
 

Ontwerp van een geintegreerd informatiesysteem

Citation for published version (APA):
Markslag, G. J. A. (1990). Ontwerp van een geintegreerd informatiesysteem. (TH Eindhoven. Afd.
Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA0988). Technische Universiteit
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1990

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/0fe168aa-bb1d-4784-87e6-62ed69791813


ont.Y1~r~, "~~p:'''~~rJ 1geipk,,~~~erd
informatiesysteem

Hogeschool Heerlen, Eindstudie

, G.J .A. Markslag
December 1990

WPA nr

Afstudeerverslag 18T

augustus 1990 - januari 1991

G.J.A. Markslag

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit der Werktuigbouwkunde
Vakgroep WPA
Laboratorium voor Omvormtechnologie

0988

Hogeschool Heerlen
Sector Techniek, Faculteit der Informatica



LUST VAN ADRESSEN
G.J.A. Markslag

LIJST VAN ADRESSEN

Afstudeerder :

Geert-Jan Markslag
Boterbloemstraat 16
7591 CS Denekamp
Tel. 05413 - 1782

Afstudeerplaats :

Technische Universiteit Eindhoven
Den Dolech 2
5612 AZ Eindhoven
Tel. 040 - 479111

School :

Hogeschool Heerlen
Dr. Jaegerstraat 40
6417 CK Heerlen
Tel. 045 - 734999
Fax. 045 - 719790

Afstudeerbegeleider TU Eindhoven

Ir. L.J.A. Houtackers
Afdeling Werktuigbouwkunde
Vakgroep WPA
Laboratorium voor omvormtechnologie
Tel. 040 - 474521
Fax. 040 - 448665

Afstudeerbegeleider Hogeschool Heerlen

Ir. B.J. Wering
Vlekkenkamp 24
6373 AE Landgraaf
Tel. 045 - 325236

Laboratorium voor Omvormtecbnologie December 1990

II



VOORWOORD
G.J.A. Markslag

VOORWOORD

In het kader van ml.Jn eindstudie aan de Hogeschool Heerlen,
Sector Techniek, Faculteit der Informatica, heb ik in de
periode van augustus 1990 tot januari 1991 afgestudeerd bij de
Technische Universiteit te Eindhoven, afdeling Werktuigbouw
kunde, vakgroep WPA, Laboratorium voor Omvormtechnologie.

Deze afstudeerperiode heb ik als zeer prettig ervaren, mede
dankzij de goede werksfeer, die in het Laboratorium voor
Omvormtechnologie heerst. Mijn dank gaat uit naar mijn bege
leider Ir. L.J.A. Houtackers en de heer Ir. R.J.J.M. Sniekers,
die mede geholpen heeft om tot een goed eindresultaat te
komen.

Tevens wil ik ml.Jn begeleider van de Hogeschool Heerlen, Ir.
B.J. Wering, bedanken voor de uitstekende begeleiding tijdens
het afstuderen.

Eindhoven, december 1990

Geert-Jan Markslag

Laboratorium voor Omvormtechnologie December 1990



SAMENVATTING
G.J.A. Markslag

SAMENVATTING.

Dit verslag is geschreven in het kader van de afstudeerperiode
in het achtste semester aan de Hogeschool Heerlen, Sector
Techniek, Faculteit der Informatica met als differentiatie
Technische Informatiesystemen. De afstudeerperiode werd van
augustus 1990 tot januari 1991 doorlopen bij de Technische
Universiteit Eindhoven (TUE) , afdeling Werktuigbouwkunde,
vakgroep WPA, Laboratorium voor Omvormtechnologie.

Het Laboratorium voor Omvormtechnologie houdt zich bezig met
het analyseren van plastische processen met behulp van de
plasticiteitstheorieen. Dit experimenteel onderzoek wordt door
geschreven software ondersteund. Tot deze software behoren de
technologiebanken, die ook een produkt voor de markt kunnen
vormen.

De afstudeeropdracht bestond uit het ontwerpen van een geinte
greerd informatiesysteem voor het Laboratorium voor Omvorm
technologie.

De redenen om dit systeem te ontwerpen, kwamen voort uit
verschillende oorzaken/problemen. Algemeen bestond het gevoel,
dat de manier, waarop verschillende activiteiten uitgevoerd
worden, niet optimaal is. Er zijn geen procedures en stan
daards geformuleerd, die de werkzaamheden in het laboratorium
de juiste ondersteuning geven.
Met betrekking tot de programmatuur waren de problemen van
uiteenlopende aard. Op de eerste plaats is er geen formulering
voorhanden voor het op de juiste wijze ontwerpen en schrijven
van software. Ten tweede bestaat er tussen de diverse softwa
repakketten, ontwikkeld ten behoeve van verschillende type
experimenten, weinig of geen samenhang, terwijl de opzet van
deze pakketten in principe vrijwel identiek is. Op de derde
plaats ontbreken procedures voor het beheer van hard- en
software en data.

Het systeem wordt ontworpen volgens de SDM-methodiek. De
definitiestudie, het functioneel ontwerp, waarin het systeem
volledig naar de gebruiker toe gespecificeerd wordt, en een
deel van het technisch ontwerp zijn in dit verslag behandeld.

Conclusies en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van
het systeem zijn opgenomen in een afsluitende tekst.
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INLEIDING

Dit verslag is geschreven naar aanleiding van de afstudeerpe
riode in het achtste semester van augustus 1990 tot januari
1991 aan de Hogeschool Heerlen, Sector Techniek, Faculteit der
Informatica.

Het verslag heeft als doel een beeld te geven van enerzijds
het Laboratorium voor Omvormtechnologie, waarbinnen de afstu
deeropdracht uitgevoerd is en anderzijds de werkzaamheden, die
tijdens het afstuderen verricht zijn.

Een beschrijving van de werkomgeving staat vermeld in hoofd
stuk 1. In dit hoofdstuk worden de activiteiten binnen het
Laboratorium voor Omvormtechnologie beschreven.

De opdrachtomschrijving, zoals deze voor de afstudeeropdracht
opgesteld is, alsmede de achtergrond van de afstudeeropdracht,
worden beschreven in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 3 wordt de definitiestudie besproken, waarin het
onderzoek voor het te ontwikkelen systeem beschreven is.

De aspecten uit het onderzoek uit hoofdstuk 3, worden in
hoofdstuk 4, het functioneel ontwerp, verder uitgewerkt.

In hoofdstuk 5 zijn een aantal fasen uit het bouwplan, zoals
deze voor het te ontwikkelen systeem opgesteld is, uitgewerkt.

Tenslotte wordt in het besluiteen evaluatie gegeven over de
afstudeeropdracht. Tevens worden aanbevelingen gegeven voor de
voor de ontwikkeling van de volgende fasen voor het systeem.

----------_._---------------------
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1. DE WERKOMGEVING.

In dit eerste hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van een
onderdeel van de Faculteit Werktuigbouwkunde, het Laboratorium
voor Omvormtechnologie, waar de afstudeeropdracht is uitge
voerd.

1.1 Laboratorium voor Qmvormtechnoloqie.

Binnen de faculteit 'Werktuigbouwkunde van de TUE houdt het
Laboratorium voor Omvormtechnologie zich bezig met de bestude
ring en simulatie van mechanische bewerkingsprocessen, waaron
der procesanalyse. Onder procesanalyse wordt verstaan het
analyseren van plastische processen m. b. v. de plasticiteits
theorieen.

Plastische processen, die voor het grootste deel in de metaal
verwerkende industrie toegepast worden, berusten op het vermo
gen van een groot aantal materialen ( vooral metalen ) om
plastisch, dat wil zeggen met blijvende vormverandering, te
deformeren, hetgeen vaak onder hoge mechanische belasting
plaatsvindt. De gewenste vormverandering van het werkstuk komt
via plastische deformatie van het werkstukmateriaal tot stand.
Er bestaan verschillende plastische processen, waarbij de
grootste groep gevormd wordt door de zogenaamde omvormproces
sen. Bij al deze processen, waaronder het walsen, het buigen,
het stuiken en het dieptrekken vallen, wordt de gewenste
vormverandering verkregen, zonder dat materiaalverlies op
treedt.
Ook behoren de verspanende ( fresen, draaien ), de scheidende
( ponsen, knippen ) en de verbindende ( felsen ) processen tot
de plastische processen. Enkele van genoemde processen zijn
beschreven in bijlage 1.

Het Laboratorium voor Omvormtechnologie probeert nu door
middel van deze procesanalyse inzicht te krijgen in het defor
matiepatroon van plastische processen. Naast deze analyse
wordt ook experimenteel onderzoek verricht naar de materi
aaleigenschappen, de omgevingscondities en de procesparame
ters. Indien door deze analyse in het theoretisch onderzoek de
onderlinge relaties tussen de diverse parameters zijn vastge
legd en deze relaties in het experimenteel onderzoek zijn
bevestigd, kan hiervoor een softwarepakket, een zgn. technolo
giebank, ontworpen worden. Op deze manier worden de soms
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ingewikkelde theoretische formuleringen van een model voor de
praktijk toegankelijk gemaakt.

Met behulp van een technologiebank kan, nadat een aantal
parameters, waaronder bijvoorbeeld de materiaaleigenschappen
en de produktgeometrie, ingegeven zijn, gecontroleerd worden
of een bepaald werkstuk te realiseren is.

Ten behoeve van elk experimenteel onderzoek wordt er software
ontwikkeld voor de acquisitie en verwerking van data. Data
acquisitie en verwerking wordt toegepast voor twee hoofdgroe
pen. Enerzijds voor de bepaling van de materiaaleigenschappen,
( zoals bijvoorbeeld de trekproef, de wringproef en de strip
proef ) en anderzijds voor het verifieren van modellen van
processen, zoals bijvoorbeeldbij het dieptrekproces, waarbij
bepaald wordt of de theorie overeenkomt met de praktijk.

De activiteiten, die door het Laboratorium voor Omvormtechno
logie op het gebied van de informatietechnologie uitgevoerd
worden, zijn

- het op de "markt" brengen van een produkt : een tech
nologiebank. ( toekomstvisie )

- het verbeteren en/of aanvullen van dit produkt.

- het ( intern ) verzamelen en analyseren van data, ver
kregen uit experimenten en het ontwerpen, implementeren
en beheren van de daartoe benodigde hard- en software.

- het opstellen van onderwijspakketten.

Laboratorium voor Omvormtechnologie December 1990
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2. DE AFSTODEEROPDRACHT.

De omschrijving van de afstudeeropdracht, alsmede de achter
grond van de opdracht, wordt in dit hoofdstuk beschreven.

2.1 De achterqrond van de afstudeeropdracht.

In het Laboratorium voor Omvormtechnologie worden experimenten
uitgevoerd. Er zijn verschillende typen experimenten, zoals
bijvoorbeeld de trekproef, voor de bepaling van de materiaal
eigenschappen, en procesgerichte proeven, die een specifiek
proces, zoals bijvoorbeeld dieptrekken, buigen en extrusie,
betreffen. Een beschrijving van de trekproef is opgenomen in
bijlage 2.

Technologiebanken worden opgesteld om de ingewikkelde formule
ringen uit de theorie voor de praktijk toegankelijk te maken.
Tevens wordt voor de verschillende experimenten software
ontwikkeld voor het automatisch registreren en daarna verwer
ken van meetgegevens, waarna deze verwerkte gegevens eventueel
opgenomen kunnen worden in een technologiebank. Het nadeel van
deze softwarepakketten is, dat er nu weinig of totaal geen
samenhang tussen deze pakketten bestaat, terwijl in principe
de opzet van elk softwarepakket hetzelfde is.

Ook is gebleken, dat de manier, waarop deze softwarepakketten
samengesteld zijn, niet bevredigend is. Voldoende en betrouw
bare documentatie is niet altijd voorhanden. De oorzaak hier
van ligt meestal in de beschikbare tijd om een softwarepakket
samen te stellen.

uit de reeds aanwezige software is naar voren gekomen, dat er
geen standaard manier gehanteerd wordt voor het ontwerpen en
schrijven van programmatuur. Elk pakket heeft zijn eigen
stijl, hetgeen als nadeel heeft, dat deze programmatuur voor
anderen moeilijk of soms niet toegankelijk is.

Laboratorium voor Omvormtechnologie December 1990
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2.2 De opdrachtomschrijvinq.

De opdrachtomschrijving is het ontwerpen van een geYntegreerd
informatiesysteem voor het Laboratorium voor Omvormtechnolo
gie. Er zal een kader geschapen moeten worden, waarbinnen de
informatietechnologie in het Laboratorium voor Omvormtechnolo
gie toegepast kan worden. Hieronder valt onder meer het zo
universeel mogelijk maken van de data-opname ten behoeve van
experimenteel onderzoek, waarbij rekening moet worden gehou
den, dat de verwerking van deze data per experiment onafhanke
lijk van de data-opname plaatsvindt. Daarnaast zullen techno
logiebanken ontwikkeld worden, die het mogelijk maken om na te
gaan of een bepaald werkstuk in werkelijkheid te realiseren
is.

Tevens zal een standaard geformuleerd moeten worden voor het
ontwerpen en schrijven van programmatuur en procedures voor
het beheer van hard- en software en van data.

Opmerking : Wanneer in dit verslag gesproken wordt over het
systeem, dan wordt hieronder verstaan een geheel van procedu
res, standaards, maatregelen, alsmede een informatiesysteem,
ter ondersteuning van de diverse activiteiten in het laborato
rium.

2.3 Aanpak van de afstudeeropdracht.

Er zijn verschillende methoden, die gevolgd kunnen worden, om
een te ontwikkelen systeem op te zetten. Voor het te ontwikke
len systeem voor het Laboratorium voor Omvormtechnologie is
gekozen voor de SDM ( §ystem ~evelopment Hethodology ) metho
diek. Deze methodiek is beschreven in bijlage 3.

Laboratorium voor Omvonntecbnologie December 1990
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3. DEFINITIESTODIE.

DEFINITIESTUDIE §.

In dit hoofdstuk zal de achtergrond van de afstudeeropdracht
verder aangevuld worden. Daarnaast zal, t.b.v. het te ontwik
kelen systeem, de aanwezige programmatuur en apparatuur, de
doelstellingen van het systeem en enkele bestaande procedures
beschreven worden.

3.1 Aanvullinq achterqrond van de afstudeeropdracht.

De afstudeeropdracht is ontstaan naar aanleiding van verschil
lende oorzaken/problemen :

- geen samenhang tussen de verschillende bestaande
softwarepakketten voor de opname en verwerking
van data

- geen standaard voorhanden voor het ontwerpen
en schrijven van een Turbo-Pascal programma

Daarnaast kwamen de volgende aspecten aan het licht :

- De meeste softwarepakketten zijn onvoldoende gedocu
menteerd, volgens de gangbare informaticanormen.

- De manier, waarop een softwarepakket wordt ontwikkeld
laat te wensen over.

- Er zijn geen duidelijke afspraken over het data- en
softwarebeheer. Een aspect hierbij is bijvoorbeeld hoe
lang de opgenomen en verwerkte data bewaard moet blij
ven.

- Vaak wordt "het wiel opnieuw uitgevonden". D.w.z. dat
procedures geschreven worden, terwijl deze in een
soortgelijke vorm voorhanden zijn. Het bestaan van
deze procedures is niet bekend.
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- Problemen worden niet altijd efficient opgelost. Er
wordt snel de gedachte gehanteerd : "Het maakt niet
uit hoe je het doet, als het maar werkt".

- Programmatuur is in enkele gevallen zeer moeilijk te
onderhouden.

3.2 Aanweziqe proqrammatuur en apparatuur.

Programmatuur

1.

Op dit moment heeft het Laboratorium voor Omvormtechnologie de
beschikking over de volgende zelf ontwikkelde softwarepakket
ten voor de acquisitie en verwerking van data :

programmeertaal

- Datatakertrekproefprogramma
- Trekproefanalyse verwerkingsprog.

- Data-acquisitie wringproef
- Wringanalyse programma

- Data-acquisitie pers
- Data-verwerking pers

Turbo-Pascal 3.0
Turbo-Pascal 4.0

Turbo-Pascal 4.0
Turbo-Pascal 4.0

Turbo-Pascal 5.5
Turbo-Pascal 5.5

Genoemde programmatuur is opgesteld voor de opname en verwer
king van data ten behoeve van respectievelijk de trekproef, de
wringproef en de persproef.

De volgende ontwikkelde technologiebanken zijn op dit moment
voorhanden :

programmeertaal

- Traktrix dieptrekken
- Duntrekken
- Dieptrekken zonder plooihouder

Laboratorium voor Omvormtechnologie
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- Traktrix dieptrekken + gereed
schapinbouw

- Dieptrekken met plooihouder
( MIVERAS )

- Extrusie
- Buigen

Basic

Turbo-Pascal 4.0

Turbo-Pascal 3.0
Turbo-Pascal 5.0

Genoemde technologiebanken worden gebruikt ter ondersteuning
van de bepaling van de benodigde gereedschappen en de juiste
materialen om het vereiste produkt te vervaardigen.

Verder is een bibliotheek aanwezig voor allerlei numerieke
funkties.

Apparatuur :

Voor het registreren van metingen tijdens experimenteel onder
zoek beschikt het Laboratorium voor omvormtechnologie over een
Datataker DT100 en een Pc-71S-Labcard. Deze twee componenten,
waarvan een beschrijving opgenomen is in bij lage 4, worden
aangestuurd door zelf geschreven software.

3.3 Bestaande procedures.

uit de bestudeerde aanwezige software blijkt, dat de program
ma's menugestuurd zijn en er gebruik gemaakt wordt van stan
daardschermen. Zo kent ieder pakket een standaard beginscherm.

Tevens wordt, indien voltooid, het softwarepakket op een
diskette gezet. De werkversie van het pakket moet vanaf deze
diskette automatisch op kunnen starten.

Voor de opname en verwerking van geautoriseerde data geldt,
dat deze altijd in een gecodeerde bestandsnaam op een diskette
opgeslagen wordt en niet op de harde schijf, hetgeen een
beveiliging betekent voor de opgenomen en verwerkte data. Aan

Laboratorium voor Omvonntechnologie December 1990



DEFINITIESTUDIE
G.J.A. Markslag

de gecodeerde bestandsnaam kan de gebruiker z ien, wanneer en
van welk soort experiment de data in dit bestand is opgesla
gen.

Met het voorgaande dient rekening te worden gehouden bij het
ontwikkelen van het systeem, aangezien het gewenst is, dat van
deze standaards in de toekomst ook gebruik gemaakt zal worden.

3.4 Doelstellingen van bet te ontwikkelen systeem.

Hieronder worden de doelsteIlingen van het te ontwikkelen
systeem beschreven :

- Een kader scheppen, waarbinnen de informatietechnologie
een optimale ondersteuning geeft bij het functioneren van
het laboratorium.

- Geschreven softwarepakketten ( vooral simulatiepakketten )
gebruiken ter ondersteuning van diverse colleges.

- De ontwikkelde technologiebanken als produkt op de huidige
en toekomstige markt brengen.

uit genoemde doelstellingen kan het volgende afgeleid worden

- Andere scholen en/of bedrijven kunnen profiteren van de
ontwikkelde software, al dan niet tegen betaling.

- Het systeem dient op een zodanige manier opgezet te worden,
dat het geheel gebruikersvriendelijk is.

- Er dient een samenhang te zijn tussen de diverse ontwik
kelde pakketten voor de opname en verwerking van data.

- De te schrijven software voor het systeem dient efficient en
effectief opgesteld te worden.

- Berekeningen in programma's, benodigd voor het bepalen van
bijvoorbeeld integralen, dienen zo snel mogelijk uitgevoerd
te worden. Hierbij moet in beschouwing worden genomen, dat
het resultaat nauwkeurig en betrouwbaar is.
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4. FUNCTIONEEL ONTWERP.

In dit hoofdstuk worden de volledige specificaties van het
systeem op functioneel niveau beschreven.
Het zal een enkele keer voorkomen om een blik vooruit te
werpen naar de techniek om de technische realiseerbaarheid van
het functioneel ontwerp zeker te stellen.

In het algemeen heeft laboratorium-automatisering betrekking
op aIle activiteiten van de organisatie. Deze activiteiten
zijn te onderscheiden in :

- bestuurlijke activiteiten ( beleid, middelen, plan
ning, etc )

- operationele activiteiten ( experimenten analyse )

- ondersteunende activiteiten ( administratie, archi-
vering, etc)

Toegespitst op het te ontwikkelen systeem voor het Laboratori
um voor omvormtechnologie worden aIleen de operationele en
ondersteunende activiteiten in de volgende paragrafen behan
deld.

Alvorens in te gaan op het te ontwikkelen systeem dient ver
meld te worden, dat laboratorium-automatisering niet uitslui
tend betrekking heeft op het gebruik van computers bij experi
menten en rekenkundige bewerkingen. Informatica-middelen en
technieken zijn slechts een hUlpmiddel voor een organisatie en
kunnen een doelmatiger en doelgerichter functioneren van een
organisatie bevorderen.

Het te ontwikkelen systeem voor het laboratorium zal bestaan
uit maatregelen, procedures en standaards met als doel de
genoemde activiteiten een optimale ondersteuning te bieden.
Waar mogelijk zullen binnen het systeem geautomatiseerde
hUlpmiddelen ingezet worden.
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4.1 operationele activiteiten.

De operationele activiteiten in het laboratorium worden onder
verdeeld in :

- het opstellen van technologiebanken

- het uitvoeren van experimenten en de verkregen data
verzamelen en analyseren.

Er zal software ontwikkeld worden. Hierbij geldt, dat een
programma niet geschreven kan worden, wanneer er geen ontwerp
fase aan vooraf is gegaan.
Aangezien in het laboratorium de kennis voor het op de juiste
wijze ontwerpen van programmatuur niet voorhanden is, zal een
ontwerpmethode geformuleerd worden. Tevens zullen richtlijnen
voor het schrijven van programmatuur opgesteld worden, zodat
een standaardisatie verkregen wordt. .

4.1.1 Proqrammatuur.

De te schrijven programmatuur zal ontwikkeld worden volgens
bepaalde procedures, standaards en eisen, die uit ervaring en
na een gesprek met de begeleider tot uiting zijn gekomen. Deze
zijn

- Eenzelfde schermopbouw bij programma's.
Bijvoorbeeld :

- foutmeldingen verschijnen op een vaste
plaats op het beeldscherm

- een titel, boven aan het beeldscherm, ver
meldt de momentele activiteit van het pro
gramma

- onder aan het beeldscherm is de tekst
"Laboratorium voor Omvormtechnologie" ver
meld
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- Het gebruik van een beginscherm.
Na het opstarten van een programma verschijnt een
beginscherm op het beeldscherm. Een beginscherm
vermeld onderstaande gegevens :

- naam van de ontwerper(s)/programmeur(s)
- naam van de begeleider(s)
- tel. nr voor te verstrekken informatie
- naam en versienummer van het programma
- copyright jaartal
- huidige datum en tijd
- tekst "Laboratorium voor omvormtechnologie"

- Gebruikersvriendelijke en zoveel mogelijk menuge
stuurde programma's.

- Duidelijke en overzichtelijke indelingen bij het to
nen van keuzemenu's op het beeldscherm.
Vaak biedt een menu de mogelijkheid om terug te keren
naar het vorige menu. Door deze keuze op een vaste
plaats in het menu te plaatsen, wordt een standaard
verkregen bij het tonen van menu's op het beeldscherm.

- Gebruikershandleidingen bij geschreven programmatuur.

- Efficiente opzet van de programmatuur.

- Werkversie van een programma vanaf diskette opstarten.

Beveiliging tegen foutieve invoer, lezen van een niet
bestaand bestand, etc .••
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- Snelle en correcte afhandeling van fouten

- Grote uitwisselbaarheid met andere computersystemen.

- Toekomstig gebruik van procedures.
Bij het ontwerpen van programmatuur moet gedacht
worden aan procedures, die eventueel ook in toekom
stig te schrijven software opgenomen kunnen worden.
Hierbij zal het meegeven van parameters aan een
procedure een grote rol spelen.

- Raadplegen bibliotheken.
Het wordt aanbevolen om de ( nog aan te leggen )
bibliotheken te raadplegen op het voorhanden zijn
van procedures, die eventueel bijdragen om een
probleem op te lossen. Hierdoor zal tijd bespaard
worden.

Er zal op moeten worden toegezien, dat genoemde procedures,
standaards en eisen bij het ontwikkelen van programmatuur
nageleefd worden. Tevens zullen nog standaards, procedures en
eisen gelden voor de verschillende soorten programmatuur
afzonderlijk. Hiertoe behoren de technologiebanken en de
programma's voor de opname- en verwerking van data ten behoeve
van het experimenteel onderzoek in het laboratorium.
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4.1.2 Technoloqiebanken.

Technologiebanken dienen ter ondersteuning bij het kiezen van
de juiste gereedschapsvorm en de juiste materialen voor het
vervaardigen van een produkt. Hierbij zal gebruik worden
gemaakt van modellen van het omvormingsproces in de technolo
giebank.

In het Laboratorium voor Omvormtechnologie zullen technologie
banken ontwikkeld worden voor diverse plastische processen. De
gegevens voor een technologiebank, welke voor elk proces van
verschillende aard zijn, worden verkregen door bevestiging van
de relaties tussen de diverse parameters in het experimentele
onderzoek, waarbij deze relaties vooraf door een analyse in
het theoretisch onderzoek vastgelegd zijn.

De technologiebanken kunnen eventueel voorzien worden van een
simulatie van een specifiek proces, zodat deze bank ook ter
ondersteuning van diverse colleges kan dienen.

De gebruiker zal ten aanzien van de technologiebanken een
aantal eisen stellen. Deze zijn in de vorige paragraaf bespro
ken en worden o.a. in ogenschouw genomen bij het opstellen van
een technologiebank. Tijdens de ontwerpfase kunnen echter ook
eisen naar voren komen, waaraan de gebruiker niet gedacht
heeft. Bij het ontwikkelen van een technologiebank moet reke
ning worden gehouden, dat deze bank later herlezen, verbeterd
en aangepast kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan de
leesbaarheid, duidelijkheid en modulaire opbouw van de techno
logiebank.

o produkt voor de markt

Het ligt in de bedoeling om de markt te voorzien van de ont
wikkelde technologiebanken. Hierbij komen juridische aspecten
om de deur kijken, waaronder : wie is de eigenaar, wie heeft
de rechten, wie verleent welke licenties, etc ••
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4.1.3 Acquisitie en verwerking van data.

Ten behoeve van de verschillende experimenten zal programma
tuur voor de acquisitie en verwerking van data ontwikkeld
worden.

De programmatuur zal voor elk type experiment uit de volgende
stappen bestaan :

=opname van data

=verwerking van data

=opslag van data

Er zal ingegaan worden op procedures en standaards, die voor
elke betreffende stap van toepassing zijn. Deze gelden naast
de algemene procedures en standaards voor programmatuur,
vermeld in paragraaf 4.1.1.

Na onderzoek naar de reeds aanwezige software, behorende bij
de diverse type experimenten, en tevens rekening houdend met
de wensen/eisen van de gebruiker{s}, is gekozen voor de vol
gende opzet voor deze programmatuur :

- universele data-acquisitie

- data-verwerking wordt gescheiden van de data
acquisitie, d.w.z. er is sprake van onafhankelijke
data-verwerking

- de opslag op diskette van geregistreerde en ver
werkte data vindt overzichtelijk plaats.

Uit deze opzet komt naar voren, dat ten behoeve van aan speci
fiek experiment twee programma's ontwikkeld zullen worden,
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namelijk een programma voor de opname en
verwerking van data. De acquisitie en
vindt onafhankelijk van elkaar plaats,
redenen heeft :

een programma voor de
verwerking van data
hetgeen de volgende

Bij het achter elkaar uitvoeren van experimenten
van hetzelfde type, kan data geregistreerd worden
zonder deze data eerst per uitvoering van experi
ment afzonderlijk te verwerken.

- Het verwerken van data neemt uit ervaring in het
laboratorium doorgaans veel tijd in beslag.

- De geregistreerde data kunnen op een later tijd
stip en elders verwerkt worden.

De opzet voor de programmatuur voor opname, verwerking en
opslag van data wordt in onderstaande drie punten nader be
sproken :

o universele data-acquisitie

Er zal bij het ontwerpen van een programma bepaald moeten
worden, welk opname-instrument ( de Pc-71S-Labcard of de
Datataker DT100 ) in aanmerking komt voor de registratie.
Tevens zal een keuze omtrent de te registreren data gemaakt
moeten worden. Wanneer deze keuze gemaakt is, zal via geschre
ven software, het gekozen opname-instrument van de juiste
instellingen moeten worden voorzien.

Vervolgens kan de data geregistreerd en op diskette opgeslagen
worden. Naast deze opgenomen data worden gegevens opgeslagen
met betrekking tot het type experiment zelf, zoals :

- materiaalsoort

- herkomst materiaal
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- projektleider

- operator

INVOER

data-acquisi
tie appara
tuur

PROGRAMMA

data
acquisitie
programma

UITVOER

geregi
streerde
data

gegevens
m.b.t.
experiment

Figuur 1. Schema-overzicht data-acquisitie.

De manier, waarop de gegevens opgeslagen worden, is verderop
in deze paragraaf toegelicht.

Voor elk type experiment wordt gebruik gemaakt van de Pc-71S
Labcard of de Datataker DT100 voor de opname van data. Veor
zowel de Pc-71S-Labcard en de Datataker DT100 wordt een pro
gramma ontwikkeld, waarmee de benodigde data op de juiste
manier verkregen kan worden.

Voor het ontwikkelen van data-acquisitieprogramma's gelden
onderstaande procedures en standaards :

- Verkregen data wordt op diskette opgeslagen.

- Gebruik van ontwikkelde programma's voor
binnenhalen van data.
De programma's meeten gebruik maken van de
ontwikkelde software voer de juiste opname
van data via de Pc-71S-Labcard of de Data
taker DT100
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- Uitvoering van een programma kan alleen op
een PC met twee diskdrives.
Een diskdrive is vereist voor het opstarten
van het programma, terwijl de tweede diskdrive
gebruikt wordt voor het opslaan van data op
diskette.

o onajhankelijke data-verwerking

Onder data-verwerking wordt verstaan het met behulp van de
geregistreerde data berekeningen ten behoeve van het experi
ment uitvoeren, en het vervaardigen van grafieken, die het
geheel verduidelijken. De geregistreerde data moet als invoer
voor het verwerkingsprogramma beschouwd worden, terwijl een
meetrapport de uitvoer vormt ( zie figuur 2 ).

rNVOER

geregistreer- ------~

data

PROGRAMMA

data-verwerkings
programma

urTVOER

meetrapport

Figuur 2. Schema-overzicht dataverwerking

In het meetrapport worden opgenomen

- berekende gegevens

- resultaten

- grafieken

- eventueel commentaar naar aanleiding van
bijzonderheden bij de uitvoering van het
experiment
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In elk meetrapport worden qrafieken opqenomen, die een duide
lijk beeld van de uitvoerinq van een experiment weerqeven.
Om nu niet voor ieder proqramma nieuwe code op te stellen voor
het afdrukken van qrafieken, wordt een 'alqemene' qrafiekpro
cedure ontwikkeld, die aan de hand van meeqeqeven parameters
de juiste qrafiek op het beeldscherm of papier weerqeeft. De
parameters zullen op een dusdaniqe wij ze qekozen moeten wor
den, dat allerlei soorten qrafieken afqedrukt kunnen worden.
Hierbij moet qedacht worden aan :

- beqin - en eindwaarde van x- en y-as

- tekst lanqs de assen

- titel boven de qrafiek

- qeqevens, die de qrafiek weerqeven.

Bij de dataverwerkinq moet rekening worden qehouden met :

- Efficiente en snelle berekeningen voor het ver
krijgen van het juiste resultaat.
Hierbij moet de nauwkeuriqheid en precisie van
het resultaat door de qebruiker en/of programmeur
bepaald worden, waarbij default waarden een rol
kunnen spelen.

- Gebruik van ontwikkelde procedures voor het af
drukken van grafieken.

- Berekende gegevens en resultaten op diskette op
slaan.

o overzichtelijke data-opslag

De opgenomen en verwerkte data, behorende bij de verschillende
experimenten, worden onafhankelijk van elkaar in diverse be
standen op diskette opgeslagen, hetgeen een veiliqheid voor
deze data betekent.
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Om een duidelijk overzicht te krijgen van de bestanden, waarin
zich de data, verkregen uit een specifiek experiment, bevin
den, worden de bestanden voorz ien van ienzelfde gecodeerde
naam, op de extensie na. Tevens worden deze bestanden onder de
directory met gecodeerde naam ( zonder extensie ) geplaatst.

Een gecodeerde bestandsnaam zal het volgende formaat hebben :

ESjjwwpp.EXT,

waarbij E = type experiment
S = materiaalcode
jj = jaartal
ww = weeknummer
pp = proefnummer van de week
EXT = soort data.

Tot de verschillende type experimenten behoren de trekproef,
de stripproef, de wringproef en de persproef.

Een voorbeeld zal de genoemde opzet van data-opslag verduide
lijken :

De na het uitvoeren van de trekproef verkregen data, bestaat
onder meer uit :

- de geregistreerde data

- gegevens omtrent het onderzoek, zoals b.v. :
- soort materiaal
- operator

- karakteristieke deformatieweerstand ( C ), voordeforma
tie ( € ) en de verstevigingsexponent ( n ).
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Wanneer deze trekproef (T) de eerste proef is in weeknummer 1
in het jaar 1990 en de trekstaaf uit staal (F) bestaat, zal
bovengenoemde data in respectievelijk de volgende bestanden
opgeslagen worden :

TF900101.FBS
TF900101.MGG
TF900101.CNE

( FBS
( MGG
( CNE
(

=kracht/breedte/dikte )=metingsgegevens )=berekende waarden van C, )
n en € )

Deze bestanden worden op de data-diskette voor de trekproef
onder de directory met gecodeerde naam geplaatst, hetgeen
schematisch als voIgt uit ziet :

TF900101

TF900101.FBS

TF900101.MGG

TF900101.CNE

Opmerking : Het nadeel van deze opzet is, dat door het gebruik
van directories minder data op een diskette opgeslagen kan
worden. Dit nadeel weegt echter minder zwaar, vanwege het
voordeel, dat de data op een overzichtelijke manier bij elkaar
geplaatst wordt.

Bij de opslag van data op diskette gelden onderstaande proce
dures en standaards :

- Controle van datadiskettes.
Opgenomen en verwerkte data worden voor elk verschillend
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type experiment op een diskette opgeslagen. Daar de
capaciteit van een diskette beperkt is, zal gecontro
leerd moeten worden of er voldoende ruimte op de dis
kette vrij is om deze data op te slaan.
Mocht dit niet het geval zijn, zal een nieuwe datadis
kette gebruikt moeten worden, waarbij geldt :

- waarschuwing voor de gebruiker, dat eventuele
gegevens op de nieuwe diskette verwijderd
worden

softwarematig formateren van de nieuwe diskette

- snel voorhanden zijn van nieuwe diskette van
het juiste formaat

- nieuwe diskette voor opslag van data voor
zien van de juiste label

- het op de juiste plaats opbergen van de
'volle' diskette

- Toegankelijkheid van gegevens.
De gegevens worden op een zodanige w1Jze opgeslagen,
dat deze, zonder conversies, voor andere programma's
toegankelijk is.
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4.2 Ondersteunende activiteiten.

Tot de ondersteunende activiteiten in het Laboratorium voor
Omvormtechnologie behoren

- het gebruik van bibliotheken

- beheer en onderhoud van programmatuur en data

4.2.1 Gebruik van bibliotheken.

Voor de te schrijven programmatuur zal het menig keer voorko
men, dat gebruik gemaakt wordt van soortgelijke procedures.
Daarom zullen verschillende bibliotheken aangelegd worden. De
procedures uit de bibliotheken kunnen op deze manier gebruikt
worden bij het opstellen van programmatuur, zonder deze proce
dures opnieuw te schrijven.

De bibliotheken zullen voor verschillende doeleinden aangelegd
worden. Een van de eisen voor het ontwikkelen van programma
tuur is het gebruik van eenzelfde schermopbouw. Door nu de
procedures voor deze schermopbouw in een bibliotheek te plaat
sen, kan een ieder deze procedures gebruiken bij het ontwikke
len van software.

Wanneer het bibliotheekmechanisme toegepast wordt, zal reke
ning moeten worden gehouden met

- Onderhoud en beheer

- Toegankelijkheid

Deze twee punten worden hieronder nader toegelicht

o Onderhoud en beheer Voor het onderhoud en beheer van
bibliotheken zal een persoon aangewezen moeten worden. De
volgende activiteiten vallen deze persoon ten deel

het, indien nodig aanpassen of onder zijn
gezag laten aanpassen van procedures

Laboratorium voor Omvormtechnologie December 1990



FUNCTIONEEL ONTWERP
G.J.A. Markslag

- openstaan voor suggesties van anderen t.a.v.
procedures

- het verlenen van toestemming tot benadering
van de bibliotheken

- het beheren van bibliotheken

- het ( laten ) uitbreiden van bibliotheken met
procedures

Bij het laatste punt dient vermeld te worden, dat procedures,
van de juiste documentatie moeten worden voorzien. Hieronder
vallen o. a. de input- en outputparameters en een functiebe
schrijving van de procedure.
Niet aIleen de beheerder zal belast zijn met het uitbreiden
van bibliotheken. Ook andere personen, die programmatuur
schrijven voor het Laboratorium voor Omvormtechnologie, zijn
hiermee belast. Deze programmatuur kan namelijk procedures
omvatten, die in de toekomst door een ander ook gebruikt
kunnen worden. Het aanvoeren van procedures door deze personen
moet gestimuleerd worden. De procedures dienen echter weI van
de nodige documentatie voorzien te zijn, willen deze in aan
merking komen voor opname in een bibliotheek.
Indien deze procedures met bijbehorende documentatie aangebo
den worden, zal uitsluitend de beheerder of bevoegd persoon de
procedures daadwerkelijk toevoegen aan de betreffende biblio
theek.

Een plaatsvervanger zal aangewezen moeten worden, die de taken
van de beheerder waarneemt, indien deze door ziekte, verlof,
etc verhinderd is.

o Toegankeli ikheid : Het gebruik van de procedures uit de
bibliotheken moet aanbevolen worden, omdat dit een tijdsbe
sparing oplevert. De bibliotheken kunnen echter in de toekomst
tot een zeer omvangrijk geheel groeien, hetgeen leidt tot
onoverzichtelijkheid van de aanwezige procedures.
Wanneer programmatuur geschreven moet worden, waarbij eventu
eel gebruik zou kunnen worden gemaakt van procedures uit de
diverse bibliotheken, duurt het te lang om achterhalen waar en
in welke bibliotheek deze procedures zich bevinden. De tijd
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voor het zoeken had dan ook besteed kunnen worden voor het
zelf opstellen van deze procedures.

Om genoemde redenen zal een databank aangelegd worden. De
databank zal de nodige gegevens van de in de bibliotheken
voorhanden procedures bevatten. Een programma zal ontwikkeld
worden, waarmee het mogelijk is om de gegevens uit de databank
te muteren ( toevoegen, raadplegen, wijzigen en verwijderen ).
Hierbij zal echter aIleen de beheerder of een door de beheer
der aan te wij zen persoon de bevoegdheid hebben om gegevens
van procedures toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Bij het ontwikkelen van programmatuur kan door middel
softwareprogramma de databank geraadpleegd worden
voorhanden zijn van procedures, waarvan men eventueel
wil maken.

4.2.2 Beheer en onderhoud van proqrammatuur en data.

van dit
op het
gebruik

De geschreven programmatuur en de uit experimenteel onderzoek
verkregen data, zal beheerd moeten worden door een aan te
wijzen persoon.

Er kan
worden,
heeft.

door een ieder programmatuur ter inzage
indien de beheerder toestemming daarvoor

verkregen
verleend

Het zal de taak van de beheerder z~Jn om de programmatuur te
onderhouden. Hierbij kan de programmatuur eventueel aangepast
worden door de beheerder of een ander bevoegd persoon. Onder
houd kan vereist zijn naar aanleiding van :

- wijzigingen in standaard software
- nieuwe hardware
- externe oorzaken, wetten, voorschriften
- organisatorische wijzigingen
- voorstellen gebruiker
- fouten, die tijdens operationele fase aan het

licht zijn gekomen
- verbetering efficiency

Laboratorium voor Omvormtecbnologie December 1990



FUNCTIONEEL ONTWERP
G..J.A. Markslag

Van data, verkregen uit experimenteel onderzoek, zal bepaald
moeten worden, hoe lang deze bewaard dient te blijven. Daar
bij elk onderzoek een meetrapport opgesteld wordt, is het niet
nodig om de data voor altijd te bewaren.

De programmatuur en data dient op een zodanige manier opgebor
gen te worden, dat deze, indien nodig, gemakkelijk te vinden
is. Hierbij kan gedacht worden aan dezelfde opzet, die bij de
bibliotheken gehanteerd wordt. Een programma zal opgesteld
worden, waarbij een databank, voorzien van gegevens van de
programmatuur en data, geraadpleegd kan worden. Toevoegen,
wijzigen en verwijderen van gegevens, hetgeen onder de be
voegdheid van de beheerder uitgevoerd kan worden, zal tevens
tot de mogelijkheden van het programma behoren.

Bij ziekte, verlof, etc.. zullen de taken van de beheerder
waargenomen moeten worden.

4.3 Herschrijven van proqrammatuur.

In het Laboratorium voor Omvormtechnologie is reeds programma
tuur ontwikkeld voor o.a. de acquisitie en verwerking van
data, verkregen na het uitvoeren van experimenteel onderzoek.
Voor deze programmatuur geldt, dat gecontroleerd moet worden
in hoeverre deze voldoet aan de normen van het systeem. Even
tueel zal deze programmatuur in overleg met de gebruiker (s)
aangepast en/of herschreven moeten worden, echter zonder deze
programmatuur inhoudelijk te veranderen.

Procedures, standaards, maatregelen en eisen zijn voor het
systeem op een zodanige manier geformuleerd, dat aanpassing
van de bestaande programmatuur minimaal is.
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4.4 Benodiqde hardware.

De hardware, nodiq om het systeem op de juiste manier te laten
functioneren, bestaat uit de volgende onderdelen :

o De eigenlijke testapparatuur c.q. machine. B.v. in het
geval van de trekproef de trekbank.

o De siqnaalopnemers, die de te meten qrootheid opnemen, in
combinatie met de signaaltransformers, die het uitgangssiqnaal
van de opnemers omzetten in een signaal, dat voor de Pc-71S
Labcard of Datataker DT100 geschikt is.

o De Pc-71S-Labcard of de Datataker DT100 voor het registre
ren van data, afkomstig uit de verschillende typen experimen
ten.

o IBM compatibel PC's voor het schrijven en executeren van
programmatuur.

o Een geschikte printer voor het afdrukken van meetrapporten,
waarin o.a. qrafieken opgenomen zijn. Hierbij kan volstaan
worden met de reeds voorhanden printers, waaronder :

- een HP Laser printer
- een NEC Pinwriter CP6
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4.5 BouWPlan.

Fasering voor de verdere ontwikkeling van het systeem :

o formuleren ontwerpmethode
Een methode wordt geformuleerd voor het ontwerpen van softwa
re.

o richtlijnen voor her schrijven van programmatuur
Richtlijnen worden opgesteld voor het schrijven van programma
tuur. Op deze manier wordt een standaardisatie in de voor het
laboratorium te schrijven software aangebracht.

o ontwikkelen programma voor bibliotheken
Een programma wordt ontworpen, waarin gegevens van de aanwezi
ge procedures uit de diverse bibliotheken geraadpleegd, gewij
zigd, verwijderd of toegevoegd kunnen worden. De gegevens van
deze procedures zijn hierbij opgenomen in een databank.

o bibliotheken opzetten
Aan de hand van de bestaande programmatuur wordt bepaald welke
procedures in aanmerking komen voor opname in een bibliotheek.
Hiertoe zullen zeker de procedures behoren voor het verkrijgen
van de juiste schermopbouw. Tevens zal nagedacht worden over
nieuw te ontwikkelen procedures, die in een bibliotheek kunnen
worden opgenomen.

o ontwikkelen programma voor programmatuur- en data overzicht
Voor het verkrijgen van een overzicht van de aanwezige pro
grammatuur en data in het laboratorium wordt een programma
opgesteld. Dit programma maakt gebruik van een databank,
waarin de nodige gegevens van de bestaande programmatuur en
data opgenomen zijn. Met behulp van het programma en de data
bank bestaat de mogelijkheid om mutaties uit te voeren, waar
onder het toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens van
programmatuur en data.
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o ontWikkelen programma's voor universele data-acquisitie
Voor zowel de Datataker DT100 en de Pc-718-Labcard zal een
programma ontwikkeld worden, waarbij de data, verkregen uit
experimenteel onderzoek, op de juiste wijze binnengehaald
worden.

o aanpassen/herschrijven/ontWikkelen programmatuur
De reeds bestaande programatuur voor de opname en verwerking
van data voor het experimenteel onderzoek en de technologie
banken wordt bestudeerd en in overleg met de gebruiker(s)
aangepast of herschreven, waarbij de programmatuur inhoudelijk
onveranderd blijft. Bij het aanpassen/herschrijven van deze
programmatuur wordt rekening gehouden met de in het systeem
opgenomen richtlijnen voor het ontwerpen en schrijven van een
programma.
Tevens wordt op verzoek en in overleg met de gebruiker(s)
nieuwe programmatuur ontwikkeld.

Laboratorium voor Omvormtechnologie December 1990



TECHNISCH ONTWERP
G.J.A. Markslag

5. TECHNISCH ONTWERP.

In dit hoofdstuk wordt het bouwplan voor het systeem uitge
werkt in procedurebeschrijvingen, formulieren, programmaspeci
ficaties, etc.

Bij verschillende fasen uit het bouwplan wordt software ont
wikkeld. Deze zal in de programmeertaal Turbo-Pascal geschre
ven worden om de volgende redenen

- Turbo-Pascal is een vrij krachtige taal en
vooral de laatste versies 5.0 en 5.5 bieden
zeer veel mogelijkheden.

- Er bestaat reeds een vrij uitgebreide biblio
theek met numerieke functies geschreven in
Turbo-Pascal.

- Vrijwel elk in het recent verleden voor het la
boratorium ontwikkeld softwarepakket is geschre
ven in Turbo-Pascal. Deze softwarepakketten kun
nen eventueel, na enkele aanpassingen, opgenomen
worden in het systeem.

5.1 Formulerinq ontwerpmethode.

Het ontwerpen van een programma bestaat uit een aantal fasen,
teweten :

Probleemdefinitie, waarin het probleem en de functie van het
programma duidelijk omschreven wordt.

Analyse, waarin nagedacht wordt over mogelijke oplossingen en
hoe aan de gestelde eisen voldaan kan worden.

Technisch ontwerp, waarin het probleem met behulp van de
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gekozen oplosmethode uitgewerkt wordt in programmaspecifica
ties en procedurebeschrijvingen.

Algoritme, waarin de programmaspecificaties naar code vertaald
worden.

Test, waarin het programma op de juiste werking en resultaat
getest wordt. Deze fase speelt een belangrijke rol bij de
acceptatie van het programma door de gebruiker. Hierbij moet
ook rekening worden gehouden met het onder extreme omstandig
heden testen van de technologiebanken. Wanneer dit produkt
eenmaal op de markt is gebracht, mag het produkt geen manke
menten meer vertonen.

Onderhoud, waarin het programma eventuele modificaties onder
gaat naar aanleiding van nieuwe hardware, fouten, die bij het
uitvoeren van het programma naar voren zijn gekomen, verbete
ring van de efficieny, etc.

Bij elke fase wordt voldoende en betrouwbare documentatie
opgesteld. Tevens kunnen tijdens het uitwerken van een fase,
facetten aan het licht komen, die het noodzakelijk maken om
vorige fasen aan te passen of te wijzigen.

Bij het aanbieden van programma's geldt de maatregel, dat een
programma zonder documentatie NIET geaccepteerd wordt.

5.2 Richtliinen voor het schrijven van proqrammatuur.

Voor het schrijven van programmatuur worden richtlijnen gege
ven, zodat een standaardisatie verkregen wordt. Deze richtlij
nen, opgenomen in het rapport "Richtlijnen voor het schrijven van program
mmuur", zullen de overzichtelijkheid en leesbaarheid van
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programmatuur bevorderen.
Enkele van deze richtlijnen zijn :

- het kiezen van variabelenamen, die een duidelijke
betekenis hebben

- het programma voorzien van commentaarregels, die
de werking van het programma verduidelijken.

5.3 Bibliotheek programma.

Om mutaties te kunnen uitvoeren op de gegevens van procedures
en functies uit de diverse nog aan te leggen bibliotheken,
wordt een programma ontwikkeld. Bet ontwerp van dit programma
is opgenomen in bijlage 5.
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BESLUIT.

Ter afronding van het verslag wordt een indruk gegeven van
deze afstudeerperiode, alsmede aanbevelingen voor de verdere
ontwikkeling van het systeem.

De afstudeeropdracht was zeer interessant, doordat een bijdra
ge werd geleverd om de werkzaamheden in het Laboratorium voor
Omvormtechnologie een optimale ondersteuning te bieden. Er
dient hierbij vermeld te worden, dat het de nodige tijd in
beslag heeft genomen, om inzicht te krijgen in de werkzaamhe
den in het laboratorium.

Het systeem wordt volgens bouwplan opgezet. Het geven van een
formulering van de juiste ontwerpmethode en het opstellen van
richtlijnen voor het schrijven van programmatuur zijn reeds
gerealiseerd. Tevens is een ontwerp opgesteld voor het biblio
theekprogramma. Dit ontwerp kan eventueel nog aangepast en/of
uitgebreid worden, daar de tijd om het ontwerp op te stellen
vrij kort was.

Het wordt aanbevolen om het systeem verder te ontwikkelen door
achtereenvolgens de punten uit het bouwplan uit te werken.
Daarbij moet erop worden toegezien, dat de in dit verslag
beschreven procedures en standaards bij de verschillende
activiteiten in het laboratorium toegepast worden, zoals
bijvoorbeeld voor het ontwikkelen en implementeren van softwa
re.
Voor het herschrijven/aanpassen van programmatuur wordt aange
raden om een of meerdere 16T-stagiares aan te nemen.

Rest nog te vermelden, dat ik, mede dankzij de ongedwongen
werksfeer en de leerzame opdracht en prima begeleiding, deze
afstudeerperiode als zeer prettig heb ervaren.
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Bijlaqe 1 PLASTISCHE PROCESSEN

Hieronder worden enkele beschrijvingen gegeven van plastische
processen

Dieptrekken: Bij het dieptrekken wordt gebruik gemaakt van
de volgende funktionele onderdelen :

a) Dieptrekken met plooi
houder

b) Plooihouderloos
dieptrekken

- stempel
- matrijs
- plooihouder
- blank ( reI. dunne plaat )
- smering

- stempel
- matrijs
- blank ( reI. dikke

plaat )
smering/fosfateren

Nadat al (a) of niet (b) een plooihouderkracht is aangebracht,
drukt de stempel de blank door de opening in de matrijs,
waarna een cylindrisch produkt ontstaat. Onderstaande figuur
toont de verandering van de geometrie bij het naar binnen
verplaatsen van positie 1 naar 2.

~~-',
I

~.

stempel

matrljs

Tractr ix curve---h"'~~+~",,~,..

Figuur 1 De verandering van de geometrie bij het naar
binnen verplaatsen van positie 1 naar 2 bij
plooihouderloos dieptrekken van relatief dikke
plaat ( b.v. Tractrix dieptrekken )
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Ponsen : Het uitsnijden van een ronde of willekeurige contour
uit plaat met behulp van een snijder en een snijmatrijs.

KniRpen : Het knippen van materialen kan op verschillende
man1eren plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het knippen met een
hydraulische schaar. Hier wordt onder verstaan : Het spaanloos
snijden, waarbij de snijwand van een of van beide gereed
schapsdelen schuin op het door te snijden werkstuk staat.

materi8al

--f-- vest lInilrnes

Figuur 2 Knippen met hydraulische schaar

Buigen Het vrijbuigen en het strijkbuigen behoren tot de
verschillende methoden om materiaal te buigen.

ROLBUIGEN m.b.v een drie rollen buigmachine, waarbij een plaat
gebogen wordt tussen drie of meer cylindrische rollen.

aangedreven rol

Figuur 3 Het rolbuigen.
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PIJPBUIGEN met pijpbuigmachine. Hiermee wordt bedoeld, het
koud buigen van een pijp om een buigmal heen, waarbij vaak een
buigdoorn in de pijp wordt gestoken, die de pijp tijdens het
buigen zo goed en zo lang mogelijk op de binnenwand onder
steunt.

buigmal

Figuur 4 Het pijpbuigen.

Felsen : Een veel gebruikte methode om dunne platen aan elkaar
te verbinden is het felsen ( o.a. conservenblikken ). Wanneer
aan twee platen een felsrand is gemaakt en deze na het in
elkaar haken wordt platgedrukt, ontstaat een felsnaad. Een
afbeelding van het felsen is opgenomen in figuur 5.
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,- --
- _.---
./'

./

j

/l
I

Figuur 5 Het felsen.

stuiken : Tot de verschillende stuikprocessen behoort o.a. het
vlakstuiken. Het vlakstuiken, een van de eenvoudige vormgevin
gen, geeft, gecombineerd met besnijden of ontbramen en daarop
volgend nasnijden, prima produkten met de meest uitlopende
vormen ( zie figuur 6 ).
Daaraan kunnen diverse vormen van het stuikproces toegevoegd
worden, zoals :

1. stuiken tussen twee evenwijdige vlakkeni dus afname van de
dikte over de gehele oppervlakte ( zie figuur 7a ).

2. stuiken tussen twee evenwijdige vlakken, waarbij een vlak
van een gat is voorzien ( figuur 7b ).

3. stuiken tussen twee evenwijdige vlakken, waarbij beide
vlakken een opening hebben ( figuur 7c ).
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Figuur 6 Voorbeelden van stuikprodukten

Figuur 7 stuikbewerkingen.
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Bijlaqe 2 DE TREKPROEF

In figuur 1 is een schematische voorstelling van de trekproef
opgenomen.

10

-EA-A
-' _.8-.

I. .1• 41.-+--;--

Bl. I••, '1&''''
Figuur 1. Schema trekproef.

Een trekstaaf met uitgangslengte 10 en begindoorsnede Ao wordt
getrokken tot een lengte 1 en doorsnede A. Onder invloed van
een toename van de kracht F met een bedrag AF ondergaat de
trekstaaf een verlenging AI. Tevens zal door deze krachttoe
name de doorsnede A met AA afnemen.

Op di t moment is er de beschikking over een softwarepakket I

dat, m.b.v. de Datataker, per meting de verandering in kracht,
breedte en dikte van de staaf registreert. Nadat aIle metingen
geregistreerd zijn , worden deze gebruikt voor verschillende
berekeningen, waaronder de kracht-weg kromme van de trekproef.
Deze is opgenomen in f iguur 2, verderop in deze bi j lage. In
deze figuur is AW de arbeid, die moet worden opgebracht om de
verlenging Al te verkrijgen.

De belangrijkste berekening is de bepaling van de vloeikromme.
Hieruit worden de materiaalgegevens bepaald ( volgens het
model van Nadai ) met
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C1 f = C( €o + € ) n

waarin

C1 f = momentane vloe~spann~ng

C = karakteristieke deformatieweerstand

n = verstevigingsexponent

e = natuurlijke rek

eo = voordeformatie van het materiaal

en de anisotropiefactor R.

Van deze gegevens wordt tevens het gemiddelde en de variantie
bepaald.

F

F+AFI---------:~

FJ------~O(c:::::}::1

-.c
u
III..
"'"

l+lU weg _

Figuur 2. De kracht-weg kromme bij de trekproef.
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In het softwarepakket bevindt zich verder :

- niet lineaire regressieanalyse

- kleinste kwadraten methode

- curve fitting
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Biilage 3 SYSTEM DEVELOPMENT METHODOLOGY.

System Development Methodology, kortweg SDM, is gebaseerd op
een gestructureerde inventarisatie van aIle activiteiten, die
tijdens de ontwikkeling van een informatiesysteem aan de orde
komen.

De levenscyclus van een systeem is onderverdeeld in een aantal
fasen, die achtereenvolgens worden doorlopen.

fase 0 PROBLEEMDEFINITIE.
In deze korte fase wordt het probleem gesteld, waaraan gewerkt
gaat worden. Tevens worden in deze fase aIle nodige afspraken
m.b.t. de volgende fase gemaakt.

fase 1 DEFINITIESTUDIE.
De bestaande methoden en procedures worden geYnventariseerd en
geanalyseerd en van het nieuwe systeem worden de doelstellin
gen bepaald. Tevens worden technisch-organisatorische oplos
singen bedacht en wordt de invoeringsproblematiek besproken.

fase 2 FUNCTIONEEL ONTWERP.
Het systeem wordt naar de gebruiker toe volledig gespecifi
ceerd en een aantal technische zaken, zoals apparatuurkeuze,
worden geregeld.

fase 3 TECHNISCH ONTWERP.
De specificaties van het systeem krijgen concreet vorm in
procedurebeschrijvingen, formulieren, fysieke gegevensstructu
ren, programmaspecificaties en beslissingstabellen.

fase 4 TAAKBESCHRIJVINGEN EN PROGRAMMATUUR.
Procedurebeschrijvingen worden verder ontwikkeld tot handlei
dingen per werkplek en programmaspecificaties worden omgezet
in goed werkende programma's.

fase 5 TESTEN.
AIle onderdelen van het systeem ( procedures, programma's,
hardware en andere hulpmiddelen ) worden op de goede werking
gecontroleerd. Deze fase wordt afgesloten met een door of
vanwege de opdrachtgever uit te voeren acceptatietest, waarin
wordt vastgesteld, dat het systeem inderdaad volgens de speci-
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ficaties functioneert.

fase 6 INGEBRUIKNEMING.
Het systeem wordt feitelijk ingevoerd bij de gebruiker :
opleiding van personeel, conversie van gegevensverzamelingen,
voorlichting en nadere regeling van onderhoud en produktie.

fase 7 PRODUKTIE EN ONDERHOUD.
Het systeem wordt in stand gehouden door feitelijk uitvoeren
van programma's en procedures, het onderhouden van de appara
tuur en het aanbrengen van wijzigingen, die noodzakelijk zijn
door veranderde omstandigheden of gebleken fouten.

Elke fase wordt afgesloten door een rapport. Aan de hand van
dit rapport zal de gebruiker bepalen of het project voortgezet
wordt.

Meer informatie over SDM kan verkregen worden uit de litera
tuur, waaronder LIT[l].
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Bijlaqe .. DATATAKER DT100 I PC-718-LABCARD

De Datataker DT100 en de Pc-71S-Labcard kunnen beide gebruikt
worden voor de acquisitie van data. Deze twee data-opnemers
worden hieronder nader toegelicht.

Datataker DT100 :

De Datataker Data Logger is een microprocessor voor het uitle
zen, opslaan en verwerken van meetwaarden, zoals bijvoorbeeld
verplaatsingen, frequenties, temperatuur, druk, etc. Voorwaar
de hierbij is echter weI, dat de ingangssignalen van de data
taker elektrische grootheden zijn, zoals spanning, stroom
sterkte, frequentie of een digitale status bezitten.

Het werken met de datataker vereist een computer of terminal
voor het invoeren van commando's, het lezen van de geretour
neerde data en voor het definieren van de in- en uitgangen van
de datataker. Elke computer of terminal met een standaard
RS232, RS422 of RS423 serieel interface is in principe hier
voor geschikt.

De supervisie door de computer kan permanent zijn of slechts
periodiek, afhankelijk van de hoeveelheid data en van de
toepassing ( de datatakersamplefrequentie kan varieren van een
aantal seconden tot een week ). Bij de laatst genoemde moge
lijkheid kan de datataker opgestart worden, waarna de datata
ker zelf de gemeten waarden opslaat in zijn interne geheugen.
Een computer heeft de datataker dan niet meer nodig. Later kan
met behulp van de computer of terminal het geheugen van de
datataker uitgelezen worden en kunnen de metingen een verwer
king ondergaan. Met behulp van een computerprogramma, kan de
data eventueel opgeslagen worden op diskette of tape.

AIle communicatie van en naar de datataker geschiedt in stan
daard ASCII, waardoor de output direct op het scherm of even
tueel direct naar de seriele printer geschreven kan worden.

In de huidige situatie wordt de datataker voorzien van comman
do's door middel van softwareprogramma's. Deze commando's
omvatten o.a. het initialiseren van de datataker. De metingen,
die de datataker registreert, worden direct door een programma
opgeslagen. Wanneer aIle metingen zijn opgeslagen, worden deze
verder verwerkt in meetrapporten met onder andere grafische
weergave.
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Pc-718-Labcard :

Voor de Pc-71S-Labcard geldt ongeveer hetzelfde als eerder
voor de Datataker DT100 beschreven is. Ook m.b.v. deze kaart
en geschreven software kunnen metingen opgenomen worden. Het
verschil tussen de Pc-71S-Labcard en de Datataker DT100 is,
dat de Pc-71S-Labcard data binnen kan halen voor snelle en
langzame omvormprocessen, terwijl de Datataker DT100 aIleen
voor langzame omvormprocessen inzetbaar is. Tevens geldt, dat
er precies onderzocht moet worden, hoe de Pc-71S-Labcard
aangestuurd moet worden ten behoeve van elk experiment.

De kaart heeft 16 analoge inputkanalen en de samplefrequentie
kan ingesteld worden van 0.0023 Hz tot 0.25 Mhz. Er kan uit
drie mogelijke AID conversiefunkties gekozen worden, waarbij
de funkties zich onderscheiden door de conversiesnelheid

- Direct Memory Access ( DMA )
- Interrupt basis
- Program basis
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BIJLAGE 5 ONTWERP BIBLIOTHEEKPROGRAMMA.

PROBLEEHSTELLING :
Het ontwikkelen van een bibliotheekprogramma, waarmee gegevens
van de procedures/funkties uit de verschillende ( nog aan te
leggen ) bibliotheken geraadpleegd kunnen worden. Het toevoe
gen, wijzigen en verwijderen van gegevens moet ook tot de
mogelijkheden van het programma behoren, echter aIleen door
een bevoegd persoon.

ANALYSE/ON'lWERP

o logische funkties

Procedures/funkties, die in de bibliotheken opgenomen worden,
behoren tot verschillende categorieen (b.v. reken- en scherm
funkties ).
Bij het raadplegen van gegevens moet op een snelle en over
zichtelijke manier bepaald kunnen worden of procedures/funk
ties voorhanden zijn, waarvan eventueel gebruik kan worden
gemaakt. De "vraag en aanbod" methode wordt gehanteerd :

Een inhoudsopgave bestaat uit verschillende categorieen.
Deze categorieen zijn weer onderverdeeld in deelcatego
rieen, waarin de gegevens van de procedures/funkties
opgenomen zijn, die tot de categorie/deelcategorie beho
reno

Wanneer bij het RAADPLEGEN gegevens van procedures/funkties,
respectievelijk een categorie en deelcategorie gekozen is,
verschijnt een overzicht van de procedures/funkties op het
scherm, behorende tot deze categorie/deelcategorie. Vervolgens
kunnen na het selecteren van een procedure/funktie de gegevens
bekeken worden.

Bij het raadplegen moet het mogelijk zijn om procedures/funk
ties, die tot een bepaalde deelcategorie behoren en gegevens
van een geselecteerde procedure/funktie op papier af te druk
ken.
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Genoemde opzet met categorieen en deelcategorieen is van
toepassing op het raadplegen van gegevens van procedures/funk
ties. Een voorbeeld, opgenomen in figuur 1, zal deze opzet
verduidelijken. Uit dit voorbeeld blijkt, dat de categorieen
twee niveau's diep gaan.

Naast het raadplegen behoren het toevoegen, wijzigen en ver
wijderen van gegevens ook tot de mogelijkheden van het pro
gramma. Deze mutaties worden echter aIleen door een bevoegd
persoon uitgevoerd. Hierbij kan het geven van een password de
uitkomst bieden.

Hieronder worden respectievelijk voor het toevoegen, wijzigen
en verwijderen punten besproken, waarmee rekening moet worden
gehouden :

'l'OEVOEGEN : Bij het toevoegen van gegevens van een procedu
re/funktie aan een deelcategorie, vindt controle plaats op het
daadwerkelijk bestaan van deze deelcategorie.
Indien dit niet het geval is, is er de mogelijkheid om deze
deelcategorie alsnog toe te voegen, waarna de gegevens opgeno
men kunnen worden.
Is de deelcategorie aanwezig, wordt gecontroleerd of de naam
van de toe te voegen procedure/funktie in deze deelcategorie
voorkomt. Naar aanleiding van deze controle wordt eventueel
een nieuwe naam voor de procedure/funktie gekozen, die toe
gevoegd wordt.

WIJZIGEN : Wanneer de naam van de procedure/funktie verandert,
wordt nagegaan of deze gewijzigde naam niet reeds voorkomt in
de ( eventueel ook gewijzigde ) deelcategorie. Eventueel moet
de naam van de procedure en/of deelcategorie opnieuw gewijzigd
worden.
Het kan door het uitvoeren van wijzigingen voorkomen, dat in
een deelcategorie geen gegevens opgenomen zijn. Deze deelcate
gorie wordt verwijderd.
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categorie

scherm funk ties

reken funk ties

deelcategorie

menu opbouw

scherm opbouw

integratie

procedure/funktie

Figuur 1

differentiatie ------~

Voorbeeld opzet categorieen en deelcategorieen.
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VEIMIJDEREN : Bij het verwijderen
res/funkties kan het, net zoals bij
voorkomen, dat een deelcategorie
procedures/funkties. Dit houdt in,
wijderd wordt.

van gegevens van procedu
het wijzigen van gegevens,
geen gegevens bevat van
dat de deelcategorie ver-

o opslagstruktuur

Van elke procedure/funktie worden de gegevens opgeslagen in
een record. De records met de gegevens van procedures en
funkties, die tot dezelfde deelcategorie behoren, worden opge
slagen in een bestand.
De gegevens van een procedure/funktie zijn :

- naam van de procedure/funktie

- funktiebeschrijving

- inputparameters

- outputparameters

- deel en bladzijde bibliotheekmap

- naam van de UNIT, waarin procedure/funktie opgenomen is

In Turbo-Pascal termen worden de gegevens als volgt in een
record opgeslagen :

CONST
AANTAL PARAM = 15;

RECORD
: STRING[20];

STRING[l];
STRING[l];
ARRAY[l •• 3] OF STRING[49];

: ARRAY[l •• AANTAL PARAM] OF STRING[15];
: ARRAY[l •. AANTAL-PARAM] OF STRING[15];
: STRING[8]; -

TYPE
biblio blok =

proc naam
deel-map
bIz map
func
inputparam
outputparam
naam unit

END;
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Er wordt hier reeds in termen van Turbo-Pascal gesproken,
omdat het zeker is, dat het programma in Turbo-Pascal geschre
ven wordt en bij de indeling van het scherm rekening moet
worden gehouden met de verschillende lengten van de gegevens
van de procedures en funkties.

In genoemde bibliotheekmap is meer informatie, waaronder een
listing en een uitvoeriger fUnktiebeschrijving, opgenomen over
een betreffende procedure/funktie. Bij het aanbieden van een
procedure of funktie worden onderstaande acties ondernomen

- toevoegen procedure/funktie aan bibliotheek
programma

- toevoegen van uitvoerige informatie betreffende
procedure/funktie in bibliotheekmap

- het daadwerkelijk toevoegen van de procedure aan
de juiste UNIT.

o eisen

- menu-driven programma

- gebruik van standaard schermopbouw

- gebruik van beginscherm

- programma opstarten vanaf diskette

- snelle afhandeling van fouten

- overzichtelijke layout van de programmalisting
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o schermen

Het programma wordt menu-driven opgesteld. De schermen, die
door het programma gebruikt worden, zijn hieronder beschreven.

naam : beginscherm

BIBLIOTHEEKPROGRAMMA

Het muteren van gegevens van procdures/funkties

Lab. v. Omvormtechnologie
Copyright <jaartal>, versie <nr>
TEL <telefoon>

<ontwerper/programmeur>
<begeleider 1>
<begeleider 2>
<begeleider 3>

<datum>

I Druk op een toets voor vervolg

Laboratorium voor Omvormtechnologie <tijd>
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naam : hoofdmenu

1.

BIBLIOTHEEK

s · stoppen·T · Toevoegen·W · Wijzigen·v Verwijderen
R Raadplegen

Hoofdmenu

Maak keuze of gebruik arrow-keys en druk <RETURN>

<datum> Laboratorium voor Omvormtechnologie <tijd>

Opmerking Een ingegeven keuze, die niet in het hoofdmenu
opgenomen is, wordt niet geaccepteerd.
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naam toevoegmenu

BIBLIOTHEEK MUTATIE

Procedure/Funktie
Funktie omschrijving

:
categorie . Cat. deel.

Inputparameters ..
1: 2:
5: 6:
9: 10:

13: 14:

outputparameters
1: 2:
5: 6:
9: 10:

13: 14:

Toevoegen

unit naam :

Deel map BIz map

3: 4:
7: 8:

11: 12:
15:

3: 4:
7: 8:

11: 12:
15:

Gegevens toevoegen (J/N) ?

opmerking Gegevens toevoegen (J/N) ? : 'J' of 'N' afhan
kelijk met het al dan niet akkoord gaan met
de ingevoerde gegevens.
Bij 'N' begint het ingeven van gegevens op
nieuw.

<ESC> bij het ingeven van een procedure-naam
betekent stoppen met toevoegen.
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naam wijzigingsmenu

··

BIBLIOTHEEK MUTATIE

Procedure/Funktie
Funktie omschrijving :

··
categorie : Cat. deel :

Inputparameters
1: 2:
5: 6:
9: 10:

13: 14:

outputparameters :
1: 2:
5: 6:
9: 10:

13: 14:

Wijzigen

unit naam

Deel map . BIz map .. .
3: 4:
7: 8:

11: 12:
15:

3: 4:
7: 8:

11: 12:
15:

Opmerking :

Gewijzigde gegevens opslaan (J/N) ?

Gewijzigde gegevens opslaan (J/N) ? : 'J' of 'N'
afhankelijk van het al dan niet akkoord gaan
met het opslaan van de gewijzigde gegevens.
Bij 'N' begint wijzigingsproces opnieuw.

<ESC> bij invoeren van te wijzigen procedure
naam betekent stoppen met wijzigen.
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naam : menu voor verwijderen van gegevens

BIBLIOTHEEK MUTATIE

Procedure/Funktie
Funktie omschrijving ..

Verwijderen

unit naam :

categorie : Cat. deel
Inputparameters

1: 2:
5: 6:
9: 10:

13: 14:

outputparameters :
1: 2:
5: 6:
9: 10:

13: 14:

Deel map . BIz map.
3: 4:
7: 8:

11: 12:
15:

3: 4:
7: 8:

11: 12 :
15:

Opmerking :

Vermelde gegevens verwijderen (J/N) ? :

Vermelde gegevens verwijderen ( J/N ) ? : 'J' of
'N' afhankeIijk met het al dan niet akkoord met
de te verwijderen gegevens.
Bij 'N' begint het verwijderingsproces opnieuw.

<ESC> bij invoeren van procedurenaam betekent
stoppen met het verwijderen van gegevens.
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11

naam menu voor raadplegen van gegevens

< omschrijving categorie >
< omschrijving categorie >

RAADPLEGEN BIBLIOTHEEK

<keuze>
<keuze>

, ,
, ,

, ,
, ,

Inhoudsopgave

, ,
, ,

, ,
<keuze>

, , , ,
< omschrijving categorie >

Maak keuze of gebruik arrow-keys and druk op <RETURN>

<datum> Laboratorium voor Omvormtechnologie <tijd>

Opmerking : Een andere keuze dan vermeldt in het menu, wordt
niet geaccepteerd.

Nadat een keuze gemaakt is van een categorie, zal een derge
lijk scherm als hierboven beschreven op het beeldscherm ver
schijnen, maar nu met de deelcategorieen, die tot de gekozen
categorie behoren.
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