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C.J.II. Franse 

februari 1987 



VOORWOORD 

Dit verslag behandelt in grote lijnen mijn ideeen achter het 
opzetten van de technologiebank voor achterwaartse hulsextrusie 
en de uitwerkingen ervan. Het verslag dient als een van de 
bijlagen blj het rapport "ontwikkeling van een technologiebank 
voor achterwaartse hulsextrusie" (WPA-rapport 0384). 
Niet alles uit het programma wordt hier behandeld. AIleen mijn 
denkwijzen heb ik getracht uit de doeken te doen. &amen met de 
kommentaren in de source teksten en de dokumentatie van aIle 
procedures is het dan mogelijk een goed inzicht in het programma 
te krijgen. 
Het verslag bevat voldoende verwijzingen naar procedures. 
£unkties en hun dokumentatie om snel veranderingen in het 
programma aan te kunnen brengen. Ik hoop dat dit en de opzet van 
het programma en het verslag ertoe bijdragen. dat di t programma 
en zijn nakomelingen snel hun weg naar de praktijk zull~~ vinden. 

februari 1987. C.J.M. Franse 
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Hoofdstuk 1: DE GEBRUIKrE PROGAMMEERTAAL EN HULPMIDDELEN 

1.1. het prograJlllleerwerk en de prograJlllleerongeving 

Het opzetten van een technologiebank stelt hoge eisen aan de 
manier van verwerken van de technologle en de 
gebruikersvriendelijkheld in een programma. Zo dienen de 
verwerkte theorieen onder aIle omstandigheden te leiden tot goede 
resul taten. Bovendien moet deze geimplementeerde technologie snel 
en eenvoudig aan te passen zijn aan nleuwe inzichten. 
De vereiste gebruikersvriendelijkheid van bet programma dient 
ertoe om de gebruiker af te scbermen van de voor hem te 
ingewikkelde tbeorieen. terwijl bij met het programma tach de 
bescbikking over de resul ta ten ervan beef t. Deze twee zaken samen 
vereisen een goed opgezet. gestruktureerd en overzicbtelijk 
programma. 
Gezien bet ontbreken van een techniscbe acbtergrond bij veel 
informatici en progranmeurs. wordt veel van het prograJlllleerwerk 
tegenwoordig door de technoloog uitgevoerd. Deze mist echter weer 
vaak een rijke prograJlllleerervaring. Om niet gedwongen te zijn 
deze eerst te moeten opbouwen. dienen bet prograJlllleerwerk en de 
programmeeromgeving erop afgestemd te worden bet werk van de 
technoloog-programmeur te vereenvoudigen. 

1.2. te stellen eisen aan de programmeeromgeving 

De eisen die aan een programmeeromgeving voor een 
technoloog-programmeur gesteld mogen worden. zijn: 

- het programmer en dient netjes en gestruktureerd te 
gebeuren. De technoloog-programmeur dient daartoe over een 
programmeertaal te beschikken die dit toelaat en bet zelfs 
afdwingt. Het programmeren in de taal moat ook binnen 
redelijke tijd te leren zijn. 

- voor het programmeerwerk en het gebruikersvriendelijk maken 
van bet programma moeten vele hulpmiddelen beschikbaar 
zijn. Goede en (ook all gebruikersvriendelijke editors. 
compilers en debuggers voor het programmeerwerk. En veel 
funkties en procedures voor het basiswerk in een programma. 
Bij di t laatste val t te denken aan grafis'ch werk. keyboard
en screen-control. window-management. randapparatuur
aansturing. rile-handling. etc .. 

- voor problemen van programmatische aard dient de 
technoloog-programmeur ook ondersteuning te krijgen. Hij 
moet niet gedwongen zijn zelf alles uit te moeten zoeken. 

- de personal computer waarop bet programma geimplementeerd 
wordt. dient voldoende snelheid. geheugen en 
opslagkapaciteit te hebben om snel en eenvoudig mee te 
kunnen werken. 

Dit alles vereist van de technoloog-programmeur natuurlijk weI. 
dat hij deze gereedschappen dan ook aanwendt om tot een 
overzichtelijk. gestruktureerd en goed werkend programma te 
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komen. Daar boort bij. dat hij van aIle werk ook een goede 
dokumentatie aanlegt. 

De nu volgende paragrafen behandelen de uitwerking van het 
bovenstaande voor het konkrete geval van de ontwikkeling van een 
technologiebank voor achterwaartse hulsextrusie. 

1.3. de keuze van de programroeertaal 

Bij het kiezen van de programmeertaal. waarin het 
technologieprogramma geschreven is. is van de volgende punten 
ultgegaan: 

- de taal en diens compiler dlenen goed bruikbaar te zijn op 
een IBM PC en van diens mogelijkbeden gebrulk te maken. 

- de taal dient het mogelijk te maken om een gestruktureerd 
en doorzichtig programma te schrijven. 

- voor de taal dienen vele standaardroutines Ingebouwd of 
apart verkrijgbaar te zijn. Te denken valt daarbij aan 
grafische routines. het werken met menus en zogenaamde 
"windows". het aansturen van de printer. etc .. 

- de taal en het goed programmeren erin dient door een 
student of medewerker binnen redelijke tijd goed te leren 
te zijn. 

Bij het evalueren van verschillende talen en compilers. bleven er 
uiteindelijk twee over: 

- Turbo-Pascal van Bor land 
- Modula-2 van Logitech 

Deze talen zijn ontwikkeld door professor Wirth van de 
universl tel t van ZUrich. Het zljn beide talent die het zeer goed 
mogelijk maken om gestruktureerd te programmeren. 
Pascal is van oorsprong ontwikkeld om te dienen als.een taal voor 
het onderwijs in gestruktureerd programmeren. Vele praktische 
zaken, zoals random access van files. waren daartoe niet 
geimplementeerd. Toen de taal ook buiten het onderwijs aansloeg, 
begonnen vele software-huizen een Pascal-compiler te ontwikkelen. 
Voor de IBM PC en kompatibles is de meest beroemde en meest 
verkochte het Turbo-Pascal ontwikkelsysteem van Borland. De 
kenmerken van dit ontwikkelsysteem zijn: 

- zeer gebruikersvriendelijk: 
- een geintegreerde compiler en editor 
- een razendsnelle compiler 
- goede dokumentatie 

- maakt gebruik van de IBM PC mogeUjkbeden: 
- kleur 
- geluld 
- grafische mogelijkbeden 
- windows 

- heeft de tekortkomingen van het officiele (ISO) Pascal 
verholpen: 
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- random access van files 
- structured constants 
- deklaraties mogen in willekeurige volgorde 
- er is een ELSE clausule opgenomen bij bet 

CASE-statement 
- beeft low-level facilltelten: 

- absolute adres variabelen 
- bitlbyte manipulatie 
- toegang tot gebeugen en datapoorten 
- inline machinekode mogelijk 

- de prijs-prestatieverbouding is goed (m.a.w. de prijs is 
laag) 

- er zijn momenteel vele toolboxen (extra routines) te koop 

Een groot nadeel van de Turbo-Pascal compiler is dat 
progrannatekst. kode en data elk beperkt zijn tot 64 K gebeugen. 
Deze bepekingen zijn ecbter goed te verbelpen. 

Voor Modula-2 geldt. dat zij de opvolger is van Pascal. Vele 
tekortkomingen van Pascal zijn verbolpen en er zijn vele extra 
uitbreidingen toegevoegd. Bet voornaamste kenmerk is ecbter weI. 
dat een progranna modulair opgebouwd wordt. AIle door een 
programma gebruikte routines zijn ondergebracbt in modules 
(bibliotheken van procedures en funkties). Elke procedure is 
afzonderlijk te kompileren en te linken. Zo is bet dan mogelijk 
een grote bibliotbeek van direkt oproepbare routines san te 
leggen. . 
De verder voordelen van bet Modula-2 ontwikkelsysteem van 
Logitecb zijn: 

- een gebruikersvriendelijke editor 
- de compiler en de linker zijn vanuit de editor san te 

roepen. 
- een post-mortem- en een runtime-debugger zijn verkrijgbaar. 
- modules met de standaardfunkties (rekenkundige funkties. 

in- en uitvoer) worden bijgeleverd. 

De nadelen van dit ontwikkelsysteem zijn: 

- geen modules die toegang verschaffen tot de specifieke IBM 
mogelijkbeden (kleur. geluid. grafisch). 

- aanmerkelijk duurder dan Turbo-Pascal. 
- er zijn nog niet veel toolboxen voor verkrijgbaar. 

Na een evaluatie van bet bovenstaande is gekozen voor het 
Turbo-Pascal ontwikkelsysteem van Borland. Daarbij kwamen nog de 
volgende punten sterk naar voren: 

- de prijs van bet minimaal benodigde pakket (editor. 
compiler, grafiscbe toolbox) ligt voor Turbo-Pascal 
aanzienlijk lager dan voor Modula-2. 

- voor Modula-2 was ten tijde van de sanschaf nog geen goede 
grafische toolbox verkrijgbaar in Nederland. 

- Turbo-Pascal en vele toolboxen zijn via het RekenCentrum 
met korting verkrijgbaar. Voor Modula-2 gold dit ten tijde 
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van de sanschaf (nag) niet. 
- voor Turbo-Pascal is binnen de vakgroep en bet RekenCentrum 

veel meer ondersteuning en kennis te vinden. dan voor 
Modula-2. Aileen professor Rooda en zijn medewerkers 
bescbikken over voldoende kennis van de taal Modula-2. 

- bet leren van de taal en bet programmeren erin zal 
studenten en medewerkers beter afgean in Turbo-Pascal dan 
in Modula-2. Voor Turbo-Pascal zijn goede boeken te leen en 
te koop ([1]). Bovendien is de dokumentatie goed en 
handzaam ([2]). 

1.4. extra bulpmiddelen 

Bij de ontwikkel1ng van bet progr8JIIIIB. is gebruik genaakt van de 
volgende bulpmiddelen: 

- de Grapbix Toolbox van Borland ([3]). Een verzameling goede 
grafiscbe routines en gra£iscb window management. Al bet 
grafiscb werk in bet progr8JllllB., zoals tekeningen en 
gra£ieken. zijn met de routines uit deze toolbox verzorgt. 

- Turbo Extender van Turbo Power([ 4]). Daar bet programma. 
groter zou worden dan de 64 K-limiet die de kompiler san de 
kode oplegt. werd deze toolbox gebruikt om dit probleem te 
omzeilen. Deze toolbox maakt bet progr8JIIIIB. modulair van 
opbouw. naar bet basis idee acbter Modula-2. 

Verder was er ook beboefte san routines voor keyboard- en screen
control. printer sansturing. window management. DOS-access en 
DOS- en BIOS-interrupts. Ten tijde van de ontwikkeling van bet 
progr8JIIIIB. waren deze routines naar ons beste weten niet 
voorhanden. Deze routines zijn toen zelf ontwikkeld ([5]). 
Acbteraf bleek tocb een dergelijke toolbox te bestaBn: de Power 
Tools van Blaise Turbo Pascal Utilities. Kisscbien loont bet de 
moeite ook deze toolbox a8n te scha££en. Waarscbijnlijk kunnen we 
ecbter met de zel£ ontwikkelde routines goed uit de voeten. 
Een eventueel ook san te schaffen bulpmiddel is een of enkele 
debuggers. Te denken valt san een symbolic debugger (0£ runtime 
debugger genaamd) of een post-mortem debugger. 

1.5. verdere ontwikkelipgen 

Voor de ontwikkeling van technologiebanken van de vorm en bet 
formaat zoals momenteel di t progr8JIIIIB. is. voldoen Turbo-Pascal en 
de toolboxen uitstekend. Wordt er ecbter gezocbt naar een 
koppeling met en uitbreiding naar andere progr8JllllB.s. dan zal 
Turbo-Pascal al snel te klein en te beperkt blijken te zijn. Dan 
kan tocb beter de overstap naar Modula-2 gemaakt worden. 
Voorwaarde daarbij is ecbter weI. dat daarvoor voldoende 
toolboxen voor bescbikbaar komen. 
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Hoofdstuk 2: DE STRt.JK11JYR VAN HET PRCX;RAMMA 

2.1. de struktuur voor de gebrulker 

Voor de gebruiker ziet bet programma eruit zoals in figuur 2.1: 

- een algemeen informatief gedeelte. Dit gedeelte geeft in-
formatie over bet gebruik en de berkomst van de teehnolo- ~{ 
giebank. Ook staan bier namen en adressen van personen bij i~ 
_ie men terecbt kan in bet geval zieb problemen voordoen. 

- een invoer gedeelte. Naast enkele algemene vragen. zoals de 
naam van de gebruiker. worden bier de afmetingen van bet 
produkt. de blenk en bet gereedsehap opgevraagd. Ook de 
gegevens over bet mater1aal en de wrijv1ngskondi ties moeten 
in dit gedeelte ingevoerd worden. 

- bet berekeningsgedeel te. De gegevens verkregen ui t bet 
Invoergedeelte zijn voldoende om de berekeningen tot een 
goed en betrouwbaar einde te brengen. 

- het uitvoergedeelte. AIle ingevoerde informatie en de re
sultaten van de berekeningen kunnen bier getoond worden. 
verder is het mogelijk enkele extra kontroles op de gereed
sehappen uit te voeren. Tenslotte kunnen aIle gegevens en 
resultaten ook afgedrukt worden. 

- bet informatie gedeelte. Parallel san bet invoer- en uit
voer gedeelte. bestaat de mogelijkbeid op elk moment over 
informatie over het betreffende onderdeel te besebikken. 

inforM tie 

Figuur 2.1: atgemeen schema 
programma. 
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Vanui t bet ui tvoer gedeel te is het mogelijk om naar het invoer
gedeelte terug te keren om enkele invoergegevens te veranderen. 
Dit maakt bet mogelijk om iteratief naar een goed on twerp toe te 
werken. 
lets verder uitgewerkt ziet de struktuur van het programma voor 
de gebruiker eruit als in figuur 2.2. Bet progr8DIDB. Is menu
gestuurd gemaakt en met deze menusturing kan de gebrulker naar 
elgen wens het prograJlllla door lopeno 

tnvoera.nu 

t pometrle produkt 
geOlll8trle blenk 
geometrie gereedschap 
gegevens _terlaal 
wrijvingskondities 

berekenlnpn 

I 
ut tvoera.nu 

schets produkt 
schets blenk 
scheu stempel 
schets IIBtrljs 
verloop perskracht 
verloop specifiek 

ve!'lllClSen 
ver loop spanninpn 

op stempel 
ver loop spannlngen 

op lIBtrljs 

proce::- I 

I 
InforllBtie 

t scheur voorspelUng 
knik van bet stempel 
_ wn het stempel 
inveren wn bet stempel 
konventtonele perskracht

berekenlng 

I 

Ftguur 2.2: opbouw van het technologieprograama. 
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2.2. de struktuur voor de programmeur 

Intern is de struktuur van het programma opgezet als in figuur 
2.3. 

IIlOF'IIIDlLE 

I hoo£aeDU I 
berekenlnsen • 

1 I 
I ini ttal isatie J 

_11ne hulp 

1 I 
globale variabelen 

1 UI1VOER I 

J 

Figuur 2.3: de intem.e organisatie van het progrQlUllQ.. 

Het programma is daarbij opgebouwd uit vier modules: 

- een hoo£dmodule (de file "HULS.BIC"). 
- de module Invoer (de file tfINVOER.BIG"). 
- de module Uitvoer (de file "UITVOER.BIC"). 
- de module Routines (de file "ROUrlNES.BIG"). 

AIle modules maken gebruik van de zelfde globale variabelen 
(ondergebracht in de file "HULS.CLO"). 
De hoofdmodule bevat de routines voor het hoofdmenu en de bere
keningen. Verder bestaat deze module uit het uiteindelijke hoo£d
programma: de aanroep van de procedures Initialiseer en 
HoofdMenu. 
De module Routines bevat aIle funkties en procedures die door de 
andere modules gebruikt worden. Het gaat hierbij om de routines 
afkomstig uit de Craphix Toolbox ([3]) en de zelf ontwikkelde 
routines ([5]). Tot deze laatste groep behoren de routines voor 
het scannen van het toetsenbord. de aansturing van de printer, . 
aansturing van het scherm, window-management, menusturing en het 
op een nette manier binnenhalen van invoer. In deze module zijn 
ook de routines opgenomen die de initialisatie van het programma 
en de on-line hulp van het programma verzorgen. 
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De modules Invoer en Uitvoer verzorgen de in- en uitvoerfunktie 
van het programma. Ze worden aangeroepen vanuit de procedure 
HoofdMenu. Zelf roepen ze veelvuldig de procedures en funkties in 
de module Routines aan. 
In bijlage A staat een overzicht van de in de modules opgenomen 
routines. 

2.3. de opbouw van een module 

Voor een exakte beschrijving van het werken met de modules wordt 
verwezen naar de handleidingen van Turbo-Pascal ([3]) en 
Turbo-Extender ([5]). We geven hier alleen een kort overzicht van 
de mogelijkheden. 

Elke module is in feite een op zich ataand programma. dat niet 
groter kan zijn dan de door Turbo-Pascal gestelde 64 K-limiet. 
Het eigenlijke programma is dus opgesplitat in vier deel
programmas. Elke module begint met de deklaratie van de globale 
variabelen. Tijdens het runnen van het programma wordt ervoor 
gezorgd. dat deze globale variabelen van elk van de modulen op 
dezelfde geheugenplaataen terecht komen. Ze worden daar in fei te 
over elkaar heen geprojekteerd. Dit betekent. dat aile modulen 
toegang hebben tot dezelfde variabelen op dezelfde geheugen-
10kaUe. 
De procedures en funkties uit een andere module kunnen aange
roepen worden dankzij het "jump"-mechanisme. Elke module bevat 
een lijst met de namen van aIle procedures en funkties uit de 
andere modules. Aan elke naam is ook het adres gekoppeld van de 
plaats in het geheugen waar die procedure of funktie verblijft 
bij de executle van het programma. Dit betekent dat elke proce
dure en funktie bereikbaar is. 
Bij het starten van het programma wordt eerst de hoofdmodule in 
het programma geladen. Het eerate wat deze doet. is het plaatsen 
van de andere modules op de stack (de stapel). Hun globale varia
belen worden over die van de hoofdmodule heen geprojekteerd. 
waarmee ze voor aIle modulen bereikbaar zijn. Via de jumptabel 
zijn nu oak aIle procedures en funkties bereikbaar. Het programma 
kan nu werken ala een groot programma •. terwijl het in feite opge
bouwd is ui teen aantal kleine. 
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Hoofdstuk 3: DE GLOBALE VARIABELEN 

3.1. de herkomst van de glO'ba,le variabelen 

In de file "HULS.GLO" staan alle globale variabelen vermeld. Het 
eerste gedeelte van deze variabelen is nodig voor het 
grafische-.tekst- en window management- werk in het programma. 
Voor de herkomst en een verklaring van het gebruik van deze 
variabelen wordt verwezen naar de handleidingen van de 
betreffende toolboxen ([3] en [5]). 
Ook de type-deklaraties InvoerItem. Menultem en FunktieToetsen 
worden in dit verslag ([5]) behandeld bij de behandeling van de 
menusturing en invoer. Van de overlge van belang zijnde typen en 
variabelen staat de listing in bijlageB. De funktie van de 
meesten hiervan zal duidelijk zijn. 

3.2. de opslag van de resultaten op de heap 

AIleen de types ResultaatPointer. Uitkomsten en Resultaten. 
zullen een nadere toelichting behoeven. Ze worden gebruikt om de 
uit de berekeningen verkregen resultaten op te slaan. Er wordt 
daarbij gebruik gemaakt van dynamische opslag in het geheugen 
([1]. hfst.10 en 19). Deze opslag wordt verzorgd door de 
procedure SlaGegevensOp. De flowchart van deze procedure staat in 
figuur 3.1. Door deze manier van opslaan ontstaat voor elk 
doorgerekend model een keten van variabelen van het type 
Ultkomsten, met als inhoud de resultaten van de berekeningen. 
Deze resultaten zijn te bereiken via de adressen opgeslagen in 
het array resultaat. 

3.3. de overlge variabelen 

De overige van belang zijnde variabelen staan weergegeven in 
bijlage B. De meeste van deze varlabelen krljgen een waarde 
toegekend in de procedure Initialiseer. De variabelen foutNummer 
en foutAdres zijn nodig voor de procedure FoutenOpvang (verderop 
gedeklareerd in HULS.GLO, de body staat in SETUPTXT . MOD) . Deze 
procedure zorgt voor de afhandeling van het programma. in het 
geval er een run-time of I/O-error optreedt tijdens de uitvoering 
van het programma. 
De boo I ean-var iabe len geven aan of de gegevens van een variabele 
van het bljbehorende type naar behoren ingevuld zijn. Ze worden 
geset bij het verlaten van het invoerscherm waar de betreffende 
variabele gevuld wordt met waarden. Het is niet mogelijk om van 
het hoofdmenu naar het ui tvoermenu te gaan als 6(m van deze 
variabelen nag de waarde FALSE heeft. De gebruiker wordt zodoende 
gedwongen eerst netjes alles in te voeren. 
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Creeer rulmte op de 
heap voor een 

variabele van het 
type Uitkomsten. 

1 

Vul de varlabele 
uitkomst van het 

type Ui tkomsten met de 
resultaten van 

deze berekeningsslag. 

1 
Plaats de waarde van 
de variabele uitkomst 

in de gecreeerde 
ruimte op de heap. 

1 

Is dit de eerste stap 
in de berekenlngen ? 

1 Nee 

Plaats het adres van de Plaats het adres van de 
variabele op de heap in variabele op de heap in het 
het array resultaat van laatste veld van de vorige 
het type Resultaten. variabele op de heap. 

I I 
J 

RETURN 

Figuur 3.1: flow-schema opslag resultaten op de heap. 
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Boofdstuk 4: ENKEI.E ALGEMENE ROUI'INFB 

4.1. de opmaak van bet scherm 

Door het bele prograuma heen wordt eenzeUde opmaak van bet 
scherm gehanteerd. Bovenin worden drie regels van bet scherm 
gebrutkt voor bet naamgedeelte van het scherm (zie figuur 4.1). 
Onder in het scherm worden vier regels in beslag genomen door het 
boodschap gedeelte. De overblijvende 18 regels er tussenin zijn 
gereserveerd voor bet in- en uitvoergedeelte. Elk gedeelte is 
gedefineerd als een apart window. Dit geldt zowel voor de tekst 
mode ([5]). als voor de grafische mode ([3). Elk van deze drie 
windows wordt a£zonderlijk aangestuurd d.m.v. de globale varia
belen kopWindow. schermWindow en boodschapWindow. 
In enkele delen van het programma wordt het werkgedeelte van het 

.scherm nog verder opgesplitst. Bet gaat hier om bet invoerscherm 
voor de produktgeometrie en de uitvoerschermen waar in de gra
fische mode een tekening gemaakt wordt. In het invoerscberm voor 
de produktgeometrie is het werkgedeelte opgesplitst in een linker 
en een rechter helft. Bet linkergedeelte wordt gebruikt om een 
produkt te tekenen met pseudo-grafische karakters. Het rechter 
gedeelte wordt gebruikt voor de invoer van de geometrische gege
vens. 

d 

0 r---I Produ-k to .. wcnrijll1na : kand.n •• tornul. -- r-
Produktkodar1n& : .. -----------------4 

I 
Bui t.n.t. nulsd1 ... t.,.: 58.1' f .... ) 

I 
HulshO°ltt. : 1SI.le f-l 

j h 
Wenddi .. t. : 2.88 { .".] 

I 
i Sod •• d1k.t. : 3.8e 1_) 

b 

I 

a •• f •• n eventual. kod.rift. van h.t prodl,ikt. 
F1 : hull) F2: accept •• ,. lnvoer <ctr>-X~ w1 •• *.a.,en < •• c> : ult&ana 

Figuur 4.1: de opnaak van he t scherm.. 
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Voor de aansturing van het naam- en boodschapgedeelte van het 
scherm zijn twee aparte procedures geschreven: ProgrammaHeader en 
Boodschap. ProgrammaHeader schrijft de naam van het progranna 
links boven in de hoek en de naam van de plaats in het progranna 
rechts boven. Deze naam wordt in de aanroep meegegeven. b. v. : 

ProgrammaHeader ("Invoer afmetingen produkt") 

De procedure Boodschap schrijft een regel tekst op een van de 
twee regels in het boodschap gedeelte. Wordt een korte tekst 
« 53 tekens) voor de onderste regel meegegeven. dan wordt deze 
tekst op het scherm geflankeerd door de teksten ttF1 : hulp" en 
"<esc> : uitgang'" beiden in low video (lage helderheid). De 
boodschap zelf is geschreven in normal video (normale helder
heid) . 
Is de lengte van de tekst langer dan 53 tekens. dan wordt deze 
tekst niet neergeschreven. 
Alle akties worden vanui t het werkgedeel te van het scherm onder
nomen. Dit is dan het aktieve window. De procedures 
ProgrammaHeader en Boodschap schakelen bij een aanroep het aktie
ve window over naar hun eigen window (kopWindow en 
boodschapWindow). doen daar hun werk en schakelen vervolgens het 
aktieve window weer terug naar het werkgedeelte. 

De afmetingen en instellingen van deze windows. zowel voor de 
tekst als de grafische mode. worden verzorgd in de procedure 
Initialiseer. Het overscbakelen van de ene naar de andere mode 
(tekst en graCisch) en terug en het tekenen van de randen om de 
windows in die modes. wordt verzorgd door de procedures 
SetUpTextMOde en SetupcraphicMode. 

4.2. het hulpscherm 

Het geheugen van de IBM PC dat gereserveerd is voor het scherm, 
is voldoende groot om er vier schermen vol tekst op kwijt te 
kunnen. In de tekst mode heeft men daar ook de beschikking over, 
via de BIOS-routines. Het is dan mogelijk op het ene scherm te 
schrijven. terwijl een van de andere op de monitor geprojekteerd 
wordt. Is het schrijven gedaan, dan kan in een flits dat nieuwe 
scherm op de monitor geprojekteerd worden. Dit wordt het werken 
met RAM-schermen genoemd. Procedures hiervoor zijn in de Text 
Toolbox ([5]) opgenomen. Van deze mogelijkheden wordt gebruik 
gemaakt t.b.v. de on-line hulp. 

Gee!t de gebruiker te kennen van de on-line hulp gebruik te wil
len maken. via de Fl-funktietoets. dan gaat de procedure Help op 
zoek naar de betrerCende pagina's hulpteksten. Deze teksten staan 
opgeslagen in de rile ·'HULS.HLP". Di t is een file in het normale 
ASClI-formaat. Hij kan dus naar believen van andere teksten wor
den voorzien. AIleen dient dezel£de "helpWijzer" als in het pro
gramma aangehouden te worden. Deze "helpWijzer" is een string van 
maximaal 25 tekens lang die op elke plaats in het programma met 
een andere. voor die plaats karakteristieke tekst,gevuld wordt 

1 ~t~! ~Wlt tf 
J ~ I"\A~~ ,'\r<U 
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(b. v. PRODUKIDIAMETER). De procedure Help leest de file 
"HULS.HLP" regel voor regel, totdat hij deze helpwijzer tegen
komt. De daarop volgende regels worden dan op een RAM-scherm 
geschreven. Dit RAM-scherm is op dezellde wijze opgebouwd als het 
werkscherm: een naam-, werk- en boodschapgedeelte. Zijn er 16 
regels tekst geschreven, dan stopt de procedure, het RAM-scherm 
wordt op de monitor geprojekteerd en er wordt gewacht op een 
kommando van de gebruiker. Aanwijzingen hiervoor worden weer in 
het boodschapgedeelte gegeven: <return> voor het volgende scherm 
en <esc> om naar het programma terug te keren. Wordt op <return> 
gedrukt, dan wordt het werkgedeelte schoongeveegd en met de vol
gende pagina tekst gevuld. Dit gaat door tot in de tekstfile de 
string ... PAn ingelezen wordt. De gebruiker kan dan aIleen nog met 
<esc> naar het programma terugkeren. Dit gebeurt door het andere 
scherm weer op de monitor te projekteren. 
Het werken met deze RAM-schermen is aIleen mogeUjk in de tekst 
mode. Ais het programma in de grafische mode werkt (bij aIle 
tekenlngen en grafieken is dat het geval). is het dus niet moge
lijk om over de hulpfunktie te beschikken. Ook als het programma 
met de berekeningen doende i~~ __ hs er geen hulp mogelijk. omdat 
dan het toetsenbord niet ges~wordt. 

4.3. het opyangen van louten / 

Hoe goed een programma intern ook het ontstaan van fouten tegen
gaat. het gevaar bUjEt bestaan dat er op een gegeven d'nent een 
fout optreedt. Daarbij is een groep fouten die dermate ingrijpend 
zijn. dat het programma er niet verder door kan werken. Het pro
gramma wordt dan ook afgebroken. Er zijn twee soorten van dit 
soort fouten: 1/0- en runtime-routen. Een I/o-fout ontstaat 
t.g.v. een fout met de in- of output van het programma. Het kon
takt met een file wordt niet gelegd of iets dergelijks. Een run
time-lout ontstaat bij de uitvoering van het programma. Een 
deling door nul. real overflow of een botsing van de heap en de 
stack zijn bekende voorbeelden. 
Turbo-Pascal heeft nu de mogelijkbeid ingebouwd een zogenaamde 
error-handling routine te schrijven. Deze routine krijgt het 
nummer van de rout (zie [3]) en het adres waar de rout opgetreden 
is toegeleverd. Deze routine kan dan naargelang de lout optreden. 
In het programma wordt deze error-handling verzorgd door de 
routine FoutenOpvang. Deze routine begint met het sluiten van de 
file "HULS.HLP", voor het geval die nog mocht openstaan. Ook 
wordt teruggeschakeld naar de tekstmode. mocht de fout in de 
grafische mode opgetreden zijn. Afhankelijk van de soort opgetre
den fout. wordt de gebruiker daarop verteld welke lout waar (het 
adres en de module) opgetreden was en wat hij er. eventueel san 
kan doen. Het opgeven van het adres waar de loueyopgetreden ~ 
is vooral van belang voor het opsporen van de fout. 

4.4. het afbreken van het programma 

Het programma kent twee manieren om met het programma te stoppen. 
De eerste is de normale en nette uitgang via het hoofdmenu. De 

I 
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tweede, meer ingrijpende, is via een (ctr)-c: het tegelijkertijd 
indrukken van de control- en de c-toets. Bij vrijwel alle,kom
puters wordt deze toetsenkombinatie gebruikt om programmas af te 
breken. Het is echter een niet nette manier. Allerlei ingescha
kelde randapparatuur wordt niet uitgeschakeld, geopende files 
blijven open staan etc •• Helaas kennen vrijwel aIle gebruikers 
van komputers dit kommando, en wordt het ook. vaak onnodig, veel 
gebruikt. 
Om nu problemen als hiervoor beschreven te voorkomen, Is binnen 
het programma de (ctr)-c kombinatie uitgeschakeld (met de 
SC-directive. zie [3]). Om toch de (ctr)-c te kunnen blijven 
gebruiken wordt bij invoer via het toetsenbord steeds gekeken of 
er (ctr)-c ingedrukt wordt. Is dit het geva!. dan wordt de proce
dure Qui t aangeroepen. Deze procedure vraagt de gebruiker of het 
echt zijn bedoeling was het programma af te breken. Beantwoordt 
de gebruiker dit met nee, dan wordt weer op normale wijze met het 
programma verder gegaan. Wil hij echter weI stoppen dan wordt 
weer de file "HULS.HLP" gesloten. eventueel teruggeschakeid naar 
de tekstmode. de kursor teruggehaaid en het programma pas dan 
afgebroken. 

4.5. het invoeren van getallen 

Een belangrijke en veelgebruikte procedure in het programma is de 
procedure HaaiString. Deze procedure is geschreven voor het in
voeren van gegevens door de gebruiker. Onder gegevens kan ver
staan worden: 

- strings bestaande uit letters. cijfers en leestekens, 
t.b.v. een naam bijvoorbeeld; 

- een getal. 

Het invoerenvan een getal kan nog onderverdeeld worden in: 

- aIleen positleve of ook negatleve getallen; 
- een REAL of een INTEGER getal. 

Bij het invoeren van een gegeven op een PC is rekening gehouden 
met het volgende: 

- als een getal ingevoerd moet worden. heeft het indrukken 
van een toets met een letter geen ander effekt dan een piep 
ten teken dat een fout gemaakt is; 

- als een positief getal ingevoerd moet worden, is ook het 
min-teken onbruikbaar. Mag een getal ook negatief zijn. dan 
is een min-teken weI toegestaan. maar aIleen aan het begin 
van het getaI: 

- bij het invoeren van een INTEGER-getal is de decimale punt-
-toets uitgeschakeld. Voor een REAL-getal is deze weer weI 
bruikbaar. echter aIleen als er nag geen decimale punt in 
het getal aanwezig is; 
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- de maximale toegestane lengte van een in te voeren gegeven 
wordt aangegeven door de markering: 

................. ~ 

- de posi tie waar het volgende ingetoetste karakter zal ver
schijnen wordt aangegeven door een knipperend blokje: de 
kursor. Dit is een in het programma gedefinieerde kursor. 
De hardwarematig opgewekte kursor van de PC zelf is uitge
schakeld met de procedure CursorOff in Initialiseer; 

- de kursorbesturingstoetsen Home. End .... en ... zijn te gebrui
ken om met de kursor door het invoergegeven heen en weer te 
bewegen. Ook de insert-. delete- en backspace-toets zijn te 
gebruiken. De insert-toets maakt een plaats vrij voor een 
extra karakter.De delete- en de backspace-toetsen vegen er 
een weg, respektievelljk op en v66r de hUidige positie. Met 
<ctr>-x wordt het hele gegeven gewist; 

- Met <ctr>-c. <esc>, <return>. PgUp, PgDn, t en 1 en de 
F2-funktietoets wordt de procedure verlaten. De funktie van 
de gebruikte toets wordt in een variabele (van het type 
FunktieToetsen) meegegeven. Daar kan verderop in het pro
gramma op gereageerd worden. Het zojuist ingevoerde gegeven 
wordt indien noodzakelijk gekonverteerd naar een getal en 
overgedragen aan een variabele; 

- van binnen uit de procedure is de online hulpfunktie aan te 
roepen. Bij terugkeer wordt op dezelfde positie met de 
Invoer verdergegaan; 

- blj de aanroep van de procedure is een default-waarde mee 
te geven. Deze wordt dan al voor de gebruiker ingevuld en 
kan naar believen worden veranderd. 

Met deze procedure is een gebruikersvriendelijke en vooral fail
safe invoer ontstaan. 
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Hoof ds tuk 5: HET INVOERG'fllEBT .TE 

5.1. de funktie van bet invoergedeelte 

Het invoergedeelte beeft als taak ervoor te zorgen dat de gebrui
ker op een eenvoudige. maar betrouwbare manier de benodigde gege
yens voor bet rekenproces invoert. Dit gebeurt door de gebruiker 
de gewenste invoer te presenteren in blokken van invoergegevens 
die bij elkaar boren. Zo zijn er aparte Invoerscbermen voor: 

- de geometrle van bet produkt: - naam van bet produkt; 
- kodering van bet produkt; 
- buitenste diameter; 
- gewenste bulsboogte; 
- wanddikte; 
- bodemdikte. 

- de geometrle van de blenk: - de dikte van de blenk 
- de geometrie van bet gereedschap: 

- gegevens van bet materiaal: 

- enkele procesparameters: 

- eventueel een afscbuining 
in de matrijs; 

- de boogte van de 
passeerrand. 

- de naam van bet gebruikte 
materiaal; 

- een kodering van bet 
gebruikte materiaal; 

- of bet materiaal 
verstevigend is. zo ja: 
- de karakteristieke 

spanning; 
- de verstevigingsexponent; 
- de voordeformatie. 
zo niet:- de vloelspannlng. 

- de wrijvingsfaktor; 
- bet santal stappen waarin 

het proces Ingedeeld wordt 
te behoeve van de bereke
ningen. 

Dit zijn de enige waarden van de invoer die een default 
meegekregen bebben. 

Hoe de invoer in bet programma in zijn werk gaat. is beschreven 
in paragraaf 4.5. Op de daar beschreven wijze is bet niet moge
lijk lets anders dan een getal in te voeren op de plaats waar dat 
vereist is. Dit elimineert al een grote foutenbron. 

5.2. kontrole op de Invoer 

Een andere bron van fouten kan ontstaan ui t bet niet met elkaar 
overeenkomen van de Invoer. Denk daarbij bijvoorbeeld san een 
blenkdikte die niet eens voldoende is om een huls met de vereiste 
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hulshoQgte te maken. Op dit soort onvolkomenheden moet veelvuldig 
gekontroleerd worden. Ook kan met dit soort kontroles de gebrui
ker gewezen worden op bepaalde konsequenties van zijn keuze van 
afmetingen. Zo zal als de bodem dunner dan de wand gekozen wordt. 
de perskracht aan het eind van bet proces sterk oplopen. omdat de 
bodem dan geplet moet worden. In bet programma wordt de gebruiker 
bierop gewezen. Bovendien wordt hem dan de mogelijkheid geboden 
de bodem- of de wanddikte aan te passen. 

De algemene kontroles in het invoergedeel te: 

- in paragraaf 3.3 is beschreven hoe gekontroleerd wordt of 
de gegevens van bet produkt. de blenk. het gereedschap en 
het materiaal al of niet ingevuld zijn; 

- als ergens een nul als invoer gegeven wordt. accepteert het 
prQgramma dit niet. Het programma gaat pas verder als een 
reeele waarde ingevoerd is. 

In het invoerscherm wordt verder nQg gekontroleerd of: 

- de bodemdikte niet groter is dan de hulshoQgte; 
- de wanddikte groter is dan de straal van het produkt; 
- de bodemdikte kleiner is dan de wanddikte. Dit geeft hQge 

perskrachten aan het eind van het proces. De gebruiker kan 
dan kiezen of hij al of niet verder gaat met deze invoer
waarden: 

- de wandhoogte groter is dan een bepaald aantal malen de 
diameter van het produkt. Di t kan zijn in verband met de 
technische of ekonomische maakbaarheid van het produkt of 
met het ontstaan van een te grote kans op knik van het 
stempel. De juiste instelling van deze waarden moet nQg aan 
de hand van praktijkervaringen vastgesteld worden. 

In het invoergedeelte voor de dikte van de blenk hoeft aIleen 
gekontroleerd te worden of de blenkdikte voldoende is om het 
produkt met de vereiste hulshoogte te kunnen maken. WeI wordt het 
advies gegeven om een toegift van 15 X op de hulshoogte te nemen. 
De bijbehorende blenkdikte wordt daarbij getoond. Het invoer
scherm van het gereedschap wordt aIleen gekontroleerd op de 
grootte van de afschuining. Tussen de afschuining en het stempel 
moet namelijk voldoende ruimte blijven om een vrije doorstroming 
van materiaal van de bodem naar de wand te waarborgen. 
De hOQgte van de pas seer rand wordt vergeleken met de wandhoQgte 
van het produkt. De passeerrand kan moellijk hQger genomen wor
den. 
In het invoergedeel te voor bet invoeren van de wrijvingsfaktor en 
het aantal stappen in de berekeningen wordt gekontroleerd of de 
wrijvingsfaktor tussen nul en een ligt. Voor het aantal stappen 
in de berekeningen is verder een ondergrens van 15 en een boven
grens van 50 ingesteld. Het eerste in verband met een te grof 
verloop van de grafieken van perskracht en specifiek vermogen en 
het tweede in verband met een te groot beslag op gebeugen en 
rekentijd. 
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Daar bet mogelijk is om. ala eenmaal aUe gegevens een keer inge
voerd zijn. slecbts een van de gegevens te veranderen. kan bet 
ook zljn dat pas dan een fout ontstaat. Om dlt te voorkomen wor
den bij bet terugkeren van bet invoermenu near bet hoofdmenu nog 
eens de volgende kontroles uitgevoerd: 

- of de blenk nog voldoende dik is om er de bula ui t te 
kunnen maken; 

- of de afschuining in de matrljs de vrlje doorstromlnmg niet 
be 1 e1llller t ; 

- of de boogte van de passeerrand niet groter is dan de boog
te van de hula. 

In paragraaf 3.3 is al bescbreven dat op deze plaats in bet pro
graJ'llJla ook gekontroleerd wordt of er al weI gegevens zijn inge
vuld. 
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Boofdstuk 6: DE BEREKENINCEN 

6.1. de opzet van het rekengedeelte 

Bet gedeelte van het programma waarin de berekeningen gemaakt 
worden is zo opgezet. dat eenvoudig wijzigingen kunnen worden 
aangebracht. 
Bet doorrekenen van de modellen gebeurt in de procedure Bereken. 
AIle berekeningen en kontroles op het gereedschap zijn onderge
bracht in de procedure UitvoerMenu. 
De achter liggende theorieen staan weergegeven in [6]. Appendix C 
geeft weer welke formule in welke procedure of funktie verwerkt 
is. 

De procedure Bereken staat vrijwel geheel los van de rest van bet 
programma. Om een set nieuwe modellen in te voegen boeft daarmee 
de rest van bet programma niet aangepast te worden. Figuur 6.1 
scbetst de basisopzet van de procedure Bereken. Deze procedure 
heeft aIle benodigde variabelen lokaal gedefinieerd. De aller
eerste aktie van Bereken is deze lokale variabelen te vullen met 
de juiste waarden uit de globale variabelen. Afbankelijk van bet 
door te rekenen model worden dan de berekeningen gemaakt. De 
resultaten van elke berekeningsslag worden in een variabele van 
bet type Uitkomsten op de beap geplaatst (zie paragraaf 3.2). 
Daar zijn ze voor de procedures uit bet uitvoergedeelte bereik
baar. 
AIle kommunlkatle met de bultenwereld bestaat dus aileen uit het 
kopieeren van enkele globale variabelen en bet plaatsen van de 
resultaten op de heap. 

De procedure Bereken wordt vanuit bet ultvoergedeelte aangeroepen 
door de procedure MaakBerekeningen. Deze procedure beslist afhan
kelijk van de geometrie van bet produkt welke modellen door
gerekend worden en roept voor elk model de procedure Bereken aan. 

De procedure HaalGegevensOp selekteert. nadat aIle modellen door
gerekend zijn. voor elke stap bet beste model. Bet beste model is 
dat model. dat het minste vermogen nodig beeft. Voor elke stap 
worden ook bet model. de perskracbt. de spanningen en de afme
tingen van dode hoek en dode bodem zones opgeslagen. 
Nadat voor aIle stappen de beste modellen bepaald zijn. worden 
bieruit de gegevens gebaald. Bet gaat bierbij om: 

- de blenkdikte voor elke stap: 
- de bijbeborende perskracht; 
- bet bijbeborende specifieke vermogen: 
- of tijdens elm van de stappen bet model met dode boek zone 

optreedt en zo ja: - de grootte van de dode boek; 
- de bijbeborende blenkdikte. 

- de maximale perskracaht; 
- bet maximale specifieke vermogen; 
- bet specifieke vermogen aan bet begin van het proces; 
- de maximale axiale spanningen met bijbeborende minimale 

axiale spanning en blenkdikt; 
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Globale variabelen 

- geometrie produkt 
- geometrie blenk 
- geometrie gereedschap 
- gegevens materiaal 
- wrijvingsfaktor 

Bereken 

overdracht waarden van 
globale aan lokale 

variabelen 

1 
berekening van 
de resultaten 

1 
sla de resultaten op 

op de heap 

UitvoerMenu 

selekteer de 
resultaten 

1 
baal de gewenste 
uitvoer eruit 

1 
(UITVOER ) 

Ff..guur 6.1: opzet van de procedure Bereken. 
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- idem voor de radiale spanningen. maar bier komen ook de 
groottes van de aktieve zone en de dode boek bij. 

Nadat de resultaten gesorteert zijn. worden de resultaten op de 
beap schoongeveegd met de procedure WisGegevens. 

6.2. de berekeningen intern 

Voor de berekening van de resultaten binnen de procedure zijn de 
modellen samengevoegd in twee basisvormen: het dubbel stuik model 
met dode bodem zone en het model met dode bodem en dode hoek zone 
(zie [6]. hfst.2 en 3). Nu zijn de berekeningen voor bet dubbel 
stuik model en bet dubbelstuik model met dode bodem zone onder
gebracht in de procedure Modell..2. De berekeningen voor de overi
ge drie modellen worden uitgevoerd door de procedure ModeI3-5. 
Het globale verloop van deze berekeningen staat weergegeven in 
figuur 6.2. Voor een uitgebrelder overzlcht. zie [6] (boofdstuk
ken 2 en 3) en van Rljckevorsel ([7]). Figuur 6.2 geeft de bere
kenlng weer voor een stap. In het programma worden deze bereke
ningen in een Ius geplaatst. Na bet doorlopen van de berekenlngen 
wordt de blenkdikte aangepast &an de volgende stap in het proces 
en de berekening opnieuw doorlopen. Ais afbreekkriteria in deze 
Ius gelden: 

- de blenkdikte heeft de bodemdikte bereikt (de huls is dus 
gevormd); 

- blj de modellen met een dode bodem zone is de aktieve zone 
groter of gelljk &an de de blenkdikte geworden. In feite 
treedt dan hetzelfde model in werking. maar dan zonder de 
dode bodem zone. 
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bepaal de afmetingen 
van de dode zones 

1 
bereken de 

vloeispannings£aktoren 
in de bodem. de hoek 

en de wand 

1 
bepaal het subtotaal 

van het specifieke 
vermogen ten behoeve 

van de 
spanningsberekening 

1 
bepaal het totale 

specifieke vermogen 

1 
bepaal de perskracht 

bepaal de spann1ngen 

I 
plaats de resultaten 

op de heap 

1 
volgende 

stap 

Ftguur 6.2: het verloop van een berekentngssla.g. 
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Hoofdstuk 7: BET UIlVOERGEDEELTE 

7.1. de grafische mode 

In het uitvoergedeelte is het mogelijk de volgende uitvoer te 
bekijken: 

- een schets van de huls en de blenk; 
- een schets van het stempel en de matrijs; 
- een grafiek van het verloop van de perskracht tegen de 

stempelweg; 
- een grafiek van het verloop van het specifiek vermogen 

tegen de stempelweg; 
- het uitvoeren van enkele kontroles op het stempel en het 

proces: - een kontrole op bet ontstaan van scheuren in de 
hoek van het produkt; 

- een kontrole van het stempel op knikken: 
- het nagaan van de gevoeligheid van het proces 

voor instabiele materiaalstromingen; 
- een kontrole van het stempel op vormveranderingen 

(invering en radiale uitzetting); 
- het vergelijken van de berekende perskracht met 

enkele konventionele berekningsmethoden; 
- het uitprinten van een gedeelte of aIle uitvoer. 

De schetsen en grafieken worden door bet programma opgezet in de 
grafische mode. In deze mode is er maar een kleur beschikbaar. 
Deze is ingesteld op wit. De in deze mode gebruikte routines zijn 
allemaal afkomstig uit de Graphix Toolbox van Borland ([3]). Deze 
worden voor twee verschillende toepassingen gebruikt. Elk van 
deze toepassingen wordt in de volgende paragrafen toegelicht. 
De instellingen voor deze grafische mode worden verzorgt in de 
procedure Initialiseer. Het in werking stellen van de grafische 
mode wordt verzorgd door de procedure SetUpGraphicMode en het 
verlaten van de grafische mode door LeaveGraphic (zie ook para
graaf 4.1). 
Een verdere uitleg over de berekeningen van de procesbegrenzingen 
en het afdrukken van de resultaten en uitvoer wordt hier niet 
gegeven. het kommentaar in de source teksten en de dokumentatie 
van de procedures maken de opzet van deze gedeeltes duidelijk 
genoeg. 

7.2. het tekenen van de schetsen 

Voor het tekenen van de schetsen wordt het werkgedeelte van het 
scherm in de grafische mode opgedeeld in twee delen. In het 
linker gedeel te wordt de schets opgezet met de bemating (of het 
spanningsverloop op het gereedschap) en het rechter gedeelte 
wordt gebruikt om de relevante gegevens neer te schrijven. 
Het tekenen van de schets vraagt enige toelichting. De breedte
lengte verhouding van bijvoorbeeld een produkt zal bij elk pro
dukt weer anders zijn. Op het scherm moeten deze verhoudingen 
echter weI kloppen. Daar komt nog bij. dat de bemating in aIle 
gevallen goed leesbaar en duidelijk moet zijn. 
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Ter oplossing is het volgende gedaan (zie figuur 7.1). In het 
linker gedeelte is allereerst een rand vrij gehouden. om de 
tekening niet het hele gedeelte op te laten vullen. Binnen die 
ruimte wordt nog een rand vrijgehouden zO. dat in alle mogelijke 
gevallen de bemating goed uitkomt. Het dan nog resterende gebied 
wordt dan gedefinieerd als een grafisch window. Nu bestaan er 
voor deze grafische routines twee manieren van tekenen. De een 
gaat uit van absolute schermkoordinaten. De oorsprong ligt links 
boven in de hoek en elk pixel (puntje op bet scherm) is een een
heid. De IBM Color Grapxics Adapter en monitor heeft zo een assen
stelsel van 640 in de x- bij 200 puntjes in de y-richting. Voor 
een Hercules adapter en monitor is dit 720 bij 348. 

leiening pPOdult 

st GegtVfnS P1'OMt 

!.t 
lue .. -

Buitenste diaMeter I - 5B. II hid I 

HuIslloogte • ISH.I! hlMl • 

150 ToegiCt in de hoogte! 28.78 [lit] 

Wanclclikte • 2.89 [MIlt] • 

3 Bodettdikte • 3 .• [lit] • 

Druk op (return) voor de volgende tekening. 
(esc): uUgang 

Ftguur 7.1: de opzet van een tekentng. 
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Voor de andere manier van tekenen kun je zeIt een koOrdinaten
systeem definU!ren. De oorsprong lean daarbij naar keuze geplaatst 
worden en bet bereik van de assen ook. Di t werken met een eigen 
assenstelsel wordt het werken met een eigen wereld (world) ge
noemd (zie DefineWorld. [3]). De procedures van de Graphix Tool
box vertalen de koordinaten van deze wereld vanzel£ naar de 
schermkoOrdinaten. 
In het zojuist gedefinieerde window willen we bijvoorbeeld het 
produkt tekenen. We bepalen daartoe eerst de breedte-Iengte ver
houding van het window. Daarna definieren we een wereld binnen 
dit window. met de oorsprong In het midden van de onderste rand. 
Het bereik van de assen wordt z6 ingesteld. dat de bovenrand van 
bet window de waarde 1000 beeft en de linker- en recbterranden de 
waarde 1000 maal de halve breedte-iengteverbouding. Dl t wordt 
allemaal verzorgt door de procedure BepaalWindowVerhouding. 
We kennen nu de beschikbare ruimte om te tekenen. Nu moet bet 
produkt nog ingepast worden. Daartoe bepalen we ook de breedte
lengte verhouding van bet produkt. Is deze groter dan de 
breedte-Iengte verhouding van bet window. dan worden de maten van 
bet produkt ingeschaald op de breedte van het window (het pro
gramma zal dan de bele breedte van het window vullen. maar niet 
de volle boogte) en anders op de boogte. Het bepalen van deze 
schaal£aktor wordt verzorgd door de procedure BepaalSchaalFaktor. 
We kunnen nu het produkt intekenen werkend in het gedefinieerde 
wereldkoordinatenstelsel. 
Nu moeten de maten nog bijgetekend worden. We schake len daartoe 
eerst naar het tekenen in het schermkoordinatenstelsel terug. Ook 
vertalen we de posities van de benodigde punten van het produkt 
(ten behoeve van bet tekenen van de aanhaallijnen) van het 
wereldkoordinatenstelsel naar bet schermkoOrdinatenstelsel. Van 
deze punten uit kunnen we nu in absolute schermkcordinaten (en 
dus steeds ~t vaste lengtes) de aanhaal- en maatlijnen van het 
produkt teke~en en de maten bijschrijven. 
Nu bet tekenen van de schets gedaan is. kunnen in bet rechter 
gedeelte van het scberm de relevante gegevens neergeschreven 
worden. 

7.3. het tekenen van de grafieken 

Voor het tekenen van de grafieken (het verloop van de perskracbt 
en bet specifiek vermogen uitgezet tegen de stempelweg) dienen 
eerst de waarden geplaatst te worden in twee variabelen van bet 
type PlotArray ([3]): perskrachtGegevens en vermogensGegevens. 
Dit vullen van die variabelen gebeurt in de procedure 
HaalgegevensOp (zie paragraaf 6.2). Ais eerste waarde in deze 
arrays wordt de waarde nul ingevuld. De oorsprong van de gra
fieken begint anders niet bij de waarde nul. 
Het inschalen van de grafieken op de maximale en minimale waarden 
van de perskracht of het specifieke vermogen wordt verzorgd door 
de procedure FindWorld ([3]). Daarop tekent de procedure DrawAxis 
het assenstelsel met aan aIle zijden voldoende ruimte om de 
nodige teksten te kunnen plaatsen. Apart worden dan op die 
plaatsen de namen van de assen bijgeschreven en de maximale waar
de rechtsboven de gratiek. 

x 
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BI.JLAGE A: 

Deze bijlage bevat een overzicht van de procedures en funkties, 
zoals die gebruikt zijn in de technologiebank voor achterwaartse 
hulsextrusie. In deze eerste versie van dit verslag zijn niet 
aIle procedures en funkties in de Iijst opgenomen. De lokaal 
gedeklareerde procedures en funkties staan nameIijk nog niet 
vermeld. Ook ontbreekt nog de vindplaats (de file) waar de 
betreffende procedures en funkties te vinden zijn. In de 
definitieve versie van dit verslag zullen deze zaken weI 
opgenomen worden. 

De hoofdmodule beyat de procedures en funkties: 

PROCEDURE Bereken: 

PROCEDURE MaakBerekeningen (drukAf: BOOLEAN); 

PROCEDURE HoofdMenu: 

De module INVOER bevat de procedure: 

PROCEDURE InvoerMenu: 

De module UITVOER bevat de procedure: 

PROCEDURE UitvoerMenu: 

De module ROUTINES bevat de procedures en funktles: 

PROCEDURE Beep; 

PROCEDURE Datum (VAR strDatum: String25); 

PROCEDURE Tijd (VAR strTijd: StringlO); 

FUNCI'ION Power (x. y: REAL): REAL; 

FUNCI'ION Root (x. y: REAL): REAL: 

FUNCI'ION Maximum (a. b: REAL): REAL; 

FUNCI'ION Exist (VAR fileNaam: String25): BOOLEAN; 
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PROCEDURE Interrupt (VAR reg: Regs); 

PROCEDURE ErrorTxt (ErrProc. ErrCode: INTEGER); 

PROCEDURE AllocateRAMTextScreen; 

FUNCI'ION CharacterOffset (Column. Line: INTEGER): INTEGER; 

FUNCI'ION AttributeOffset (Column. Line: INTEGER): INTEGER; 

PROCEDURE TextColor (color: INTEGER); 

PROCEDURE TextBa.ckground (color: INTEGER); 

PROCEDURE ScreenBackground (color: INTEGER); 

PROCEDURE DisableBlinking; 

PROCEDURE Enabl eB linking : 

FUNCI'ION MonochromeScreen: B<X>LEAN; 

PROCEDURE CursorOn; 

PROCEDURE CursorOff: 

PROCEDURE LowVideo; 

PROCEDURE NormVideo; 

PROCEDURE SetOJrsor (x. y: INTEGER); 

PROCEDURE GotoXYText (x. y: INTEGER); 

PROCEDURE GetCurPos {VAR x, y: INTEGER}; 

FUNCI'ION WhereXText: INTEGER; 

FUNCI'ION WhereYText: INTEGER; 

PROCEDURE Wri teChar (cr: BYTE): 

PROCEDURE Read Char (VAR cr: BYTE); 

PROCEDURE ReadCharAttr (VAR cr, attr: BYTE); 

PROCEDURE WriteCharAttr (cr. attr: BYTE): 

PROCEDURE ClrWindowEOL; 

PROCEDURE PrintScreen: 

PROCEDURE SingleFrame(UpperLeftX. UpperLeftY. LowerR1ghtX. 
LowerRightY: INTEGER); 
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PROCEDURE DoubleFrame(UpperLeftX. UpperLeftY. LowerRightX. 
LowerRightY: INTEGER}; 

PROCEDURE SetColors (i: INTEGER); 

FUNcrION GetAttribute (x. y: INTEGER) : BYTE; 

PROCEDURE ClearTextScreen; 

PROCEDURE EnterTextMode; 

PROCEDURE SwapTextScreen (i: BYTE); 

PROCEDURE LeaveTextMode; 

PROCEDURE SaveTextScreen (fileName: TextString): 

PROCEDURE LoadTextScreen (fileName: TextString); 

PROCEDURE CopyTextScreen; 

PROCEDURE InvertTextScreen: 

PROCEDURE ClearTextWindow (n: INTEGER); 

FUNcrION GetTextWindow: INTEGER; 

FUNcrION GetScrol1 ing: BOOLEAN: 

FUNcrION TextWindowMode: BOOLEAN; 

FUNcrION DoubleBorder: BOOLEAN; 

FUNcrION GetBorderColor: INTEGER: 

FUNcrION GetHeaderColor: INTEGER; 

FUNcrION GetTextColor: INTEGER: 

FUNcrION GetBackgroundColor: INTEGER: 

PROCEDURE SetScreenColor {color : Ba.ckgroundColor }; 

FUNcrION GetScreenColor : INTEGER; 

PROCEDURE SetBlinkingOn: 

PROCEDURE SetBlinkingO£ £ ; 

PROCEDURE SetBorderDouble; 

PROCEDURE SetBorderSingle; 

PROCEDURE SetBorderColor (color: ForegroundColor); 
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PROCEDURE SetHea.derColor (color: ForegroundColor): 

PROCEDURE SetTextColor (color: ForegroundColor); 

PROCEDURE SetTextBackgroundColor (color: Ba.ckgroundColor); 

PROCEDURE SetTextBreakOff: 

PROCEDURE SetTextBreakOn; 

FUNCI'ION GetTextErrorCode: byte; 

PROCEDURE SetTextWindowModeOff; 

PROCEDURE SetTextwindowModeOn: 

PROCEDURE SetTextScrollingOn; 

PROCEDURE SetTextScrollingOff; 

PROCEDURE SetTextMessageOn; 

PROCEDURE SetTextMessageOff: 

PROCEDURE SetTextHea.derOn: 

PROCEDURE SetTextHea.derOff: 

PROCEDURE SetTextHea.derToTop; 

PROCEDURE SetTextHea.derToBottom; 

PROCEDURE RemoyeTextBorder (i: INTEGER); 

PROCEDURE RemoveTextHea.der (1: INTEGER) ; 

PROCEDURE DefineTextHea.der (i:INTEGER;hdr: TextString); 

PROCEDURE SelectTextScreen (i: BYTE): 

FUNCI'ION GetTextScreen:BYTE; 

PROCEDURE RedefineTextWindow (i. x.J. yJ. x....2. y-2: INTEGER); 

PROCEDURE DetineTextWindowI (1. x.J. yJ. x....2. Y-2: INTEGER); 

PROCEDURE SelectTextWindow (i: INTEGER); 

FUNCI'ION TextWindowX (x: INTEGER): INTEGER; 

FUNCI'ION TextWindowY (y: INTEGER): INTEGER; 

PROCEDURE Ini tTextMode; 
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PROCEDURE ResetTextWindows: 

PROCEDURE Scroll (n: INTEGER); 

PROCEDURE Wri teText (s: TextString): 

PROCEDURE Wri teTextLn (s:TextString): 

PR<XElURE DrawTextBorder; 

procedure error(ErrProc.ErrCode:lnteger): 

function HardwarePresent: boolean: 

procedure AllocateRAMScreen: 

function BaseAddress(Y: integer): integer; 

procedure LeaveGraphic; 

procedure nc(C: byte); 

procedure DisplayChar(C: byte); 

procedure SetIBMPalette(PaletteNumber.Color:integer); 

procedure SetForegroundColor(Color: Integer); 

procedure SetBackgroundColor(Color: Integ~r): 

procedure ClearScreen: 

procedure EnterGraphic: 

procedure DP(X.Y: integer): 

function PD(x.y:lnteger):boolean; 

procedure SetBackgroundS{Background:BackgroundArray); 

procedure SetBackground(byt:byte): 

procedure DrawStraight(xl.x2.y:integer); 

procedure SaveScreen(FileName:wrkstring); 

procedure LoadScreen(FileName:wrkstring); 

procedure SwapScreen; 

procedure CopyScreen; 

procedure InvertScreen: 

procedure GotoXYTurbo(X,Y:integer); 



- A.6 -

procedure GotOXY(X,Y:integer); 

procedure ClrEOLTurbo; 

procedure ClrEOL; 

procedure SetBreakOff; 

procedure SetBreakOn; 

function GetErrorCOde:byte; 

procedure SetWindowModeOf f ; 

procedure SetWindowModeOn; 

procedure SetClippingOn; 

procedure SetClippingOff; 

procedure SetMessageOn; 

procedure SetMessageOff; 

procedure SetHeaderOn: 

procedure SetHeaderOff; 

procedure SetHeaderToTop; 

procedure SetHeaderToBottom: 

procedure RemoveHeader(i:integer): 

procedure SetCOlorWhite: 

procedure SetCOlorBlack: 

function GetWindow:integer; 

function GetCOlor:integer; 

function clipping:boolean: 

function WindowMode:boolean; 

procedure SetScreenAspect{aspect:real); 

function GetScreenAspect:real: 

procedure SetAspect{aspect:real}; 

function GetAspect:real: 
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procedure SetLinestyle(ls:integer): 

function GetLinestyle:integer; 

procedure SetVStep(vs:integer); 

function GetVStep:integer; 

procedure DefineHeader(i:integer:hdr:~kstring); 

procedure SelectScreen(i:integer): 

function GetScreen:byte; 

DefineWorld(I.X-l.Y-l.X-2.Y-2:real); 

procedure SelectWorld(i:integer): 

procedure ReDefineWindow(i,X-l.Y-l.X-2.Y-2:integer): 

procedure DefineWindow(i.X-l.Y-l,X-2.Y-2:integer); 

function TextLeft(TX.Boundary: integer): integer: 

function Te xtRight (TX.Boundary: integer): integer; 

function TextUp(TY.Boundary: integer): integer; 

function TextDown(TY.Boundary:integer):integer; 

procedure DefineTextWindow(i.Xl,Yl.X2.Y2.B:integer): 

procedure SelectWindow(i:integer): 

function WindowX(x:real):integer: 

function WindowY(y:real):integer; 

procedure InitGraphic; 

procedure ResetWindows: 

procedure ResetWorlds: 

function clip(var xl.yl.x2,y2:integer):boolean; 

procedure DrawPoint(xr,yr:real}: 

function PointDrawn(xr.yr:real):boolean: 

procedure DrawLine(xl.yl,x2.y2:real); 

procedure DrawLineClipped(xl.yl.x2.y2:integer); 

procedure DrawCrossDiag(x,y,scale:integer): 
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procedure DrawWye(x.y.scale:lnteger): 

procedure DrawDiamond(x,y,scale:lnteger): 

procedure DrawCircleDlrect(xr,yr,r:integer: DirectModeLoc: 
boolean); 

procedure DrawCircle(X-R,Y-R.xradius:real): 

procedure DrawCross(xl ,yl ,scale: integer): 

procedure DrawStar(x,y,scale:lnteger); 

procedure DrawSquareC(xl.yl.x2.y2: integer; 

procedure DrawSquare(Xl,Yl.X2,Y2:real: 
fIll : boolean) : 

procedure DrawAscl1(var x.Y:lnteger: 
size,ch:byte): 

procedure DrawText(x,y.scale:integer; 
txt:wrkstrlng); 

procedure DrawTextW(x.y:real; 
scale: Integer; 
txt:wrkstring); 

procedure DrawBorder; 

procedure hardcopy(inverse:boolean;mode:byte); 

procedure FlndWorld(i:integer; 
A:PlotArray; 
NPolnts:integer; 
ScaleX.ScaleY:real); 

procedure DrawAxis 
(XDens.YDens.XLeft.YTop.XRight.YBottom.XAxls,YAxls:Integer; 
Arrows:boolean); 

procedure ResetAxls; 

procedure DrawPolygon(A:PlotArray; 
IO.NPolnts,Llne.Scale.Lines:integer); 

PROCEDURE BematingHorlzontaal (xl. x2. y: INTEGER; maat: 
StringIO); 

PROCEDURE BematingVertikaal (x. yl. y2: INTEGER; maat: StringlO); 

PROCEDURE TekenHartLijn (x. yl. y2: REAL): 

PROCEDURE Initialiseer: 
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PROCEDURE SetUpTextMode: 

PROCEDURE FoutenOpvang: 

PROCEDURE SetUpGraphicMode: 

PROCEDURE GraphicsProgrammaHeader (text: String50): 

PROCEDURE GraphicsBOodschap (regel: INTEGER; text: String78); 

PROCEDURE GotoXYGraph (x. y: INTEGER); 

PROCEDURE Wri teGraph (text: wrkString): 

PROCEDURE WriteGrapbLn (text: wrkString); 

PROCEDURE ProgrammaHeader (text: String50); 

PROCEDURE Boodschap (regel: INTEGER; text: String78); 

PROCEDURE KapStringAf (VAR werkString: StringlO); 

FUNCfION ToetsStatus (VAR ch: OIAR; VAR funktieToets: 
FunktieToetsen): BOOLEAN; 

PROCEDURE HelpScherm; 

PROCEDURE AIgemeneInformatie; 

PROCEDURE Demonstratie; 

FUNCfION Ja (default: BOOLEAN; VAR funktieToets: FunktieToetsen): 
BOOLEAN; 

PROCEDURE HaaIString (x. y. 
maxLen. 
decimal en 
capsLock. 
numeriek. 
haalReal. 
positief 

VAR xString 
VAR rWaarde 
VAR iWaarde. 

rout 
VAR funktieToets: 

INTEGER; 

BOOLEAN; 
TextString; 
REAL; 

INTEGER; 
FunktieToetsen); 

PROCEDURE Menu (menuKeuzes : MenuItems; 
aantalKeuzes: INTEGER; 
escapeToets : BOOLEAN; 
VAR gemaakteKeuze INTEGER; 
VAR runktieToets : FunktieToetsen); 
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= RECORD 
produktJ(ode, 
produktNlal: TextStringj 
RI, 
Rs, 
a t 

fR, 
hHuls, 
hBodee: REAl; 
hulsIsDunwlndig: 

BOOLEAN; 
ENDj 

= RECORD 
toegHt, 
percent.tge, 
dBlenK, 
dBlenkToegift: REAL; 

END; 

(f Kadering van het produkt I) 
(I benl.ing vln het pradukt I) 
(I uitwendige hullstrlll I) 
(I iAwendige hulsstra.l t) 

It wlnddikte vln de huls f) 

(f appervllkteverhouding I) 
(I hulshoogte f) 

(f bode.dikte I) 
(f TRUE lis huls dunwandig I) 
(I dunlandig is f) 

If tOl9ift in de wandhoogte tl 
If percentage van de hoogte fl 
(f blenkdikte f) 

(f blenkdikte let toegift fJ 

6ereedschappen= RECORD 
hPasseer, 
steipelAfschuinin9, 
latrijsAfschuining, 
E_Iodulus, 
ste.pellengte: REALj 
afschuiningToegepast: 

BOOLEAN; 

ENDj 

It pisseerrandhoogte fl 
(t Ifschuining v/h Itelpel fl 
It .flchuining v/d Altrijs t) 
If E-lOdulus van het ,tetp,1 tl 
(. de lengte van het 5telpel fl 
(f TRUE als een afschuining I) 
If in de latrijs wordt t} 
It toegepast f) 

ftaterialen = RECORD 

VAR 
produkt 
blenk 
gereedlchap 
lateriaal 
aantalStappen 

lateriiilJ(ode, 
AlteriallNaa.: Te.tSlringj 
C, 

If kodering Van het I.teriaal fl 
If beniaing ViR het aateriaal tl 
It karakteristieke spanning IJ 

tp&ilonl, 
A, 
siglaVloei : REAL; 
vlrstevigend : BOOLEAN; 

END; 

: Produkten; 
: Blents; 
: 6ereedschappenj 

lIater!alen; 
INTEGER; 

(f voardeforlatie I) 
If versteviging5exponent II 
If vloeisp.nning t) 

If of lateriaal verstlvigend is I) 

(f beval de geolltrie van het produkt II 
If bevat de geaaetrie ViR de blenk II 
II bevat de geoeetrte Vin het gereedschip tl 
(f bevit de gegfvens van het latariaal fl 
If bevat het aantal tf laken stappen in ., 

wrijvlngsfiktor: REAL; 
If de herekeningen fl 
(f hfYit de wiarde yonr de wrijvingsfaktor II 
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::: (DubbelStuik"o~el, 

DubbelStuik"odel"etDodeBodeIZon., 
~elftetDcdeHoeklon., 

IIodel"etAfschuining, 
"odelftetDodeHoekEnDodeBodeIZonel; 

(I een opsOiling van aIle tot II 
(f nog toe geiiplelenteerde II 

(f IOdellen II 

ResultaatPointer ::: AUitkolsten; If lin pointer naar het type Uitcalsten f) 

Ultkalsten 

Resultaten 

VAR 
"odel 
resultaat 

::: RECDRD 
stap INTEGERj 

(f beyat de stap in de berekeningen 11 
blenkDikte, (f bev.t de 10lent.ne blenkdikte fl 

altievIZone, (I bev.t dl grootte van de dode zone II 
grootteDodeHoek, (. bevat de grootte v.n de dode hoek '1 
specifieiVerlOgen, (. het totale specifieke verlogen fl 
benodigdePersKracht, (. de benodigde perskracht fl 

spanningAxiaalftaxilaal, (f de laxilale en linilale axiale II 
spanningAxia.l"inilaal, (. spanningen werkend op het ste'pe1 fl 
spanningR.diaal"axilaal , (f de li~ilale en linilale radiale fl 
sp&nningRadi.al"inilaal: I. spanningen .eriend op de latrijs '1 

REAL; 
resultaatVolgendeStap : ResultaatPointer; 

(f wijst naar de result.ten van de II 
If volgende stip in de D,rlk,ning I) 

ENDj 

::: ARRAY [DubbelStuikRodel •• RodelKetDodeHoekEnDadeBode.Zonel 
Of resultaatPointer; (I wijzen nair de terste resultaten bij ') 

: ~elkeuze 
: Resulhten 

(I de bereieningen voor bet ., 
If bijbehorende Iodel II 

(. bevat het lodel dat berekend .ardt I) 

(I bevat de beginadressen van de I) 
(I resultaten van de berekenin9en I) 
(I voor elk IOdel I) 

uitkolst : UitkOisten (f neelt de uitkalst v.n 'n Itip over f) 

huidigeUitkOlst, If de pointer nur de resultat.n van I) 

volgendeUitkOist :resultaatPointerj It de huidige en de volgend. uitkolst ., 
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TYPE 
String2 : STRING [21; (. definitie van string-types .) 
String11: STRING [111j 
String2S: STRING [251; 
String.l: STRING [.11; 
StringSI: STRING [51]; 
String78: STRING [78]; 

VAR 
foutNuller, 
foutAdres, 

koplhndow, 
boodschapMindoN, 
helpMindoN, 
scherlWindoN 
grensWurde, 

passeerRandFaktor, 

INTEGER; 

toegi ftFaktor : REAL; 

gegevensIngevuld, 
produktIngevuld, 
blenkIngevuld, 
ger.edschaplngevuld, 
IiteriaalIngevuld, 
tussenResultatenAfdrukken, 

quit : BOOLEAN' ,.1 

strTi jd 
strDatul, 
helpllijzer 

strNul 
kleurl, 
kleur1 I 
kleur2, 
kleur3 

: string1.j 

: String25j 

: string.l; 

ForegroilndColorj 

(. bevatten het nUiler en het .) 
(. adres van de opgetreden fout .) 
(. t.b.v. foutenafhandeling .) 
(. bevatten de nUllers van de I) 
(I windoNs voor het naal-, werk-, I) 
(. hulp- en boodschap gedeeltes .) 
(. van het schere I) 

(I geeft de grens tussen dik- I) 
(I en dunwandige produkten aan I) 
(f geeft aan welk faktar van de f) 

(f dialeter als richtwaarde voor f) 

(I de pass.errandhoogtl genOltn .) 
(f Nordt .) 
(. geeft aan Nelk percentage toe- f) 

(f gift er op de hulshoogte f) 

(I genolen wordt I) 

(I zijn aile gegevens ingevuld .) 
I' zijn gegevens produkt inglvuld .) 
(I zijn gegevens blenk ing.vuld .) 
(f zijn glgevens gereedschap fl 

(. en lateriaal inglvuld .) 
(. geeft aan of tusslnresultaten .) 
(I afgedrukt lO.ten ward.n fl 

(I gelft aan of het progralla f) 

If afgebrokln 10ft worden f) 

(' bevat· de string voor de tijd f) 
(. bevat de string voor de datul f) 

(f bevat d. wijz.r t.b.v de on- f) 

(f line hulpproc.dure Help fl 

(f bevat de nail van de g.bruiker I) 
(f geeft de acht.rgrongkleur aan I) 
(. gelft de highvidlO kleur aan I) 
(f gelft de lowvideo kleur aan I) 
(f gleft de kleur van de randen I) 
(I van ·de windows aan I) 

PROCEDURE FoutenOpvang IfoutNuller, foutAdrls: INTEGER)~ FORMARD; 
(I verzorgd de afNlrking van het progralli in hIt geval van lIn I) 
I. run-tile error. De body van deze procedure staat in de file ·SETUPTXT."OO· f) 
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BI.JLAGE C: 

In deze bijlage wordt aangegeven in welke procedure of 
funktle de formules uit [6] verwerkt zijn. Ook de namen van 
de files waar de betreffende procedure of funktie te vinden 
is. staat vermeld. Met het ins~i!)gen van een procedure wordt 

:;;..-0--

bedoeld. dat die procedure een lokale procedure is van zijn 
voorganger. Zo zijn de meeste procedures en funkties lokale 
routines van de procedures Bereken en UitvoerMenu. 

formule procedure/funktienaam Hlenaam 

Bereken 
(2.1) EpsilonEffectiefBodem BEREKEN.MOD 
(2.3) BerekenVloeispanningsFaktorBodem 
(2.5) deformatieVermogenBodem 
(2.6) BerekenOppervlakteVerhoud1ng 

Model 1....2 
(2.7) BerekenVloeispanningsFactorHoek 
(2.8) DeformatieVermogenHoek 
(2.9) BerekenVloelspanningsFactorWand 

Mode 11...2 
(2.10) AfschuifVermogenHoekGammal 
(2.11) AfschuifVermogenHoekGamma2 
(2.12) AfschuifVermogenBodemGamma3 
(2.13) AfschuifVermogenHoekGamma4 
(2.14) WrijvingsVermogenBodem 

Model 1...2 
(2.15) WrijvingsvermogenHoek 
(2.16) WrijvingsvermogenWand 
(2.17) SpeclfiekvermogenBodem 

Model 1...2 
(2.18) Spec1f1ekvermogenHoek 
(2.19) SpecifiekvermogenWand 
(2.20) Mode 11...2 
(2.21) Model 1...2 

Mode 11...2 
(2.22) Groot teAct ieveZone 
(2.23) Model 1...2 

UitvoerMenu 
Bereken 

(2.24) HaalGegevensOp UITVOER1.MOD 
Mode 13...5 BEREKEN . MOD 

(3.1) AfschuifVermogenHoekgammal 
(3.2) Afschu1fVermogenHoekGamma2 
(3.3) AfschuifVermogenBodemGamma3 
(3.4) AfschuifVermogenHoekGamma4 
(3.5) Wr1jv1ngsVermogenHoek 
(3.6) SpecifiekvermogenHoek 
(3.7) BerekenGrootteDodeHoek 
(3.8) GrootteActieveZone 
(2.20) Mode 13...5 
(2.21) Mode 13...5 



(2.23) 
(4.3) 
(4.4) 
(4.9) 
( 4.10) 

(5.6) 
(5.7) 
(5.8) 

(5.9) 
(5.11) 
(5.12) 
(6.3) 
(6.4) 
(6.5) 
(6.6) 
(6.7) 
(6.8) 

JIode13....5 
Spanningen 
Spanningen 
Spanningen 
Spanningen 
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UltvoerMenu UITV0ER2.MOD 
BepaalTrekSterkte 
BepaaltrekSterkte 
bepaalPerskrachtBoesPouw 
ProcesBegrenzingen 

KonventlonelePerskrachtBerekentng 
KonventionelePerskrachtBerekenlng 

BepaalPerskrachtRomanovski 
KnikTreed tOp 
KnlkTreedtOp 
KnikTreedtOp 
BepaalStromings Ins tabi litei tsFactor 
BepaalInvering 
BepaalInvering 
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