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Voorwoord 

De tweede helft van de kernfase van de studie HTS-werktuigbouwkunde bestaat 
uit twee stages van elk honderd werkdagen. De eerste stage, van augustus 1992 tot 
januari 1993, breng ik door op de Technische Universiteit Eindhoven (T.U.E.) bij de 
faculteit Werktuigbouwkunde. De stage bestaat uit het verrichten van onderzoek bij de 
vakgroep Fundamentele Werktuigkunde (VVFVV). 

De T.U.E. heeft acht faculteiten en elf studierichtingen. Het aantal studenten is 
7000, het aantal medewerkers 8000 (hiervan zijn 2000 wetenschappelijk medewerker). 
De T.U.E. heeft als hoofddoelstellingen het leveren van onderwijs en het doen van 
onderzoek. Dit wordt gerealiseerd bij de verschillende studierichtingen die onafhankelijk 
van elkaar werken. 

Met twaalfhonderd studenten en tweehonderd wetenschappelijk medewerkers is 
de faculteit Werktuigbouwkunde één van de grootste faculteiten. Het onderzoek en 
onderwijs zijn ondergebracht in vier vakgroepen: 

- Fundamentele werktuigkunde; 
- Produktontwerp en -constructie; 
- Werktuigkundig ontwerpen voor de procestechnieken; 
- Produktietechnologie en automatisering. 

Verder is er nog een bureau biomedische en gezondheidstechnologie. 

Enkele personen die mijn stageperiode tot een leerzame en toch prettige periode 
hebben weten te maken wil ik graag bedanken : 

- Dr.lr. Cees Menken, die hielp bij het in de gaten houden van de grote lijn door 
steeds een goed overzicht te houden. 
Ing. Wim Groot, die erg bruikbare hulp leverde bij het programmeren en het 
opstellen van de gebruikte formules. 
Ing. Rob Petterson, die zeer behulpzaam was bij de metingen en die hielp bij het 
gestructureerde programmeren. 
Karel Koekkoek, die elk probleem van ASYST enthousiast wist op te lossen. 
De overige collega’s in het WFW-lab, die de pauzes wisten te veraangenamen, 
met name Kees, Sjef, Toon en Petra. 
De studenten van het dispuut ’In z’n element’, die ook bijdroegen aan het 
veraangenamen van de pauzes. 
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Teun van den Berg 



Samenvatting 

In 1979 is op de Technische Universiteit Eindhoven (T.U.E.) een onderzoek 
gestart naar lokale en globale knik (kip) en de interactie van deze twee bij dunwandige 
profielen. Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en een practisch gedeelte. Het 
theoretische gedeelte bestaat uit de ontwikkeling van een computerprogramma dat kan 
rskensn aan veorgenoemde fenomenen. Het prcictlcche gedee!te bestaat uit het doen 
van metingen. 

de kritieke belasting kippen en/of knikken. Welke van de twee verschijnselen eerst 
optreedt is afhankelijk van de lengte van het profiel. Ook kan door interactie tussen de 
twee knikvormen de belastbaarheid van het profiel veranderen. Om deze rede is het 
dan ook handig om ook het gedrag bij interactie te kunnen voorspellen. 

globale gedeelte. Tijdens deze stageperiode zijn de fouten verder onderzocht en is 
gebleken dat de manier van meten die voorheen gehanteerd werd niet geschikt was 
voor het verbeteren van deze fouten. Daarom is besloten om de metingen met nog een 
camera te doen, deze camera gaat dan de verplaatsingsopnemers vervangen. Het 
bestaande computerprogramma voor de verwerking van de meetgegevens moest 
aangepast worden. 

Deze stageperiode heeft dan ook voor een groot deel bestaan uit het aanpassen 
van het verwerkingsprogramma. Een aantal nieuwe procedures zijn ontworpen voor de 
nieuwe correctiemethoden, verder zijn er procedures ontworpen voor het binnenhalen 
van de gegevens van de nieuwe camera (globale camera). De menu structuur moest 
ook opnieuw gemaakt worden omdat de berekeningen aan globale en lokale knik nu, in 
tegenstelling tot voorheen, tegelijkertijd plaats vinden. 

De metingen geschieden aan een T-profiel. Dit profiel gaat na overschrijding van 

Uit voorheen gedane metingen is gebleken dat er fouten optraden vooral bij het 
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Inleiding 1 

1 Inleiding 

Op de Technische Universiteit Eindhoven (T.U. E.) wordt sinds 1 979 onderzoek 
verricht naar knik en stabiliteit van dunwandige profielen. In eerste instantie gebeurde 
dit ten behoeve van de tuinkassenbouw. Tegenwoordig wordt er geëxperimenteerd met 
T-profielen, de resultaten zijn o.a. van belang voor de vliegtuigvleugelbouw. Tot voor 
enkele decennia werd uitgegaan van de sterkte en de stijfheid als bepalende factoren. 
De toegepaste constructiematerialen brachten namelijk met zich mee dat er dikwandig 
geconstrueerd moest worden om voldoende sterkte en stijfheid te verkrijgen. Bovendien 
waren er niet voldoende rekenfaciliteiten voorhanden om de vereiste dikte van een 
constructie te berekenen. Zodoende werd er vaak overgedimensioneerd. Met stabiliteit 
hoeft ook meestal geen rekening te worden gehouden omdat instabititeit alleen bij 
dunwandige constructies significant is. Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en 
een praktisch gedeelte. 

Het theoretische gedeelte bestaat uit het ontwikkelen van een computerprogram- 
ma (FEMME = Finite Element Method ModulE) dat uit gaat van de eindige elementen 
methode. Dit programma berekent en voorspelt echter ook knikverschijnselen. 

Het Praktische gedeelte dient om het theoretische gedeelte te toetsen, hetgeen 
plaatsvindt aan de hand van een meetopstelling waarin aan verschillende T-profielen 
gemeten kan worden. Bij de metingen treden twee knikvormen op , globale en lokale 
knik. Tot nog toe werd met aluminium profielen geëxperimenteerd. In de toekomst zal 
ook aan composieten gemeten worden. 

Tijdens het evalueren van de meetresultaten is gebleken dat de opstelling zelf, 
bij de nu behaalde nauwkeurigheid, teveel vervormt, hetgeen foutieve meetwaarden 
met zich mee brengt. Met de voorheen gebruikte inductieve verplaatsingsopnemers 
was het zondermeer niet mogelijk om voor de doorbuiging van het frame te corrigeren. 
Daarom is besloten om ook het kipfenomeen met behulp van een camera te meten. 

De meetgegevens, die sinds kort via twee camera’s binnen komen, moeten 
verwerkt worden met een computerprogramma. Dit programma moet corrigeren voor 
optredende fouten, zoals rotatie van het cameracoördinatenstelsel en perspectief 
fouten, en het moet ook de relevante gegevens via grafieken tonen. Een doel van deze 
stageperiode was het aanpassen van de bestaande programmatuur en het ontwikkelen 
van nieuwe programmatuur. De programma’s zijn allemaal geschreven in de taal 
ASYST, die bijzonder geschikt is voor het binnenhalen van externe gegevens via een 
interface. 
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2 Knikverschijnselen 

Ten behoeve van het theoretische onderzoek worden er metingen aan 
T-profielen verricht. De profielen worden zodanig belast dat er lokale en globale knik 
optreedt. Ook wordt de interactie tussen deze twee knikvormen onderzocht. 

2 1  Stabiliteit 

Afbeelding i geeft een duidelijk beeld van het begrip stabiliteit. Zo eenvoudig ligt 
het echter lang niet altijd; vaak is er een berekening nodig om te bepalen of een 
situatie al dan niet stabiel is. Deze berekeningen zijn vaak op de waarde van de 
potentiële energie gebaseerd. 

A 
STABIEL INSTABIEL NEUTRAAL 

Afbeelding 1 Stabiliteit 

In afbeelding 2A en B stelt de eerste situatie steeds de instabiele toestand voor als de 
kracht tenminste boven de kritieke knik- 
last ligt; in deze gevallen kan een kleine 
krachtsverandering reeds voor een 
grote zijdelingse verplaatsing zorgen. In 
de tweede situatie is er sprake van een 
stabiele toestand, er is een zekere rela- 
tie tussen de kracht en de uitwijking. 

Om aan stabiliteit te rekenen wordt van 
de potentiële energie de eerste afgelei- 
de genomen, waarmee men het even- 
wichtspad bepaalt. Op een even- 
wichtspad is de potentiële energie dus Afbeelding 2 A/B Stabiliteit en knik 

stationair. De tweede of hogere afge- 
leide bepaalt dan of dit evenwichtspad al dan niet stabiel is. Namelijk als de potentiële 
energie een geïsoleerd minimum (maximum) bezit in de evenwichtssituatie, dan is het 
evenwicht stabiel (instabiel). 
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2.2 Globale knik 

Globale knik (ook wel kip genoemd) is een instabiel verschijnsel. Het treedt op 
bij profielen waarvoor geldt dat I, e I, . 
Het profiel buigt in de y-richting (posi- 
tief of negatief) waarbij het om de x-as 
draait (zie afbeelding 3). Na het over- 
schrijden vag de kritieke he!as?lng, zijn 
er meerdere evenwichtspaden mogelijk. 
De uitgekipte vorm is daarvan soms 
een stabiele tak (vooral bij korte profie- 
len). Omdat er altijd imperfecties aan- 

Afbeelding 3 Een gekipt profiel. wezig zijn zal er altijd kip optreden als 
er aan bovenstaande voorwaarden vol- 
daan wordt. Bovenstaande voorwaar- 
den brengen met zich mee dat er vooral bij dunwandige profielen met kip rekening ge- 
houden moet worden. 

Theoretisch treedt kip pas op na een bepaalde belasting. Ten gevolge van 
imperfectie wordt kip in de praktijk echter 
geleidelijk opgebouwd: het profiel krijgt bij 

die echter boven een bepaald punt 
(de kiplast) significant groot wordt. De kiplast 
is afhankelijk van I, en I,, de lengte en de 
materiaalparameters van het profiel. 

t 
oplopende belasting geleidelijk een uitwij king P theamfjschgedrag - 

1 

E- 
Afbeelding 4 Belasting / Uitwij king 
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2.3 Lokale knik 

Bij het gebruikte T-profiel ontstaat in de flens een drukspanning. Boven een 
bepaalde belasting (kritieke plooibelasting) treedt er lokale knik op in de flens. Dit 
betekent dat de flens een golfpatroon gaat vertonen. Het golfpatroon dempt naar de 
uiteinden toe uit als de belasting in de vorm van een puntlast wordt opgelegd. (zie 
afbeelding 5) 

P I' 
I 

Afbeelding 5 Lokale knik bij het gebruikte T-profiel 

Net als bij kip treedt er theoretisch beneden een bepaalde belasting geen lokale 
knik op. Echter ook in dit geval treden er al 
knikverschijnselen op voordat de kritieke 
piooibelasting bereikt is ten gevolge van imper- 
fecties. De kritieke plooibelasting is afhankelijk 
van de materiaalparameters, de breedte en de 
dikte van de flens. 

I 

E -  

Afbeelding 6 Belasting / Uitwijking 
2.4 Interactieve kip 

Door interactie van de twee bovenbeschreven knikvormen kunnen de effecten 
nog ongunstiger worden. Vooral als de kritieke belastingen voor beide knikvormen 
nagenoeg gelijk zijn, kunnen de gevolgen van de afzonderlijke knikvormen versterkt 
worden. De belastbaarheid kan door de interactie verlaagd worden en ook kan het 
naknikgedrag door de interactie beïnvloed worden. Er zijn drie situaties te onderschei- 
den waarbij interactie een rol speelt. 
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Voor de in hoofdstuk drie beschreven profielen kan door middel van afbeelding 7 
theoretisch de kritische plooibelasting en de kritische kiplast afgelezen worden. In de 
practijk blijkt het punt waar de lijnen elkaar kruisen bij een kortere profiellengte te 
liggen. 

2.4.1 Kritische plooibelasting kritische kiplast 
Nadat de kritische plooibelasting overschreden is, zal het profiel gaan kippen, 

Gek al§ de  kritieke kip!& flog flkt oW3wChreden IS. 

2.4.2 Kritische plooibelasting = kritische kiplast 
Ook in deze situatie kipt het profiel meteen uit nadat de flens gaat plooien. 

2.4.3 Kritische plooibelasting > kritische kiplast 

wordt het profiel minder stijf, het geen tot gevolg heeft dat het kippen en het plooien 
daarna makkelijker gaat dan dat het zonder de interactie zou gaan. 

Eerst kipt het profiel, daarna gaat het plooien. Ten gevolge van het plooien 

2000 

1500 

n z 
Y 

E 1000 
z o 
?b 

500 

O 

Profiel lengte [mm] 

Afbeelding 7 Lengte tegen kritieke kip/knik last 
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Afbeelding 8 Een geplooid profiel 

Afbeelding 9 Een gekipt en geplooid profiel 
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3 De gebruikte profielen 

Voor de metingen worden T-profielen gebruikt. Voor de metingen is dunwan- 
digheid van de flens van de profielen vereist. Verder is 
een redelijke homogeniteit van het materiaal van belang. 
Bij verlijmde T-profielen is het mogelijk om bovenstaande 
eiser! te verenigen, Op de scheiding tussen lijf en flens 
zijn de strippen op elkaar gelijmd. 
De profielen zijn er in verschillende lengten. Afbeelding 7 
zet de profiellengte uit tegen de theoretisch kritieke kiplast 
en tegen de theoretisch kritieke plooibelasting, Deze gra- 
fiek geldt alleen voor profielen van nevenstaande dimen- 
sies. Duidelijk laat deze afbeelding zien dat het punt waar 
bijde knikvormen tegelijk optreden theoretisch ligt op 
670 mm voor profielen met nevenstaande dimensies. 

Afbeelding 10 T-profiel 
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4 De meetopstelling 

De opstelling bestaat uit een zwaar metalen frame, houders voor het profiel, een 
verplaatsingsvoorschrijver en een kracht opnemer. 

Afbeelding 11 De opstelling 

4.1 Motivering van de tweede camera 

Door het doorbuigen van het frame en het rekken van de ophangstrippen 
verplaatsen de ophangpunten. Bij 900 N is de vertikale verplaatsing van de ophang- 
punten 10,3 mm, de transversale verplaatsing 10,l mm en de axiale verplaatsing 
bedroeg t 3  mm. Deze verplaatsingen zijn significant. Omdat de resultaten van de 
metingen met de verplaatsingsopnemers niet helemaal naar tevredenheid waren, is er 
enige tijd met twee camera’s gemeten. De resultaten werden toen met een tijdelijk 
MATiAB programma verwerkt. Hieruit bleken voorgenoemde fouten. Voor het meten 
van deze fouten zou het nodig zijn om nog zes verplaatsingsopnemers te plaatsen. 

nog enkele voordelen, een meting geschiedt nu volledig contactloos en door het grote 
aantal meetpunten (de markers) worden fouten sneller opgemerkt. 

Om deze rede is er toen gekozen voor het meten met camera’s. Daaraan kleven 
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4.2 De opstellinq 

Het T-profiel hangt aan ophangstrippen, deze zorgen er voor dat het profiel de 
juiste bewegingsvrij heid heeft. Het profiel heeft voldoende bewegingsvrijheid om te 
kippen en lokaal te knikken. De verplaatsing wordt opgelegd door een spindel, deze 
spindel kan in transversale richting bewegen omdat deze met behulp van een luchtla- 
ger aan de opstelling bevestigd is. De kracht ten gevolge van de opgelegde verplaat- 
sing tvcrdt gcmeteri met heh~!p van een Itracht~pnerner die meet met behulp van rek- 
strookjes. De meetgegevens van de krachtopnemer worden meteen tijdens de meting 
met een computer ingelezen en opgeslagen. Dan is er nog een systeem met twee 
camera’s, het Hentschel-systeem. Deze camera’s zien de markers (kleine reflecterende 
puntjes) op het profiel en op de opstelling. Een camera (de lokale camera)wordt 
gebruikt voor het meten van de lokale knik. Deze camera staat loodrecht op het profiel, 
zodat deze de plooien die in de flens ontstaan kan waarnemen. De andere camera (de 
globale camera) kijkt in de lengte richting langs het profiel. Deze kan door middel van 
een spaak die op het profiel bevestigd is de hoekverdraaiing, de horizontale en de 
verticale Verplaatsing van het profiel bepalen. De beelden die de camera’s zien zijn te 
vinden in bijlage 2. De camera’s ’zien’ echter slechts ’lichtpuntjes’ en deze puntjes 
moeten gecorrigeerd worden voor bepaalde meetfouten (hoofdstuk 6) en de posities 
van de puntjes moeten omgezet worden in relevante gegevens (hoofdstuk 7). 
Bij het Hentschel systeem hoort ook een deel verwerking, dit bestaat uit twee appara- 
ten die de camera’s aansturen, deze halen de beelden binnen en verzorgen de 
stroomvoorziening van de camera’s. Verder is er ook een apparaat voor de aansturing 
van de camera’s. De camera’s scannen namelijk niet steeds het hele beeld. Een maal 
scannen ze het hele beeld om de markerposities vast te stellen. Hierna leggen ze een 
window om de marker heen. Deze windows blijven ze scannen, zo wordt het te 
scannen gebied veel kleiner. Bij de hoogste nauwkeurigheid scant een camera 937’5 
windows per seconde, er zijn echter minder markers zodat de markers meerdere malen 
per seconde gescanned worden. Afhankelijk van het aantal markers * 17’5 keer per 
seconde. De camera’s meten 20 seconden en ieder punt bestaat uit een x en een y 
positie, verder zijn er twee camera’s zodat er per belastingsstap 
937.5 x 20 x 2 = 37500 markerpostities naar de computer verzonden worden. Het 
apparaat stuurt dus de camera’s aan en verzorgt de hardwarematige verwerking van 
de meetgegevens. Verder regelt het apparaat de data versturing naar de PC die deze 
gegevens opslaat in files. 
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4.3 Meetfouten ten qevofqe van de opstellinq 

Als gevolg van de grote krachten (tot f 1200 N) buigen de balken van de 
opstelling door, dit ligt in de orde van tienden van millimeters. Het camera-systeem 
meet echter op 4.02 mm nauwkeurig zodat de verplaatsingen ten gevolge van het 
doorbuigen van de opstelling wei significant zijn. Hiervoor moet dus gecorrigeerd 
worden (paragraaf 6.1). Ten behoeve van deze correctie is een ’beamworld’ gecreëerd, 
di: zijr~ staafjes met rsfdere~tiv-markers die de beweging van de ophangpunten volgen 
(Zie bijlage 2). Met deze gegevens kunnen de meetwaarden voor het doorbuigen van 
het frame en het uitrekken van de ophangstrippen gecorrigeerd worden. 

Het profiel kan in axiale richting bewegen. Door de diepte-verandering van het 
profiel ontstaan er bij de globale camera meetfouten ten gevolge van perspectief 
fouten, ook deze zijn significant. Bij de correctie wordt er door middel van de lokale 
camera de axiale verplaatsing van het T-profiel gemeten, deze gegevens worden 
gebruikt voor de dieptecorrectie van de globale camera (paragraaf 6.2). 

De balk die ten opzichte van de lokale camera naar achter uitkipt brengt 
perspectief fouten met zich mee. Met de globale camera wordt de horizontale verplaat- 
sing van het profiel bepaald waarna de lokale camera met behulp van deze gegevens 
gecorrigeerd wordt (paragraaf 6.2). 

sei gerekend wordt. De scheefstand van de camera’s wordt gemeten. De scheefstand 
van het assenstelsel wordt dan gecorrigeerd met een rotatiematrix (paragraaf 6.3). 

Verder kunnen de camera’s scheef staan waardoor er met een foutief assenstel- 
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5 De meting 

Om te kunnen meten moet het profiel correct ingespannen zijn. Ten behoeve 
van de camera’s moet de hele constructie afgeschermd worden tegen hinderlijke 
reflecties. Ook is het belangrijk om de apparatuur ruim van te voren (. een uur) in te 
schakelen zodat deze kan opwarmen. Voor de meting moet op het Hentschel-systeem 
het programma HEW2 gestart worden. Op de meetcomputer moet het programma 
DMM199 gestart worden ten behoeve van de krachtmeting. 

als referentie-meting. Er is echter al een geringe voorbelasting ten gevolge van het 
gewicht van de krachtopnemer en de haak, het verwerkingsprogramma corrigeert hier 
voor. 

Per belastingsstap wordt er een meting gedaan. De belastingsstappen kunnen 
willekeurig genomen worden. Meestal is het handig om in het begin relatief grote belas- 
tingsstappen te nemen (1 00-200 Newton). In het kritische gebied (het kip-knikgebied) 
moeten wel kleine belastingsstappen genomen worden (10-30 Newton). Zo kan een 
volledige meting (heen en teruggaande beweging) in -c 40 belastingsstappen gedaan 
worden. 

De meting bestaat uit het opleggen van de verplaatsing (en daarmee de belas- 
ting) en de meetprocedure op beide computers starten. Voor of na de meting moet er 
een meting aan een loodlijntje gedaan worden om de scheefstand van de globale 
camera te meten. 

de files geconverteerd worden met het programma HENT2X. Dit programma zet de 
Hentcchelfiles (met daarin de meetgegevens) om in een leesbare file (Ascii-file). Dit 
dient ook te gebeuren met de file van de scheefstandmeting. Deze files moet nu via 
een diskette op de computer gezet worden waar de berekeningen plaatsvinden. Op 
deze computer moet dan het programma BUCKLING gestart worden. Dit programma 
leest alle gemaakte files in (meetfiles, scheefstandfiles en krachtopnemeríiles) en 
verwerkt deze nadat nog enige parameters ingevuld zijn. Het programma presenteert 
de resultaten getalsmatig of door middel van grafieken, dit kan gebeuren via het 
scherm, de printer of files. De hele gegevensstroom is schematisch weergegeven in 
bijlage 4. Voor de komst van het nieuwe programma ging die gegevensstoom een stuk 
omslachtiger zoals aangegeven in bijlage 3. 

De eerste meting geschiedt onbelast. Deze kan dan gedeeltelijk gebruikt worden 

Voor de gegevens verwerkt kunnen worden moeten op het Hentschel-systeem 
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6 Meetfouten 

Ten gevolge van het ongewenste doorbuigen van de verschillende constructie- 
deien treden, zoals reeds vermeld in paragraaf 4.2, enkele meetfouten op. Voor die 
fouten moet gecorrigeerd worden indien deze significant zijn. 

6=1 Verplaatsinq van de ophanapunten 

Ten gevolge van het doorbuigen van de constructie en het rekken van de 
ophangstrips wordt niet puur de buiging van het T-profiel gemeten. Om toch de juiste 
gegevens betreffende de doorbuiging te verkrijgen is het zaak om de verplaatsingen 
van de ophangpunten te kennen zodat deze van de meetwaarden kunnen worden 
afgetrokken. Hiertoe is een kruis tussen de ophangpunten gehangen. Dit kruis is in 
beide camera's zichtbaar. Het kruis wordt ook wei de 'beamworld' genoemd 
(Zie bijlage 1 en 2). 

Afbeelding 12 Verplaatsing van de ophangpunten. 

Waarin : n = aantal globale beammarkers n n 
HO = -L[g xi(') -E xi(')/ 

(O) = referentie toestand 
(1) = belaste toestand 
xi,yi = marker positie 

n 
1 4  

n 
vo = 
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6.2 Dieptecorrectles 

Ten gevolge van het verplaatsen van een object kan het voorkomen dat een 
object ten opzichte van de camera verder af of dichter bij komt te liggen. Dit kan 
negatieve gevolgen hebben voor de meting. Afbeelding 13 toont de optredende fout ten 
gevolge van zo’n verplaatsing. 

Afbeelding 13 De gevolgen van een dieptefout 

Om hiervoor te corrigeren moet eerst de A bekend zijn (A is positief als L 
toeneemt). De correctie vindt dan ais volgt plaats : 

- - L + A a  a, - - 
6, 

De vector äo die naar achter verplaatst wordt gezien als een verctor ä en lijkt dus 
kleiner, om met de juiste grootte te kunnen werken moet de bovengenoemde correctie 
worden toegepast. 

Omdat het nulpunt van de camera niet in het centrum van de lens ligt maar links onder 
moet de berekening enigszins anders worden uitgevoerd. Voor een willekeurige x-posi- 
tie gaat dat dan als volgt : 

- L+A - x, = (E-2,) ( ) +x, 
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Voor beide camera’s is deze correctie noodzakelijk. Omdat de gegevens van de 
globale camera nodig zijn voor de diepte correctie van de lokale camera, geschiedt 
deze correctie eerst. 

sen in de orde van millimeters. Uit de output van de lokale camera worden de gege- 
vens gehaald betreffende de mate van axiale verplaatsing per belastingsstap. Op deze 
manier is de A per belastingsstap bekend. Deze gegevens worden gebruikt om de 
glcbale camera te corrigeren. 

opzichte van de lokale camera hol staan. Hier verplaatsen de markers dus niet in een 

De globale camera meet de grootste fout omdat het profiel axiaal kan verplaat- 

Voor de lokale camera ligt dit iets moeilijker. Als het profiel uitkipt gaat het ten 

vlak maar hebben ze 
allemaal een andere 
verplaatsing naar ach- 
ter. Door de f5, de 
rotatie van het zwaar- 
tepunt ten gevolge van n 
kip, vindt er ook nog 
een diepteverplaatsing 
van de markers plaats. 
Voor de correctie van 
deze beide transversa- 
le verplaatsingen wordt 
er van uitgegaan dat 
deze zich als een 
halve sinus gedragen. Afbeelding 15 Perspectiefveranderingen van de lokale 
Verder is er nog de 
fout die optreedt door 
de verplaatsing van de ophangpunten. Deze laatste fout is een gevolg van het door- 
buigen van de opstelling en het rekken van de ophangstrips. 

camera 

De volgende formules geven weer hoe de hoek f5 en de horizontale verplaatsing H, 
afhankelijk zijn van de plaats x op Ret profiel. 

H, (x) = H, (O) cos(?) 

p (XI = p (0) cos(?) 
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Afbeelding 16 Verplaatsing van de flens- en lijfmarkers t.g.v. kip 

Zoals weergegeven in afbeelding 16 heeft een flensmarker A ter plaatse x een 
horizontale verplaatsing : 

Af (x) = HZ (x) +22sinp (x) +15 (1-cosp (x) ) = HZ (x) +22sinp (x) +7, 5p2 (x) 

en een lijfmarker B heeft ter plaatse x een horizontale verplaatsing : 

A, (x) = HZ (x) +1 (l-cûsp (x) ) * HZ (X) 

N.B. : Deze formules gelden alleen voor profielen met de in hoofdstuk 3 gegeven 
afmetingen. 
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6.3 De scheefstandcorrectie 

Omdat het, met behulp van een waterpas, perfect rechtzetten van de camera’s 
niet mogelijk is, wordt er voor de scheefstand van de camera’s gecorrigeerd. Met 
behulp van een loodlijntje wordt een eenmalige meting gedaan met de globale camera. 
Met behulp van deze meetgegevens wordt een rotatiematrix opgesteld. Met behulp van 
deze matrix worden alle metingen voor de scheefstand van de globale camera gecorri- 
geerd. Rij de ioka!e camer2 gaat dit iets anders. Door een plyfit door de flensmarkers 
te trekken kan de scheefstand van de lokale camera ten opzichte van de flens gemeten 
worden, ook hier wordt een rotatiematrix gemaakt. 

De scheefstandcorrectie dient plaats te vinden na de dieptecorrectie omdat de 
dieptecorrectie uitgaat van het midden van het beeld, dit midden wordt door de 
scheefstandcorrectie verlegd. Omdat het programmatechnisch erg moeilijk was deze 
volgorde te realiseren wordt de scheefstandcorrectie toch eerst gedaan. Er wordt 
echter bij de dieptecorrectie teruggerekend naar het oude middelpunt zodat de 
correctie toch goed is. 
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6.3.1 Scheefstandcorrectie voor de globale camera 

Afbeelding 17 Beeld 
scheefstandmeting 

a= arctan 

- 
Xgeroteerde assenk~uis= xq+yeZ 

Hieruit volgt : 

-- -- x = x,e, *e i +y Ce, *e i = x, *cos a +yc -s ina  
x= xcel~e2+y,e2*e2= xc*( -sina) +~;COS~ -- -- 

1 cosa sina 
-sina cosa of E= R i q  met Ri= 

Afbeelding 18 Scheefstand 
correct i e 

Alle markerwaarden van de globale camera (als vector) moeten dus met Ri worden 
vermenigvuldigd. 
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6.3.2 Scheefstandcorrectie voor de lokale camera 
De lokale camera geeft het volgende beeld van de flensmarkers als deze scheef 

staat opgesteld : 

xc - 
Afbeelding 19 Beeld lokale camera 

Bij de nulmeting (als het de flens nog niet geplooid is), worden de flensmarkers geacht 
op een horizontale lijn te liggen. Deze lijn is te gebruiken om het assenkruis aan te 
passen. Allereerst wordt in het BUCKLING programma een lijn door de markers 
getrokken met de ASYST-functie LEASTQ.POLY.FIT. De functie van deze lijn is 
yc=bxc+a. Nu kan de hoek y gedefinieerd worden als y=arctan(b). 

Hieruit volgt : \ I  
x- R2xX met 

Afbeelding 20 Scheef 
standcorrectie 

cosy 
~ 2 =  [-siny 1 siny 

cosy 

Alle markenvaarden van de lokale camera (als vector) moeten dus met R, worden 
vermenigvuldigd. 
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6.4 Voorbelastinqcorrectie 

De eerste meting aan het profiel vindt plaats zonder dat belasting uitgeoefend 
wordt. Het profiel is dan echter al belast door het gewicht van de haak, de krachtop- 
nemer en de verbindende schakels. Dit gewicht bedraagt momenteel 12,5 N. De 
doorbuiging van Ret profiel ten gevolge van deze 12,5 N mag niet verwaarloosd 
worden. Er moet dus een fictief O-niveau berekend worden. 

qi jili;$$li; _::<:.:<:<:<:<: .:::::*::i:; ..:.:.; . . :::*::,:.> .:::I::::;>: .<.. . .. . . . . . . .<.< . .<..<,. .<.... . .<.<.< . .<<_<, .,.,. . , ... :: . ++,* 
I ,  I 

Afbeelding 21 Doorbuiging t.g.v. voorbelasting 

--- - - 
3EI 3EI 2EI 48EI 

Een acceptabele benadering voor de situatie bij het kip experiment is : 
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Het midden van het profiel wordt aangegeven met de mFflensmarker, en heeft de 
coördinaten (xmf,ymf). Van de ne marker met de coördinaten (x,,y,J geldt : 
?&,=x,-xmf en de nieuwe y-coördinaat wordt : 
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7 De verwerking 

Het BUCKLING-programma verwerkt de meetgegevens. Allereerst vraagt het 
programma om de defaults zoals aantal markers en dergelijke. Deze defaults worden in 
een file opgeslagen met de naam van de meting (tba680b) met de extensie 'dfl'. De 
eerste twee letters van de naam van de meting vertegenwoordigen de initialen van de 
persoon die de meting verricht heeft. De derde letter staat voor het nummer van Ret 
profiel, de cijfers geven de profiellengte in millimeters aan. De laatste letter staat voor 
het metingnummer aan dat profiel. 

Het programma vraagt nu om de namen van de files, dit zijn de metingfiles, de 
hoekmetingfiles en de krachtmetingfiles. Als deze gegevens bekend zijn kan in het 
menu de optie compute gekozen worden waarna de files ingelezen en bewerkt worden. 

Bij het bewerken horen de correcties uit hoofdstuk 6. Verder worden dan de 
relevante gegevens berekend : 

Globaal : - de verticale verplaatsing van het zwaartepunt vz. 

- de hoekverdraaiing B 
- de horizontale verplaatsing van het zwaartepunt HZ. 

Lokaal : - Het amplitude van de golf AMPL. 

Hierna kan tussen de opties 'text output' en 'graphics output' gekozen worden. In 
beide gevallen zijn meer uitvoermogelij kheden mogelijk. De uitvoer kan geschieden 
naar het scherm, naar de printer of naar een file. Bij de optie 'graphics output' kan nog 
gekozen worden uit verschillende plaatjes : - Position - Displacement 

- AMPL. - Force 
- HZ - Force 
-w - Force 
- B  - Force 
- HZ - B  
- HZ - AMPL. 

Hiervan laat het eerste plaatje de gecorrigeerde golf zien. 
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8 Conclusies 

In het begin van deze stageperiode luidden de doelstellingen : 
- Het doen van metingen; 
- Het verwerken van de metingen; 
- Het evalueren van de meetresultaten; 

Er werd toen echter al gemeten met de tweede camera omdat er aan de resultaten 
van de verplaatsingsopnemers getwijfeld werd. Gaandeweg werd de tijdelijke verwer- 
king uitgebreid en bleek uit metingen dat er inderdaad fouten optraden bij de verplaat- 
singsopnemers. Er werd toen besloten om met twee camera’s te meten, hiervoor 
moest een verwerkingsprogramma komen. 

De nieuwe doelsteling luide : 
- Het maken van een nieuw verwerkingsprogramma (met behulp van bestaande 

procedures en nieuwe procedures) 

In het oude verwerkingsprogramma gebeurde de verwerking van het lokale en 
het globale gedeelte nog gescheiden. Omdat er nu interactie is tussen beide beelden 
(de camera’s worden d.m.v. gegevens van de andere camera gecorrigeerd) kan de 
verwerking niet meer gescheiden gebeuren. Hiertoe moesten veel procedures aange- 
past worden, ook moest er een nieuwe menu-structuur komen. Verder moesten er veel 
nieuwe procedures komen voor het binnenhalen en verwerken van de gegevens van 
de globale camera. Het nieuwe programma slaat de default gegevens ook op zodat alle 
gegevens van een proef (zoals aantal markers) bewaard blijven. De proef kan op deze 
manier altijd nog voor een tweede keer verwerkt worden. 

De taal ASYST is zeer geschikt voor het doen van metingen omdat gegevens op 
een eenvoudige wijze geimporteerd kunnen worden. De programmeerwijze kan soms 
echter omslachtig genoemd worden. Een echt nadeel van de taal ASYST is de 
mogelijkheid om fouten op te sporen en te verbeteren (debuggen). Als een programma 
eenmaal goed ingelezen is, is de foutmelding vaak beperkt tot een mededeling dat er 
iets fout is. Er wordt echter vaak niet gemeld wat er fout is en waar de fout zit. In een 
programma van t 4000 regels kan dit tot grote problemen leiden. 



~ 
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Bijlage 2 Beeld van de camera’s 

Beamwor Id 
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Spaak 

1 Beeld van globale-camera 

Beamwor Id 

F le nsmarkers 
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* ’ LijTmarkeYs 

Beeld van locale-camera 
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verplaatsingsopnemers) 

40 ascii fdes 
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(Camera hoek meting) 
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aif570a 
tbalfaol 
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I I 
YTOUWTRY 
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TBALFA01 (Matlab) 
TBALFA02 

I 
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I 
I 

EDITOR I 

(profiel metingen) 
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ï file 

verplaatsingsopnemers) 
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1 bin file 

Dataverwerking (nieuw) 

I 

40 henLChe1 files 
(profiel metingen) (Camera hoek meting) 

2 hen’chel files 

1 ascii file î ascii file 



Bijlage 5 Een geplooid profiel 



Bijlage 6 Een geplooid en gekipt profiel 
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VARSBUCK.PRG 

ECHO.OFF 

def.VUport (def) \ nodig voor forget.all, anders kan deze het text-window 
\ en de graphics-vuport niet vergeten. 

15 set.file.parse 
def.VUport !inesedit 

FORGET.ALL 

token rnarker.arr.gl 
token ref.arr.gl 

integer scalar nr.of.gfloor.rnarkers 
integer scalar nr.of.spoke.markers 
integer scalar nr.of.glbearn.rnarkers 

integer scalar nr.of.flange.rnarkers 
integer scalar nr.of.web.rnarkers 
integer scalar nr.of.lbeam.markers 
integer scalar nr.of.lfloor.rnarkers 

integer scalar nr.of.rnarkers 
integer scalar nrmark 
integer scalar nr.rnark.gl 
integer scalar nr.of.rneasmts 

integer scalar dis.xz.rn2 
integer scalar dis.yz.rn2 
real scalar gl.rnm.cor 

token index.nr.gl 

token false.angle.camera.gI 
token rotation.rnatrix.gl 

real scalar depth.carn.gl 
real scalar depth.cam.lok 

real scalar x.R 
real scalar x.wb 
integer scalar rnid.flange 
integer scalar rnid.web 
real scalar betax 
real scalar hzx 
real scalar eps 
token sinfl 
token sinwb 

15 string def.values.file 
15 string ang.cor.file 
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15 string name.def.file 

integer scalar x l  .ang 
integer scalar y1 .ang 
integer scalar x2.ang 
integer scalar y2.ang 

20 string NAME.BIN.FILE 
20 string ARR.NAME 

teken eiPa?Pne;i .dat 
token force 
reai scalar zero.value. 1 \ nulwaarden en vermenigvuldigingsfactoren voor de 
real scalar mult.factor.1 
real scalar force.hooke&presc.box \ zwaartekracht door belastingshaak en druk- 

real scalar force. by.hooke 
real scalar displ.by.hooke 

\ doos. 
\ zwaartekracht alleen door belastingshaak. 
\ verplaatsing in midden profiel door 

20 STRING RES.FILE.POSITION 
15 STRING FILENAME.RES&COMM. 
15 STRING DEFAULT.RES&CBMM. 
50 STRING COMMENT 
15 STRING PROF.NAME 
30 STRING SEARCH.PART 
TOKEN INDEX \ Formeer eerst een token 

\ (grootte van array is nog 
\ niet bekend). 

\ zwartekracht belastingshaak. 

token REF.ARR 

token wave.arr 

token WAVE.ARñAYS 

\ array met daarin data van de markers-ASCII- 
\ file verkregen voor aanbrengen belasting. 

\ ASCII-file verkregen na aanbr-belasting 

\ de data (van een met.) van de markers-ASCII- 
\ file verkregen na aanbrengen belasting. 

\ naam sinusgolf-file 

\ array met daarin de data van de markers 

\ arrays van metingen met daarin, per array, 

15 string NAME.HENT.FILE 
15 string default.name.hent.file 

integer scalar NR.OF.MAR.FILES \ aantal (locale) metingen 

integer scalar MID.MARK.NR 
integer scalar R0WS.ASCII.FILE.N \ aantal rijen markers-file, scalar 

integer scalar COUNTER.MAR.FILES \ meting file-teller nodig in loop van 

integer scalar COL.REF.ARR 
\ array 

integer scalar COL.REF.ARR.GL 

\ markernummer midden profiel. 

\ nodig voor loop in WRITE.*.FILE.IN.ARRAY 

\ WRITE.WAVE.FI LE. I N.ARRAYS 
\ aantal kolommen verkregen uit referentie- 

\ 20 string POSITION.FILE \ naam resultaatfile uit POSITION.PRG 

token XO.PIX.DAT \ x-positie marker i voor aanbrengen belasting in pixels. 

prg. blz. 2 



token 
token 
token 

X1.PIX.DAT 
YO.PIX.DAT 
Y1.PIX.DAT 

\ x-positie marker i na aanbrengen belasting in pixels. 
\ y-positie marker i voor aanbrengen belasting in pixels. 
\ y-positie marker i na aanbrengen belasting in pixels. 

token gx0.pix.dat 
token gxl .pix.dat 
token gy0.pix.dat 
token gyl .pix.dat 

real scalar PM 
real scalar ZHOR 

real scalar ZVER 

real scalar BETA.MID.PROF 
integer scalar measfile.nr 

\ puntkracht in N op midden profiel. 
\ horizontale verplaatsing in mm van 

\ vertikale verplaatsing in mm van 
i zwaartepunt Z op pröfiei. 

\ zwaartepunt Z op profiel. 
\ hoekverdraaiing in rad in midden van profiel. 

\ nummer van de te berekenen meetfile 

real scalar LEAST.SQ1-B \ coefficient B in functie Y = BX + A verkregen 
\ na toepassing kleinste kwadraten methode #1 
\ in stap C1 van dit programma. 

real scalar FALSE.ANGLE.CAMERA \ hoek die scheefstand hotizontale as 
\ van assenstelsel camera t.o.v. lengte- 
\ as profiel aangeeft, in rad. 

real dim[ 2 , 2 ] array ROTATION.MATRIX1 \ matrix gebruikt bij roteren ascen- 
\ stelsel (bij correctie scheefstand 
\ camera). 

token index.nr 
token web.marker.nrs 
token flange.marker.nrs 
token 1beam.marker.nrs 
token ffloor.marker.nrs 

integer scalar mar.counter1 
integer scalar flange.mar.counter 
integer scalar web.mar. counter 
integer scalar 1beam.mar.counter 
integer scalar Moormar.counter 
integer scalar web&Ifloor.mar.counter 

token web.mar.arr 
token flange.mar.arr 

token 1beam.mar.arr 
token Ifloor.mar.arr 

token marker.arr 
token flange.x.dat 
token flange.y.dat 
token web.x.dat 
token web.y.dat 
token Ibeam.x.dat 
token Ibeam.y.dat 
token ffloor.x.dat 
token ffloor.y,dat 
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real scalar TOTDIST.MARKMM 

real scalar TOTDIST.MARKPIX 

real scalar COR.PIX.MM 
token glbeam.marker.nrs 
token spoke.marker.nrs 
token gfloor.marker.nrs 

\ afstand tussen twee buitenste markers 

\ afstand tussen twee buitenste markers in 
\ op de flens in mm. 

\ pixels 
\ omrekenfactor, geeft [mm/pixei] aan. 

integer acaiar gibearn.mar.counier 
integer scalar spoke.mar.counter 
integer scalar gfloor.mar.counter 
integer scalar gfloor&spoke.mar.counter 
token glbeam.mar.arr 
token spoke.mar.arr 
token gfloor.mar.arr 

token marker.gl.arr 
token glbeam.x.dat 
token glbeam.y.dat 
token spoke.x.dat 
token spoke.y.dat 
token gfloor.x.dat 
token gfloor.y.dat 
real scalar TOTDíST.MARKMM.GL \ afstand tussen twee buitenste markers 

real scalar TOTDIST.MARKPIX.GL \ afstand tussen twee buitenste markers in 

real scalar COR.PIX.MM.GL 

\ op de flens in mm. 

\ pixels 
\ omrekenfactor, geeft [mm/pixei] aan. 

token web.xO.dat 
token web.yO.dat 
token flange.xO.dat 
token flange.yO.dat 
token Ibeam.xO.dat 
token Ibeam.yO.dat 
token Ifloor.xO.dat 
token HIoor.yO.dat 

token glbeam.xO.dat 
token glbeam.yO.dat 
token spokex0,dat 
token spoke.yO.dat 
token gfloor.xO.dat 
token gfloor.yO.dat 
real scalar cor.mov.dat 
real scalar x.lbeam 
real scalar cor.factor 
integer scalar counter 
real scalar x.lbeam0 
token flange.rel.y.dat 
real scalar 1eastsq.a 
real scalar 1eastsq.b 
real scalar 1eastsq.c 
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real scalar 1eastsq.d 
TOKEN XRESULT \ array met X-waarden gecorrigeerd voor 

\ de stappen C1 tot met C7. De grootte van 
\ dit array wordt pas bij het rekenen bepaald 
\ door naar NR.MARK te kijken. ZIE OOK AAN HET 
\ EINDE VAN DIT PROGRAMMA: 'MARKERS.IN.ARRAY' 

\ array met Y-waarden gecorrigeerd voor 
\ de stappen C1 tot met C7. Zie ook hierboven 

\ functie van de afstand tot het midden van het 
\ profiel, in rad 

TOKEN YRESULT 

token BETA.FUNC.POS.DAT \ hoekverdraaiing beta van het profiel als 

real scalar WIDT#.Fl."E \ breedte flens. 

token virt.displ.by.rotation 
real scalar height.web.markers 
real scalar free.flange.width 
15 height.web.rnarkers := 
13.5 free.flange.width := 

token DlST.MlD.MM.DAT 
real scalar I 
token SPLINES.MATRIX 
token ALL.ALPHAS 
token SPLINE.POINTS 

token X.COORDS.SPLINE.POINTS 
token AMP 

token FORCE.TO.AMP 

token HZTO.AMP 

token plot.file.nrs.array 
token textplot.file.nrs.array 

\ splines uitgedrukt in matrixvorm. 
\ 'weegfactor' alpha voor elke spline. 
\ bevat alle y-coordinaten 

\ verkregen m.b.v. SPLCNES. 
\ bevat de bijbehorende x-coordinaten. 

\ array waar max amplitudes in 
\ opgeslagen worden 

\ inhoud: waarden van opgelegde krachten 

\ inhoud: vertikale verplaatsingen 

\ array met dexelfde dim als AMP, 

\ array met dexelfde dim als AMP, 

real dim[ 4 ] array SPLINES.FOR.ONE.POINT \ bevat de bijdragen van de vier per 

real dim[ 4 ] array ALPHAS.FOR.ONE.POINT \ bevat 'weegfactoren' van de vier 
\ punt beschouwde splines. 

\ per punt beschouwde splines. 

integer scalar NR.OF.SPLINE.POINTS 

real scalar LENGTH.COMPUTED.INTERVAL 

real scalar BEGlN.COMPUTED.INTERVAL 
real scalar END. COM PUTED. I NTERVAL 
real scalar 1 ST.PART.COMPUTED.INTERVAL 
real scalar 2ND.PART.COMPUTED.INTERVAL 
real scalar COMPUTED.POSITION 

\ aantal verkregen punten na toe- 

\ lengte beschouwde gebied 
\ passing van splines. 

\ (= afstand tussen twee markers). 

\ variabele die van het begin tot het 
\ einde van het beschouwde gebied 
\ gebied loopt. 

real scalar XCOORD 
integer scalar NR.0F.I NTERVAL 
integer scalar NR.OF.INTERVAL-1 
integer scalar SPLINECOUNTER 

\ x-coordinaat van een spline-punt. 
\ nummer van een beschouwd gebied. 

\teller voor het aantal berekende 
\ SPLINE.POINTS. 
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real scalar MAX.AMPLITUDE 

integer scalar NMAX.GULF 
integer scalar NMI N.G ULF 
integer scalar MI N.MAX.COUNTER 
real scalar FUNC.VALUE1 
real scalar FUNC.VALUE2 
real scalar MIN.GULF 
real scalar MAX.GULF 
real dim[ 4 ] array XNUL 
real dim[ 150 ] array X.COORDS.FOR.MIN.MAX \ beschouwde x- en y-arrays voor 
reai dim[ i50 ] array ~ ’ . ~ ~ ~ ~ ~ § . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~  \ bepaler: min, m a  en 

\ nuldoorgangen. 
integer scalar nr.of.measfiles 
to ken wave.f iles.array 
integer scalar counter1 
real scalar hz.beam.cor 
reai scalar vz.beam.cor 
token HM 
token VM 
token M2X 
token M2Y \ Idem 
token HZ 
token VZ 
token beta 
real scalar dis.rn2.m 
\ real scalar L 
real scalar ly 
real scalar E 
\ real scalar force.hooke&press.box \ zwaartekracht door belastingshaak en druk- 

\ real scalar force.by.hooke 
\ real scalar dispi.by.hooke 

\ integer scalar nr.of.measmts \ lengte van de eerste kolom van de stack-array 
real scalar E - Z  

\ maximale amplitude van de uit- 
\ dempende sinusgoif. 

\teller voor maximum goif. 
\ teller voor minimum goif. 

\ eerste en tweede beschouwde functie- 
\ waarde in loop. 

\teller voor doorlopen alle coördinaten 

\ min en max golf. 

\ array met nuldoorgangen 

\ gemeten verticale verplaatsing door opnemer 3 
\ Positie marker 2 (virtueel) 

\ werkelijke horizontale verplaatsing van zwaartepunt Z 
\ werkelijke vertikale verplaatsing van zwaartepunt 2 
\ hoekverdraaiing profiel bij belasting 

\ lengte van het profiel. 
\ traagheidsmoment t.o.v. y-as, zie blz 5 De Vries. 
\ elasticiteitscomponent bij compressie, zie blz 4 De Vries. 

\ doos. 
\ zwaartekracht alleen door belastingshaak. 
\ verplaatsing in midden profiel door 

\ zwartekracht belastingshaak. 

\ afstand van het bevestigingspunt wan opnemer 2 
\ op het profiel tot het zwaartepunt van het profiel 

\ (voor bepaling van de ligging van het zwaartepunt zie 
\ verslag van R. de Vries, juli 1990, blz 4) 

real scalar L1-2 \ afstand tussen de bevestigingspunten van de opnemers 1 en 2 
\ op het profiel 

real scalar L2-3 \ afstand tussen de bevestigingspunten van de opnemers 2 en 3 
\ op het profiel 

real scalar zero.value.2 
real scalar delta.zero.value.2 
real scalar mult.factor.2 

15 STRING RES.FILE.MARKERS 
\ 15 string 1arge.res.file.marker; \ zie comment. bij local menu in buckling.prg 

1 5 STRI NG FI LENAM E. RES&COM M ENTS 
15 STRING DEFAULT. RES&COMMENTS 
integer scalar plot.counter1 
integer scalar plot.counter2 
integer scalar plot. graph .file. nr 
integer scalar texiplot.counter1 
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integer scalar textplot.counter2 
integer scalar textplot.graph.file.nr 
token index.arr 
real scalar number.of.char.hor \ aantal karakters per label. 
real scalar number.of.char.ver 
real scalar hor.pos.label.hor \ hor en ver positie van label ten 
real scalar ver.pos.label.hor \ opzichte van streepje op hor as. 
real scalar hor.pos.label.ver \ hor en ver positie van label ten 
real scalar ver.pos.label.ver \ opzichte van streepje op as. 
real scalar pos.lst.label.hor \ posities van labels. 
real scalar pos.lst.label.ver 
real scalar hûi.sxis.sectioiis \ secties van de hûiizûntaale e:: vertik+ 
real scalar ver.axis.sections \ le as. 
real scalar every.ith.label.hor \ elke i secties een label op de hor en 
real scalar every.ith.label.ver \ vertikale as. 
integer scalar show.data.file.nr 
integer scalar show.graph.file.nr 
integer scalar data.counter 
integer scalar data.countet-1 
integer scalar data.counter2 
real scalar begin.value.hor.axis 
real scalar begin.value.ver.axis 
real scalar end.value.hor.axis 
real scalar end.value.ver.axis 
integer scalar nr.output.coior 
integer scalar PLOTTING.GLOBAL. BUCK. FI LES 
integer scalar PL0lTING.LOCAL.BUCK. FI LES 
integer scalar PLOlTING.POSITI0N.DISPlACEMENT 
integer scalar SOLID&SYMBOL.POINTER 
35 string title 
25 string date 
35 string info 
5 string measfile.force 
25 string text.hor.axis 
25 string text.ver.axis 
25 string name.plot.file 
25 string plot.data 
15 STRING DEFAULT.NAMES 
15 STRING false.ang.meas 
Token New.Palette 

\ nr. van file waarvan data opgevr. wordt. 
\ nr. van file waarvan grafiek opgevr. wrd. 

\ beginwaarde op de horizontale en 
\ vertikale as. 
\ eindwaarde op de horizontale en ver- 
\ tikale as. 
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COMPBUCK.PRG 

Echo.off 

\ Begin van rccrhee:! LOCAL! 
\ Enkele defaults instellen 
" data.arr" arr.name *I:= 

" tba600b.DMM" name.bin.file 'I:= 

I' HENT2ASC .O02 CAMI" searchpart *I:= 

O counter := 
7 mid.flange := 
2 mid.web := 

\ De hieronder staande procedures 
\ NAME.UNNAMED.ARR., COPY.SUBFILES>ARR. en WRITE.BIN.FILE.TO.ARR. 
: NAME.UNNAMED.ARR. \ BIZ 2 DISKIO.UTL 

CREATECOPY '' ARR.NAME "CAT "EXEC 
V 

: COPY.SUBFILE>ARR. 
8 3 FIX.FORMAT 
STACKCLEAR 
FILE.CONTENTS SWAP 
1 SUBFILE FILE>U"AMED.ARRAY 

FI LE.CLOSE 
NAME. U"AMED.ARR. 

t 

: WRITE.BIN.FILE.TO.ARR. 
CHDIR DMM 
?FILE.OPEN IF FILE.CLOSE THEN 
NAME.BIN.FILE DEFER> FILE.OPEN 
CHDIR .. 
COPY.SUBFILE>ARR. 
STACK.CLEAR 
t 

\ BIZ 15 DISKIO.UTL 

\ BIZ 15 DISKIOUTL 

\ Bewerkingen die nodig zijn om de gecorigeerde kracht uit de drukdoosgegevens 
\ te  halen. 
: force.comp 
WRITE. BI N. FI LE.TO.ARR. 
ARR.NAME "EXEC \ zet de array met daarin de data van de binaire file 

\ (output van een meting met de inductieve ver- 
\ plaatsingsopnemers) in de stack. 

1 !dim nr.of.measmts := \ nr.of.meacmts wordt de lengte van de 
\ eerste kolom van de stack-array. 

real dim[ nr.of.measmts ] unnamed.array equiv> channel1 .dat 
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real dim[ nr.of.measmts ] unnamed.array equivi force 
O channell.dat := 
O force := 
xsect[ ! , 1 ] channell.dat := 

\ mkR Correctie voor massa’s van belastingshaak en drukdoos m** 

channel1 .dat zero.value.1 - mult.factor.1 * force := 
force force.hooke&press.box + force := \tel bij de gemeten kracht 

\ de zwaartekracht door de 
\ belastingshaak en de drukdoos 
\ op. 

-1 4 FIX.FORMAT \ standaard instelling voor asyst voor het aantal cijfers 

\ FORGET REF.ARR 
\ Bij markermetingen wordt allereerst een data-file aangemaakt die de marker- 
\ posities in onbelaste toestand bevat, de referentie-file. Na aanbrenging 
\ van de belasting wordt er een array aangemaakt die de markerposities in be- 
\ laste toestand weergeeft, de meetfile. Na een reeks bewerkingen in het 
\ onderstaande programma wordt een file verkregen die de relatieve 
\ verplaatsingen van de markers in de y-richting bevat. Uit deze 
\ relatieve verplaatsingen kan de globale vorm van de uitdempende sinusgolf 
\ bepaald worden. 

\ achter de komma. 

\ In het programma wordt gebruik gemaakt van verschillende vergelijkingen en 
\ rekenstappen. Hoe deze vergelijkingen en rekenstappen verkregen zijn 
\ staat vermeld in de verslagen van J. de Vries, juli 1990, blz 25 t/m 27 en 
\ R. Willems, juli 1991, biz xxx t/m xxx 
: WRITE.REF.FI1E.IN.ARR 
REAL DIM[ NR.MARK , COLREF.ARR ] unnamed.array equiv> REF.ARR 
WEAL DIM[ NR.MARK.GL , COL.REF.ARR ] unnamed.array equiv> REF.ARR.GL 

\ De array REF.ARR heeft het aantal rijen dat in de ASCII-file staat + 1 
\ In de ’extra’ rij staat steeds het aantal kolommen van de ASCII-file. 
\ Deze rij wordt aangemaakt bij het doorlopen van de onderstaande loop. 

O R0WS.ASCII.FILE.N := 
chdir local 
NAME.HENT. FI LE DEFER> BASIC. OPEN 
chdir .. \terug naar c:\asyst 

\ naar sub-dir voor name.hent.file 

BASIC.READ DROP 
BEGIN 

\ lees de eerste lege regel en ’drop’ deze. 

R0WS.ASCII.FILE.N 1 + R0WS.ASCII.FILE.N := 
BASICREAD 

COL.REF.ARR 1 + 1 DO 

LOOP 
REF.ARR [ R0WS.ASCII.FILE.N , i ] := 

ROWS.ASC1I.FILE.N NR.MARK = \ Vul de aangemaakte array 
UNTIL 

BASICREAD DROP 
O R0WS.ASCII.FILE.N := 
BEGIN 

ROWS.ASC1I.FILE.N 1 + R0WS.ASCII.FILE.N := 
BAS IC. READ 

COL.REF.ARR 1 + 1 DO 
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REF.ARR.GL [ R0WS.ASCII.FILE.N , i ] := 
LOOP 

R0WS.ASCII.FILE.N NR.MARKGL = 
UNTIL 

BAS IC.CL0S E \ aantal aangemaakte rijen 
9 \ is aan het aantal markers. 

: WRITE.WAVE.FILE.IN.ARR 
chdir local 
NAME.HENT.FILE DEFER> BASIC.OPEN 
&dia ms 

BEGIN 

UNTIL 
BEGIN 

BASICREAD search.part = 

R0WS.ASCII.FILE.N 1 + R0WS.ASCII.FILE.N := 
BASI C. R EAD 

COL.REF.ARR 1 + 1 DO 

LOOP 
WAVE.ARR [ R0WS.ASCII.FILE.N , i ] := 

R0WS.ASCII.FILE.N NR.MARK = 
UNTIL 
BASIC.READ DROP 
O R0WS.ASCII.FILE.N := 
BEGIN 

R0WS.ASCII.FILE.N 1 + R0WS.ASCII.FILE.N := 
BAS I C. READ 

COL.REF.ARR 1 + 1 DO 

LOOP 
MARKER.ARR.GL [ R0WS.ASCII.FILE.N , i ] := 

R0WS.ASCII.FILE.N NR.MARKGL = 
UNTIL 
BASIC.CLOSE 
9 

: GET. RES.FI LE.POSITI ON 
chdir bin 
RES.FILE.POSITION DEFER> FILE.OPEN 
chdir . . 
1 SUBFILE \tutorial. 
FILE>UNNAMED.ARRAY 
FI LE.CLOSE 

\ veranderen van directory 

\ ( weer terug naar c:\asyst ) 
\ Zie voorbeeld blz 1-17-1 1 

\ Er staat nu een unnamed array 
\ met DIM[ NR.OF.MEASMTS J in 
\ de stack. 

[SIZE \ Nu staat NR.OF.MEASMTS in 
\ de stack. 

NR.OF.MEASMTS := 
STACKCLEAR 

\ hmwM B. VERWERKEN FILES VERKREGEN NA METINGEN *M*m 
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\ Hieronder worden uit de twee verkregen files (referentie-file, meetfile) en 
\ de resultaat-file van het programma POSITION de bruikbare gegevens gehaald. 
\ Met deze gegevens wordt in gedeelte C verder gerekend. 

\ In de hieronder procedure GET.NAMES&NUMBERS.lST.RUN worden alle arrays, 
\tokens en scalars gedefinieerd die bij verwerking de eerste meting nodig 
\ zijn. Als er na de eerste meting nog andere metingen gedaan worden is het 
\ niet nodig om wederom gegevens als bijvoorbeeld de namen van de 

\ -VOLGENDE REGEL FOUT !! POSITION.PRG ??????????? 

\ in te lezen. Bij een volgende meting hoeven alleen de naam 
\ van de marker-file verkregen na een andere belasting dan de 
\ eerste en het nummer van het belastingsgeval ingegeven te worden. Dit 
\ kan met de verderop in dit programma staande procedure 
\ GET.VARIABLE. NAM ES&NUMBERS. 
: GET- INIT. NAMES&NUM BERS 
\ SCREEN.CLEAR 
real dim[ NR.MARK ] unnamed.array equiv> XO.PIX.DAT \ Hier worden de tokens 
real dim[ NR.MARK ] unnamed.array equiv> X1 .PIX.DAT \ gedefinieerd. Het zijn 
real dim[ NR.MARK J unnamed.array equiv> Y0.PIX.DAT \ allemaal 1-dim-arrays 
reai dim[ NR.MAWK ] unnamedarray equiv> MI .PiX.ûAT \ met iengte NR.MARK 

real dim[ NR.MARK.GL ] unnamed.array equiv> GXO.PIX.DAT \ Hier worden de tokens 
real dim[ NR.MARKGL ] unnamed.array equiv> GX1 .PIX.DAT \ gedefinieerd. Het zijn 
real dim[ NR.MARK.GL ] unnamed.array equiv> GYO.PIX.DAT \ allemaal 1-dim-arrays 
real dim[ NR.MARK.GL J unnamed.array equiv> GY1.PIX.DAT \ met lengte NR.MARK 

O XO.PIX.DAT := 
O X1 .PIX.DAT := 
O YO.PIX.DAT := 
O Y1.PIX.DAT := 

O GX0.PIX.DAT := 
O GX1.PIX.DAT := 
O GYO.PIX.DAT := 
O GY1.PIX.DAT := 

\ Procedures om array uit referentie-file in 
WRITE.REF.FILE.IN.ARR \ stack te krijgen. 

REF.ARR \ Wordt verkregen na uitvoer van de twee 
\ hierboven staande procedures. 

DUP \ Dupliceer verkregen array. 
\ Hieronder wordt twee keer een XSECT-bewerking 
\ op de array verkregen uit de referentie-file ge- 
\ daan. XSECT maakt een sub-array van de stack-array 
\ Na een XSECT-bewerking wordt de bewerkte array 
\ geheel uit de stack gegooid, bij een bepaald 
\ aantal XSECT-bewerkingen op een array moet 
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\ die te bewerken array dus ook datzelfde aantal 
\ keren in de stack staan. Met DUP wordt een 
\ bovenaan in de stack staand element gedupli- 
\ ceerd. 

\ - LET OP!!! - 
\ ASYST schrijft de data uit de ASCII-file in een andere volgorde in 
\ de array!!! In de ASCII-file staan in de meest linkse kolom de x-coordinaten, 
\ in de ASYST-array staan deze data in de meest rechtse kolom. ASYST schrijft 
\ in iedere array ook nog een teller weg, die aangeeft hoeveel kolommen er op 
\ elke rij staan. 
\ De kûlûfifieii die vûûï het pïûgiâmma MARKERS.PRG U:uikba:e gegevens bevatkc: 
\ zijn kolom 4 (Y-coordinaten) en kolom 7 (X-coordinaten). 

XSECT[ ! , 7 ] XO.PIX.DAT := 
XSECT[ ! , 4 ] YO.PIX.DAT := 

\ Definieer kolom 7 en 4 van de 
\ referentie-array als respectievelijk 

\ XO.PIX.DAT en YO.PIX.DAT. 

ref.arr.gl 
dUP 

XSECT[ ! , 7 ] GXO.PIX.DAT := 
XSECT[ ! 4 ] GY0.PIX.DAT := 

x0.pix.dat y0.pix.dat laminate 
equiv> ref.arr \ x0- en y0.pix.dat worden opgeslagen in ref.arr 

gx0.pix.dat gy0.pix.dat laminate 
equiv> ref.arr.gl 

GET.RES.FILE.POSITI0N 
I' READ.POSITION. FI L E  "exec 

: GET.RUN.NAMES&NUMBERS 
FORCE [ measfile.nr ] PM := 

WRITE.WAVE.FILE.IN.ARR 
wave. arr 
DUP 
XSECT[ ! , 7 ] X1.PIX.DAT := 
XSECT[ ! , 4 ] Y1 .PIX.DAT := 

\ Procedures om marker-file verkregen na 
\ aanbrengen belasting in stack te plaatsen. 

\ Definieer kolom 7 en 4 van de "wave"- file 
\ als respectievelijk X1 .PIX.DAT en 

\Yl.PiX.DAT 

marker.arr.gl 
DUP 
XSECT[ ! , 7  ] GX1 .PIX.DAT := 
XSECT[ ! , 4 ] GYl .PIX.DAT := 

x l  .pix.dat y1 .pix.dat laminate equiv> wave.arr 
gxl .pix.dat gyl .pix.dat laminate equivi marker.arr.gl 
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\ Begin van voorheen LOCAL2 
\ Verwerking van de verkregen arrays 
\ In deze stap worden de markers herkend en in de juiste array 
\ geplaatst. Dit gebeurdt voor beide camera's. 
\ Datum : 16-1 1 -'92 
\ Auteur : Teun van den Berg 

\ HIER VOLGT HET LOCALE GEDEELTE : 

: get.web&flange.marker.nrs 
\ Deze manier van scheiden Reeft als gevolg dat de aantallen van de 
\ veschillerabe mafkers, van te voren bekend moeten zijn. Veibei iììoeten 
\ de Ibeammarkers boven de flensmarkers zitten en de flensmarkers weer boven 
\ de lijf(=web)markers en de lfioormarkers. De Ifloormarkers moeten dan 
\ rechts van de lijfmarkers zitten. 
O mar.counter1 := 
O flangemar.counter := 
O web.mar.counter := 
O 1beam.mar.counter := 
O ifloor.mar.counter := 
O web&ffloor.mar.counter := 

nr.of.flange.markers nr.of.web.markers + nr.of.lbeam.markers + 
nr.of.lfloor.markers + nr.of.markers := 

y0.pix.dat 
sort&index 
create.copy index.nr 
stack.clear 

\ zet y-waarden van referentie-array op stack 

begin 
mar.counter1 1 + mar.counter1 := 
index-nr 
dup [ mar.counter1 ] \ Haal index met indexnummer mar.counter1 uit array 
nr.oó.lbeam.markers 
cif 

Ibeam.mar.counter 1 + 1beam.mar.counter := 
Ibeam. marker. nrs 
mar.counter1 swap 
[ Ibeam.mar.counter J := 

index.nr 
dup [ mar.counter1 ] 
nr.of.lbeam.markers nr.of.flange.markers + 
< i f  

else 

flangemar.counter 1 + flangemar.counter := 
flange.marker.nrs 
mar.counter1 swap 
[ flangemar.counter J := 

else 

web&lfloor.mar.counter 1 i web&lfloor.mar.counter := 

web&lfloor. mar.counter 
nr.of.web. markers 
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<if 
web.mar.counter 1 + web.mar.counter := 
web.marker.nrs 
mar.counter1 swap 
[ web.mar.counter ] := 

Mloormar.counter 1 + Ifloor.mar.counter := 
Mloor.marker.nrs 
mar.counter1 swap 
[ 1floor.mar.counter ] := 

else 

then 

then 
then 
mar.counter1 nr.of.markers = 

until 
II 

: select.web&flange.markers 
\ Hier worden uit de meet-array de lijf- flens- Ibeam en Ifloormarkers 
\ geseiecteerd. 
O mar.counter1 := 
1 web.mar.counter := 
1 flangemar.counter := 
1 1beam.mar.counter := 
1 Ifloor.mar.counter := 
real dim[ 2 , nr.of.web.markers ] unnamed.array equiv> web.mar.arr 
real dim[ 2 , nr.of.flange.markers J unnamed.array equiv> flange.mar.arr 
real dim[ 2 , nr.of.lbeam.markers ] unnamed.array equiv> Ibeam.mar.arr 
real dim[ 2 , nr.of.lfloor.markers ] unnamed.array e q u b  Ifloor.mar.arr 

begin 
mar.counter1 1 + mar.counter1 := 
mar.counter1 web.marker.nrs [ web.mar.counter J = 
if 

marker.arr 
sub[ 1 , 2 ; mar.counter1 , 1 ] 
web.mar.arr 
sub[ 1 , 2 ; web.mar.counter, 1 ] := 
web.mar.counter 1 + web.mar.counter := 
web.mar.counter nr.of.web.markers > 
if 

then \ als web.mar.counter te groot wordt, treedt er een 

\ vullen van array (token) 

nr.of.web.markers web.mar.counter := 

\ zgn. index-fout op bij de if-conditie 
else 

mar.counter1 flange.marker.nrs [ flangemar.counter ] = 
if 

marker.arr sub[ 2 , nrmark 2 - ]I 
sub[ 1 , 2 ; mar.counter1 , 1 ] 
flange.mar.arr 
sub[ 1 , 2 ; flangemar.counter, 1 ] := 
flangemar.counter 1 + flangemar.counter := 

\ vullen van array 
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flangemar.counter nr.of.flange.markers > 
if 

then \zie boven 
else 

mar.counter1 Ibeam.marker.nrs [ 1beam.mar.counter ] = 
if 

markes-arr sub[ 2 nrmark 2 - 1 
sub[ 1 I 2 ; mar.counter1 , 1 ] 
1beam.mar.arr 
sub[ 1 2 ; 1beam.mar.counter 1 ] := 
ibeam.mar..esmter i + ibeam.mar.couïiier := 
Ibeam.mar.counter nr.of.lbeam.markers > 
if 

then \zie boven 
else 

mar.counter1 ifloor.marker.nrs [ Ifloor.mar.counter ] = 
if 

nr.of.flange.markers flange.mar.counter := 

\ vullen van array 

nr.of.lbeam.markers Ibeam.mar.counter := 

marker.arr sub[ 2 I nrmark 2 - ] 
sub[ 1 2 ; mar.counter1 1 J \ vullen van array 
If loor. mar. arr 
sub[ 1 , 2 ; ifloor.mar.counter 1 ] := 
Eloormar.counter 1 + Ifloor.mar.counter := 
Eloormar.counter nr.of.lf1oor.markers > 
if 

then \zie boven 
nr.of.Ifloor.rnarkers lfloor.mar.counter := 

then 
then 

then 
then 
mar.counter1 nr.of.markers = \ eindconditie van loop 

until 

flange.mar.arr dup 
xsect[ 1 ! ] equiv> flange.x.dat 
xsect[ 2 , ! ] equiv> flange.y.dat 

web.mar.arr dup 
xsect[ 1 I ! ] equiv> web.x.dat 
xsect[ 2 I ! ] equiv> web.y.dat 

Ibeam. mar.arr dup 
xsect[ 1 ! ] equiv> Ibeam.x.dat 
xsect[ 2 I ! 1 equiv> Ibeam.y.dat 

Ifloor. mar. arr du p 
xsect[ 1 ! ] equiv> Ifloor.x.dat 
xsect[ 2 ! 1 equiv> Ifloor.y.dat 

\ resultaat: flange.x.dat flange.y.dat web.x.dat 
\ Ibeam.x.dat Ibeam.y.dat lfloor.x.dat Ifloor.y.dat 

web.y.dat 

t 
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: GET.ANGL.CAM 

get.web&flange.marker.nrs \ Dit omdat select ... hieronder voor de 1 e keer 
\ .I' in get.false.angle" cr pckey drop ?drop 

\ (en enige keer) wordt aangeroepen 
\ .I1 na get.w&f.mar.nrs" cr pckey drop ?drop 

ref.arr equiv> marker.arr 
select.web&flange.markers \ resultaat: flange.x.dat, flange.y.dat, 

\ web.x.dat en web.y.dat 
\ .I1 na select.w&f.markers" cr pckey drop ?drop 

flange.x.dat flange.y.dat 

5 iEnCÏSU. PÛLi"T 
\ Het top-stack element is nu een array 
\ daarin [ B , A 1, de coefficienten 
\ LEAST.SQ1-B en LEAST.SQ1-A uit de functie 
\ Y  = BX +A. 

6 1 LEAST.SQ1-B := 

\ Met de nu verkregen coefficient LEAST.SQ1-6 wordt verder gerekend. De hoek 
\ van de scheefstand van de horizontale as van het assenstelsel van de camera 
\t.o.v. de lengte-as van het profiel kan uit LEAST.SQ1-B bepaald worden. 
\ In formule-vorm: ARCTAN LEAST.SQ1-B := FALSE.ANGLE.CAMERA 
LEAST.SQ1-B ATAN FALSE.ANGLE.CAMERA := 
V 

\ Met de hoek FALSE.ANGLE.CAMERA kan een zogenaamde rotatie- matrix 
\ bepaald worden. Deze rotatiematrix wordt vermenigvuldigd met een 
\ matrix (=array) waarin de ongecorrigeerde x en y coordinaten staan. 
\ Het resultaat na deze vermenigvuldiging is dat de verkregen 
\ arrays nu data bevatten die gecorrigeerd zijn voor de scheefstand 
\ van de horizontale as van het assenstelsel van de camera ten opzichte 
\ van de lengte-as van het profiel. 

: MAKEAOTATI ON.MATRIX1 
FALSE.ANGLE.CAMERA COS ROTATION.MATRIX1 [ 1 , 1 ] := 
ROTATION.MATRIX1 [ 1 , 1 ] ROTATION.MATRIX1 [ 2 ,  2 ] := 
FALSE.ANGLE.CAMERA sin ROTATION.MATRIX1 [ 1 , 2 ] := 
ROTATION.MATRIX1 [ 1 , 2 ] neg ROTATION.MATRIX1 [ 2 ,  1 ] := 
1 

: MAKE.COR.FALSE.ANGLE.CAMERA 
ROTATI ON. MATRIX1 
marker.arr 
e< * I + >> 

\ heeft marker-arr de goede waarden?? 
\ vermenigvuldiging van de 

\ twee arrays. 
\ (matrixvermenigvuldiging) 

marker.arr := 
select.web&flange.markers \ Resultaat: flange.x.dat etc. 
I 

\ - C2. BEPALING VAN DE SCALAR COR.PIA.MM (OMREKENFACTOR PIX-MM) - 
: MAKE.SCAiAR.PIX-MM 
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\ Berekening van de scalar COR.PIX.MM, die [mm/pixel] aangeeft. 
\ Hieronder wordt gebruik gemaakt van flange.x.dat en flange.y.dat. 
\ Deze tokens moeten de juiste waarde hebben (= na makexor false.angle ...). 

flange.x.dat [ nr.of.flange.markers ] \ xCoor van laatste flensmarker 
flange.x.dat [ 1 ] \ xCoor van eerste flensmarker 

TOTDIST. MARK. PIX := 

TOTDIST.MARKMM TOTDIST.MARK.PIX / COR.PIX.MM := 
\ TOTDIST.MARK.MM / 
\ ?^?n!ST.MARK.P!x 

\ COR.PIX.MM := 

I 

\ NU VOLGT HET GLOBALE GEDEELTE : 

\ Datum : 17-1 1-’92 
\Auteur : Teun van den Berg 

: get.glbeam&spoke&gfloor.marker.nrs 
\ Deze manier van scheiden heeft als gevolg dat de aantallen van de 
\ verschillende markers, van te voeren bekend moet zijn. Verder 
\ moeten de bearnmarkers boven de spoke- en floormarkers zitten, en 
\ de floormarkers moeten onder de spokemarkers zitten. 
O mar.counter1 := 
O glbeam.mar.counter := 
6 spoke.mar.counter := 
O gfloor.mar.counter := 
O gfloor&spoke.mar.counter := 
nr.of.glbeam.rnarket-s nr.of.spoke.markers + nr.of.gfloor.markers + 
nr.of.markers := 

gy0.pix.dat 
sort&index 
createxopy index.nr.gl 
stack. clear 

begin 
mar.counter1 1 + mar.counter1 := 
index.nr.gi 
dup [ mar.counter1 ] 
nr.of.glbeam.markers 
C i f  

glbeam.mar.counter 1 + glbeam.mar.counter := 
glbeam. marker.nrs 
mar.counter1 swap 
[ glbeam.mar.counter ] := 

index.nr.gl 
eke 

prg. blz. 17 



dup [ mar.counter1 ] 
nr.of.glbeam.markers nr.of.spoke.markers + 
< i f  

gfíoor.mar.counter 1 + gfloor.mar.counter := 
gfioor.marker.nrs 
mar.counter1 swap 
[ gfloor.mar.counter ] := 

spoke.mar.counter 1 + spoke.mar.counter := 
sp0ke.marker.nr.s 
mar.counter1 swap 
i spoke.mar.counter ] := 

else 

then 
hen  
mar.counter1 nr.0f.marker.s = 

until 
9 

: se1ect.gl.marker.s 
\ Hier worden uit de meet-array de glbeam- spoke en gfloormarkers 
\ geselecteerd. 
O mar.counter1 := 
I glbeam.mar.counter := 
1 gfloor.mar.counter := 
1 spoke.mar.counter := 
\ 
real dim[ 2 , nr.of.glbeam.markers ] unnamed.array equivi glbeam.mar.arr 
real dim[ 2 , nr.of.spoke.markers ] unnamed.array equiv> spoke.mar.arr 
real dim[ 2 , nr.of.gfloor.markers ] unnamed.array equiv> gfloor.mar.arr 
begin 

mar.counter1 1 + mar.counter1 := 
marxounterl g1beam.marker.nr.s [ glbeam.mar.counter ] = 
if 

marker.arr.gl 
sub[ 1 , 2 ; mar.counter1 , 1 ] 
gibeam.mar.arr 
sub[ 1 , 2 ; glbeam.mar.counter , 1 ] := 
glbeam.mar.counter 1 + glbeam.mar.counter := 
glbeam.mar.counter nr.of.glbeam.markers > 
if 

then \ ais glbeam.mar.counter te groot wordt, treedt er een 

\ vullen van array (token) 

nr.of.glbeam.markers glbeam.mar.counter := 

\ zgn. index-fout op bij de if-conditie 
else 

mar.counter1 spoke.marker.nrs [ spoke.mar.counter ] = 
if 

marker.arr.gl sub[ 2 , nr.mark 2 - ] 
sub[ 1 , 2 ; mar.counter1 , 1 ] 
spoke.mar.arr 
sub[ 1 , 2 ; spoke.mar.counter , 1 ] := 
spoke.mar.counter 1 + spoke.mar.counter := 
spoke.mar.counter nr.of.spoke.markers > 
if 

\ vullen van array 
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nr.of.spoke.markers spoke.mar.counter := 
then \zie boven 

else 
mar.counter1 gfloor.marker.nrs [ gftoormar.counter ] = 
if 

marker.arr.gl sub[ 2 , nrmark 2 - ] 
sub[ 1 , 2 ; mar.counter1 1 ] 
@oor.rnar.arr 
sub[ 1 I 2 ; gfloor.mar.counter 1 ] := 
gfloor.mar.counter 1 + gfloor.mar.counter := 
gfloor.mar.counter nr.of.gfloor.markers > 
if 

then \zie boven 

\ vullen van array 

nr.of.gfloor.markers gfloor.mar.counter := 

then 
then 

then 
mar.counter1 nr.of.markers = \ eindconditie van loop 

until 

spoke. m ar. arr dup 
xsect[ 1 ! ] equiv> spoke.x.dat 
xsect[ 2 , ! ] equiv> spoke.y.dat 

glbeam.mar.arr dup 
xsect[ 1 , ! ] equiv> glbeam.x.dat 
xsect[ 2 , ! ] equiv> glbeam.y.dat 

gfloor.mar.arr dup 
xsect[ 1 ! ] equiv> gfloor.x.dat 
xsect[ 2 I ! ] equiv> gfloor.y.dat 

tíloor.mar.arr dup 
xsect[ 1 , ! ] equiv> Ifloor.x.dat 
xsect[ 2 ! ] equiv> Ifloor.y.dat 

\ resultaat: spoke.x.dat spoke.y.dat glbeam.x.dat glbeam.y.dat 
\ gfloor.x.dat gfloor.y.dat 
9 

: MAKE. ROTATI ON. MATRIX.GL 
FALSE.ANGLE.CAMERA.GL COS ROTATION.MATRIX.GL [ 1 1 ] := 
ROTATION.MATRIX.GL [ 1 , 1 ] ROTATION.MATRIX.GL [ 2 2 J := 
FALSE.ANGLE.CAMERA.GL sin ROTATION.MATRIX.GL [ 2 , 1 ] := 
ROTATION.MATRIX.GL [ 1 , 2 ] neg ROTATION.MATRIX.GL [ 1 I 2 ] := 
I 

: MAKE.COR.FALSE.ANGLE.CAMERA.GL 
ROTATION.MATRIX.GL 
marker.arr.gl 
<< * I + >> 

\ heeft marker.arr.gl de goede waarden?? 
\ vermenigvuldiging van de 

\ twee arrays. 
\ (matrixvermenigvuldiging) 

marker.arr.gl := 
select.gl.markers \ Resultaat: flange.x.dat etc. 
, 
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\ - C2. BEPALING VAN DE SCALAR COR.PIX.MM (OMREKENFACTOR PIX-MM) - 
: MAKE.SCAiAR.PIX-MM.GL 
\ Berekening van de scalar COR.PIX.MM.GL , die [mm/pixel] aangeeft. 
\ Hieronder wordt gebruik gemaakt van spoke.x.dat en spoke.y.dat. 
\ Deze tokens moeten de juiste waarde hebben (= na make.cor false.angle ...). 

glbeam.x.dat [ nr.of.glbeam.markers J \ xcoor van laatste glbeammarker 
glbeam.x.dat [ 1 ] \ xCoor van eerste glbeammarker 

TûTDiSÏ. MARK. FiX.Gi := 

TOTDIST.MARK.MM.GL TOTDIST. MARK PIX.GL / COR.PIX. MM.GL := 

\ TOTDIST.MARKMM / 
\ TOTDIST.MARK.PIX 

9 

: GET. FALSE.ANGLE.CAM.GL 
chdir angl 
ang.cor.file defer> basic.open 
chdir .. 

BASIC.READ DROP 
BASIC.READ 
y l  .ang := 
x l  .ang := 
BASIC.READ 
y2.ang := 
x2.ang := 

BASIC.CLOSE 
x2.ang xl.ang - y2.ang yl.ang - / ATAN FALSE.ANGLE.CAMERA.GL := 
\ Beta=ARCTAN ((x2-xl)/(y2-yl)) 
9 

\ Begin van voorheen LOCAL3 
\ Hier volgt 
\ Datum 
\Auteurs : R. Koolc 
\ Ren6 Willems 
\ Teun van den Berg 
\ Dit programma bestaat uit eerder geschrev-n stukken en nieuwe stukken 
\ t.b.v. Ret meten met de globale camera. Dit programma gaat local3.prg 
\ vervangen. De globale camera wordt gecorigeerd voor de axiale verplaatsing 
\ van de balk. 

: 1 8- 1 1 -'92 

\ DE VERTICALE VERPLAATSINGEN VAN DE MARKERS WORDT GESOLEERD VAN DE 
\ UITWIJKING T.G.V. DOORBUIGING EN ROTATIE VAN HET PROFIEL. ALLE 
\ KROMMINGEN ZIJN ER DAN UIT. HET KAN ECHTER ZIJN DAT DE GOLF NOG 

\ VAN DE AMPLITUDE (GEBEURT NL. MET BEPALEN MAXIMALE ABSOLUTE WAARDE). 
\ NIET ROND DE NUL-AS LIGT. DAT KAN PROBLEMEN OPLEVEREN MET HET BEPALEN 
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\ DIT PROBLEEM KAN WELLICHT WORDEN OPGELOST DOOR DE X-COORDINAAT TE BEPALEN 
\VAN EEN PUNT DAT OP DE NUL-AS ZOU MOETEN LIGGEN. DEZE X-COORDINAAT LIGT 
\ PRECIES OP HET MIDDEN VAN TWEE "TOPPEN". ALS DE Y-COORDINAAT VAN DAT PUNT 
\VERVOLGENS NAAR NUL WORDT GESCHOVEN, SAMEN MET DE REST VAN DE GOLF, DAN 

\ NB!! EIGENLIJK ZOU DEZE CORRECTIE NATUURLIJK OVERBODIG ZIJN, MAAR HET NIVEAU 
\ KAN FOUT LIGGEN T.G.V. MEETFOUTEN. EIGENLIJK MOETEN DEZE MEETFOUTEN WORDEN 
\ GEELIMINEERB. WAAR DAT NIET KAN IS DE BESPROKEN CORRECTIE EEN HANDZAAM 
\ OPLAPMIDDEL 

\ LIGT DE GOLF WEL MOOI ROND DE NUL-AS. 

\ *mm** Converteren van pixels naar mm 

: convert.pix.to.mm 
marker.arr 
cor.pix.mm * 
marker.arr := 
select.web&flange.markers \ Result: flange.x.dat etc. 

: convert.pix.to.mm.gl 
marker.arr.gl 
cor.pix.mrn.gl * 
marker.arr.gl := 
select.gl.market-s 

\ **mmk** Variabelen voor referentie-posities mmm* 

: write.resu1ts.in.ref.var.s 
\ Dit wordt maar eenmaal aangeroepen. Het bewaart de berekende resultaten 
\ van de referentiemeting in flange.xO.dat etc. 
web.x.dat O + equiv> web.xO.dat 
web.y.dat O + equiv> web.yO.dat 
flange.x.dat O + equiv> flange.xO.dat \ web.x.dat, en dat is toch niet de 
flange.y.dat O + equiv> flange.yO.dat \ bedoeling ... 
Ibearn.x.dat O + equiv> Ibeam.xO.dat 
Ibeam.y.dat O + equiv> Ibeam.yO.dat 
lfloor.x.dat O + equiv> Ifloor.xO.dat 
tfloor.y.dat O + equiv> Ifloor.yO.dat 

\ O + erbij, omdat anders web.xO.dat 
\ dezelfde waarde blijft houden als 

glbeam.x.dat O + equiv> glbeam.xO.dat 
glbeam.y.dat O + e q u b  glbeam.yO.dat 
spoke.x.dat O + equiv> spoke.xO.dat 
spoke.y.dat O + equiv> spoke.yO.dat 
gfloor.x.dat O + equiv> gfloor.xO.dat 
gfloor.y.dat O + equiv> gfloor.yO.dat 
9 

: make.cor.mov.dat 
\ Hier wordt een array aangemaakt met data voor de perspectiefcorrectie 
\ t.b.v. axiale veplaatsing van het profiel. De data komt van de lokale 
\ camera, deze ziet hoeveel het profiel axiaal verplaatst. 
\ De data gaat gebruikt worden voor de correctie van gegevens van de 
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\ globale-camera. 
O mar.counter1 := 
counter O = 
if 
begin 

mar.counter1 1 + mar.counter1 := 
x.lbeam0 Ibeam.x.dat xsect[ mar.counter1 ] + x.îbeam0 := 
mar.counter1 nr.of.lbeam.markers = 
1 counter := 

until 
then 
O ma;.~ûüi~k;l  := 
begin 

mar.counter1 1 + mar.counter1 := 
x.lbeam Ibeam.x.dat xsect[ mar.counter1 ] + x.lbeam := 
mar.counter1 nr.of.lbeam.markers = 

x.lbeam nr.of.ibeam.markers / x.lbeam := \ gemiddelde x 
x.ibeam x.lbeam0 - cor.mov.dat := 

until 

r 

: cor.cam.gl.mov 
depth.cam.gl cor.mov.dat + depth.cam.gl / cor.factor := 
glbeam.x.dat 16384 cor.pix.mm.gl * - cor.mov.dat * 16384 cor.pix.mm.gl * + 
gibeam.x.ciai := 
glbeam.y.dat 16384 cor.pix.mm.gl * - cor.mov.dat * 16384 cor.pix.mm.gl * + 
glbeam.y.dat := 
spoke.x.dat 16384 cor.pix.mm.gl 
spoke.x.dat := 
spoke.y.dat 16384 cor.pix.mm.gl 
spoke.y.dat := 
9 

* - cor.rnov.dat * 16384 cor.pix.mm.gl * + 
* - cor.rnov.dat * 16384 cor.pix.mm.gl * + 

: get.rel.y.displ.flange.markers 
flange.y.dat flange.yO.dat - equiv> flange.rel.y.dat 
, 

\ *** CORRECTIE VOOR DOORBUIGING VAN HET PROFIEL *****xR*M 

\" GEPROGRAMMEERD DOOR R.KOOLS *****m*iwmmmmm* 

: correct.deflection 
\ Hier wordt de doorbuiging van het profiel berekend, aan de hand van 
\ de arrays web.xO.dat en web.y.dat 
\ Eerst wordt met de kleinste kwadratenmethode een vloeiende 3e-graads 
\ kromme door de doorbuigingspunten getrokken. 
\ Vervolgens wordt deze kromme afgetrokken van de gemeten verplaatsingen 
\ van de flensmarkers. 

I 

marker.arr select.web&flange.markers 
web.xO.dat 
web.y.dat web.yO.dat - 
3 1eastsq.poly.fit 
dup dup dup 
[ 1 ] 1eastsq.a := 
[ 2 ] 1eastsq.b := 
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[ 3 ] 1eastsq.c := 
[ 4 ] 1eastsq.d := 
flange.xO.dat dup dup * * 1eastsq.a * 
flange.xO.dat dup * 1eastsq.b * + 
flange.xO.dat 1eastsq.c * + 
1eastsq.d + 
flange.rel.y.dat swap - \ Aftrekken van gemeten verplaatsing 
flange.rel.y.dat := 

\ Hr**hhL C5. CORRECTIE VOOR DE HOEKVERDRAAIING VAN HET PROFIEL mimn 

\ 

\ a%^3+b*xA2+c%+d 

\ Doorbuigingsarray voor de x-en van alle markers 

I 

ALS FUNCTIE VAN DE PLAATS. 

: correct.rotation 
real dim[ nr.of.flange.markers ] unnamed.array equiv> beta.func.pos.dat 
real dim[ nr.of.flange.markers ] unnamed.array equiv> virt.displ.by.rotation 
O beta.func.pos.dat := 
pi DIST.MID.MM.DAT * L / COS BETA.MID.PROF * BETA.FUNC.POS.DAT := 
beta.func.pos.dat neg cos 1 - 
height.web.markers * 
beta.func.pos.dat neg sin 
free.flange.width * 

vitt.dis pl. by. rotation : = 
\ vd br=hwb(- I +cos (-beta)) +fh*sin (-beta) 

+ 

\ vdbr=hwb(- 1 +cos (beta)) tffw*sin (beta) 
\ virt.displ.by.rotation is de virtuele vert. verplaatsing van de flensrand door 
\ rotatie. De rotatie is genomen t.o.v. de lijf- (web-)markers , omdat daarvan 
\ de verticale verplaatsing "onomstotelijk" is gemeten. 
flange.rel.y.dat virt.displ.by.rotation - flange.rel.y.dat := 

\ Horizontale verplaatsing correctie voor locale camera 
\Auteur : W. de Groot 
\ Datum : 14-1 2-'92 
: fil.sin.flange&web 
real dim[ nr.of.flange.markers 1 unnamed.array equiv> sinfl 
real dim[ nr.of.web.markers ] 
o x.fl := 
O x.wb := 
8 sinfl := 
O sinwb := 
mid.flange 1 - -5. *x.fl := 
nr.of.flange.markers 1 + 1 DO 
x.fl L / PI * cos sinfl [ i ] := 
x.fl 5. + x.fl := 
LOOP 
mid.web 1 - -15. * x.wb := 
nr.of.web.markers 1 + 1 DO 
x.wb L / PI * cos sinfl [ i ] := 
x.wb 15. + x.wb := 
LOOP 

unnamed.array equiv> sinwb 

9 

: cor. hor. dis pl. local 

prg. blz. 23 

I 



mid.flange 1 - -5. *x.fl := 
nr.of.flange.markers 1 + 1 
DO sinfl [ i ] beta * betax := 

sinfl [ i ] hz * hzx := 
betax sin 32. * hzx + betax 2 ** 7.5 * + eps := 
eps depth.cam.lok + depth.cam.lok / eps := 
flange.x.dat 16384 cor.pix.mm * - eps * 16384 cor.pix.mm * + 
flange.x.dat := 
flange.y.dat 16384 cor.pix.mm * - eps * 16384 cor.pix.mm * + 
flange.y.dat := 

LOOP 
mId.weS 1 - -5. *x.wb := 
nr.of.web.markers 1 + 1 
DO sinwb [ i ] beta * betax := 

sinwb [ i ] hz * hzx := 
betax 2 * *2 /  hzx + epc := 
epc depth.cam.lok widhflange 2 / + + 
depth.cam.lok widhflange 2 / + / epc := 
web.x.dat 16384 cor.pix.mm * - eps * 16384 cor.pix.mm * + 
web.x.dat : = 
web.y.dat 16384 cor.pix.mm * - eps * 16384 cor.pix.mm * + 
web.y.dat := 

LOOP 
9 

\ *m* STAP C7. SPLINES mhw 

\ Na uitvoering van de stappen C1 tot en met C6 kan er een figuur van het 
\ verkregen resultaat, een uitdempende sinusgoif, getekend worden. ASYST 
\tekent dan een grafiek waarbij iedere coordinaat met de volgende verbonden 
\wordt door middel van een rechte lijn. Er onstaat dus een 'gehakkelde' 
\ grafiek. Om tot een 'gladde' grafiek te komen, wordt nu in deze stap 
\ SPLINES toegepast. SPLINES berekent uit de coordinaten (bij 32 markers zijn 
\ er dat dus 32) een aantal spline-punten (bij 32 markers worden er dat 31 1). 
\ Voor een nadere beschrijving van SPLINES zie Willems blz ... 
\ invoer: YRESULT en X.RESULT 
\ eindresultaat bij 32 markers op de flens: 31 1 SPLINE.POINTS behorend bij de 
\ 31 1 x-coordinaten X.COORDS.SPLINE.POINTS. 

: FILLSPLI NES. MATRIX 

nr.of.flange.markers 1 + 1 \ Vreemde definitie van do ... loop in Asyst. Zie help 
do 

\ vullen van matrix SPLINES.MATRIX 
O SPLINES.MATRIX := 

nr.of.flange.markers 1 + 1 

i j l + = i j í - = o r  
if 1 SPLINESMATRIX [ i  , j ] := then 

do i j = if 4 SPLINES.MATRIX [ i , j ] := then 

loop 
loop 

9 
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: FILL.SPLINE.POINTS \ bereken SPLINE.POINTS m.b.v. splines 

x.result [ 1 ] BEGIN.COMPUTED.INTERVAL := 
x.result [ 2 ] END.COMPUTED.INTERVAL := 
1 NR.OF.INTERVAL := 

x.result [ 1 ] COMPUTED.POSITION := 
1 SPLINE.COUNTER := 
BEGIN 

O NR.OF.INTERVAL-1 := 

BEGIN.COMPUTED.INTERVAL COMPUTED.POSITION C= 
COMPUTED.POSITION END.COMPUTED.INTERVAL e= and 

else begin 
NR.OF.INTERVAL 1 + NR.OF.INTERVAL := 
END.COMPUTED.INTERVAL BEGIN.COMPUTED.INTERVAL := 
x.result [ NR.OF.INTERVAL 1 + ] END.COMPUTED.INTERVAL := 

BEGIN.COMPUTED.INTERVAL COMPUTED.POSITION <= 
COMPUTED.POSITION END.COMPUTED.INTERVAL <= and 
until 

then 

END.COMPUTED.INTERVAL BEGIN.COMPUTED.INTERVAL - LENGTH.COMPUTED.INTERVAL := 
END.COMPUTED.1 NTERVAL COMPUTED. POSITION - 2ND. PART.COMPUTED. INTERVAL := 
COMPUTED.POSITION BEGsN.@BNIPLsTED.INTERVAL - 1 ST.~A~Ï.CBWIPWÏED.sNTERVA~ := 
2ND.PART.COMPUTED.INTERVAL 3 ** SPLINES.FOR.ONE.POINT [ 1 J := 

LENGTH.COMPUTED.INTERVAL 3 ** 3 LENGTH.COMPUTED.INTERVAL 

2ND.PART.COMPUTED.INTERVAL * * * + 3 LENGTH.COMPUTED.INTERVAL 
2ND.PART.COMPUTED.INTERVAL 2ND.PART.COMPUTED.INTERVAL * * * + 

SPLINES.FOR.ONE.POINT [ 2 J := 

LENGTH.COMPUTED.1 NTERVAL 

3 2ND.PART.COMPUTED.INTERVAL 3 ** * - 

LENGTH.COMPUTED.INTERVAL 3 ** 3 LENGTH.COMPUTED.INTERVAL 

1 ST.PART.COMPUTED.INTERVAL * * * + 3 LENGTH.COMPUTED.INTERVAL 
1ST.PART.COMPUTED.INTERVAL 1ST.PART.COMPUTED.INTERVAL * * * + 

SPLINES.FOR.ONE.POINT [ 3 ] := 

LENGTH.COMPUTED.INTERVAL 

3 1ST.PART.COMPUTED.INTERVAL 3 ** * - 

1ST.PART.COMPUTED.INTERVAL 3 ** SPLINES.FOR.ONE.POINT [ 4 J := 

NR.OF.INTERVAL-1 NR.OF.INTERVAL = not 
if 
NR.OF.INTERVAL 1 = 

if O ALPHAS.FOR.ONE.POINT [ 1 ] := 
else ALL.ALPHAS [ NR.OF.INTERVAL 1 - ] ALPHAS.FOR.ONE.POINT [ 1 ] := 
then 
ALL.ALPHAS [ NR.OF.INTERVAL ] ALPHAS.FOR.ONE.POINT [ 2 J := 
ALL.ALPHAS [ NR.OF.INTERVAL 1 + ] ALPHAS.FOR.ONE.POINT [ 3 J := 
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NR.OF.INTERVAL nr.of.flange.markers 1 - = 
if O ALPHAS.FOR.ONE.POINT [ 4 J := 

else ALL.ALPHAS [ NR.OF.INTERVAL 2 + ] ALPHAS.FOR.ONE.POINT [ 4 J := 
then 
NR.0 F. I NTERVAL NR.OF. INTERVAL-1 := 

then 
ALPHAS.FOR.ONE.POINT SPLINES.FOR.ONE.POINT <e * I + >> 
LENGTH.COMPUTED.INTERVAL 3 +* / 
SPLINE.POINTS [ SPLINE.COUNTER ] := 
SPLINE.COUNTER 1 + SPLINE.COUNTER := 
COh?PUTED.P^S!?!ON .5 9 CO?.?PUTEY.POS!?!ON := 

COMPUTED.POSITION DIST.MID.MM.DAT [ nr.of.flange.markers ] > 
SPLINE.COUNTER NR.OF.SPLINE.POINTS > OR 
UNTIL 

: FILL.X.COORDS.SPLINE.POINTS 
O X.COORD := 
-30. COMPUTED.POSITION := 
NR.OF.SPLINE.POINTS 1 + 1 
do X.COORD X.COORDS.SPLINE.POINTS [ i ] := 

I00p 
X.COORD .5 + X.COORD := 

: SPLINE \ programma-aanroep 
stack. clear 

nr.of.flange.markers 10 * 9 - nr.of.spline.points := 
\ NR.MARK 2 - 10 * 9 - NR.OF.SPLINE.POINTS := 

\ real dim[ NR.MARK 2 - , NR.MARK 2 - ] unnamed.array equiv> SPLINES.MATRIX 
\ real dim[ NR.MARK 2 - J unnamed.array equiv> ALL.ALPHAS 
real dim[ nr.of.flange.markers , nr.of.flange.markers ] unnamed.array 

real dim[ nr.of.flange.markers ] unnamed.array equiv> ALL.ALPHAS 
real dim[ NR.OF.SPLINE.POINTS ] unnamed.array equiv> SPLINE.POINTS 
real dim[ NR.OF.SPLINE.POINTS ] unnamed.array equiv> X.COORDS.SPLINE.POINTS 

equiv> SPLINES.MATRIX 

FI LL.SPLI NES. MATRIX 

SPLINES.MATRIX 
y. result 
SOLVE.SIM.EQS 
ALL.ALPHAS := 

FI LL.SPLI NE. POINTS 
FI LL.X. CO O R DS. S P LI NE. PO I NTS 

\ Bepaling maximale amplitude 

SPLINE.POINTS ABS SUB[ 2 , SPLINE.COUNTER 2 - , 1 ] [MAX MAX.AMPLITUDE := 
9 

\ **m C8 BEPALING MIN, MAX EN NULDOORGANGEN GOLF m’* 
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: MINMAX 

SPLINE.POINTS SUB[ 1 
X.COORDS.SPLINE.POINTS SUB[ 1 150 1 ] 30 - X.COORDS.FOR.MIN.MAX := 

150, 1 ] Y.COORDS.FOR.MIN.MAX := 

O NMIN.GULF := 
O NMAX.GULF := 
10 MIN.GULF := 
-10 MAX.GULF := 

Y.CO0RDS.FOR.MIN.MAX [ 1 ] SGN FUNC.VALUE1 := 
FUNC.VALUE1 FUNC.VALUE2 := 
1 MIN.MAX.COUNTER := 
O XNUL := 

\ extreme waarden voor min.guif en rnax.guH, opdat 
\ er ook kleinere waarden voor min.gulf kunnen worden 

\ gevmden dan de initiele. (Vûûï rnâx.gülf vice veïsa). 

151 2 
DO 

IF 
MAX.GULF Y.CO0RDS.FOR.MIN.MAX [ i ] e 

Y.COORDS.FOR.MIN.MAX [ i ] MAX.GULF := 
i NMAX.GULF := 

THEN 

IF 
MiN.GüLF M.@ûûRDS.FOW.MIN.MAX [ i ] > 

Y.COORDS.FOR.MIN.MAX [ i ] MIN.GULF := 

Y.COORDS.FOR.MIN.MAX [ i ] SGN FUNC.VALUE2 := 

X.COORDS.FOR.MIN.MAX [ i ] X.CO0RDS.FOR.MIN.MAX [ i 1 - ] + 2 / 

i NMIN.GULF := 
THEN 

FUNC.VALUE2 FUNC.VALUE1 = NOT 
IF 

XNUL [ MIN.MAX.COUNTER J := 
MIN.MAX.COUNTER 1 + MIN.MAX.COUNTER := 

FUNCVALUE2 FUNC.VALUE1 := 
THEN 

MIN.MAX.COUNTER 5 >= IF \ BESCHERMING VOOR 'DIM' VAN XNUL 

THEN 

DE 'DIM VAN 
LEAVE \ XNUL IS 4 ; MIN.MAX.COUNTER MAG DUS NIET GROTER 

\WORDEN DAN 5 !! WIL MEN DEZE MIN.MAX.COUNTER OFWEL 
\ HET AANTAL NULPUNTEN DIE BEREKEND WORDEN VERGROTEN 
\ DAN MOET OOK DE 'DIM' VAN XNUL VERANDERD WORDEN !! 

LOOP 
9 

: results.minmax 

CR .I' mMnn***wkwM*R Wave Data 
CR 
CR ,I' X,Y max:(" X.COORDS.FOR.MIN.MAX 
[ NMAX.GULF ] . .'I ," 
Y.COORDS.FOR.MIN.MAX [ NMAX.GULF ] . .I' )'I 

,'I X,Y min:(" X.COORDS.FOR.MIN.MAX 
[ NMIN.GULF ] . .'I )'I 

-1 2 FIX.FORMAT 
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Y.COORDS.FOR.MIN.MAX [ NMIN.GULF ] . .‘I )” 
CR .‘I x-coordinaten van nuldoorgangen: ” 
CR .I1 X1 =” XNUL [ 1 ] . .I’ ; X2=” XNUL [ 2 ] . 
.‘I ; X3=” XNUL [ 3 ] . .” X4=” XNUL [ 4 ] . 

echo.on 
9 

\ mk* DEFINIERING VAN PROGRAMMA-AANROEPEN mMM 

40 22 13 53 window {compute.window} 

: call.compute.window 
{compute.window} 
3 background 
O foreground 
{border} 

1 nr.of.measfiies := 
: info.in.window 
screen.clear 
cr .I’ From a total of“ nr.of.measfiles . .‘I files,” 
cr .I’ file nr.” 
14 foreground measfile.nr . 
O foreground ,I’ is being computed” 

: INITIALIZE. MAR 

force.comp 
GET. I NIT. NAM ES&NUMBERS 

I’ G ET.ANG L. CAM” “exec 
make.rotation.matrix1 
ref.arr O + equiv> marker.arr \ O +, omdat anders marker.arr dezelfde array 

\ representeert als ref.arr en dus ook 
\ meeverandert. 

MAKE.COR.FALSE.ANGLE.CAMERA 
MAKE.SCAlAR.PIX-MM 
convert.pix.to.mm \ resultaat : marker.arr en flange.x.dat etc. in mm’s 

‘I GET. FALSE .AN G LE.CAM . G c‘ “EXEC 
make.rotation.matrix.gl 
ref.arr.gl O + equiv> marker.arr.gi 
make.cor.false.angle.camera.gl 
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make.scalar.pix-mm.gl 
convert. pix. to .mm .gl 
write.results.in.ref.vars 
, 

\*”fmkm*m”mfmmmm”hmmmm”m””m**mm”* 
: RUN.MARKERS 
GET.RUN.NAMES&NUMBERS 
wave.arr marker.arr := \ in get.run ... wordt wave.arr ingelezen. Wij gebruiken 

make.cor.false.angle.camera 
convert. pix.Po.mm 
get.rel.y.displ.flange.markers \ resultaat: flange.rel.y.dat 
make.cor.mov.dat 
cor.cam.gl.mov 
fil.sin.flange&web 
cor.hor.displ.local 
\ MAKE.COR.DISPL,CAMEF?A 
\ MAKE.COR.BENDI NG. PROF1 LE 
\ MAKE.COR.ROTATION.PROFILE 
\ GET. RES ULT. LEAST. SQUARE 
correct. deflection 
correct. rotation 

\ ... hier marker.arr. 

: file.ext.incr 
-1 4 fix.format 
searchpart 10 4 “sub 
32 “number .O01 + ”.” 5 “LEFT 
‘I HENT2ASC “SWAP “CAT 
‘I CAM1” “CAT search.part li:= 

\ hoogt de file extensie met 
\ een per keer op 

: MAX.AMPLITUDE.TO.ARRAV 
max.amplitude 

\ de maximale amplitude 
\ per goif-meting wordt in 

amp sub[ measfile.nr, 1 1 := 
9 

\ een array geschreven 

: flange.x&y.to.array \ flange.rel.y.dat en dist.mid.mm.dat worden naar een 
dist.mid.mm.dat \ array geschreven 
wave.files.array 
sub[ measfile.nr , 1 ; 1 , 1 ; 1 , nr.0f.flange.markei-s ] := 
flange. rel. y.dat 
wave.files.array 
sub[ measfile.nr , 1 ; 2 , 1 ; 1 , nr.0f.flange.markef-s ] := 

9 

: markers. i n. array 

namehent.file default.name.hent.file li:= 

search.part 10 4 “sub 
32 “number 1000 * measfile.nr := 
real dim[ nr.of.measfiles ] unnamed.array equiv> amp \AMP :array waar max 

\ berekent alles van een opgegeven aantal 
\ locale meeffiles 
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O amp := 

real dim[ nr.of.measfiles ] unnamed.array equiv> plot.file.nrs.array 
O plot.file.nrs.array := 
real dim[ nr.of.measfiles ] unnamed.array equiv> textplot.file.nrs.array 
O textplot.file.nrs.array := 

\ amplitudes in 
\ opgeslagen worden. 

\ *mmmma initialize mkkw*m**m* 

initialize.mar 

\ Nu wordt de x-positie van marker i ten opzichte van kei midden 
\ van het profiel gedefinieerd. X loopt op van Noord naar Zuid. 
\ Bij deze bepaling wordt uitgegaan van het feit dat marker 
\ [ MID.MARK.NR ] zich exact in het midden van het profiel bevindt. 

real dim[ nr.of.flange.markers ] unnamed.array equiv> dist.mid.mm.dat 

flange.xO.dat DUP [ MID.MARKNR ] - DIST.MID.MM.DAT := 

real dim[ nr.of.flange.markers J unnamed.array 

real dim[ nr.of.flange.markers ] unnamed.array \ x- en y.result grootte 

real dim[ nr.of.measfiles , 2 , nr.of.flange.markers ] unnamed.array 

O wave.files.array := 

equiv> x.result \ Het definieren van 

equiv> y.result 

equiv> wave.files.array 

O counterl := 

\ de uitvoering begint 

call.compute.window 

begin 
\ def.vuport {def) 

counterl 1 + counterl := 
info.in.window 
run.markers 
fsange.x&y.to.array 
dist.mid.mm.dat x.result := 
flange.rel.y.dat y.result := 
spline 
max. amplitude . to. array 
file.ext.incr 
measfile.nr 1 + measfile.nr := 
counterl nr.of.measfiles = 

\ routine met de juiste 
\ arrays te laten werken. 

\ Dit gebeurt om daarna een 
\ FORCWAMP grafiek te 
\ kunnen tekenen. 

until 
default.name.hent,file name.hent.file ":= \ default instelling v. name.w.file 

\ zodat er opnieuw gerekend kan worden 
\ zonder dat de eerste berekende file op 
\ de laatste 'measfile.nr' plaats in het 
\ array wordt geschreven 
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\ Globale berekeningen ! Auteur : teun van den Berg 

: READ.POSITION.FILE 
REAL DIM[ NR.OF.MEASMTS ] UNNAMED.ARRAY EQUIV> FORCE 
REAL DIM[ NR.OF.MEASMTS ] UNNAMED.ARRAY EQUIV> BETA 
REAL DIM[ NR.OF.MEASMTS ] UNNAMED.ARRAY EQUIV> VZ 
REAL DIM[ NR.OF.MEASMTS ] UNNAMED.ARRAY EQUIV> HZ 

\ Zie blz 1-17-1 1 Tutorial 

O FORCE := 
OBETA := 
ovz := 
OHZ := 

chdir bin 
RES. FI LE. POS IT10 N DEFER> FILE. OPEN 
chdir .. \terug naar c:\asyst 
1 SUBFILE FORCE FILE>ARRAY 
2 SUBFILE BETA FILE>ARRAY 
3 SUBFILE V i  FILE>ARRAY 
4 SUBFILE HZ FILE>ARRAY 

\ naar dir bin voor glob. meetfile 

FILE.CLOSE 
\ 20 17 do 
\ 

\ .I’ beta modified” 

beta [ i 1 + ]  beta [ i ]  := 
\ loop 

\ OMZElTING VAN DE VERKREGEN ELEKTRISCHE SPANNINGEN VAN DE INDUCTIEVE 
\ OPNEMERS NAAR BELASTINGEN 

: COMPUTE.DATA 
SCREEN.CLEAR 
real dim[ nr.of.measmts ] unnamed.array equivi VM 
real dim[ nr.of.measmtc ] unnamed.array equivi HM 
real dim[ nr.of.measmts ] unnamed.array equiv> M2X 
real dim[ nr.of.measmts ] unnamed.array equiv> M2Y 
real dim[ nr.of.measmts ] unnamed.array equiv> HZ 
real dim[ nr.of.measmts ] unnamed.array equiv> VZ 
real dim[ nr.of.measmts ] unnamed.array equiv> beta 

O dis.rn2.m := 
OVM := 
O HM := 
O HZ := 
O VZ := 
O M2X := 
O M2Y := 
O beta := 
O zero.value.2 := 
O delta.zero.value.2 := 
O mult.factor.2 := 
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\ *m* Correctie van de foutieve nulwaarde (fout door belasting haak) m** 

\ Bepaal eerst de vertikale uitwijking van de haak met het vergeet-me-nietje 
\ displ.by.hooke = (force.by.hooke * l"3) / (48 * E * ly) 
\ Reken de mm's om naar volts volgens displ.by.hooke /mult.factor = 
\ delta.zero.value.2 (eenheden [mm] * p/mm] = M. 
\ Trek delta.zero.value.2 af van de oorspronkelijke nulwaarde zero.value.2 

force.by.hooke L 3 ** * E ly * 48 * / displ.by.hooke := 
displ.by.hooke mult.factor.2 / delta.zero.value.2 := 
zero.value.2 delta.zero.value.2 - zero.value.2 := 
speks.y.dat ze:c.v2lue.2 - spcRe.y.Uat := 

\ Berekening van beta : 

O mar.counter1 := 
spoke.y.dat spoke.y.dat [ 1 ] - spoke.y.dat := 
begin 

mar.counter1 1 + mar.counter1 := 
VM spoke.y.dat [ mar.counter1 ] + VM := 
mar.counter1 nr.of.spoke.markers = 

until 
VM nr.of.spoke.markers / VM := 

O mar.counter1 := 
spoke.x.dat spoke.x.dat [ 1 ] - spoke.x.dat := 
begin 

mar.counter1 1 + mar.counter1 := 
HM spoke.x.dat [ mar.counter1 ] + HM := 
mar.counter1 nr.of.spoke.markers = 

until 
HM nr.of.spoke.markers / HM := 

HM VM / asin beta := 

\ GIBeam Correctie : 

glbeam.x.dat mean hz.beam.cor := 
glbeam.y.dat mean vz.beam.cor := 

\ Berekening van HZ : 

VM spoke.y.dat [ ! , 2 ] - dup * 
HM spoke.x.dat [ ! , 2 ] - dup * 
sqrt mean 
dis.rn2.m := 

HM dis.rn2.m beta cos * - M2X := 
M2X dis.xz.rn2 beta cos * - HZ := 
HZ hz.beam.cor - HZ := 
HZHZ [ 1 ] - HZ := 
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\ Berekening van VZ : 

VM dis.rn2.m beta sin * - M2Y := 
M2Y dis.yz.m2 beta sin * - VZ := 
VZ vz.beam.cor - VZ := 
vzvz [ 1 ] - vz := 
9 
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OUT - GLOB.PRG 

ECHO.OFF 

STACKCLEAR 
\ BIZ 1-17-13 Tutorial 

REAL DIM[ NR.OF.MEASMTS ] UNNAMED.ARRAY EQUIV> INDEX 
CREATE. RES, FI LE. POS IT10 N 

FI LE.TEMPlATE 

4 TIMES 
END 

R W L  DIM[ NR.GF.ÎV:~S:V:T§ ] SL'SFILE 

RES. FI LE. POSITION DEFER> FILE.CREATE 
V 

: WRITE. RES. FI LE. POSITI ON 
RES.FILE.POSITION DEFER> FILE.OPEN 
1 SUBFILE FORCE ARRAY>FILE 
2 SUBFILE BETA ARRAY>FILE 
3 SUBFILE VZ ARRAY>FILE 
4 SUBFILE HZ ARRAY>FILE 
FI LECLOSE 

\ blz 1-17-13 Tutorial 

I 

: GET. FI LENAME. RES&COMM. 

CR ." Geef naam van de uitvoer-file met daarin resultaten en kommentaar 'I 
CR .I' (filenaam + extensie) : I' 
"input 

"NULL FI LENAM E. RES&COM M. 'I: = 

FILENAME. RES&COMM. li: = 
FILENAME.RES&COMM. "NULL "= 
I 

s tac k. cl ear 

: MAKE.DEFAULT.TXT.OUTP.FILE.POS 
-1 4 FIX.FORMAT 
FILENAME.RES&COMM. 9 "LEFT 'I DEF 'I "CAT DEFAULT.RES&COMM. 'I:= 

chdir text 
DEFAULT.RES&COMM. DEFER> oubfile 
chdir .. 

console.off 
CR CR 
CR .I' Default waarden behorend bij GLOBAL BUCKLING I' 
CR .I' 

CR 
CR 
CR .'I De naam van deze uitvoerfile is 
CR ." De naam van de binaire invoerfile is 
CR .I' De naam van de bijbehorende resultaatfile I' 
CR ,'I van Global Buckling is 
CR 
CR 
CR .I' mMnMf*mRmm* DEFAULT VALUES mwmmhmmmm* I' 

\ schrijf de data weg in dir: text 

\ weer terug naar c:\asyst 

Printdatum : I' .date 

: I' DEFAULT.RES&COMM. "TYPE 
: I' NAME.BIN.FILE "TYPE 

: I' RES.FILE.POSITION "TYPE 
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CR 
CR .'I Zero.value.1 (force transducer)= 
\ CR ." Zero.value.2 (vert. displ. transducer) = 
\ CR ." Zero.value.3 (upper hor. displ. transducer) = I' zero.value.3 . 
\ CR .I' Zero.value.4 (lower hor. displ. transducer) = " zero.value.4 . 
CR .' Mult.factor.1 = 
\ CR .I' Mult.factor.2 = 
\ CR .I1 Mult.factor.3 = 
\ CR .I' Mult.factor.4) = 
\ CR .'I X1 in mrn (see figure 4.2 R. Willems) = 
\ CR .I' X2 in mm 
\ CR Y in nam = ?! Y . 
\ CR .I' L1-2 in mm = 
\ CR .'I L2-3 in mm = 
\ CR .I' L2-2 in mm = 
CR .'I L in mm = 
CR .I' E in N/mm"2 = 
CR .I1 ly in mm"4 = 
CR ." Gravity force by hooke in N = 
CR .I' Gravity force by hooke and pressurebox in N = I' 

CR 
CR .Iï u I' 
out>file.cIose 
console 

" zero.value.1 . 
" zero.value.2 . 

' muIt.factor.1 . 
'I mult.factor.2 . 
" mult.factor.3 . 
" mult.factor.4 . 
" X 2 .  

"X1  . 

L1-2 . 
L2-3 . 
L2-z. 

L . 
I' E . 

Ir ly . 
'I FORCE.BY.HOOKE . 

force.hooke&press.box . 

: MAKE.TXT.OUTP.FILE.POS 
CREATE. RES. FI LE. POS IT1 ON 
WRITE.RES.FILE.POSITI0N 
chdir text 
FILENAME.RES&COMM. DEFER> oubfile 
chdir .. 

console.off 
cr cr .I' Text uitvoer GLOBAL BUCKLING 'I 

CR .I' Printdatum : 'I .date 

CR .I' De naam van deze uitvoerfile is 
CR .I' De naam van de binaire invoerfile is 
CR .I' De naam van de bijbehorende resultaatfile I' 
CR .I' van Global Buckling is 
CR 
CR .I' De naam van het profiel is 
CR .I1 Kort kommentaar bij deze meting 
CR 
CR 
CR .I' MEETGEGEVENS 'I 

CR 

\ schrijf de data weg in dir: text 

\ weer terug naar c:\asyst 

CB 

: I' FILENAME. RES&COMM. "TYPE 
: I' NAME.BIN.FILE "TYPE 

: I' RES.FILE.POSITION "TYPE 

: I' PROF.NAME "TYPE 
: I' COMMENT "TYPE 

CR 
.I' METING PUNTBE- HOEKVERDRAAIING VERT.VERPLAATSING HOR.VERPLAATSING 'I 
CR ." NO LASTING MIDDEN PROFIEL ZWAARTEPUNT ZWAARTEPUNT 'I 
CR 

CR 

I1 [mm]" [NI [Radl [mml 
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INDEX [RAMP 
CR 
NR.OF.MEASMTS 1 + 1 DO 
3 O FIX.FORMAT 
INDM [ I ] . 
6 1 FIX.FORMAT 

6 4 FIX.FORMAT 

6 3 FIX.FORMAT 
It H v z [ l ] .  
H ÜHZ[ i ] .  

CR 

I1 "FORCE [ I ] .  

"BETA [ I ] ,  H 

I 34 = 
iF 

CR 
.'I METING PUNTBE- HOEKVERDRAAIING VERT.VERPLAATSING HOR.VERPLAATSING 'I 
CR 
." NO LASTING MIDDEN PROFIEL ZWAARTEPUNT ZWAARTEPUNT 'I 
CR 
It [mm]" 
CR 

LOOP 
CR 
CR 
CR .I' 'I 

out>file.close 

console 
MAKE.DEFAULT.TXT.OUTP.FILE.POS 

[NI [Radl emm1 

THEN 

-1 4 FIX.FORMAT 

9 

: MAKE.bin.0UTP.FILE.POS 
CHDIR BIN 
CREATE.RES.FILE.POSITI0N 
WRITE.RES. FI LE.POSITI ON 
CHDIR .. 

\VERANDEREN VAN DIRECTORY (NAAR BIN) OM 
\ HIER DE INFO TE KUNNEN WEGSCHRIJVEN 

\WEER TERUG NAAR DIRECTORY 'ASYST 
9 
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OUT LOC.PRG 

ECHO.OFF 
STACKCLEAR 

: CREATE. RES.FILE. MARKERS 
INTEGER DIM[ NR.mark 2 - ] UNNAMED.ARRAY EQUIV> INDEX.ARR 

\ BIZ 1-17-13 Tutorial 

FILE.TEMPiATE 
REAL DIM[ NR.MARK 2 - ] SUBFILE 
2 TI b! ES 

END 
RES.FILE.MARKERS DEFER> FILE.CREATE 
9 

\ : create.large.rec.file.markers 
\ file.template 
\ real dim[ nr.of.rneacfiles , 2 , nr.of.flange.markers ] cubfile 
\ 
\ end 
\ 1arge.rec.file.market-s defer> file.create 
\ ;  
\ zie commentaar bij local menu in buckling.prg 

\ = dimensies van uncomputed.wave.filec.array 

: WRITE.RES.FILE.MARKERS 
RES. FI LE. MARKERS DEFER> FILE.OPEN 
1 SUBFILE flange.xO.dat ARRAY>FILE \ vroeger: x l  .end.recult 
2 SUBFILE flange.rel.y.dat ARRAY>FILE \ vroeger: y1 .end.recult 
FI LE.CLOSE 

\ blz 1-17-13 Tutorial 

\ : write.large.rec.file.rnarkerc 
\ 1arge.rec.file.markerc defer> filesopen 
\ 1 subfile uncornputed.wave.filec.array arrapfile 
\ file.cloce 
\ ;  
\ : read.large.rec.file.markerc 
\ chdir bincomp 
\ 1arge.rec.file.market-s defer> file.open 
\ 1 cubfile file>unnamed.array 
\ equiv> uncomputed.wave.filec.array 
\ file.close 
\ chdir .. 
\ ;  
\ zie commentaar bij localmenu in buckling.prg 

: MAKE.TXT.OUTP. FILE.MAR 
CREATE.RES.FI LE.MARKERS 
WRITE. RES. FI LE.MARKERS 
chdir text 
FILENAME.RES&COMMENTS DEFER> oubfile 
chdir .. 
concole.off 
CR 
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cr 
CR .I1 Text uitvoer LOCAL BUCKLING 'I 
CR .I1 

CR 
CR 
cr .I1 Meting nr. 
CR .I1 Kort kommentaar bij deze meting 
CR ," De naam van deze uitvoerfile is 
"TYPE 

CR .I1 De naam van de verwerkte resultaaffile I' 
CR .I' van Local Buckling is 
cw 
CR .I1 De naam van het profiel is 
6 1 FIX.FORMAT 
CR ." De belasting is 

Printdatum : " .date 

: 'I textplot.graph.file.nr . 
: " COMMENT "TYPE 

: I' FILENAME.RES&COMMENTS 

: I' RES.FILE.POSITION "TYPE 

: PROF.NAME "'TYPE 

: I' FORCE [ measfile.nr J . 
.I1 N I' 

rninmax 
CR ." u " 
CR 
CR ." De amplitude extrema zijn 
MAX.AMPLITUDE . .'I mm I' 
cr .I' Maximum X,Y : ( I' X.COORDS.FOR.MIN.MAX [ NMAX.GULF ] . .I' ," 
cr .I' Minimum X,Y : ( I' X.COORDS.FOR.MIN.MAX [ NMIN.GULF ] . .I1 ,I1 

cr 
cr .I' X-coordinaten van de nul-doorgangen : I' 
cr .I' X1 ='I XNUL [ 1 ] . 
cr .I' X2 =I1 XNUL [ 2 ] o 

cr .'I X3 =I1 XNUL [ 3 ] . 
cr .I1 X4 ='I XNUL [ 4 ] . 

-1 4 FIX.FORMAT 
\ Zie programma local3.prg (zoek minmax met F6) 

. I1 

Y.COORDS.FOR.MIN.MAX [ NMAX.GULF ] . .'I )I1 

Y.COORDS.FOR.MIN.MAX [ NMIN.GULF ] . .I' )" 

CR 
CR .I1 mmmm+mmm* Marker gegevens 
CR 
CR ,"I MARKER.NR PLAATS X [mm] l3EL.VERPL.Y [mm] I' 

CR 

I' 

INDEX.ARR ORAMP 
CR 
NR.MARK 1 - 1 
DO 

3 O FIX.FORMAT 
INDEX.ARR [ I ] . 
di 1 FIX.FORMAT 

5 2 FIX.FORMAT 

CR 
I34  = 
IF 
CR 
CR .I' MARKER.NR PLAATS X [mm] REL.VERPL.Y [mm] I' 

CR 
THEN 

"I 
'I XRESULT [ I ] . 
I' YRESULT [ I ] . I< 
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LOOP 
cr 
cr 
cr ." I' 

out>file.close 

console 
-1 4 FIX.FORMAT 

: MAKE. DEFAULT.m.Oid%P.Fi LE MAR 
-1 4 FIX.FORMAT 
FILENAME.RES&COMMENTS 9 "LEFT I' DEF I' "CAT DEFAULT.RES&COMMENTS li:= 

chdir text 
DEFAULT.RES&COMMENTS DEFER> out>file 
chdir .. 
consoie.off 
CR CR 
CR .'I Default waarden behorend bij LOCAL BUCKLING 'I 
CR .I' 

CR 
CR 
CR ,'I De naam van deze uitvoerfile is 
CR .I' De naam van de binaire invoerfile is : I' RES.FILE.POSITION "TYPE 
CR 
CR 
CR -'I DEFAULT WAARDEN 'I 

CR 
CR .I' Number of markers= 
CR .I' Number of marker on middle of Profile= 

CR .'I Distance between leít en right marker on profile in mm = 'I 

CR .'I Width flange in mm = 

CR 
CR ." 'I 

Printdatum : I' .date 

: 'I DEFAULT.RES&COMMENTS "TYPE 

'I NR.MARK. 
I 8  

MID.MARK.NR . 
TOTDIST.MARK.MM . 
WIDTH.FlANGE . 

<I 

out>file.close 
console 

: filling.textplot.file.nrs.array 
textplot.counter1 1 + textplot.counter1 := 
textplot.counter2 1 + textplot.counter2 := 
textplot.graph.file.nr 
textplot.file.nrs.array 
sub[ textplot.counter1 , 1 ] := 

: reset.textplot.file.nrs.array 
O textglot.file.nrs.array := 
O textplot.counter1 := 
O textplotcounter2 := 
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: filename.res&comments.ext.incr 
-1 4 fix.format 
I' .I' filenarne.res&comments "within filename.res&comments 4 "sub 
32 "number .O01 + "." 4 "right 3 "left 
ñlenarne.rec&comments "len 2 - 3 "sub I':= 

\ hoogt de file extensie met 
\ een per keer op 

: confirm.local.textplot 
filling .texîplot.file.nrs.array 

: Make.textplot.of.fi1ec 
O textplot.counter1 := 

begin 
textplotxounterl 1 + textplot.counter1 := 
textplot.file.nrc.array 
xsect[ textplot.counter1 ] dup 
textplot.graph.file.nr := 
wave.filec.array dup 
sub[ textplot.graph.file.nr , 1 ; 1 , 1 ; 1 , NR.MARK 2 - 3 
dim[ NR.MARK 2 - J reshape 
x.result := 
sub[ textplot.graph.file.nr , 1 ; 2 , 1 ; 1 , NR.MARK 2 - ] 
dim[ NR.MARK 2 - ] reshape 
y.result : = 
spline 
make.txt.outp.file.mar 
filename. res&comments.ext.incr 
textplot.counter1 textplot.counter2 = 

MAKE.DEFAULT.lXT.OUTP.FILE. MAR 
STACKCLEAR 
SS.CLEAR 

\ nu kunnen ook de amplitudes 
\ in de text file geschreven worden 

until 

I 

: MAKE.BIN.OUTP.FILE.MAR 
STACKCLEAR 
chdir bincomp 
CREATERES. FI LE.MARKERS 
WRITE. RES. FI LE.MARKERS 
chdir .. 

\ : MAKE.large.0UTP.FILE.MAR 
\ STACKCLEAR 
\ chdir bincomp 
\ CREATE.large.RES.FILE. MARKERS 
\ W RITE.large.RES. FI LE.MARKERS 
\ chdir .. 
\ ;  
\ zie commentaar bij local menu in buckling.prg 

: filling.plot.file.nrs.array 
plot.counter1 1 + plot.counter1 := 
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plot.counter2 1 + plot.counter2 := 
plot.graph.file.nr 
plot.file.nrc.array 
cub[ plot.counter1 , 1 ] := 

: recet.plot.fi1e.nrs.array 
O plot.file.nrc.array := 
O plot.counter1 := 
O plot.counter2 := 
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BUCKMENU.PRG 

ECHO.OFF 

LOAD.OVERLAY DATAFILE.SOV 

INSTALL NOP IN HP.OUT 

15 SET.FILE.PARSE 
DEF.VdPO8T LI NE. EÜIT 

\ *im*m*hM**hmDECLARATION OF MENUS- 

MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 

rnainmenu 
def.values.pos 
save.def .val 
input.files.pos 
graph.out 
text.out 
change. plot.style.rnenu 
hz-force 
vz-force 
beta-force 
hz-beta 
p 1.f ile . rn en u. hz-fo rce 
pl.file.rnenu.vz-force 
pl.file.rnenu. beta-force 
pl.file.rnenu. hz-beta 
displ-pos 
arnpl-force 
hz-amp1 
pl.file.rnenu.dicpl-pos 
pl.file.rnenu.arnpl-force 
pl.file.rnenu. hz-amp1 
title.change.menu 

result. posdat 
resultmar.dat 
text.outp.file. mar 
text.outp.file.rnar.text 
text.outp.file. pos 

PL.FILE.MENU.DISPL-POS.4 

\- DECLARATION OF WINDOWSp 

O O 10 79 WINDOW (plot.window} 
19 30 23 78 WINDOW {text.wave.window} 
24 O 25 79 WINDOW {cleancomputing.window} 
O O 24 79 WINDOW (prograrn.background} 
1 1 23 78 WINDOW @os.data.windowl} 
1 35 23 78 WINDOW {pos.data.window2} 

\- DECLARATION OF VUPORTS*mmmM*mm** 
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VUPORT plot.vuport 
VUPORT total.screen 

\ !!!!!!!!!!!!!!!!! Starten van Buckling .......................... 

: START 
StackRESET 
Stack.clear 
Menu.stack.clear 
Normal.display 
MA! N. M ENU M ENü.Ei(ECUTE 

\ Clears all active menus 

I 

\ *m**m*-hM+k* Default waarden ingeven *xmmim**mm*m*m 

: def.values 
load defaukdfl 
def.values.pos menu.execute 
save.def.val menuexecute 
name.def.file defer> outsfile 
consoie.off 
.'I \ I' "date "type cr 
nr.of.glbeam.markers . .'I nr.of.glbeam.markers := " cr 
nr.of.gfloor.markers . .'I nr.of.gfloor.markers := " cr 
nr.of.spoke.markers . .'I nr.of.spoke.markers := 'I cr 
dis.xz.m2 . .'I dis.xz.m2 := 'I cr 
dis.yz.rn2 . .I' dis.yz.rn2 := I' cr 
depth.cam.gl . .I' deptR.cam.gl := I' cr 
gl.mm.cor . ." gl.mm.cor := 'I cr 
nr.of.lbeam.markers . .'I nr.of.lbeam.markers := I' cr 
nr.of.lfloor.markers . .I' nr.of.if1oor.marker-s := 'I cr 
nr.0f.flange.marker-s , .'I nr.of.flange.rnarkers := 'I cr 
nr.of.web.markers . ." nr.of.web.markers := 'I cr 
depth.cam.lok . .I' depth.cam.lok := I' cr 
totdist.mark.mm . .'I totdist.mark.mm := 'I cr 
L2-z . ." L2-z := 'I cr 
L . .I8 L := 'I cr 
WI DTH. FiANG E . .I' WIDTH.FIANGE := 'I cr 
E . .I' E := 'I cr 

force.by.hooke . .I1 force.by.hooke := I' cr 
force.hooke&press.box . .I' force.hooke&press.box := " cr 
out>file.close 

. .I' ly := I' cr lY 

name.def.file "len 4 - 1 swap "sub \ Zet name.def.file op de 

"dup "dup 
'I .ASC I' "cat name.hent.file 'I:= 

'I .dfl I' "cat def.vahec.file li:= 

'I .bin 'I "cat name.bin.file 'I:= 

\ #stack maar zonder extentie 

9 
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def.values.pos 
'I Default Values" MENU.TITLE 
MENU.BLOW.UP 
2 7 28 70 MENU.SHAPE 
15 MENU.PROMPT.COLOR 
3 0  MENU.COLOR 
4 3 I' Number of global beam markers 
2 3 I' Number of global floor markers 
3 3 " Number of spoke markers 
4 3 'I Horz. Dist. marker2-Weightpoint =" MENU.ITEM{ dis.xz.m2 } 
5 3 " Vert. Dist. marker2-Weightpoint ='I MENUATEM{ dis.yz.m2 } 

7 3 I' Dist. first-last Beammarker [mm] ='I MENUITEM{ gl.mm.cor } 
8 3 I' Number of lokal beam markers 
9 3 " Number of lokal floor markers =I' MENU.ITEM{ nr.of.tfloor.markers } 
40 3 Number of flange markers =" MENU .ITEM{ nr.of.flange.markers } 
41 3 I' Number of web markers =" MENUATEM{ nr.of.web.markers 3 
12 3 I' Dist. Lokal Camera to flange =" MENU. ITEM{ de pth.cam .lo k } 
13 3 " Dist. first-last flangemarker [mm] =I' MENU.ITEM{ totdist.mark.mm } 

=I' MENUATEM{ nr.of.glbeam.markers } 
=I' MENUATEM{ nr.of.gfloor.markers } 
=u MENU.ITEM( nr.of.spoke.markers } 

6 3 " Dist. Hfobai camer2 kl Object - -I' MENL'.!TEM{ depth.mm.@ } 

='I MENUATEM{ nr.of.Ibeam.markers } 

14 3 I' L2-Z [mm] =I' MENU.ITEM{ L2-Z } 
15 3 I' L [mm] =I' MENUATEM{ L } 
16 3 'I Width of flange [mm] 
17 3 I' E m/mmA2] ='I MENU.ITEM( E } 
18 3 ly [mmA4] =I' MENUATEM{ ly } 

=I' MENU.ITEM{ WIDTH.FIANGE } 

99 3 '' Gravity force by hooke [NI 
20 3 'I Gravity force by hooke and pressurebox [NI=" MENU.ITEM{ force.hooke8qress.box } 

='I MENU. ITEM( force.by. h o o k  ] 

MENU.END 

save.def.val 
MENU.BLOW.UP 
15 18 15 62 MENU.SHAPE 
6 15 MENU.COLOR 
O 1 I' Name default value file :li MENU.ITEM{ name.def.file } 

MENU.END 

\- Files kiezen 

: name.meas 
color. on 
inten red green mix foreground 
31 1 goto.xy .I' ........'I 
black mix foreground 
31 1 goto.xy "input "dup "dup "dup 
'I .ASC I' "cat name.hent.file I':= 

I' .dfl I' "cat def.vaheS.file li:= 

I' .bin " "cat name.bin.file 'I:= 

: refr.fil.men 

32 4 goto.xy name.hent.file "type I' I' "type 
32 5 goto.xy def.values.file "type It 'I "type 
32 7 goto.xy name.bin.file "type I' 'I "type 
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input.files.pos 
menu.status refr.fil.men 
'I File Names" MENU.TITLE 
MENU.BLOW.UP 
2 7  1255 MENUSHAPE 
15 MEMU.PR0MPT.COLOR 
3 0  MENU.COLOR 
1 3 'I Change all names " MENUATEM{ namemeas } 

4 3 Henkchei measurement fiks " MENü.iiEM( ïiáme.heni.file J. 
5 3 I' Default values list file 
6 3 " Angle correction files 'I MENU.ITEM{ ang.cor.file } 
7 3 'I Force measurement file 'I MENU.ITEM{ name.bin.file 1 
9 3 'I Number of measurements I' MENUATEM{ nr.of.measfiles } 

" MENU.ITEM{ def.vaheS.file 1 

MENU.END 

\- Compute data 

: compute 
MARKERS1 N.ARRAY 
compute.data 
t 

\- HOOFD Menu 

MAIN.MENU 
normal.display 
Menu.Store. Disk 

I' The Main Menu" 
Menu.Pull.Down 
1 1 9 1 8  
3 0  
15 
1 1 I' Default Values 'I 

2 1 It Load Data I' 

4 1 It Compute Data 'I 

6 1 I' Text Output 'I 

7 1 I' Graphics Output 'I 
MENU.END 

MENU.TITLE 

MENU.SHAPE 
MENU.COLOR 
MENU.PROMPT.COLOR 

MENU.ITEM{ def.values 1 
MENU. ITEM{ inPut.files. pos } 

MENU.ITEM{ compute 1 
MENUATEM{ text.out } 

MENU.ITEM{ graph.out } 

\""mM""m""""m""M""*""m"w"*""" 
\ ***kM. PROCEDURES VOOR Global Buckling menu m.b.t. data display **m* 

\* 

: write.info 
O foreground 
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FORCE 
BETA LAMINATE 
VZ LAMINATE 
HZ LAMINATE 
TRANS[ 4 , 2 ]  
xsect[ data.counter , ! ] 

14 foreground 
9 

: write.data.position 
SCFSEEN.CLEAR 

.I' Results Global Buckling (data)" 
CR .'I Force beta VZ 

begin 
data.counter 1 + data.counter := 
write.info 
data.counter2 data.counter = 

until 
V 

: show.data.position 
O data.counter := 
force 1 []dim data.counter1 := 

data.counter1 1 > 
if 21 data.counter2 := 

data.counter1 21 < 

write.data. position 
EXIT 

if data.counter1 data.counter2 := 

then 

write.data. position 
then 

HZ I' 

\ Het aantal globale metingen wordt 
\ bepaald; Per 'biz' 21 regels 

PckeY \ Er wordt gewacht op toets indruk. 

data.counter1 21 > 
if 42 data.counter2 := 

data.counter1 42 < 

writedata. position 
EXIT 

\ Aantal metingen tussen 21 en 42 ? 

if data.counter1 data.counter2 := 

then 

write.data.position 
PckeY 

then 

\ Er wordt gewacht op toets indruk. 

data.counter1 42 > 
if 63 data.counter2 := 

data.counter1 63 < 

write.data. position 
EXIT 

\ Aantal metingen tussen 42 en 63 ? 

\ LET OP !! Er is dus een maximum 
if data.counter1 data.counter2 := \ van 63 meetfiles voor data-weergave. 

then 
then 

prg. biz. 46 



write.data. position 

STACKCLEAR 

: show.data.pos 
{pos.data.windowl} 
3 background 
(border} 
screen.clear 
44 foreground 
cr cr cr cr cr 
cr cr cr .'I Type any key for next page'# 
cr cr .'I Type ESC for EXIT" 
cr cr .'I Type Return for showing data" 
{pos.data.window2} 
3 background 
O foreground 
{border} 
14 foreground 
3 background home 
9 2 FIXFORMAT 
sRow.data.position 
44 foreground 
STACK.CLEAR 
Result.poc.dat menu.execute 
9 

Result.pos.dat 
Menu.store.memory 
menu.pop.up 
menu.pull.down 
16 9 18 21 Menu.Shape 
15 Menu.Prompt.Color 
3 0  Menu.Color 
1 1 I' Show data" MENUATEM( Show.data.pos } 

MENU.END 

\ **mn MENU'S EN PROCEDURES VOOR LOCAL BUCKLING m.b.t. data display mkkk* 

\* 

: show.data.mar.default.screen 
(pos.data.window1) 
3 background 
(border} 
screen.clear 
result.mar.dat menu.execute 
normal.display 
I 

: write.info.mar 
O foreground 
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integer dim[ nr.of.flange.markers ] unnamed.array equiv> index.arr 
\ integer dim[ nr.mark ] unnamed.array equiv> index.arr 
index.arr Oramp 
nrmark 1 - 
3 O fix.format 
.Ii " index.arr [ data.counter ] . 
6 1 fix.format 

5 2 fix.format 

cr 
14 foregrouna 

\Waarom is dit???? (RK) 

I1 
I' x.result [ data.cobinter ] . 

y.result [ data.counter ] . I1 

9 

: wri te.data. markers 
SCREEN.CLEAR 

CT 
cr .I1 MARKER.NO 
CT 

PLAATS X[mm] REL.VERPL.Y[mm] 'I 

begin 
data.counter 1 +- data.counter := 
write.info.mar 
data.counter2 2 t data.counter = 

until 
9 

: show.data.markers 
O data.counter := 
\ NR.MARK 2 - data.counter1 := 
nr.of.flange.markers 2 - data.counter1 := 
data.counter1 l > 
if 19 data.counter2 := 

\ Het aantal markers wordt be- 
\ paald; 19 regels per 'blz' 

data.counter1 19 e 

write.data. markers 
EXIT 

if data.counter1 data.counter2 := 

then 

write.data.markers 
PckeY \wachten op toets indrukken 

then 

data.counter1 19 > 
if 38 data.counter2 := 

\ Aantal markers tussen 19 en 38 ? 

data.counter1 38 e 

write.data. markers 
EXIT 

if data.counter1 data.counter2 := 

then 

writendatamarkers 
then 

PckeY 

data.counter1 38 > 

\wachten op toets indrukken 

\Aantal markers tussen 38 en 57 ? 
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if 57 data.counter2 := 
data.counter1 57 e 

write.data.markers 
M I T  

\ LET OP !! Er is dus een maximum 
\ van 57 markers voor de data- if data.counter1 data.counter2 := 

then \ weergave 

write.data.markers 
then 

STACKCLEAR 

: show.data.mar 
{pos.data.window 1 } 
3 background 
{border} 
screen.clear 
14 foreground 
cr cr cr cr cr 
cr cr cr .I' Type any key for next page" 
cr cr ." Type ESC for EXIT" 
cr cr .'I Type Return for showing data" 
{pos.data.window2} 
3 background 
O foreground 
{border} 
14 foreground 
3 background home 
9 2 FIX.FORMAT 
show.data.markers 
14 foreground 
STACKCLEAR 
result.mar.dat menu.execute 
I 

: show.local.data 
\ REM!! NR.MARK 2 - is hier vervangen door nr.of.flange.marker-s 
wave.files.array dup 
sub[ show.data.file.nr , 1 ; 1 , 1 ; 1 , nr.of.flange.markers ] 
dim[ nr.of.flange.markers ] reshape 
x.result := 
sub[ chow.data.file.nr , 1 ; 2 , 1 ; 1 , nr.of.flange.markers ] 
dim[ nr.of.flange.markers ] reshape 
y.result := 
show.data.mar 

: local.data.menu.text 
2 1 goto.xy ," Which measure-file data" 
2 2 goto.xy .ID 

2 3 goto.xy ." Select rneasure-file number;" 
you want displayed ?I' 
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Result.mar.dat 
‘I Results Local Buckling (data)” Menu.title 

Menustore. memory 
menustatus 1ocal.data.menu.text 
menu.pop.up 
menu.pull.down 
16 2 23 33 Menu.Shape 
3 0  MenuColor 
15 menu. Promptxolor 
5 5 I’ file-number :‘I 

6 10 I’ show data” 
MENU .ITEM{ show.data.file.nr } 
menu.item{ show.local.data } 

MENU.END 

: ioc.textplot.status 
2 1 goto.xy .I1 Which textfiles you want I’ 
2 2 goto.xy .I’ 

2 8 goto.xy .” Name of first textplot file ; I’ 
to be plotted ? I’ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\ hmM*** Procedures m.b.t. aanmaken van text-files **mnl*MmhM 

\* 

Text.outp.file.mar 
Local textplot menu” menu.title 

menu. blow.up 
520 17 51 menushape 
6 45 menu.color 
menustatus ioc.textplot.status 
3 1 ‘I File number : I’ menu.item{ textplot.graph.file.nr } 
5 1 I’ Confirm I’ menu.item{ confirm.local.textplot } 
6 1 ‘I Reset “ 

9 1 “ Title ‘I 
11 1 ‘I Make textplot-file I’ 

menu.item{ reset.textplot.file.nrs.array } 

menu.item{ make.textplot.of.files ] 
menu.item{ text.outp.file.mar.text } 

menu.end 

Text.outp.file.mar.text 
I’ Text Output-file Local Buckling” 
menu.pull.down 
12 25 16 70 menushape 
3 0  menu.color 
1 1 ‘I Name text output-file: I’ 

2 1 I’ Name Profile . I1 menunitem{ prof.name } 
3 1 ‘I Comment . I D  menuitem{ comment } 

menu.end 

menu.title 

menu.item{ filename.res&comments } 

Text.outp.file. pos 
‘I Text Output-file Global Buckling” 
menu. pull.down 
10 20 16 60 menushape 
6 15 menu.color 
1 1 ‘I Name text output-file: ‘I 

2 1 ‘I Name profile , II menaitem{ prof.name } 

menu.title 

menu.item{ filename. i-es&comm . ] 
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3 1 ” Comment . II menu.item{ comment } 
5 1 u Make text output-file 

menu.end 
menu.item{ make.txt.outp.file.pos } 

\- Text ouput menu 

teM.out 
Data Output” MENU.TITLE 

MENU.STORE.dick 
MENU. BLOW.UP 
2 7  1830 MENU.SiiAPE 
30 MENU.COLOR 
15 MENU.PROMPT.COLOR 
2 3 ‘I Global Text Output“ MENUATEM{ show.data.pos 1 
3 3 ” Local Text Output MENU.ITEM{ show.data.mar.default.screen } 
5 3 I’ Global Text File ‘I MENUATEM{ text.outp.file.pos 1 
6 3 ” Local Text Fife ‘I MENUATEM{ text.outp.file.mar } 

MENU.END 

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

\**”m”mMm””.k”””m”w”””*”mmM”k”w”*”” 

\ SUBMENU’S EN PROCEDURES VOOR PLOTTEN RESULTATEN 
\ (gebruikt bij alle figuren). 

: SO L&SY M B. POI NTER. S ET.TO. 1 
1 SOLI D&SYMBOL. POI NTER : = 

: SOL&SYMB.POINTER.SET.TO.O 
O SOLID&SYMBOL.POINTER := 
t 

TITLE.CHANGE.MENU 
I’ Change profile title I’ 
16 20 19 52 
111  
I 1 ” Profile name ‘I 

MENU.END 

: CHANGEAXES 
EDIT 
9 

MENU.TITLE 
MENU.SHAPE 

MENU.COLOR 
meno.item{ title } 

change. plot.style.menu 
I’ Change plotting style” MENU .TITLE 
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19 27 21 46 MENU.SHAPE 
3 0  MENU.COLOR 
44 Menu.Prompt.Color 
1 1 'I Solid & Symbol li menu.item{ SOL&SYMB.POINTER.SET.TO.l } 
2 1 Ir Solid " menu.item{ SOL&SYMB.POINTER.SET.TO.O } 

MENU-END 

: GO.AUTO.PL0T 
SOLID&SYMBOL.POINTER 1 = 
IF 

ELSE SOLID 
THEN 
W. AUTO. PLOT 
SOLID 

X" SOLID8SYMBOL 

9 

: GO.DATA.PLOT 
SOLID&SYMBOL.POINTER 1 = 
IF 

ELSE SOLID 
THEN 
XY. DATA. PLOT 
SOLID 

>(" SOLID&SYMBOL 

9 

: CLEANCOMPUTING 
(CLEANCOMPUTING. WINDOW) 
O FOREGROUND 
O BACKGROUND 
9 

: DEFAULT.COLORS 
14 FOREGROUND 
1 BACKGROUND 

\COMPUTING IN EEN APART WINDOW 
\ MET KLEUREN O EN O ; NIET 

\ ZICHTBAAR DUS !! 

\ NA 'CLEANCOMPUTING, ZIE HIER- 
\ BOVEN, HERSTELLEN VAN DE 'OUDE 
\ KLEUREN 

: make.vuport.plot 
plot.vuport 
normal.coords 
0.4 0.3 VUPORT.ORIG 
0.6 0.7 VUPORT.SIZE 
1BM.GRAPHICS 
device.init 
STACK.CLEAR 
9 

: global. graph .text 
NORMAL.COORDS 
.250.960 POSITION Title LABEL 
,250 .900 POSITION Date LABEL 
,400 .400 POSITION 90 CHAR.DIR 90 LABEL.DIR Text.ver.axis LABEL 
.350 .O50 POSITION O CHAR.DIR O LABEL.DIR Text.hor.axis LABEL 

\text in de geplotte grafiek 
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: 1ocaí.graph.text 
NORMAL.COORDS 
.250 .960 POSITION 

\text in de geplotte grafiek 

Titie LABEL 

PLOlTING.POS1TION.DISPlACEMENT 1 = \ INFO-LABEL ALLEEN BIJ POS.DIS 
IF 
.250.900 POSITION 
THEN 

info LABEL 

.I00 A00 POSSTION 98 CiiARDiFI 50 iABEL.DiR Texi.ver.axis 

.350 .O50 POSITION O CHAR.DiR O L4BEL.DIR Text.hor.axis 
MBEL 

LABEL 

-1 1 FIX.FORMAT 
FORCE 
XSECT[ SHOW.GRAPH.FILE.NR ] 

MEASFILE.FORCE 'I:= 

-1 4 FIX.FORMAT 

\ 1 GETAL ACHTER KOMMA GEWENST; 
\AANROEP ARRAY MET ALLE KRACHTEN 

\ SELECTEER DE JUISTE KRACHT; 
\ MAAK ER EEN STRING VAN; I1 I1  

\ KEN DE WAARDE AAN DE VAR. TOE; 
\ OUDE FIX.FORMAT 

: create.axes 
horizontal axis.fit.off 
vertical axis.fit.off 

hor.axis.sections ver.axis.sections axis.divisions 

horizontal begin.value.hor.axis end.value.hor.axis world.set 
vertical begin.value.ver.axis end.value.ver.axis world.set 

horizontal pos.lst.label.hor every.ith.label.hor label.points 
vertical pos.1 st.label.ver every.ith.label.ver IabeLpoints 

horizontal -SO00 -1.2000 number.of.char.hor IabeLformat 
\ hor.pos.label.hor ver.pos.label.hor 
vertical -1 .O00 0.0000 number.of.char.ver label.format 
\ hor.pos.label.ver ver.pos.label.ver 

0.20 0.16 AXIS.ORIG 
0.20 0.16 AXIS.POINT 
0.68 0.68 AXIS.SIZE 

\ Position axes origin, 
\ axes intersection point, 

\ and axes length 

PLOTTING. GLOBAL. BUCK. FILES 1 = 
IF global.graph.text 
THEN \ IN DE GRAFIEK 
PLOTTING.LOCAL.BUCK.FILES 1 = 
IF local.graph.text \ GRAFIEKEN 
THEN 

\ALS PLOT.GLOB.BUCK.FIL GELIJK IS AAN 
\ 1; SCHRIJF DAN DE GLOBAL.GRAPH.TEXT 

\ IDEM ALS HIERBOVEN ALLEEN VOOR LOCALE 

XY.AXiS.PLOT 
WORLD.COORDS 
STACKCLEAR 

\ Restore world coordinate range 
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\ PROCEDURES VOOR PLOITEN RESULTATEN VAN GLOBALE GEDEELTE 
\ (voor iedere grafiek aparte procedures). 

\ - Plot HZ-FORCE mm 

: DATA.PLOT.HZ-FORCE 
vuport.clear 
3 vuport.color 
14 c d ~ r  ~ ~ t l i n e  
make .vuport. plot 
CLEANCOMPUTING 

CREATE .AXES 
1 color 

FORCE 
GO. DATA. PLOT 
DEFAULT.COLORS 
cursor.off 
STACKCLEAR 

LOAD HZ-FORCE.HLP 

\ H Z - l *  

: HZ-FORCE.PLOT 
stack.clear 
1 PLOITI NG. GLOBAL.BUCK Fl LES : = 
O PL0TTING.LOCAL.BUCK.FILES := 
GRAPHICS.DISPLAY 
(plot.window] 
totalscreen 
O 0.05 VUPORT.ORIG 
1 1 VUP0RT.SIZE 
vuport.clear 
HZ-FORCE MENU.MECUTE 
9 

: AUTO.PLOT.HZ-FORCE 
make.vuport.plot 
3 vuport.color 
vuport.clear 
axis.defaults 

FORCE 
GO .AUTO. P LOT 
14 COLOR OUTLINE 
cursor.off 
STACKCLEAR 

\ H Z - l *  

9 

\ *m**** PLOT VZ-FORCE m*m 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 

DATA.PLOT.VZ-FORCE 
stack. clear 
vuport.clear 
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3 vuport.color 
14 color OUTLINE 
make.vuport.plot 
1 color 
CLEANCOMPUTING 

CREATE .AXES 
VZ FORCE 
GO.DATA.PLOT 
DEFAULT.COLORS 
curso r. off 

LOAD VZ-FORCE.HLP 

I 

: VZ-FORCE.PLOT 
4 PLOTTlNG.GL0BAL.BUCK FILES : = 
O PLOlTl NG.LOCAL.BUCK.FILES : = 
GRAPHICS.DISPLAY 
{plot.window} 
totalscreen 
0 0.05 VUPORT.ORIG 
4 1 VUPORTSIZE 
vuport.clear 

STACKCLEAR 
VZ-FORCE MENU.EXECUTE 

I 

: AUTO.PLOT.VZ-FORCE 
make.vuport.plot 
3 vuport.coior 
vuport.clear 
axis.defaults 
14 color 
VZ FORCE 
GO.AUT0. PLOT 
14 COLOR OUTLINE 
cursor.off 
STACKCLEAR 
I 

\ PLOT BETA-FORCE *M**M 

: DATA. PL0T.B ETA-FORCE 
vuportxlear 
3 vuport.color 
14 color OUTLINE 
make.vuport.plot 
CLEANCOMPUTING 
1 color 

CREATE.AXES 

FORCE 
GO. DATA. PLOT 
BEFAULT.COLORS 
cursor.off 
STACKCLEAR 

LOAD BETA-FQR.HLP 

\ BETA -1 * 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 
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: BETA-FORCE.PLOT 
stack. cl ear 
1 PLOTTI NG.GLOBAL.BUCK.FI LES : = 
O PL0TTING.LOCALBUCK.FILES := 
GRAPHICS.DISPIAY 
{plot.window} 
total.screen 
O 0.05 VUPORT.ORIG 
1 1 VUPORT.SIZE 

BETA-FORCE MENU.EXECUTE 
uupsrt.ciear 

: AUTO.PLOT.BETA-FORCE 
make .vuport. plot 
3 vuport.color 
vuport.clear 
axis.defau1t.s 

FORCE 
GO .AUTO. P LOT 
14 COLOR OUTLINE 
cursor.off 
STACK.CLEAR 

\ BETA -1 * 

\ *m** PLOT HZ-BETA 

: DATA.PLOT.HZ-BETA 
stack.clear 
vuport.clear 
3 vuport.color 
14 color OUTLINE 
make .vuport. plot 
CLEANCOMPUTING 
1 color 

CREATE .AXES 
HZ BETA 
GO. DATA. PLOT 
DEFAULT.COLORS 
cursor.off 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 

LOAD HZ-BETA.HLP 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 

9 

HZ-BETA.PLOT 
1 PLOTTI NG.GLOBAL.BUCK. FI LES : = 
O PL0lTING.LOCAL.BUCK.FILES := 
GRAPHICS.DISPIAY 
{plot.window} 
totalscreen 
O 0.05 VUPORT.ORIG 
1 1 VUPORT.SIZE 
vuport.clear 
HZ-BETA MENU.MECUTE 
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STACKCLEAR 

: AUTO.PLOT.HZ-BETA 
make.vuport.plot 
3 vuport.color 
vuport.clear 
axis.defaults 
HZ BETA 
GO.AUT0. PLOT 
14 COLOR OUTLINE 
cursor.off 
STACKCLEAR 
1 

\ Programma’s voor aanmaken plotfile voor het globale gedeelte 

: INFO.PLOT. FI LE.HZ-FORCE 
load HZ-FORCE.HLP 
CREATEAXES 

FORCE 
GO. DATA. PLOT 
STACKCLEAR 

\ H Z - l *  

1 

: I NFO. PLOT. FI LE.VZ-FORCE 
load VZ-FORCE. HLP 
CREATEAXES 
VZ FORCE 
GO.DATA. PLOT 
STACK.CLEAR 
V 

I NFO.PLOT. FI LE. BETA-FORCE 
load BETA-FOR.HLP 
CREATEAXES 

FORCE 
GO.DATA.PLOT 
STACK.CLEAR 

\ BETA -1 * 

I 

: I NFO. PLOT. FI LE. HZ-BETA 
load HZ-BETA.HLP 
CREATEAXES 
HZ BETA 
GO.DATA.PLOT 
STACKCLEAR 

: temp out>file.cont console.off ; 
: temp2 outxoml  console.off ; 

: make.plot.file 
chdir plot \ schrijf data weg in dir: plot 
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stack.clear 
plot.data 
name.plot.file defer> oubfile console 
chdir .. 
install temp in hp.out 
hp7475 
1 O plotter.pens 
"exec 
out>file.close 
install temp2 in hp.out 
ibmgraphics 
GWPHiCS.DiS?WY 

STACKCLEAR 

\weer terug in c:\asyst 

V 

: MAKE.PLOT.FILE.HZ-FORCE 
'I 1NFO.plot.file.hz-force" plot.data ':= 
MAKE.PLOT. FI LE 
STACKCLEAR 
9 

: MAKE. PL0T.FI LE.VZ-FORCE 
'I INFO.plot.file.vz-force" plot.data ':= 
MAKE.PLOT. FI LE 
STACKCLEAR 
I 

: MAKE. PL0T.FI LE. BETA-FORCE 
'I 1NFO.plot.file.beta-force" plot.data 'I:= 

MAKE.PLOT.FILE 
STACK.CLEAR 

MAKE.PLOT.FILE.HZ-BETA 
I' 1NFO.plot.file.hz-beta" plot. data It:= 

MAKE.PLOT. FI LE 
STACK.CLEAR 
I 

\ *xk*+* SUBMENU'S VOOR GRAFISCHE RESULTATEN GLOBALE KNIK f**.M1 

\ *xk*+* MENU'S VOOR HZ-FORCE 

HZ-FORCE 
'I Plot HZ - FORCE 

MENU.BLOW.UP 
2 2  11 25 Menu.Shape 
111 Menu.Color 
MENU.NO.STORE 

M ENU.TITLE 

1 1 I' Auto plot" 
2 1 I' Plot with setable axes" 

MENU.ITEM{ AUTO.PLOT.HZ-FORCE } 
MENU. ITEM{ DATA.PLOT. HZ- FORCE } 

5 1 I' Change profile name 
6 4 'I Change axes" 

menu.item{ title.change.menu } 
menu.itern{ changeaes } 
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8 1 I' Make ploffile" menu.item{ PL. F1LE.M ENU.HZ-FORCE } 
MENU.END 

PL.FILE.MENU.HZ-FORCE 
'I Make Plot-file" menu.title 
menu. blow.up 
141 1730 menushape 
111 menu.color 
1 1 'I Name plot-file: 'I 
3 1 'I Make plot-file I' 

menu.end 

menuitem{ name.plot.file } 
menaitem{ make.plot.file.HZ-FORCE } 

\ mm* MENU'S VOOR VZ-FORCE ***n 

VZ-FORCE 
'I Plot VZ - FORCE 

MENU.BLOW.UP 
2 2  11 25 
111 
MENU. NO.STORE 
1 1 'I Auto plot" 
2 1 'I Plot with setable axes" 

5 4 I' Change profile name I' 
6 1 'I Change axes" 
8 1 I' Make plotfile" 

MENU.END 

PL.FILE. MENU.VZ-FORCE 
I' Make Plot-file" 
menu. blow.up 
14 1 17 30 
111 
1 4 I' Name plot-file: I' 
3 1 'I Make plot-file 'I 

menu.end 

MENU.TITLE 

Menu.Shape 
Menu.Color 

MENU. ITEM{ AUTO. PLOT.VZ-FORCE } 
M ENU . ITEM{ DATA. PL0T.m-FORCE } 

menu.item{ title.change.menu } 
menu.item{ changeaxes } 

menu.item{ PL. FI LE.MENU.VZ-FORCE } 

menu.title 

menushape 
menu.color 

menu.item{ name.plot.file } 
menu.item{ make.plot.file.VZ-FORCE } 

\ mm* MENU'S VOOR BETA-FORCE mMr 

BETA-FORCE 
I' Plot BETA - FORCE 

MENU.BLOW.UP 
2 2  11 25 
111 
MENU.NO.STORE 
1 1 " Auto plot" 
2 1 'I Plot with setable axes" 

5 1 I' Change profile name 'I 
6 1 I' Change axes" 
8 1 'I Make ploffile" 

MENU.END 

MENU.TITLE 

Menu.Shape 
Menu.Color 

MENU. ITEM{ AUTO.PLOT. BETA-FORCE 3 
MEN U. ITEM{ DATA. PLOT. BETA-FORCE } 

menuitem{ title.change.menu } 
menu.item{ changemes } 

menuitem{ PL. FILE.MENU.BETA-FORCE } 

PL.FILE.MENU.BETA-FORCE 

grg. biz. 59 



'I Make Plot-file" menu.titie 
menu.blow.up 
14 1 1730 menushape 
1 11 menu.color 
1 1 " Name plot-file: " 
3 1 " Make plot-file " 

menuend 

menu.item{ name.plot.file } 
menusitem{ make.plot.file.BETA-FORCE } 

\ mk** MENU'S VOOR HZ-BETA ***H 

HZ-BETA 
I' Plot HZ - BETA" MENU.TITLE 

MENU.BLOW.UP 
2 2 1 1  25 Menu.Shape 
i i 1  Menu.Color 
MENU.NO.STORE 
1 1 'I Auto plot" 
2 1 I' Plot with setable axes" 

MENU.ITEM{ AUTO.PLOT.HZ-BETA } 
MENU.ITEM{ DATA.PLOT.HZ-BETA } 

5 1 I' Change profile name 'I 
6 1 I' Change axes" 
8 1 I' Make plotfileI8 

menu.item{ title.change.menu } 

menu.item{ PL.FILE.MENU.HZ-BETA } 
menu.item{ changeaxes 1 

MENU.END 

PL.FILE.MENU.HZ-BETA 
'I Make Plot-file" menu.title 
menu. blow.up 
14 1 17 30 menushape 
I 1 1  
1 1 " Name pfot-file: " 
3 1 I' Make plot-file I' 

menu.end 

menu.color 
menu.item{ name.plot.file } 
menu.item{ make.plot.file.HZ-BETA } 

\ mk** PROCEDURES VOOR PLOTTEN LOKALE KNIK *m+m 

\ - Plot displ-pos )*Mr** 

\ 

: DATA.PLOT.disp1-pos \ Voor kleinste kwadraten-methode 
\ REM!! NR.MARK is hier vervangen door nr.of.fíange.markers 
nr.output.color color 
STACKCLEAR 
vuporP.clear 
3 vuport.color 
make.vuport. plot 
CLEANCOM PUTI NG 
1 COLOR 

CREATE.AXES 
wave.files.array dup 

\ ZIE SUBMENU'S EN PROCEDURES 

LOAD PO-DISPL.HLP 
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sub[ show.graph.file.nr , 1 ; 1 , 1 ; 1 , nr.of.flange.markers ] 
dim[ nr.0f.flange.market-s ] reshape 
x.result := 
sub[ show.graph.file.nr , 1 ; 2 , 1 ; 1 , nr.of.flange.rnarkers ] 
dim[ nr.of.flange.markers ] reshape 
y.result := 
O COLOR 
X. RES ULT Y. result 
GOBDATA. PLOT 
14 color OUTLINE 
DEFAULT.COLORS 
cursor. 08 
9 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 

: displ-pos.PLOT 
1 PLOITI NG. LOCAL. BUCK. FI LES : = 
O PLOlTl NG. GLOBAL.BUCK. FI LES : = 
1 PLOITING.POSITION.DISPIACEMENT := 
GRAPHICS.DISPLAY 
{plot.window} 
totaLscreen 
O 0.05 VUPORT.ORIG 
1 1 VUPORT.SIZE 
vuport. clear 
DISPL-POS MENU.EXECUTE 
I 

: AUTO.PLOT.displ-pos 
\ REM!! NR.MARK is hier vervangen door nr.of.flange.markers 
STACKCLEAR 
rnake.vuport. plot 
3 vuport.color 
vuport.clear 
axis .defaults 
wave.files.array dup 
sub[ show.graph.file.nr , 1 ; 1 , 1 ; 1 , nr.of.flange.rnarkers ] 
dim[ nr.of.flange.rnarkers ] reshape 
equiv> x.result 
sub[ show.graph.file.nr , 1 ; 2 , 1 ; 1 , nr.of.flange.markers ] 
dim[ nr.of.flange.markers ] reshape 
equiv> y.result 
XRESULT Y.result 
4 color 
GO.AUT0. PLOT 
i 4  color OUTLINE 
cursor.off 
? 

: DATA.PLOT.disp1-pos.2 
\ REM!! NR.MARK is hier vervangen door nr.of.flange.markers 
nr.output.color color 
wave.files.array dup 
sub[ show.graph.file.nr , 1 ; 1 , 1 ; 1 , nr.of.flange.rnarkers ] 
dim[ nr.of.flange.markers ] reshape 
x.result := 
sub[ show.graph.file.nr , 1 ; 2 , 1 ; 1 , nr.of.flange.rnarkers ] 

\ Na kleinste kwadratenmethode 
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dim[ nr.of.flange.markers ] reshape 
y.result := 
XRESULT YAESULT 
14 color 
GO. DATA. PLOT 
cursor.off 
STACKCLEAR 
V 

: DATA.PL0T.displ-pos.3 
nr.output.color color 

\ Na kleinste kwadratenmethode en splines 

spline 
X.COORDS.SPLINE.POINTS 30 - SUB[ 1 , SPLINE.COUNTER 2 - , 1 ] 
SPLINE.POJNTS SUB[ 1 SPLINE.COUNTER 2 - 1 
4 color 
XY. DATA. PLOT 
cursor.off 
STACKCLEAR 
9 

\ ZIE SUBMENU'S EN PROCEDURES 

: DATA.PLOT.disp1-pos4 \ Alleen splines 
nr.output.color color 
STACKCLEAR 
vuport.clear 
3 vuport.color 
OUTLINE 
make.vuport. plot 
CLEANCOMPUTI NG 
1 COLOR 

CREATE .AXES 
X.RESULT Y.RESULT 
I' X" symbol 
14 COLOR 
XY.DATA.PLOT 
solid 
4 color 
X.COORDS.SPLINE.POINTS 30 - SUB[ 1 I SPLINE.COUNTER 2 - , 1 ] 
SPLINE.POINTS SUB[ 1 , SPLINE.COUNTER 2 - , 1 ] 

LOAD PO-DISPL.HLP 

XY. DATA. PLOT 
14 color OUTLINE 
DEFAULT.COLORS 
{text.wave.window) 
3 background 
15 FOREGROUND 
{border} 
SCREEN.CLEAR 
minmax 
results.minmax 
cursor.off 
STACKCLEAR 

\ ZIE SUBMENU'S EN PROCEDURES 

9 

\ **m* PLOT AMPLITUDE-FORCE mm* 
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: dimension.corr.FORCE 
real dim[ nr.of.measfiles ] unnamed.array equiv> FORCE.TO.AMP 
FORCE 
cub[ 1 , nr.of.measfilec ] 
FORCE.TO.AMP := 

V 

: DATA. PLOT.AM PL-FO RCE 
vuport.clear 
3 vuport.color 
rnake.vuport. plot 
@I€ANCBMFUTiNi; 
1 COLOR 

CREATE .AXES 
AMP FORCE.TO.AMP 
GO. DATA. PLOT 
14 color OUTLINE 
DEFAULT.COLORS 
cursor.off 
STACKCLEAR 

LOAD AMP-FORC.HLP 

V 

\ ZIE SUBMENU’S EN PROCEDURES 

: AMPL-FORCE.PLOT 
1 PLOTTING. LOCAL.BUCKFILES := 
0 PLOTTING.GLOBAL.BUCKFILES := 
0 PLOlTING.POSITION.DISPIACEMENT := 
GRAPHICS.DISPIAY 
{plot.window) 
total.screen 
O 0.05 VUPORT.ORIG 
1 1 VUPORTSIZE 
vuport.clear 
AMPL-FORCE MENU.MECUTE 

I 

: AUTO.PLOT.AMPL-FORCE 
make.vuport. plot 
3 vuport.coior 
vuport.clear 
axic.defaults 
dimension.corr.FORCE 
AMP FO RCE.TO. AM P 
1 COLOR 
GO.AUTO.PLOT 
14 COLOR OUTLINE 
curcor.off 
STACKCLEAR 

I 

\ ****+* PLOT HZ-AMPLITUDE *hckwr* 

\ controle of FORCE-array en AMP-array 
\ dezelfde dimensie hebben 

: dimencion.corr.HZ 
real dim[ nr.of.meacfiles I unnamed.array equivi HZ.to.amp 
HZ 
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sub[ 1 nr.of.measfiles ] 
HZ.TO.AMP := 

: DATA.PLOT.HZ-AMP 
vuport.clear 
3 wuport.color 
make.vuport. plot 
CLEANCOMPUTING 
i COLOR 
LOAD HZ-AMi=.i-iiP 
CREATE .AXES 
HZ.TO.AMP -1 * AMP 
GO.DATA.PLOT 
14 color OUTLINE 
DEFAULT.COLORS 
cursor.off 
STACKCLEAR 

I 

\ ZIE SUBMENU'S EN PROCEDURES 

\ ZIE SUBMENU'S EN PROCEDURES 

: HZ-AMP.PLOT 
1 PLOlTI NG. LOCAL. BUCK. FI LES : = 
O PLOTTI NG.GLOBAL.BUCK FI LES : = 
O PLOlTING.POSITI0N.DISPLACEMENT := 
GRAPHICS.DISPLAY 
(plot.window} 
totalscreen 
O 0.05 VUPORT.ORIG 
1 1 VUPORT.SIZE 
vuport.clear 
HZ-AMPL MENU.MECUTE 
I 

: AUTO.PLOT.HZ-AMP 
make.vuport.plot 
3 wuport.color 
wuport.ciear 
axis.defaults 
dimension.corr.HZ 
HZ.TO.AMP -1 *AMP 
1 COLOR 
GO.AUTO.PLOT 
14 COLOR OUTLINE 
cursor.off 
STACK.CLEAR 

\ controle of HZ-array en AMP-array 
\ dezelfde dimensie hebben 

9 

\ mM Programma's voor aanmaken plotfile voor het locale gedeelte 

: I NFO.PLOT. FI LE.dis-po.4 
\ REM!! NR.MARK is hier vervangen door nr.of.flange.markers 

\ plotfile alleen voor grafiek 

CLEANCOMPUTING 
load PO-DISPL.HLP 
CREATE .AXES 

\ ZIE SUBMENU'S EN PROCEDURES 
\ met alleen splines 
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wave.files.array dup 
sub[ plot.graph.file.nr , 1 ; 1 , 1 ; 1 , nr.of.flange.markers ] 
dim[ nr.of.flange.markers ] reshape 
>c.result := 
sub[ plot.graph.file.nr , 1 ; 2 , 1 ; 1 , nr.of.flange.markers ] 
dim[ nr.of.flange.markers ] reshape 
y.result := 
spline 

load PO-DISPL.HLP 
CREATE.AXES 

'I X" symbol 
XY. DATA. PLOT 
solid 

xmnEsüu Y.RESÜLÏ 

X.COORDS.SPLINE.POINTS 30 - SUB[ 1 , SPLINE.COUNTER 2 - , 1 ] 
SPLINE.POINTS SUB[ 1 , SPLINE.COUNTER 2 - , 1 ] 
XI. DATA. PLOT 
DEFAULT.COLORS 
STACK.CLEAR 

\ ZIE SUBMENU'S EN PROCEDURES 

: MAKE.PL0T.FILE.dis-po.$ 
'I INFO.plot.file.dis-po.4" plot.data 'I:= 

MAKE.PLOT. FI LE 
STACK. C LEAR 
9 

: I NFO . P LOT. FI LE. AM PL- FO RCE 
load AMP- FO RC E. H LP 
CREATE .AXES 
dimension.corr.FORCE 
AMP FORCE.TO.AMP 
G0.DATA.PLOT 

\ controle of FORCE-array en AMP-array 
\ dezelfde dimensie hebben 

: MAKE.PL0T.FILE.AMPL-FORCE 
I' INF0.plot.file.ampl-force" plot.data 'I:= 

?viAKE.PLOT. FI LE 
9 

: INFO.PL0T.FILE.HZ-AMPL 
load HZ-AMP.HLP 
CREATE .AXES 
dimension.corr.HZ 
HZ.TO.AMP -1 * AMP 
GO.DATA.PLOT 

\ controle of HZ-array en AMP-array 
\ dezelfde dimensie hebben 

3 

: MAKE. PL0T.FI LE. HZ-AMP 
'I 1NFO.plot.file.HZ-AMPL" plot.data I':= 

MAKE.PLOT. FILE 
1 
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: plot.file.name.ext.incr 
-1 4 fb.format 
'I ." name.piot.file "within name.plot.file 4 "sub 
32 "number ,001 + "." 5 "right 3 "left 
name.plot.file Yen 2 - 3 "sub 'I:= 

\ hoogt de file extensie met 
\ een per keer op 

9 

: confirm.local.plot 
filling.plot.file.nrs.array 

: Make. piot. otiiles 
O plot.counter1 := 

begin 
plot.counter1 1 + plot.counter1 := 
plot.file.nrs.array 
xsect[ plot.counter1 ] dup 
plot.graph.file.nr := 
show.graph.file.nr := 
make. piot.file.dis-po.4 
p1ot.file.name.ext.incr 
plot.counter1 plot.counter2 = 

until 
P 

displ-pos 
'I Plot POS - DISPL" 

MENU.BLOW.UP 
2 2 1 5 2 7  Menu.Shape 
1 1 1  Menu.Color 
MENU.NO.STORE 
1 1 'I Auto plot" 
2 1 I' Plot with setable axes" 

MENU.TITLE 

MENU .ITEM{ AUTO.PLOT.disp1-pos } 
MEN U. ITEM{ DATA. PLOT.displ-pos } 

\ 4 1 I' Figure after least. sq." 
5 1 'I Figure with splines" 
6 1 I' Figure with splines only" 
9 1 " Change profile name I' 
10 1 " Change axes" 
12 1 I' Make plotíile" 
13 1 I' Number color output:" 

menu.item{ data.plot.displ-pos2 } 
menuitem{ data.plot.disp1-pos3 } 
menu.item{ data.plot.displ-pos.4 } 
menu.item{ title.change.rnenu } 

menu.item{ changemes } 
menu.item{ pl.file.menu.displ-pos4 } 

menu.item{ nr.output.color } 
MENU.END 

: loc.plot.status 
2 1 goto.xy .I' Which files you want I' 
2 2 goto.xy ." to be plotted ? 'I 
2 8 goto.xy .'I Name of first plot file ; I' 

PL.FILE.MENU.disp1-pos4 
I' Local plot menu" menu.title 
menu. blow.up 
2 2  1427 menushape 
111  menu.color 
menustatus loc.plot.stakis 
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3 1 I' File number : " 
5 1 'I Confirm 
6 1 " Reset " 
9 1 "  menu.item{ name.plot.file } 
11 1 " Make piot-file " 

menu.item{ plot.graph.file.nr } 
menu.item{ confirm.local.plot } 
menu.item{ reset.plot.file.nrs.array } 

menu.item{ make.plot.of.files } 
menu.end 

AMPL-FORCE 
'I Plot AMPL - FORCE 

MENU.BLOW.UP 

111 Menu. Color 
MENU.NO.STORE 

MEN U.TITLE 

22927 Menü.Ck%p@ 

i 1 " Auto plot" 
2 1 'I Plot with setable axes" 

MENU.ITEM{ AUTO.PLOT.AMPL-FORCE } 
MENU. ITEM{ DATA. PLOT.AM PL-FORCE } 

4 1 I' Change profile name I' 
5 1 'I Change axes" 
7 1 Make plotfile" menu.item{ pl.file.menu.ampl-force } 

menu.item{ title.change.menu } 
menu.item{ changeaces } 

MENU.END 

PL.FILE.MENU.AMPL-FORCE 
" Make Plot-file" menu-title 
menu. blow.up 
14 1 17 30 menushape 
111 menu.color 
1 1 " Name plot-file: u 
3 1 " Make plot-file " 

menuend 

menu.item{ name.plot.file } 
menu.item{ make.plot.file.AMPL-FORCE } 

HZ-AMPL 
'I Plot HZ - AMPC' MENU.TITLE 

MENU.BLOW.UP 
2 2 9 2 7  Menu.Shape 
111 Menu.Color 
MENU.NO.STORE 
1 1 I' Auto plot" 
2 1 I' Plot with setable axes" 

MENUSITEM{ AUTO.PLOT.HZ-AMP } 
M ENU.ITEM{ DATA. PLOT. HZ-AMP } 

4 1 'I Change profile name I' 
5 1 I' Change axes" 
7 1 I' Make plotfile" 

menu.item{ title.change.menu } 
menu.item{ changemes } 

menu.item{ pl.file.menu.HZ-amp1 } 
MENU.END 

PL.FILE. MENU.HZ-AMPL 
" Make Plot-file" menu.titie 
menu. blow.up 
14 1 1730 menushape 
111 menu.color 
1 1 I' Name plot-file: 'I 
3 1 'I Make plot-file I' 

menu.end 

menu.item{ name.plot.file } 
menu.item{ make.plot.file.HZ-AMP } 
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: graph.menu.text 
3 1 goto.xy ." Which measure-file graphic" 
3 2 goto.xy ." 
3 3 goto.xy ." Select measure-file number;" 

you want displayed ?" 

V 

\- Graph output menu 

graphout 
* Graphics" MENUTITLE 
MENU.BLOW.UP 
2 7  1742 MENU.SHAPE 
3 0  MENU.COLOR 
45 MENU.PROMPT.COLOR 
menustatus graph.menu.text 
5 3 " file-number :I' 
7 3 'I Position - Displacement" 

MENU.ITEM{ show.graph.file.nr } 
MENUATEM{ displ-pos.PLOT } 

8 3 I' Amplitude - Force" 
9 3 I' HZ - FORCE 
10 3 'I VZ - FORCE' 
11 3 "  BETA- FORCE 
12 3 'I HZ - BETA 
13 3 I' HZ - amplitude" 

MENU.ITEM{ AMPL-FORCE.PLOT 1 
MENU .ITEM{ HZ-FORCE.PLOT } 
MENU.ITEM{ VZ-FORCEPLOT } 

MENU. ITEM{ BETA-FORCE.PLOT } 
M ENU.ITEM{ HZ-BETA. PLOT } 
MENU. ITEM{ HZ-AMP. PLOT 1 

14 3 I' Change plotting style 'I MENU .ITEM{ change.plot.style.menu } 
MENU.END 

prg. blz. 68 


	Voorblad
	Voorwoord
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Knikverschijnselen
	3. De gebruikte profielen
	4. De meetopstelling
	5. De meting
	6. Meetfouten
	7. De verwerking
	8. Conclusies
	9. Literatuurlijst
	Bijlagen

