

') ; 

: ',aantal) i , ) ; 

, ,operator[i]) ; 
Ir. L.J .A. Houtackers') i 

MUller pers') i 
CEZ-25-2-6'); 
4536 Baujahr 1963'); 

, ,proces) i 
P1aatcode :' ,matrcode); 
Proefrnmnner : " proefcode) ; 

writeln(1st, , - OVERZIClfl' GEX:;EVENS UIT F-S I<R<::M-m -'); 
for te11er:=1 to 5 do writeln(1st) ; 
write(1st,chr(27),chr(51),chr(15»; 
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write (1st, , Beginbreedte van de p1aat b [nun] :'); 
1eftstring(bO,5,true)i 
writeln (1st) i 
writeln (1st I ' 

writeln(lst, , 
writeln(lst, , 
writeln(lst, , 
writeln( 1st, , 
writeln(lst, , 
writeln(lst, , 
writeln (1st, , 
stot-smax:6:2)i 

O'):writeln(lst): 
De maximaal optrederrle perskracht F [kN]: I , Finax: 6:2) ; 

De deelprocesweg bij F 
Pmax' 

De totale procesweg 

Dee1procesweg F tot OOP 

writeln(lst,' Bnax 
writeln(lst,' De opge.n.cmen defonnatie arbeid 
arb:5:2) iwriteln(lst) ; 
for tel1er:=1 to 6 do writeln(lst) i 

Bnax') ;writeln(lst) ; 
s [nun]:' ,smax:6:2) ; 
N') :writeln(lst) ; 

s [nun]: I ,stot:6:2) ; 
tot') ;writeln(lst); 

h [nun]: ' , 

ODP'):writeln(lst); 
W [Nm]:', 

writeln(lst,' [ Krachtmeting: Nauwkeurigheid +/- 15 N voor F <= 50 
kN. ]'): 

writeln(lst, , 
writeln(lst) ; 

Bnax'); 

writeln (1st, ' [ Wegmeting Nauwkeurigheid +/- 0,04 nun voor S <= 370 
nun. ]'); 

writeln(lst, ' 
writeln(lst) : 
write(lst,chr(27),chr(51),chr(30»; 
for teller:=1 to 3 do writeln(lst).; 

tot'); 

writeln(lst,' ====================================~============ 
======') ; 

writeln(lst) ; 
for teller:=1 to 6 do writeln(lst); 

errl; 

45 



~ ne¢ragx>rt(weg,kracht:array2000rea; aantal:integer;filenaam: 
string40;var proefcode,matrcode:stringS) ; 

{prec : Bij het aanroepen van de procedure gegevens worden de weg, kracht 
van het type array2000rea, het aantal metingen van het type integer, 
de filenaam van het type string40 en de proef- en materiaalcode van 
het type stringS meegegeven. 

peste Deze procedure geeft via de printer een overzicht van het kracht
weg verloop. Tevens wordt een overzicht van de maximale kracht en de 
dee1proceswegen gegeven. } 

var toets: char; 
int,kolam,fct1,rege1,teller:integer; 

{declareren v/d variabele: toets} 
{ " : int, kolam, fct, regel, teller} 

begin 
schenn ( 'PRINl'EN MEEl'RAPEORl': ' , , , ) ; 

{begin v/d proc. printgegevens} 
{proc. schenn} 

if aantal> 100 then fct1: =100 else fct1: =aantal; 
gotoxy(4,22); 
textcolor(LIGHTCYAN) ; 
write ( 'De gegevens van file 
textcolor(LIGHIRED) ; 
gotoxy(25,22);write(filenaam); 
gotoxy(53,22); 
textcolor(LIGHIGREEN) ; 

worden uitgeprint: ' ) ; 

centreer ( 'Plaats papier in printer, en druk een toets. ' ,12) ; 
read(kbd, toets) ; 
write(lst,chr(27),chr(51),chr(30»; 
writeln(lst,chr(27),chr(71»;writeln(lst);writeln(lst); 
writeln(lst) ; 
writeln (1st, , 

===='); 
writeln(lst) ; 
writeln (1st, , HOGFSCHOOL VENID - IAOORA'IORIUM PROIlJCI'IEI'EClINIE . 

K') ; 
writeln(lst) ; 
writeln(lst, , S TAN D A A R D M E E T RAP P 0 R T PER 

S') ; 
writeln(lst) ; 
writeln(lst, , ------------ ---------

-----'); 
writeln(lst, , Perscode:' , filenaam, , 

IOIM-lUIGEN-'IUE') ; 
writeln (1st) ; 
write(lst, , Plaatcode ') ; 
write(lst,matrcode) ; 
writeln(lst) ; 
write(lst, , Proefnununer:') ; 
write(lst,proefcode); 
writeln(lst) ; 
writeln (1st, , ------------, ) ; 
writeln(lst) ;writeln(lst) ;writeln(lst); 
writeln(lst,' Het kracht- wegverloop is als voIgt: 

weg[' ,seenh, ']) ') ; 
writeln(lst);writeln(lst); 
kolam:= 0; 
regel:=O; 
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{sla 3 regels over} 
(kracht[' ,Feenh, '], 

{sla 2 rege1s over} 
{beginwaarde kolam} 



teller:= 1; {beginwaarde teller} 
write (1st, , ') : 
while teller <= aantal do 
begin {begin v/d loop} 

kolom:= kolom + 1: 
write (1st, , (',kracht[teller]:6:2,',',weg[teller]:5:2,') '); 
if (kolom nKXi 4) = 0 then begin writeln(lst) ;regel:=regel+l em: 
teller:= teller+rou:rXi(aantal / fetl): 

em; 
for teller:=regel to 41 do writeln(lst) : 
write(lst,chr(27),chr(51),chr(15»: 

{eWe van de loop} 

writeln (1st, ' De maximaal optredeme perskracht F [kN] : " 
Fmax:6:2); 

writeln(lst, ' 
writeln(lst, , De deelprocesweg bij F 

smax:6:2) ; 
writeln(lst, ' 
writeln (1st, ' De totale procesweg 

stot:6:2); 
writeln(lst, , 
writeln(lst,' Deelprocesweg F tot ODP 

stot-smax:6:2): 
writeln(lst, , Pmax 
writeln(lst,' De C>pg"enomeI1 defo:rmatie arlJeid 

arb:5:2) :writeln(lst) ; 
writeln(lst,chr(27),chr(51),chr(30»: 
for teller:=l to 4 do writeln(lst) ; 
writeln(lst, ' 

===='): 
writeln(lst) ; 

Pmax'):writeln(lst); 
S [mm]:' I 

N') ;writeln(lst) ; 
S [mm]:' I 

tot') ;writeln (1st) ; 
h [mm]:' , 

ODP');writeln(lst); 
W [Nm]:' , 

for teller:=l to 6 do writeln(lst) ; 
em: {eWe v /d proc. printgeg-evens} 
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~ plotg:r;afiek( filenaam: string40; aantal: integer:weg, kracht: array2000rea; 
Fmax: real ivar pI'Clefcode, natrcode: strin:J8) : 

var punt1, punt2, teller,xas I yas: integer: 
waardey, opty, wa.ardex, optx, ftx, fty: real: 
toets: char; 

beg'in 
if Fmax<=l.S then keuzeyas:='l': 
if (Fnax> 1. S) am (Fmax<=3) then keuzeyas: = I 2 ' i 
if Fmax>3 then keuzeyas:='3'; 
if weg[ aantal ] <=S then keuzexas:=' I' : 
if (weg [aantal] >S) am (weg [aantal] <=10) then keuzexas: =' 2 I ; 

if (weg[aantal] >10) am (weg[aantal]<=20) then keuzexas:='3'; 
if (weg[aantal] >20) am (weg[aantal]<=SO) then keuzexas:=' 4 ' ; 
if weg [aantal ] >So then keuzexas: = 'S' ; 
waardey:=o : 
case keuzeyas of 
'1': opty:=O.2S: 
'2': opty:=o.S; 
'3'· opty'-l O· . .- . , 
em; 
waardex:=O ; 
case keuzexas of 
'I': optx:= 0.5: 
'2': optx:= 1; 
'3': optx:= 2; 
'4': optx:= S; 
'S': optx:= 10: 
em; 

{beg'inwaarde waarde wordt O} 
{irdien keuzeyas gelijk is aan •• } 

{ •• 1 dan opt wordt .S} 
{ •• 2 dan opt wordt I} 
{ •• 3 dan opt wordt 2} 

{eWe v/d case} 
{beg'inwaarde waarde wordt O} 

{indien keuzeyas gelijk is aan •. } 
{ •• 1 dan opt wordt .S} 
{ •• 2 dan opt wordt I} 
{ •• 3 dan opt wordt 2} 
{ •• 4 dan opt wordt 5} 
{ •• 5 dan opt wordt 10} 

{eWe v/d case} 
schanne 'PIDITEN GRAFIEK:', 'Druk een toets in: 

<ESC> 'l\lssenmenu I ) ; 

gotoxy(28,8) ; 
write ( I staat de plotter gereed?') ; 
gotoxy(lS,10); 
write ( 'Indien de plotter gereed staat, druk een toets in. I); 
gotoxy(23,22) : 
read(kbd, toets) ; 
if toets<>chr(27) then 
beg'in 

schann( 'PIDITEN GRAFIEK:', 'De grafiek wordt uitgeplot.'); 
write(aux,'in;spl:vs10;soO,639,0,199:'): 
write(aux,'pa639,148,pd,484,148,484,176: ' ): 
if keuzeyas= III then 
write (aux, 'pa39,176,pu,39,32,pd;tl1,1:yt;pu:cp-S,-.2S:lbO',char(3), '; 

pa39,32:pd:') 
else 
write (aux, 'pa39,176,pu,39,32,pd;tl1,l;yt:PUicp-4,-.2S:lbO',char(3), '; 

pa39,32ipd;'): 
for yas:= 1 to 144 do 
beg'in 

if (yas mod 24) = 0 then 
beg'in 

waardey:=waa.rdey+opty ; 
if keuzeyas= 'I' then 
write(aux,'vs39;pa39,',yas+32,':tl1,liytiPU;cp-S,-.2S:lb', 

waardey:3:2,char(3),' ;pa39,' ,yas+32,' ipd; ') 
else 
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write(aux, lpa39, 1 ,yas+32, I :tll,l;yt;PUicp-4,-.2S;lb' , 
waardey:3:1,char(3), 1 ;pa39, 1 ,yas+32,' ;pd: I): 

delay (SOO) : 
en:l 
else 
if (yas IOOd 6) = 0 
then write(aux, 'pa39, I ,yas+32,' ;tlO.S,O.S;yt; '); 

en:l; 
write(aux,'pa,pu,39,32,pd:tll,l;xt:PUicp-l,-2;lbO' ,char(3),': 

pa39,32:pd:'); 
for xas:= 1 to 600 do 
begin 

if (xas IOOd 60) = 0 then 
begin 

waardex:=waamex+optx: 
if keuzexas = '1' then 
write(aux, 'pal ,xas+39, I ,32:tll,1;xt;pu;cp-l,-2;lb', 

waardex:3:1,char(3), I ;pa' ,xas+39, ',32;pd; ') 
else 
write(aux, 'pa',xas+39,' ,32;tll,1;xt;pu;cp-l,-2;lb', 

waardex:2:0,char(3),' ipa' ,xas+39,' ,32ipd; '); 
delay (SOO) 

en:l 
else 
if (xas IOOd 12) = 0 
then write(aux,'pr12,O:tlO.S,0.S;xt;'); 

en:l; 
write(aux,'vsl0:pa639,32,639,l,l,1,1,199,639,199,639,32,pu;'); 
delay(1000): 
write(aux,'vs39:pa12S,190;lbPlaatcode 
delay(2000): 
write(aux,matrcod.e) : 
write(aux,char(3),"); 
delay(2000); 

. ,). 
• I 

write(aux,'pa330,190;lbPerscode: ',filenaam,char(3),"); 
delay(4000); 
write(aux,'paSl0,190;lbF 
delay(4000); 

: ',Frnax:6:2, 1 

write(aux, 'paSl0,187;lb Pmax' ,char(3), II); 
delay(4000): 
write(aux,'pa12S,180:lbProe:fnuItnoor : I); 
delay(2000); 
write(aux,proefcode) ; 
write(aux,char(3),"): 
delay(2000); 

, , Feenh,char(3) , ' I) ; 

write(aux,'pa330,180;l..bA:rbeid : ',am:S:2,' Nm ',char(3),' '); 
delay(4000): 
write(aux, 'paSl0, 180;lhS 
delay(1000): 

I ,smax:6:2,' 

write(aux,'paSl0,177;lb N',char(3),"); 
delay(1000); 

, ,seenh,char(3) , I ') ; 

write (aux, I paS 1 0, 170:lhS 
delay(1000); 

: ',s[aantal]:6:2,' ',seenh,char(3),"); 

write (aux, I paS 1 0, 167;lb tot',char(3),"); 
delay(1000): 
write(aux,'paSl0,160:lbh 
delay(1000); 

: ',s[aantal]-smax:6:2,' ',seenh,char(3),"); 

write(aux,'paSl0,lS7;lb ODP',char(3),"); 
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end; 

delay(1000); 
write (aux, 'pa15, 5 ~ J.blICGESClIOOL VENID: Iaboratorium Productietecbniek I , 

char(3) , I ') i 
delay(4000); 
write(aux,'pa510,5;lb',prooes,char(3),"): 
d.elay(4000) ; 
write(aux,'pa575,15:lb-> S[',seerih,']',char(3),"); 
write(aux, 'cs1;' ,char(94) ,char(3) , , iCSO') : 
write(aux, 'pa12,185;lbA Fp[ t ,Feenh, '] , ,char(3) , , ') ; 
delay(4000); 
write(aux,'pa39,32,pd'); 
case keuzexas of 
'1': ftx:= 600/5; 
'2': ftx:= 600/10: 
'3': ftx:= 600/20: 
'4': ftx:= 600/50: 
'5': ftx:= 600/100; 
errl: 
case keuzeyas of 
'1': tty:= 144/1.5: 
'2': tty:= 144/3: 
'3': tty:= 144/6: 
end; 
for teller: = 1 to aantal do 
begin 

{indien keuzexas gelijk is aan •• } 
{ •• 1 dan wonit ftx120} 
{ •• 2 dan wordt ftx 60} 
{ •• 3 dan wordt ftx 30} 
{ •• 4 dan wordt ftx 12} 
{ •• 5 dan worot ftx 6} 

{indien keuzeyas gelijk is aan •. } 
{ .. 1 dan wordt tty 96} 
{ •• 2 dan wonit tty 48} 
{ •• 3 dan wonit tty 24} 

punt1:= rourrl(weg[teller] * ftx +39) ; 
punt2:= rourrl(kracht[teller] * tty +32) i 
write(aux, 'pa' ,punt1, , , , ,punt2, , , ') ~ 

end~ 
write(aux,'pu;paO,O;spO;')i 

end; 
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ImCEDJRE tekstprintgrafiek(var toets:char) i 

{prec : Men hoeft voor het aanroepen van deze procedure geen waarden me.e 
te geven. 

peste : De!.ze procedure geeft tekst voor het printen van de grafiek. } 

begin {begin vjd proc. printgrafiek} 

errl; 

schenn( 'PRJNrEN GRAFIEK:', 'Druk een toets in: 
<ESC> 'l\lssenmenu') ; 

centreer( 'staat de printer gereed.?' ,8) ; 
centreer( 'Irrlien de printer gereed. staat, druk een toets in.', 10) ; 
read(kbd,toets); {blijf lezen tot een toets wordt inged:rukt} 
if toets<>chr(27) then 
begin 

schenn( 'PRJNrEN GRAFIEK:', 'Druk een toets in:'); {proc. schenn} 
gotoxy(15,10); 
write ( 'Als de grafiek op het beeldschenn verschenen is,') ; 
gotoxy(15,12) ; 
write ( I druk dan : printscreen in. ') ; 
gotoxy(15,14); 
write ( 'De!. toetsen: ',chr(24),' en PRISe tegelijk indrukken. I) ; 
read(kbd, toets) ; 

errl; 
{begin v/d proc. printgrafiek} 
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8 Procedures ten behoeve van het inlezen van een file. 

Dit hoofdstuk bevat de procedures welke nodig zijn om een file in 
te lezen vanaf de data-diskette. 

Wanneer men in het hoofdmenu heeft gekozen voor het inlezen van 
een file, krijgt men een fileoverzicht te zien. Het fileover
zicht wordt gegenereerd met behulp van de procedures FILEOVER
ZICHT en PRINTNAAM. 

Wanneer men de gewenste filenaam (perscode) heeft opgegeven, 
wordt gecontroleerd of de file be staat (zie ook hoofdstuk 5, 
procedures ten behoeve van de filehandeling). Wanneer de file 
bestaat worden met behulp van de procedure INLEZEN de kracht-weg 
gegevens ingelezen, en met behulp van de procedure CODESINLEZEN 
worden de materiaalgegevens ingelezen. 

Direkt nadat de gegevens Z1]n ingelezen, worden in de procedure 
KRACHTEN de maximale kracht en de deelproceswegen bepaald, en 
wordt met behulp van de procedure ARBEID de opgenomen deformatie 
arbeid bepaald. 
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PRX:EJ:lJRE pri.ntJlaam(filenaam: string20 ; error ,xpos, ypos: integer) ; 

{prec Bij het aanroepen van de procedure printnaam worden filenaam vjh 
type string20 en error, xpos, ypos van het type integer meegegeven. 

peste : Deze procedure print de filenamen van de juiste extensie uit. } 

var teller, hulp : integer; 

begin 

end; 

if (error = 0) 
then 

begin 
if pos('.',filenaam) <> 0 
then 

begin 
hulp:= pos('.',filenaam); 
for teller:= hulp to 12 do filenaam[teller]:= chr(32) ; 

end; 
gotoxy (xpos, ypos) ; 
write(filenaam) ; 

end; 
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PRDCEIDRE filecwe:rzicht(kopstrhq:strirg75:var toets:char); 

{prec Bij bet aanroepen van de procedure fileoverzicht hoeft men geen 
waarden mee te geven. 

postc : Deze procedure zoekt de filenamen met de juiste extensie op van 
een opgegeven drive. } 

type 
char14arr 
regrec = 

record 

= array [ 1 •• 14 ] of char; 

1>J{, BX, CX, OX, BP, SI, 01, 00, ES, Flags : integer: 
end: 

var 
regs regrec; 
dta 
mask 

array [ 1 •• 43 ] of byte; 
char14arr; 

mk,filenaam 
error,teller,kolam,rij 
key 

begin 

string20; 
integer; 

char; 

schenn (kopstrhq, 'Lezen drive B') ; 
if kopstring=' FILE IN!.EZEN' then 
begin 

textcolor (LIGffi'CY'AN) ; 
gotoxy(59, 22) ; 
write( '<ESC> File inlezen'); 
textcolor (LIGHIGREEN) : 

end; 
fillchar(dta,sizeof(dta),O): 
fillchar(mask,sizeof(mask),O); 
fillchar(filenaam,sizeof(filenaam),O): 
regs.1>J{ := $IAOO; 
regs.oo := seg(IJI'A) ; 
regs.OX := ofs(IJI'A) ; 
InSdos (regs) : 
error := 0; 
mk:=drive+'????????'+'.'+extensie2; 
for teller:=1 to 14 do mask[teller] :=mk[teller] ; 
regs.1>J{ := $4EOOi 
regs.oo := Seg(mask) ; 
regs.OX := Ofs(mask); 
regs.CX := 22: 
InSdos (regs) ; 
error := regs.1>J{ am $FF; 
teller := I: 
if (error = 0) 
then 

repeat 
filenaam[teller] := chr(mem[seg(dta) :ofs (dta) +29+teller] ) ; 
teller : = teller + 1 i 

until not (filenaam[teller-l] in [' ' .• ' - , ]) or (teller> 24); 
filenaam[O] := chr(teller-l); 
kolam:=4; 
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rij :=4; 
printnaam(filenaam,error,kolam,rij): 
while (error = 0) am (toets<>chr(27» do 
begin 

regs.AX := $4FOO; 
regs.CX := 22i 
Ill.'3dos ( regs ) i 
error := regs.AX am $FFi 
teller := Ii 
repeat 

filenaam[teller] := dhr(mem[seg(dta):ofs(dta)+29+teller])i 
teller := teller + 1; 

until not (filenaam[teller-l] in [I I •• '-'] ) or (teller> 20) : 
filenaam[O] := dhr(teller-l): 
rij:= rij + Ii 
if rij = 20 
then 

begin 

ern; 

rij:= 4; kolam:= kolam + 12; 
if kolam = 76 
then 

begin 
read(k1::xi, teets) i 
if toets<>chr(27) then 
begin 

sche:r:m(kopstring, 'D:ruk een toets: '); 
if kopstring=' FILE 1NI.EZEN I then 
begin 

textcolor(LIGHI'CYAN) ; 
gotoxy(59,22) ; 
write('<ESC> File inlezen')i 
textcolor(LIGlfIGREEN) ; 

ern; 
kolam:= 4; 
rij := 4; 

ern; 
ern; 

if toets<>chr(27) then 
printnaam(filenaam,error,kolam,rij); 

ern; 
gotoxy(59,22) ;write( I ') ; 

textcolor(LIGHrCYAN) ; 
gotoxy(4,22) : 
write ( 1 D:ruk een toets: I) i 
gotoxy(20,22); 
read (k1::xi, toets) ; 

ern; 
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IRJCElXJRE inlezen(var weq, krac:ht: array2000reai 
var aantal: integer; 
var filenaam: strirg40; 
var toets:char); 

{prec : Bij het aanroepen van de procedure inlezen worden de weq, krac:ht 
van bet type array2000rea, bet aantal metirgen van het type integer 
en de filenaam van bet type string40 IDee ge:reven. 

postc : Deze procedure leest de opgenamen ge:revens van het we:r- krac:ht
rneetsysteem uit een door u opge:reven filenaam. Indien deze file
naam niet bestaat wordt dit gemeld en wordt naar een nieuwe file
naam gevraagd. De waarden van weq, krac:ht, aantal en filenaam 
worden IDee te:rug ge:reven. } 

var leesfile:file of real; 
datal, data2 : real; 

{declareren v/d variabele: leesfile } 
{ " : datal,data2 } 

teller, foubneld.irq: integer; { " : teller, foubneld.irq} 

begin 
aantal:=Oi 

{begin v/d proc. inlezen} 
{beginwaarde aantal wordt O} 

fileoverzic:ht( 'FIlE lNIEZEN' , teets) ; 
if teets<>chr(27) then 
begin 

end: 

textcolor (LIGffICYAN) ; 
gotoxy(4,22); 
write ( 'Geef de filenaam: '); 
gotoxy(22,22) ; 
textcolor(LIGHIRED) ; 
read(filenaam)j 
textcolor (LIGH'IGREEN) ; 

{ga naar kolom 12, rij 22 en •. } 

{ •. lees de waarde van filenaam} 

for teller:=l to 8 do filenaam[teller] :=upcase(filenaam[teller]) ; 
if filenaam <> ,t then 
begin 

zoekfile(filenaam,foutmelding); {aanr. v/d proc. zoekfile} 
if foutmeld.irq <> 0 then file _ niet _gevorrlen (filenaam) ; 
rec:hthoek(26,9,47,l3,LIGHIRED): 
textcolor(LIGHIGREEN) ; 
gotoxy(28,ll); 
write ( 'File: '); 
textcolor (LIGHIRED) ; 
write(filenaam, t. ' ,extensie) : 
textcolor (LIGffICYAN) ; 
assign(leesfile,drive+filenaarn+'.'+extensie)i 
reset(leesfile): 
while not eof(leesfile) do 
begin 

aantal :=aantal + l; 
read(leesfile,datal,data2) : 
weq[ aantal] : =datal: 
krac:ht[ aantal] :=data2 : 

end; 
close(leesfile); 

end; 
end: 
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{openen van de file} 
{zolang eirrle file niet bereikt is •• } 

{ •• aantal wordt met 1 opgehoogd} 
{ •• lees uit de file datal en data2} 

{ •• weq wordt gelijk aan datal} 
{ •. krac:ht wordt gelijk aan data2} 

{sluiten van de file} 

{eirrle v/d proc. inlezen} 



IR:lCEIDRE cx::ldesinlezen(var proefcode,matrccxie: strir'ga i 
var matrsrt, wrkstnr, herk, sO ,bO, datum, trkprcd, 

opernr: str~40 i 
filenaam:strir'ga); 

{FREe : Voor het inlezen van de codes wordt de filenaam meegE!geven. 

Deze procedure leest de verschille:rrle codes in, 
variabelen nee terug. 

var codefile:text; 
i:integeri 

begin 
assign(codefile,drive+filenaam+'.'+extensie2); 
reset(codefile); 
readln{codefile,proefcode) ; 
readln(codefile,matrccxie) ; 
readln(codefile,matrsrt); 
readln(codefile,wrkstnr}: 
readln(codefile,herk); 
readln(codefile,sO); 
readln(codefile,bO); 
readln(codefile,datum); 
readln(codefile, trkprcd) ; 
readln(codefile,opernr) ; 
close(codefile); 

end; 
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mocEmRE artJeid(weg,kracht:array2000rea; aantal:integer; var arb:real); 

{prec : Bij het aanroepen van de prcx:::edure artJeid worden de weg, kracht van 
het type array2000rea, het aantal metingen van het type integer en 
arb van het type real meegegeven. 

peste Deze procedure berekent de artJeid die verricht is tijdens het pro
ces uit de oppervlakte onder de grafiek. De aldus berekende artJeid 
wordt via ARB mee terug gegeven. } 

var teller: integer; 
deltaweg, deltakracht: real; 

begin 
arb:=O; 

{het declareren van de variabele: teller} 
{ , , : del taweg, deltakracht} 

{begin v/d proc. artJeid} 
{beginwaarde arb = O} 

for teller:= 1 to (aantal-l) do 
begin {begin van de loop} 

deltaweg := weg[teller+l-]-weg[teller] ; {delta(weg) } 
deltakracht:= kracht[teller+l]-kracht[teller]; {delta(kracht)} 
arb:=arb+(deltaweg*kracht[teller]+O.5*deltaweg*deltakracht); 

end; {einde van de loop} 
end; {einde v /d proc. artJeid} 

mocEmRE kradrt:en(weg, kracht: array2000rea; aantal: integer; 
var smax, Finax, stet: real) ; 

{prec : Bij het aanroepen van de procedure krachten worden weg, kracht van 
het type array2000rea, aantal v /h type integer, smax en Finax van het 
type real meegegeven. 

peste Deze procedure berekent de grootste kracht Finax en de bijbehorende weg 
smax waarbij deze optreedt, en geeft deze waarden mee terug. Tevens 
wordt de totale procesweg bepaald. } 

var teller: integer; 

begin 
Finax:=-lOOO; 
smax:=-lOOO; 
for teller:= 1 to aantal do 
begin 

end; 

if (kracht[teller] > Finax) 
begin 

Finax:=kracht[teller] ; 
smax:=weg[teller]; 

end; 

stet: =s [aantal] ; 
end; 

{declar. v /d variabelen: nr, teller} 

{begin v /d proc. krachten} 
{beginwaarde Finax [1] } 
{ " smax[l]} 

{begin van de loop} 
then {als de kracht groter is dan •• } 

{ .. de maximale kracht dan •• } 
{ .. wordt Finax hieraan gelijk} 

{wordt smax de maximale weg} 
{als de kracht afneemt dan wordt nr gelijk .. } 

{einde van de loop} 

{einde v /d proc. krachten} 
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9 Hoofdpr:ogrcnwa. net variabelen declaraties. 

II 
H 0 0 F D PRO G R A H H A 

:mx;RAM pers(iJpIt,rutput) ; {begin van het hoofdprogramma} 

{Dit programma neem:t de gegevens op van het kracht-, weq- lllE!et:.systeem van de 
MUller pers, en slaat deze gegevens op, op een diskette in drive b. Deze ge
gevens kunnen dan ied.ere k.eer weer worden op:Jeroepen. Van deze lllE!etgegevens 
kan dan een lllE!etrapport en een grafiek worden op:Jevraagd. Het lllE!etrapport 
en de grafiek kunnen uitgeprint worden. Men kan via dit programma ook files 
verwijderen. Dit programma maakt gebruik van verschillen:ie include files. } 

type strin::]8 = strirg[8]; 
str.1.rg20 = strirg[20]; 
strirg40 = strirg,[ 40] ; 
strirgSO = strirg[ 50] ; 
strirg75 = strirg[75] i 
pack.arr8 = array [1 •. 8] of char; 

arrBstr.1.rg20 = array [1. .8] of str.1.rg20; 
array2000rea = array[l •• 2000] of real; 
array2000int = array[1 .. 2000] of integer; 

{dec!. v.h. 
{ , , 
{ I I 

{ I , 

{ , , 
{ I I 

{ , , 
{ , , 
{ I , 

type strin::]8 } 
str.1.rg20 } 
strirg40 } 
strirgSO } 
strirg75 } 
pack.arr8 } 
arrBstr.1.rg20} 
array2000rea} 
array2000int} 

const kleur = 2; 
green = 1; 

{declareren vjd constante 

{ " 
kleur } 
green } 

zwart = OJ 
extensie = • PRS' ; 
extensie2= • COD' ; 
drive = 'B:'; 
paswoord = 'STARIOP'; 
proces = 'IOIM-BJIGEN"'"'IUE'; 
opstellirg = 'Mi.iLI.ER PERS' ; 
Feenh = 'kN'; 
seenh = 'mm'; 
Ffet = 0.002395020; 
gain = I: 
krachtkanaal = 1; 
kaart = 1; 
BASEADRES = $OlFO; 

var proefcode I matrccx:ie: strin::]8 ; 
filenaam, trkprcd,matrsrt' wrkstnr, 
herk,datum,ope:rnr,sO,bO:strirg40; 
keuzexas, keuzeyas I 

{ " 
{ II 

{ " 
{ " 
{ " 
{ " 
{ " 
{ " 
{ " 
{ " 
{ " 
{ " 
{ " 
{ " 

{Decl v.d. 
{ 

, , 
{ , I 

{ I , 

keuzel, keuze2, antwoord, toets: char; { 
, , 

s,F: array2000rea; { 
, , 

sint,Fint:array2000int; { I , 

aantal: integer; { I I 

weg, stot, SInaX, Fmax, arb: real ; { 
, , 

operator: arrBstr.1.rg20; { I I 
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zwart } 
extensie } 
extensie2 } 
drive } 
paswoord } 
proces } 
opstelling } 

: Feenh } 
seenh } 
Ffet } 
gain } 
krachtkanaal } 

: kaart } 
BASEADRES } 

var: proefcode, matrccx:ie } 
filenaam ••• wrkstnr } 
herk ••• sO } 
keuzexas I keuzeyas } 
keuzel,keuze2,antw.} 
s,F } 
sint,Fint } . aantal } . 
weq ••• arb } 
operator } 



begin {begin v /h hoofdprogrannna} 
layout(operator) i 
password; {aanr. proc:. password} 

{herhaal totdat .• } 
{aanr. proc:. hoofdmenu} 

{irrlien keuzel uit hoofdmenu is .. } 
{ .. l. dan:} 

{aanr. proc:. kaartlezen} 

repeat; 
hoofdmenu(keuze1) ; 
case keuze1 of 
'1': begin 

kaartlezen(s,F,aantal,toets); 
if toets<>chr(27) then 
begin 

wegschrijven(s,F,aantal,filenaam) ; {proc:. wegschrijven} 
codesjn;Jeven( filenaam, proefcode,matrcode, operator) ; 

erdi 
toets:=1 'i 

erd; 
'2': begin 

fileoverzicht( 'FILE OVERZICHr', toets); {proc:. fileoverzicht aan} 
if toets=chr (27) then toets:=, '; 

end; 
'3': begin { •• 3. dan:} 

inlezen (s, F, aantal, filenaam, toets) i {prcx::edure inlezen} 
if toets<>chr(27) then 
begin 

codesinlezen(proefcode,matrcode,matrsrt,wrkstnr,herk,sO, 
bO , dattnn, trkpro:l, opernr, filenaam) ; 

arbeid (s, F, aantal, arb) i { aanr' proc:. arbeid} 
krachten(s,F,aantal,smax,Fmax,stot)i 
repeat; {herhaal totdat •• } 
tussernnenu (keuze2) ; {roep proc:. tussenmenu aan} 
case keuze2 of {irrlien keuze2 uit tussernnenu is} 
'1': begin { •• l. dan:} 

grafiek( filenaam, keuzexas, keuzeyas, proefcode,matrcode, 
Fmax, stot) i 

aanpassen (s, F, sint, Fint, aantal, keuzexas, keuzeyas) ; 
tekenpunteningrafiek( sint, Fint, aantal, proefcode, matrcode) ; 

erd; 
'2': meetgegevens(s,F,aantal,filenaam,proefcode,matrcode); 
'3': begin 

tekstprintgrafiek(toets); {roep tekstprintgrafiek aan} 
if toets<>chr(27) then 
begin 

grafiek (filenaam, keuzexas, keuzeyas, proefcode,matrcode, 
Fmax, stot) ; 

aanpassen (s, F, sint, Fint, aantal, keuzexas,keuzeyas) i 
tekenpunteningrafiek (sint, Fint, aantal, proefcode, 

matrcode) ; 
end; 
toets:=, '; 

erd; 
'4': plotgrafiek(filenaam,aantal,s,F,Fmax,proefcode,matrcode)i 
'5': begin 

printmeetgegevens (antwoord) i 
if antwoord<>chr(27) then 
begin 

sta:rrlaardmeetrapport(proefcode,matrcode,matrsrt, 
wrkstnr ,herk, sO,bO ,dattnn, 
trkprc:x:l, opernr, filenaam, smax, 
Fmax, aantal, stot, arb) ; 
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'4' : 
'5' : 

'6' : 
end: 

end; 

end; 

case antwoord of 
'1': begin 

plotgrafiek(filenaam,aantal,s,F,Fmax, 
proefcx::rle, matrcode) ; 

meetrapport(s,F,aantal,filenaam, 
proefcode, matrcode) ; 

end; 
'2': begin 

meetrapport(s,F,aantal,filenaam, 
proefcode,matrcode) ; 

end; 
'3': begin 

plotgrafiek(filenaam,aantal,s,F,Fmax, 
proefcode,matrcode) ; 

end; 
'4': begin 

{venier niets doen} 
end: 

end; 
end: 
antwoord: =' '; 

end; 

until keuze2 = '6'; 
end; 

{ •• totdat keuze2 gelijk is aan 6} 

vex.wi jderenfiles; 
begin 

{ •• 4. roep proc. vex.wijderenfiles aan} 

schenn ( 'DEFAUIlI' OODES MNPASSEN', 'Geef de codes: ') ; 
schenn_rest_gegevens('P*******',O,'********','********'); 
restcodesingeven('********','********','P*******',operator); 

end; 
stoppen (keuzel) ; 

until (keuzel = '6'): 
clrscr; 

{ •• 5. roep proc. stoppen aan} 
{eWe van de case} 

{ •• totdat keuzel gelijk is aan 4} 
{wissen van het schenn} 

{eWe v /h hoofdprogramma} end. 
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11 Bijlage: Voorbeeld standaardmeetrapport: 
===================================================================== 

HOGESCHOOL VENLO - LABORATORIUM PRODUCTIETECHNIEK 

S TAN D A A R D M E E T RAP P 0 R T PER S 

-----------------------------------------------------"----------------

PROEFGEGEVENS 

Perscode 
Materiaalsoort 
Werkstofnummer 
Herkomst materiaal 
Plaatdikte s0 (mm) 
Datum beproeving (dd-mm-jj) 
Aantal metingen 
Code bijbehorende trekproeven 

Operator 
Projectleider 

Merk pers 
Type pers 
Serienummer 

Opmerkingen 

PP891931 
SP/D 
1 .0330 
MCB/TUE MAG. 
1.0 
10-05-89 
100 
TP891675-TF891676-TP891677 

J.A.M. Kempen 
Ir. L.J.A. Houtackers 

Muller pers 
CEZ-25-2-6 
4536 Baujahr 1963 

IOPM-BUIGEN-TUE 
Plaatcode : F1101710 
Proefnummer : V340101. 

OVERZICHT GEGEVENS UIT P-S KROMME 

Beginbreedte van de plaat b0 (mmJ 65.03 
De maximaal optredende perskracht FPmax [kNJ 0.82 
De deelprocesweg bi j FPmax SN (mm) 9.92 
De totale procesweg Stot (mmJ 40.12 
Deelprocesweg Ppmax tot ODP hOOp [mm) 30.20 
De opgenomen deformatie arbeid W (NmJ 17.34 

( Krachtmeting: Nauwkeurigheid +/- 15 N voor FPmax<= 50 kN. J 
( Wegmeting Nauwkeurigheid +/- 0,04 mm voor Stot <= 370 mm· J 

===================================================================== 

63 



.. Fp (kNJ 
Plaatcodg I FII01710 

Progfnummgr I V340101. 

Pgrecodgl PFS91931 

ArbQid I 17.34 Nm 
1.50~------------------------------------------------------, 

1.25 

1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

o 

o 5 10 15 20 25 30 35 

HOGESCHOOL VENLO. Laboratorium Producttgtgchniak 

F I Pmax 0.82 kN 

SN • 9.92 mm 

Stot • 40. 12 mm 

hODP • 30.20 mm 

40 45 5 
-> S(mmJ 

IOPM-8UIGEN-TUE 



===================================================================== 

HOGESCHOOL VENLO - LABORATORIU~ PRODUCTIETECHNIEK 

S TAN D A A R D M E E T RAP P 0 R T PER S 

Perscode PF8S'1931 

Plaatcode : F1181710 
Proefnummer: V348181. 

IOPM-BUIGEN-TUE 

Het kracht- wegverloop is als voIgt: (krachtCkNJ,weg[mm]) 

-0.08. 0.(0) ( 0.82, 8.40) C .1(:). e. 72) ( 0.23. ~ . !:'14 ) 
0.35, 1 .36) ( 0.44, 1 .68) ~i. 52. 2.(0) ( 0.60, 2.44) 

( 0.64. 2.80) ( 0.67 3.24) 8.68, 3.60) ( 0.68, 4 . !:JEJ ) 
( 0.70; 4. 4EJ) ( ~J. 70: 4.76) ( 0.72, 5.12 ) ( El. 72, 5.48) 
( 0.74, 5.84) ( 0.75, 6.20) ( 8.76, 6.56) ( 8.77, 6.C;'2) 
( 0.78, 7.32) ( 0.79, 7.72) ( 8.80, 8. 12 ) ( 0.80, 8.48) 
( 0.80, 8.84) ( 0.81 , 9.20) ( 0.81 , 9.56) ( 0.82, 9.92) 
( 0.82,10.28) ( 0.81 , 10.68 ) ( 0.80,11.(4) ( 0.81 , 1 1 .40) 
( 0. 79, 11 . 76) ( o . 78 , 1 2 . 1 2 ) ( 0.78,12.48) ( 0.77,12.84) 
( 0.75,13.20) ( o . 73 , 1 3 . 56 ) ( 8 . 73, 13.92 ) ( 0.71,14.28) 
( o . 70 , 1 4 . 68 ) ( 0.68,15.(4) ( 0.67,15.40) ( 0. 64, 15. 76 ) 
( o . 63 , 1 6 . 1 2 ) ( 0.60,16.56) ( 0.59,17.(4) ( 0.56,17.48) 
( 0.54,17.92) ( 0.51,18.36) ( 0.50,18.80) ( 0.48,19.24) 
( 0.46,19.68) ( 0.44,20.12) ( 0.43,20.56) ( o . 41 , 21 . 04 ) 
( 0.39,21.48) ( 0.37,21.92) ( 0.36,22.36) ( 0.34,22.80) 
( 0.33,23.24) ( 0.32,23.68) ( 0.30,24.12) ( 0.29,24.56) 
( 0.28,25.(4) ( 0.26,25.48) ( 0.26,25.92) ( 0.25,26.36) 

0.24,26.80) ( 0.24,27.24) ( 0.23,27.68) ( 0.22,28.12) 
( 0.21,28.56) ( 0.21,29.(4) ( 0.20,29.48) ( 0.20,29.92) 
( 0.19,30.36) ( 0.18,30.80) ( 0.19,31.24) ( 0. 18,31 .68 ) 
( 0. 1 7,32 . 12) ( 0.16,32.56) ( 0.16,33.(4) ( 0. 15, 33 . 48 ) 
( 0.15,33.92) ( 0.15,34.36) ( 0.15,34.80) ( 0.13,35.24) 
( 0.13,35.68) ( 0. 1 4 , 36. 1 2 ) ( 0.14,36.56) ( o . 13 , 37. 04 ) 
( 0.12,37.48) ( 0. 12,37.92 ) ( Ei . 1 2 , 38 . 36 ) ( 0. 11 ,38 . 8~1 ) 
( 0. 1 1 ,39. 24 ) ( 0.12,39.68) ( o . 1 1 , 40 . 1 2 ) ( o . 1 1 , 40 . 1 2 ) 

De ma.xi maal optredende perskracht F pma.x [kNJ 0.82 

De deelprocesweg bi j FPmax 
c [mm] 9 ~'~J ...... N - . ~ -

De tot a.l e procesweg c [mmJ 40.12 '-'tot 
Deelprocesweg FPmax tot ODP hODP [mmJ 30.28 

De opgenomen deformatie arbeid W [NmJ 17.34 

===================================================================== 
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