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Het tablet programma 
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L Inleiding 

2. Appara tUIJr 

3. Werkwijze 

4. Initialiseren 

5. Inlezen 

6. De kommando's grens (G), list (L), draw (D) en"enklave (E) 
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In de loop der tijd zijn ten behoeve van de MANROP-projekten, waaronder het 
fiktieve struktuurplan Plotterdam, het Struktuurplan Ede, de informatie 
kaarten van Infokart en verschi llende afstudeerprojekten bij de vakg-roep 
Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie rUimtelijke gegevens in de VOrm van 
twee-dimensionale kaartbeelden gedigitaliseerd. . 
Deze digitalisaties gebeuren met behulp van een grafisch tablet aan de hand 
van daarvoor ontwikkelde programmatuur. 
Deze programmatuur was 1n aanvang zeer rudimentair was (programmatuur van de 
Afdeling der Bouwkunde THE). Later is door het Rekencentrum T.H.E. met behulp 
van de zgn. Gino pakketten nieuwe programmatuur ontwikkeld; in de beginfase 
daarvan is ten behoeve van de Plotterdam-cyklus op die programmatuur aangehaakt. 
Vervolgens zijn allerlei modifikaties en uitbreidingen aan deze Plotterdam/ 
tablet programmatuur toegevoegd waarvoor steeds als uitgangspunt de bruikbaar
heid voor genoemde werk'cyklus gold. Dit betekent-dat Plotterdam/82/Leesin 
geheel anders geworden is dan de RC-programmatuur die, toen deze gereed was, 
de naam Figurenprocessor gekregen heeft. 
Plotterdam/82/Leesin heeft een lange experimenteerfase doorlopen. Door dit 
testen in de praktijk werden ongemakken, systeemtraagheden, etc. zichtbaar; 
deze zijn zo goed en zo kwaad als dat mogelijk was weggenomen. Vandaar dat . 
deze handleiding eerst thans opgesteld is. 

George G. van der Meulen, 
augustus 1982. 



-3-

!. !~1~191~g 
Voor het voor komputerbewerkingen gereedmaken van ruimtelijke data is digita
lisatie van die data noodzakelijk. Dit kan op verschillende wijze gebeu~n, 
doch het aksent ligt in deze notitie op het zgn. inlezen van objektep (bladen 
met informatie in de vorm van figuren, bijvoorbeeld een plattegrond) via een 
grafisch tablet. 
Hoe dit gebeurt, wat een grafisch tablet en andere daarbij van pas komende 
apparatuur is, hoe er mee gewerkt moet worden, met welke komputerprogrammatuur 
dat gebeurt en de resultaten van die handelingen worden in het navolgende 
beschreven. 
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V~~r het inlezen van kaartmateriaal staat een (Tektronix) grafiseh tablet 
ter besehikking. Dit is een blad met een magnetiseh veld, waarmee via een 
muis - twee-dimensionaal- koBrdinaten van punten vastgetegd e.q. ingelezen 
kunnen worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van: -
I} een Tektronix 4014, dit is een grafisehe beeldseherm terminal; en 
2) een Tektronix hard-copy unit voor het maken van afdrukken op papier van 

hetgeen op het beeldsehermstaat. 

g:.!. 
Het tablet wordt gebruikt om van een objekt, bijvoorbeeld een kaart, koBrdinaten 
vast te leggen. Daartoe wordt het objekt op het tablet gelegd en bijvoorbeeld 
met tape of plakband vastgeheeht. Het is heel belangrijk dat deze goed vast 
ligt en vooral niet kan versehuiven. 
Op het tablet is aangegeven (ca. 10 em van de omranding) waarbinnen de kaart 
of tekening moet liggen zo dat de punten geregistreerd worden. Buiten die 
omranding worden negatieve waarden verkregen die veelal ""ruimtelijk gezien
sterk vertekend zijn. 

2.2. ---
De tektronix is een grafische beeldscherm-terminal die door middel van een daar
voor ontworpen hulpprogramma de geregistreerde punten afbeeldt die op het tablet 
zijn ingelezen. Het inlezen kan dus op het beeldscherm gevolgd worden. 

2.3. ---
De tektronix graphics tablet is een IIdikke" plank waarop zowel de muis als een 
(vertaal-)modem zijn aangesloten. 
De muis is een "inlezertje" met kruisdraden. Het punt dat zich in het hart 
van de kruisdraden bevindt wordt geregistreerd na het indrukken van het witte 
knopje op de muis. 
Er bestaan verschillende typen mUlzen; ook bestaan er muizen met meerdere knopjes 
waardoor een heel menu ter beschikking staat. Dit kan van pas komen bij het 
inlezen van bijvoorbeeld enklaves waarvoor zonder een dergelijk menu een aparte 
handeling moet worden verricht (par. 4). Bij een uitgebreide muis wordt in geval 
van die enklaves namelijk een andere knopje ingedrukt. 

f:.~· 
De hard-copy unit reproduceert het beeld op het beeldscherm van de Tektronix 4014 
op papier. Hiertoe wordt rechts boven van het toetsenbord van de Tektronix 4014 de 
knop "copy" ingedrukt. 
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~. ~~r~!tjj!~ 
De grafische apparatuur zoals hierboven beschreven staat opgesteld in de 
grafische terminal ruimte (in geval van de THE in het rekencentrum R.C. 
B.G. 16 ofwel RC 0.16). 
VOor het inlezen zijn de volgende voorbereidingen nodig: 
1. zet de hard-copy unit aan (het duurt 10 minuten voordat hij warm is) 
2. schakel de Tektronix 4014 in 
3. schakel het Tektronix-graphics tablet in 
4. plak de kaart goed op het tablet 

De volgende handelingen zijn: 
-I- Inloggen: Tik de usercode/password in op de beeldschermterminal + de 

returntoets. 
- Indiengewerkt wordt onder BWURUR2, geef dan de opdracht: 

E $ Pl otterdam/82/1ees in + de returntoets 
- Wordt onder een andere usercode gewerkt, dan luidt die opdracht: 

E $ (BWURUR2) Plotterdam/82/leesin on user 3 + de retutntoets. 

Het tablet programma is nu in werking, en aangezien het een interaktief-programma 
is wordt gevraagd om een kommando in te voeren: 
+ Voer uw kommando in: 
Er kan een keuze gedaan worden uit een van de volgende kommando's (+ de return
toets) : 

I (= initialiseren) 
P (.= plotten} 
D (= draw) 
L (= list) 
W (= write) 
G (= grens) 
R (= remove) 
A (= accurary) 
S {= sto~} 
H (= help) 
E (= enklave) 

Indien het kommando H + de returntoets is ingetypt wordt op het scherm een 
overzicht van de hierboven gegeven kommando's afgebeeld. 
Om het programma te stoppen en/of af te sluitenwordt het kommando: S (+ de 
returntoets) gegeven. . --
Indien het om welke reden dan ook nodig is om het programma abrupt af te breken 
dan wordt de letter,Q ingetypt terwijl de controle-toets ingedrukt gehouden 
wordt (hiervan verschijnt niets ophet beeldscherm). Nadat beide zijn losgelaten 
wordt OS ingetypt (+ de returntoets). Het programma wordt nu afgebroken. 
In geval opnieuw begonnen wordt moet opnieuw de opdracht E $ Plotterdam/82/leesin 
of E $ (BWURUR2) Plotterdam/82/1eesin on user 3 gegeven worden. 
In geval niet doorgegaan wordt moet uitgelpgd worden door de opdracht BYE (+ de 
returntoets) in te typen. 

'Vergeet nimmer uit te loggen voordat de apparatuurverlaten wordt! 



-6- . 

De koomando's worden verder uitgelegd in de paragrafen lrii.ti.aliseren.,~ 
Inlezen. Enklaves en Grens. 

Indien het beeldscherm te vol is kan deze ten al1e tijde schoongemaakt worden" 
door de reset-page toets in te drukken (links boven op het toetsenbord). 

~. !~!~!~l!~~r~~ 
Het tablet programma is bedoe 1 d voor '-het verwerken en ops 1 aan van koordi naten, 
bijvoorbeeld van kaartmateriaal. 
Om te beginnen moet men een gebied binnen een koordinaatstelsel.p1caatsen. 
Dit koordinaatstelsel kan men in principe zelf kiezen mits men er voor zorgt 
dat dit gebied binnen het kwadrant van positieve x-as en positieve y-as ligt. 

Voorbeeld: 

figuur 1 

B 

§ 
o 
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keuze x-y as 

1 

8 

§ 
D 

Het ;nitialiseren (x-y stelsel vaststellen) gaat als volgt: 
- men start het tablet programma (zie voorbeeld) 
- Tik I. in en verzendt dit d.m.v. de returntoets dus: 

I. (+ returntoets). Nu wachten op de pieptoon. 
- Vervolgens p1aatst men de muis op de kaart (die op het tablet ligt vastgeplakt) 

en leest de grootst mogelijke y-koordjnaat in (punt A, zie figuur 3) door het 
witte knopje op de muis in te drukken. Nu wachten op de piep. 
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A 

Figuur 3 

B 

§ 
o 

B c 
- Nu wordt de muis op de te kiezen oorsprong geplaatst (punt B, figuur 3) 

en wordt punt B ingelezen. Nu wachten op de piep. _ 
- Tot slot wordt de muis op de grootst mogelijke x-koordinaat (punt C, figuur 3) 

geplaatst en wordt punt C ingelezen. Er komt geen piep. 
- Het initialiseren is voltooid. 
De pieptoon wil zeggen dat het systeem gereed is om een(overzend) signaal. 
in ontvangst te nemen, vandaar dat na inlezen van punt C geen pieptoon komt. 

- Mocht er .bij het initialiseren per ongeluk iets fout zijn gegaan bijv. een 
verkeerd punt ingelezen, maak dan Ide l drie punten af, het doet er niet toe 
welke en tik opnieuw I. (+ returntoets) in en ~a dan wederom zoals boven 
vermeld te werk. . 

§. !~l~!~~ 

Voordat begonnen wordt met inlezen van gebieden c.q. dee1gebieden overtuige 
meli zich of: 
1) het tablet-9rogramma aktief is; en, 
2) initialisatie reeds heeft plaatsgevonden. 

Na het intikken van: 
P +returntoets (wacht op pieptoon) kan het inlezen m.b.v. de muis plaatsvinden 
- Eerst wordt de muis opgetild 
- daarna wordt het kru;spunt van de kruisdraden in de kruis (= verzenden) op 

de begrenzing van het in te lezen gebied geplaatst. 
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Figuur 4 

D 

- Om een gebied A in te lezen wordt begonnen bij bijv. A 
- Plaats de verzender in xl' verzendt signaal, verplaatslverzender naar X2 nu zonder de muis vanhet tablet op te lichten; wacht op de pieptoon 

alvorens een signaal bij x2 te verzenden; schuif zo de gehele omgrenzing 
van A, langs en geef signaTen in Xl' x,, .•.... x,n' x11 •••• enz. tIm XIS 
zodanTg dat de figuur wordt vertaa d in een veelhoek; zorg er dan ook 
voor dat de laatst ingelezen koordinaat altijd samenvalt met de eerst in
gelezen koordinaat (xl = xIS)' 

- Inlezen gebeurt altijd in de draairichting van de klok (belangrijk!!) 
- Het inlezen kan gelijktijdig op het beeldscherm gevolgd worden. 
- Aan het eind van het inlezen van Al staat op het beeldscherm het volgende 

Figuur 5 
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Dit is een polygoon, bestaande uit een reeks door rechte lijnstukken verbonden 
punten (van de ingelezen koordinaten). 
- Nu bestaan er twee mogelijkheden om verder te gaan: 

1) men gaat verder met inlezen van deelgebied A 
2) men bergt eerst het ingelezen deel Al op alvgrens tot een volgend gebied 

over te gaan. 

ad 1. 

ad 2. 

Eerst wordt de muis opgetild •. Daarna wordt deze geplaatst op een nieuw 
(zelf te kiezen) beginpunt van een volgend gebied, bijvoorbeeld van A2. 
Deze omgrenzing wordt weerzonder op te tillen rondgegaan. 
Na het laatst ingelezen punt wordt een willekeurig karakter ingetypt 
(+returntoets), bijvoorbeeld de S van stop. 
In gevat ,het ingelezen deel bewaard moet worden dan wordt aan de ingelezen 
koordinaten file een naam toegekend. 
Eerst wordt dan een W (+ returntoets) ingetypt. Op de tern]lnal verschijnt 
dan de volgende regel "Vul hieronder de naam in". 
Bijvoorbeeld: proef/tablet/A1. 

Nu bestaan er een aantal mogelijkheden: 
1) men wil nog meer gebieden inlezen 
2) men wil stoppen en het programma afsluiten. 

ad 1. daartoe wordt allereerst ingetypt R (+ returntoets). N.B. belangrijk: 
eerst moeten al1e oude punten uit de disk werkfile verwijderd worden, 
vervolgens P (+returntoets), wacht op pieptoon waarna de boven weerge
gegeven cyklus herhaald ~an worden. 
Wanneer men R (+ returntoets) vergeet (R betekent remove)", dan wordt de 
eerst ingelezen fl1e niet weg gehaald en worden de hierna in te lezen 
koordinaten aan de al ingelezen koordinaten-reeks toe gevoegd. 
Dus vergeet nimmer R + dereturntoets. 

ad 2. Bij beeindiging van het programma wordt ingetypt: S (+ returntoets) 
waardoor het programma ;s beeindigd. 
Vergeet niet uit te loggen door middel van bye (+returntoets) 

Wat te doen bij gemaakte fouten: 
1) fouten tijdens inlezen: wi11ekeurig.karakter (+returntoets) 

R (+ returntoets) 
p (f·returntoets) wacht op pieptoon en lees opnieuw in. 

2) Fouten tijdens naam geven: t.g.v. naam is te lang, onjuist of punt vergeten 
tik opnieuw in: W (+ returntoets) 
tik nieuwe naam in en ga verder zoals gewenst is • 
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§. Q~_~Q~2~2Q:~_gr~n~_(§ll_li~~~(~11_2r~~_IQl_~n_~n~leY~_(~l· 

§!.!:'jL!gr~n§) 
Een grens tussen (twee) gebieden die voor een ander gebied a1 ingelezen is 
kan (hoeft niet) worden overgenomen. Eerst wordt het inlezen afgebroken door een wil1ekeurig karakter in te tikken (+ returntoets). .-
Bij de vraag naar een volgend kommando wordt G(+ returntoets) ingetypt. 
Op de terminal verschijnt de vraag:lnwelke'filestaatde door U gewilde 
grens. Die filenaam (+ returntoets} wordt ingetypt. 
De file moet staan op het pacK waarop gewerktwordt. Vervolgens verschijnt 
de vraag: Geef begin en eindpunt van de door U gewi1de grens (wacht op pieptoon). 
Met de muis wordt het begin- en eindpunt overgese;nd. Vervolgens wordt de 
afstand tot de dichtst bijzijnde punten in de aangrenzende file op het scherm 
vermeld. Dan kan besloten worden of deze punten overgenomen moeten worden 
(J/N). Worden de punten overgenomen dan wordt de file aangevul d en de grens 
getekend. 
Door middel van het kommando P wordt de cyklus opnieuw gestart en kan het 
inlezen worden voortge~et. 
N.B. nimmer kan een nieuwe polygoon beginnen met Grens! 

§!g!_Lni§~l 
Het kommando L geeft een overzicht van de koordinaten van de laatst ingelezen 
file. Op de eerste regel staat het aantal koordinatenparen en op iedere volgende 
regel staan drie getallen: x, y, m, gescheiden door komma's (free format), t.w.: 
x en y zijn de koordinaten van het tablet, m geeft aan of een nieuw polygon 
beg onnen is ( de muis wel of niet opgetild): -1 5f 0; als het navolgende gebied 
een enklave behelst: -2 (bij het laatst ingelezen koordinatenpaar: -1). 

§:.~!._Q_(2r~~1 
Wanneer 0 wordt ingetypt dan wordt de laatst ingelezen file uitgetekend op het 
.bee 1 ds cherm. 

§:.~:._L(~n~l~Y~l 
Met enklave wordt een gebied binnen een omvangrijker gebied bedoeld waarvan de 
kenmerken verschillend zijn. Wanneer een polygon van een enklave is ingelezen, 
moet de letter E ingetypt worden teneinde aan de file deze informatie toe te 
kennen (zie onder L hierboven). 
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De hiervoor beschreven handelingen en mogelijkheden zijn toegepast op een , 
eenvoudig voorbeeld. 
Van de Ivul1ingl op het beeldscherm gedurende de toepassing zijn zgn. hard-copy 
afdrukken gemaakt die als volgende pag'ina's zijn opgenomen bij deze handleiding. 
De kwaliteit van de afdrukken is -helaas- slecht, doch geven wel een goed beeld 
van het verloop der werkzaamheden, van de volgmogelijkheden via het beeldscherm 
en de inhoud van de tablet/koBrdinaat-files. 
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