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:Inleidinq. 

De source-code van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 
wordt verdeeld in twee categorieen: 

- de programma-onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02; 

- de bibliotheek (library) bestanden die door de programma
onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma worden gebruikt. 

Dit verslag bevat de source-code van de programma-onderdelen van 
het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02. 

De source-code van de library-bestanden van het Trekproef-Analyse 
Programma versie 3.02 zijn opgenomen in een apart verslag 
(stageverslag 6, WPA 1455). 

Met betrekking tot het acquisitie-gedeelte moet worden opgemerkt, 
dat de source-code door W. Verstraelen in een rapport is vast
gelegd (WPA 1353). Daarom zijn in dit verslag slechts de 
wijzigingen van het acquisitie-gedeelte opgenomen. 

Dit verslag is geschreven n.a.v. de 16T stage van augustus 1992 
tIm januari 1993 in het Laboratorium voor Omvormtechnologie van 
de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens deze stageperiode 
zijn de volgende verslagen geschreven: 

stageverslag 1: jan. 1993, WPA 1450 - Introductie; 
Stageverslag 2: jan. 1993, WPA 1451 - ontwerp deel 1: Het 

essential model; 
Stageverslag 3: jan. 1993, WPA 1452 - ontwerp deel 2: Het 

implementatiemodel; 
stageverslag 4: jan. 1993, WPA 1453 - Analyse; 
Stageverslag 5: jan. 1993, WPA 1454 - Source-code programma-

onderdelen Trekproef-
Analyse Programma . verS1e 
3.02; 

Stageverslag 6: jan. 1993, WPA 1455 - Source-code library-
bestanden Trekproef-
Analyse Programma versie 
3.02; 

Stageverslag 7: jan. 1993, WPA 1456 - Gebruikershandleiding. 
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1. Acquisitie-qedeelte. 

Het onderstaande programma is een uitbreiding op het acquisitie
gedeelte van W. Verstraelen (zie verslagen WPA 1352 en WPA 1353). 
Deze is nodig om van het acquisitie-gedeelte een aparte executa
ble-file (ACQUISIT.EXE) van te maken. 

Het onderstaande programma Acquisit.pas komt in de plaats van het 
programma Hoofd.pas. 

Er zijn drie versies van Acquisit.pas, omdat van het acquisitie
gedeelte drie verschillende versies bestaan. In de onderstaande 
tekst zullen aIle drie de versies van Acquisit.pas worden 
getoond. 
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1.1 Programma ACQUISIT.PAS (IBK-XT versie). 

{***************************************************************************} 
{* 
{* Programma 
{* Versie 
{* Functie 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* Taal 
{* Systeemeisen 
{* 
{* Auteur 
{* Aanmaakdatum 
{* Datum laatste 
{* wijziging 
{* 
{* Copyright (C) 
{* 
{* 
{* Gebruikt in 
{* 
{* 

*} 
ACQUISIT (IBM-XT versie) *} 
1.0 *} 
Startprogramma, nodig om van het acquisitie- *} 
gedeelte een zelfstandige executable file te *} 
maken. *} 

*} 
Vanuit het hoofdmenu wordt een (gecodeerde) start- *} 
code doorgegeven. Deze moet voorkomen dat het *} 
acquisitie-gedeelte direct gestart wordt i.p.v. *} 
via het hoofdmenu. *} 

*} 
Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
IBM compatible XT of hoger *} 
CGA, EGA of VGA grafische kaart *} 
C.P.I. van de Werff *} 
12 oktober 1992 *} 

*} 
23 november 1992 *} 

*} 
Technische Universiteit Eindhoven, *} 
Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 

*} 
Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
Acquisitie-gedeelte *} 

*} 
{***************************************************************************} 

Program Acquisit; 

{ $DEFINE DEBUG} 

{$N+,E+} {Acquisitie-gedeelte maakt gebruik van een 8087 co-processor 
indien deze aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, wordt 
deze geemuleerd d.m.v. de 8087 run-time library. } 

uses { Run-time lib } Dos, Crt, 
{ Library } Melding, Menu, Tools, Coderen, Definit, Inst_IO, 

Diskfunc, 
{Acquisitie } Aqui_unit; 

type Fout_type = (Verkeerde_startcode, Geen_inst); 

var Startcode correct: Boolean; {Controle start-parameters } 

{***************************************************************************} 
{* Interne functies en procedures *} 
{***************************************************************************} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 

*} 
begin 

Lees_startcode(Var Startcode_correct: Boolean); 

Leest de startcode, nodig om het acquistie-gedeelte te kunnen 
starten, van de command-line. 
Parameters correct -> True : Correcte startcode; 

False: Foute start code of startcode niet 
opgegeven. 

{ Controleer of de command-line een startcode bevat } 
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if (ParamCount < 1) then 
{ Geen start code opgegeven } 
Startcode correct := False 

else 
begin 

{ Controleer startcode } 
if (Decodeer(ParamStr(l» = ST CODE ACQ) then 

Startcode correct := True - -
else 

Startcode correct := False~ 
end; -

end; { Interne procedure Lees_startcode } 

Procedure Toon_fout(Fout: Fout_type); 
{* 

*} 

In 
Functie 
uit 

Fout -> geeft aan welke fout is opgetreden; 
Toont de bij Fout behorende foutboodschap. 

begin 
TextColor(White)~ 
writeLn('Trekproef-Analyse Programma V3.02 - Acquisitie-gedeelte, IBM-XT versie'); 
WriteLn('(C} 1992 Laboratorium voor Omvormtechnologie, Technische Universiteit 

Eindhoven' ) ; 
WriteLn; 

case Fout of 
Verkeerde startcode: 

begin 
writeLn( , FOUT: Het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma 

V3.02'}; 
WriteLn(' kan aIleen worden gestart via het hoofdmenu (HOOFDMEN.EXE)'); 

end; 

Geen inst: 
begin 

WriteLn('FouT: Instellingen-bestand niet gevonden. Zonder deze instellingen 
kan'); 

writeLn( , 
end; 

het acquisitie-gedeelte niet worden uitgevoerd.'); 

end; 
end; { Interne procedure 

{ Hoofdprogramma } 
begin 

Toon fout } 

CheckBreak := False; { Disable afbreken programma via Ctrl-Break } 

{ Lees startcode } 
Lees startcode(Startcode correct); 
if (NOT startcode correct) then 
begin -

Toon_fout(Verkeerde_startcode); 
Halt(l); { Be~indig acquisitie-gedeelte } 

end; 

{ Lees instellingen-bestand } 
if (Bestand aanwezig('Trekprf.ins'» then 

Lees instellingen 
else -
begin 

Toon fout(Geen inst)i 
Halt(l); -

endi 

{$IFDEF DEBUG} 
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ClrScr; 
WriteLn('Vrije heap-ruimte: MemAvail); 

MaxAvail) ; WriteLn('Grootste vrije blok: ' 
ReadLn; 

{$ENDIF} 
vul melding array; 
Do_data_aquIsitie; 
curs on; 

end. {-Acquisit.pas } 

{ Vul de melding-array (zie unit Melding.pas) } 
{ Voer acquisitie-gedeelte uit } 

{ zet cursor aan } 
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1.2 Programma ACgOZSZT.PAS (386 disk versie,. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Programma ACQUISIT (386 disk-versie) *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Startprogramma, nodig om van het acquisitie- *} 
{* gedeelte een zelfstandige executable file te *} 
{* maken. *} 
{* *} 
{* Vanuit het hoofdmenu wordt een (gecodeerde) start- *} 
{* code doorgegeven. Deze moet voorkomen dat het *} 
{* acquisitie-gedeelte direct gestart wordt i.p.v. *} 
{* via het hoofdmenu. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* CGA, EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 12 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 23 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Acquisitie-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Program Acquisit; 

{ $DEFlNE DEBUG} 

{$N+,E+} {Acquisitie-gedeelte maakt gebruik van een 8087 co-processor 
indien deze aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, wordt 
deze geemuleerd d.m.v. de 8087 run-time library. } 

uses { Run-time lib } Dos, Crt, 
{ Library } Melding, Menu, Tools, Coderen, Definit, Inst_lO, 

Diskfunc, 
{Acquisitie } Aqui_unit; 

type Fout_type = (Verkeerde_startcode, Geen_inst); 

var Startcode_correct: Boolean; {Controle start-parameters } 

{***************************************************************************} 
{* Interne functies en procedures *} 
{***************************************************************************} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 

*} 
begin 

Lees_startcode(Var Startcode_correct: Boolean); 

Leest de startcode, nodig om het acquistie-gedeelte te kunnen 
starten, van de command-line. 
Parameters correct -> True : Correcte startcode; 

False: Foute startcode of startcode niet 
opgegeven. 

{ Controleer of de command-line een startcode bevat } 
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if (Paramcount < 1) then 
{ Geen startcode opgegeven } 
Startcode correct := False 

else 
begin 

{ Controleer start code } 
if (Decodeer(ParamStr(l» = ST CODE AOQ) then 

Startcode correct := True - -
else -

Startcode correct := False; 
end; -

end; { Interne procedure Lees_startcode } 

Procedure Toon_fout(Fout: Fout_type); 
{* 

*} 

In 
Functie 
Uit 

Fout -> geeft aan welke fout is opgetreden; 
Toont de bij Fout behorende foutboodschap. 

begin 
TextColor(White)i 
WriteLn('Trekproef-Analyse ProgrammaV3.02 -Acquisitie-gedeeIte, 386 disk-versie'); 
WriteLn('(C) 1992 Laboratorium voor Omvormtechnologie, Technische Universiteit 

Eindhoven'); 
WriteLn; 

case Fout of 
Verkeerde startcode: 

begin 
WriteLn( 'FOUT: Het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma 

V3.02'); 
WriteLn(' kan aIleen worden gestart via het hoofdmenu (HOOFDMEN.EXE)'); 

end; 

Geen inst: 
begin 

WriteLn('FOUT: Instellingen-bestand niet gevonden. Zonder deze instellingen 
kan') ; 

WriteLn(' het acquisitie-gedeelte niet worden uitgevoerd.'); 
end; 

end; 
end; { Interne procedure Toon fout } 

{ Hoofdprogramma } 
begin 

CheckBreak := False; { Disable afbreken programma via ctrl-Break } 

{ Lees start code } 
Lees startcode(Startcode correct); 
if (NOT Startcode correct) then 
begin -

Toon fout(Verkeerde startcode); 
Halt(l); { Beeindig acquisitie-gedeelte } 

end; 

{ Lees instellingen-bestand } 
if (Bestand_aanwezig('Trekprf.ins'» then 

Lees instellingen 
else -
begin 

Toon_fout(Geen_inst); 
Halt(l); 

end; 

{$IFDEF DEBUG} 
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ClrScr; 
WriteLn('Vrije heap-ruimte: MemAvail) ; 

MaxAvail) ; WriteLn('Grootste vrije blok: " 
ReadLn; 

{$ENDIF} 
vul melding array; 
Do_oata_aquIsitie; 
curs on; 

end. {-Acquisit.pas } 

{ Vul de melding-array (zie unit Melding.pas) } 
{ Voer acquisitie-gedeelte uit } 

{ Zet cursor aan } 
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1.3 Proqramma ACQUISIT.PAS (386 har44isk versie). 

{***************************************************************************} 
{* 
{* Programma 
{* Versie 
{* Functie 

ACQUISIT (386 harddisk-versie) 
1.0 
Startprogramma, nodig om van het acquisitie
gedeelte een zelfstandige executable file te 
maken. 

*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 

{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 

Vanuit het hoofdmenu wordt een (gecodeerde) start- *} 
code doorgegeven. Deze moet voorkomen dat het *} 
acquisitie-gedeelte direct gestart wordt i.p.v. *} 
via het hoofdmenu. *} 

{* Taal 
{* Systeemeisen 
{* 
{* Auteur 
{* Aanmaakdatum 
{* Datum laatste 
{* wijziging 
{* 
{* COpyright (C) 
{* 
{* 
{* Gebruikt in 
{* 
{* 

Borland Turbo Pascal versie 6.0 
IBM compatible XT of hoger 
CGA, EGA of VGA grafische kaart 
C.P.I. van de Werff 
12 oktober 1992 

23 november 1992 

Technische Universiteit Eindhoven, 
Laboratorium voor Omvormtechnologie. 

Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 
ACqu is it ie-gedeelte 

*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 

{***************************************************************************} 

Program Acquisit; 

{ $DEFINE DEBUG} 

{$N+,E+} {Acquisitie-gedeelte maakt gebruik van een 8087 co-processor 
indien deze aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, wordt 
deze geemuleerd d.m.v. de 8087 run-time library. } 

uses { Run-time lib } Dos, Crt, 
{ Library } Melding, Menu, Tools, Coderen, Definit, Inst_IO, 

Diskfunc, 
{Acquisitie } Aqui_unit; 

type Fout_type = (Verkeerde_startcode, Geen_inst); 

var startcode_correct: Boolean; {Controle start-parameters } 

{***************************************************************************} 
{* Interne functies en procedures *} 
{***************************************************************************} 

Procedure Lees_startcode(Var Startcode_correct: Boolean); 
{* 

In 
Functie 

Uit 

*} 
begin 

Leest de startcode, nodig om het acquistie-gedeelte te kunnen 
starten, van de command-line. 
Parameters correct -> True : Correcte startcode; 

False: Foute start code of startcode niet 
opgegeven. 

{ Controleer of de command-line een start code bevat } 
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if (ParamCount < 1) then 
{ Geen start code opgegeven } 
Startcode correct := False 

else 
begin 

{ Controleer start code } 
if (Decodeer(ParamStr(1» = ST CODE ACQ) then 

Startcode correct := True - -
else 

Startcode correct := False; 
end; -

end; { Interne procedure Lees_startcode } 

Procedure Toon_fout(Fout: Fout_type); 
{* 

*} 

In 
Functie 
Uit 

: Fout -> geeft aan welke fout is opgetreden; 
Toont de bij Fout behorende foutboodschap. 

begin 
TextColor(White); 
writeLn('Trekproef-Analyse Programma V3.02 - Acquisitie-gedeelte, 386 harddisk-ver

sie' ) ; 
WriteLn( , (C) 

Eindhoven'); 
WriteLn; 

1992 Laboratorium voor omvormtechnologie, 

case Fout of 
Verkeerde startcode: 

begin -

Technische Universiteit 

WriteLn( , FOUT: Het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programm2 
V3.02'); 

WriteLn(' kan aIleen worden gestart via het hoofdmenu (HOOFDMEN.EXE)'); 
end; 

Geen inst: 
begin 

WriteLn('FOUT: Instellingen-bestand niet gevonden. Zonder deze instellinger 
kan') ; 

WriteLn(' het acquisitie-gedeelte niet worden uitgevoerd.'); 
end; 

end; 
end; { Interne procedure Toon fout } 

{ Hoofdprogramma } 
begin 

CheckBreak := False; { Disable afbreken programma via Ctrl-Break } 

{ Lees start code } 
Lees_startcode(Startcode_correct); 
if (NOT Startcode correct) then 
begin -

Toon_fout(Verkeerde_startcode); 
Halt(l); { Beeindig acquisitie-gedeelte } 

end; 

{ Lees instellingen-bestand } 
if (Bestand_aanwezig('Trekprf.ins'» then 

Lees instellingen 
else -
begin 

Toon fout(Geen inst); 
Halt(l); -

end; 
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{$IFDEF DEBUG} 
ClrScr; 
WriteLn('Vrije heap-ruimte: MemAvail) ; 

MaxAvail); WriteLn('Grootste vrije blok: ' 
ReadLn; 

{$ENDIF} 
vul melding array; 
Do_data_aquIsitie; 
curs on; 

end. {-Acquisit.pas } 

{ Vul de melding-array (zie unit Melding.pas) } 
{ Voer acquisitie-gedeelte uit } 

{ zet cursor aan } 
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2. Hoofdmenu-programma. 

2.1 Programma HOOFDHEN.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Programma : HOOFDMEN *} 
{* Versie : 1.0 *} 
{* Functie Bevat het hoofdmenu van het Trekproef-Analyse *} 
{* Programma versie 3.02. *} 
{* *} 
{* Het hoofdmenu is startprogramma van het Trekproef- *} 
{* Analyse Programma. Alle andere onderdelen, te *} 
{* weten het acquisitie-gedeelte, het verwerking- *} 
{* gedeelte en de routine voor het maken van een *} 
{* overzicht van de trekproeven op een bepaald *} 
{* opslagmedium, worden gestart vanuit dit menu. *} 
{* Tevens bevat het menu een optie om een aantal *} 
{* instellingen van het Trekproef-Analyse Prorgamma *} 
{* te wijzigen en te bewaren. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* CGA, EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 27 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 22 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Hoofdmenu *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Program Hoofdmen; 

{$M $4000, $1000, $4000} {Het menu-programma gebruikt: 

{$N+,E+} 

- 16384 bytes ($4000) stack-ruimte; 
- 4096 bytes ($1000) minimaal benodigde heap-

ruimte (voor opslag van scherminhoud); 
- 16384 bytes ($4000) maximaal benodigde heap

ruimte } 

{ De 80x87 co-processor wordt gebruikt indien deze 
aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, dan 
wordt deze geemuleerd d.m.v. de 80x87 run-time 
floating point library. } 

uses { Run-time lib } Crt, Dos, Graph, 
{ Library } Definit, Invoer, KeyCodes, Menu, Layout, Ge1uid, 

Coderen, Diskfunc, Inst 10, 
{ Hoofdmenu } SCherm_H, Meld_H, pout_H, Help_H, Wijz_ins; 

Var Geldige grafische kaart 
InstellIngen correct 
Toegangscode-correct 
EindeJ>rograiiima 
Goede invoer 
Command line 
Bevesti'g einde 
Dummy -
Menukeuze 

Boolean; 
Boolean; 
Boolean; 
Boolean; 
Boolean; 

: string; 
String; 
Char; 
Char; 
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{***************************************************************************} 
{* Interne functies en procedures *} 
{***************************************************************************} 

Procedure 
{* 

controleer_grafische_kaart(Var Geldige_grafische_kaart: Boolean); 

*} 

In 
Functie 

Uit 

: Controleert of de gebruikte computer-configuratie beschikt over 
een voor het Trekproef-Analyse Programma benodigde CGA, EGA of 
VGA grafische kaart. 
Geldige_grafische_kaart -> True, indien CGA, EGA of VGA kaart 

aanwezig; 
False, indien ander type kaart gevonden. 

var Grafische_kaart, Grafische_modus : Integer; 

begin 
DetectGraph{Grafische kaart, Grafische modus); 
if (NOT (Grafische kaart IN (CGA, EGA,-EGA64, VGA, IBM8S141» then 
begin -

{ Toon foutboodschap } 
TextColor(KL FOUT VOORGROND); 
WriteLn('Trekproef-Analyse Programma versie 3.02'); 
WriteLn(' (C) 1992 Lab. voor Omvormtechnologie, Technische Universiteit Eindhoven'); 
WriteLn; 
WriteLn('FOUT 001: Ongeldig type grafische kaart aangetroffen.'); 
WriteLn(' Om het Trekproef-Analyse Programma te kunnen gebruiken moet u'); 
WriteLn(' beschikken over een CGA, EGA of VGA grafische kaart.'); 
Geldige grafische kaart := False; 

end - -
else 

Geldige grafische kaart := True; 
end; { Interne procedure Controleer_grafische_kaart } 

Procedure 
{* 

Lees_toegangscode(Var toegangscode_correct: Boolean); 

*} 

In 
Functie 

Uit 

Leest de toegangscode van het toetsenbord. Indien na drie pogingen 
nog steeds geen correcte toegangscode is ingevoerd, dan zal deze 
procedure worden afgebroken en zal Toegangscode correct de waarde 
False krijgen. Dit laatste zal ook gebeuren indIen op Escape i.p.v. 
een toegangscode wordt ingevoerd. 
Toegangscode correct -> True, indien correcte toegangscode; 

- False, indien foutieve toegangscode. 

var Poging Integer; 
Boolean; 
Boolean; 
String; 
Char; 
Char; 

Code ingevoerd 
Einde invoer 
Invoer code 
Sp toets 
Dummy 

begin 
Poging := 1; 
Einde invoer := False; 
while-(HOT Einde invoer) do 
begin -

TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(S2, 17); write(Poqing); 

{ Lees toegangscode } 
Invoer code := "; 
Code ingevoerd := False; 
while (NOT Code ingevoerd) do 
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begin 
Leesveld(Invoer code, Invoer code, Invoer string, 6, 43, 17, 

onzichtbaar, Sp toets); -
if (Sp toets IN [ESCape,-Enter1) then 
begin -

Code ingevoerd := True; 
end -
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

{ Controleer ingevoerde code } 
if (Sp toets <> Escape) then 
begin -

if (Codeer(Invoer code) - cfg_toeg_code) then 
begin -

Toegangscode correct := True; 
Einde invoer-:= True; 

end -
else 
begin 

if (Poging < 3) then 
begin 

Dummy := Toon fout(F002, Herstellen, FW_enter); 
Inc(Poging); -

end 
else { Ook derde poging foutief -> programma afbreken } 
begin 

Toegangscode correct := False; 
Einde invoer-:= true; 

end; 
end; 

end 
else {Escape ingevoerd i.p.v. code -> programma afbreken } 
begin 

Einde invoer := True; 
Toegangscode correct := False; 

~d; -
end; 

end; { Interne procedure Lees_toegangscode } 

{*** Hoofdroutine ***} 
begin 

CheckBreak := False; { Programma kan niet worden onderbroken met CTRL-Break } 

{ controleer of computer beschikt over een correct type grafische kaart } 
Controleer grafische kaart(Geldige grafische kaart); 
if (NOT Geldige grafIsche kaart) then -

Halt(1); { Programma kan niet op de normale manier beeindigd worden} 

{ Toon introscherm } 
Toon_scherm(SO); 

Einde programma :- False; 
{ Lees instellingen-bestand } 
if (NOT Bestand_aanwezig('Trekprf.ins'» then 
begin 

Dummy := Toon fout(F003, Niet herstellen, FW_enter); 
Instellingen correct := False; 
Einde programma := True; 

end -
else 
begin 

Lees instellingen; 
Instellingen correct := True; 

end; -
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if (NOT Einde-programma) then 
begin 

{ Lees toegangscode } 
Lees toegangscode(Toegangscode correct); 
if (NOT Toegangscode correct) then 

Einde-programma :=-True; 
end; 

if (NOT Einde-programma) then 
begin 

while (NOT Einde_programma) do 
begin 

{ Maak hoofdmenuscherm } 
Toon_scherm(Sl); 

Menukeuze := Lees menukeuze; 
while (Menukeuze ; EK PI) do {Afhandelen evt. helpboodschap } 
begin -

Waarschuwingstoon; 
Menukeuze := Lees menukeuze; 

end; -

{ Verwerk menukeuze } 
case Menukeuze of 

'A', 'a' : begin 

'V', 'v' 

Station := Cfg-prog dir[l1; 
while (NOT DisK aanwezig(station» do 

Dummy := Toon-melding(M004, Herstellen, MW enter); 
{ Bepaal of acquisitie-gedeelte aanwezig is } 
if (NOT Bestand_aanwezig(Cfg~rog_dir + 'Acquisit.exe'» then 

Dummy := Toon fout(P004, N~et herstellen, FW enter) 
else {Acquisitie-gedeelte starten } -
begin 

{ Ga naar programma-directory } 
if (Length(Cfg prog dir) = 3) then 

ChDir(Copy(Cfg prog dir, 1, Length(Cfg_prog_dir») 
else --
ChDir(Copy(Cfg~rog dir, I, Length (Cfg-prog_dir) - 1»; 

{ Stel command-l~ne voor het acquisitie-gedeelte samen } 
Command line := Codeer(ST CODE ACQ); 
{ Voer acquisitie-gedeelte uit: start Acquisit.exel 

Indien bestand op diskette, geef wacht-melding } 
if (Cfg-prog_dir[l] IN ['A', 'B']) then 

Dummy := Toon melding(MOOl, Niet herstellen, MW geen); 
SwapVectors; - - -
Exec(Cfg-prog_dir + 'Acquisit.exe', command_line); 
Swapvectors; 
if (DosError <> 0) then 

Dummy := Toon fout(F006, Niet_herstellen, FW_enter); 
end; -

end; 

begin 
station := Cfg-prog dire!]; 
while (NOT Disk aanwezig(station» do 

Dummy := Toon-melding(M004, Herstellen, MW enter); 
{ Bepaal of verWerking-gedeelte aanwezig is } 
if (NOT Bestand_aanwezig(Cfg-prog_dir + 'Verwerk.exe'» then 

Dummy := Toon fout(FOOS, NIet herstellen, FW enter) 
else {VerwerkIng-gedeelte starten } -
begin 

{ Ga naar programma-directory } 
if (Length(Cfg prog dir) = 3) then 

ChDir (Copy (Cfg-prog_dir, 1, Length(Cfg-prog_dir») 
else 

ChDir(Copy(CfgTprog_dir, 1, Length(Cfg-prog_dir) - 1»; 
{ Stel command-l~ne voor verwerking-gedeelte samen } 
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'0', '0' 

'I', 'i' 

'E', 'e', 
Escape 

end; 
end; 

end; 

Command_line :- Codeer(ST_CODE_VER); 
{ Voer verwerking-gedeelte uit: start Verwerk.exe; 

Indien bestand op diskette, geef wacht-melding } 
if (Cfg-prog_dir[1] IN ['A', 'B']) then 

Dummy := Toon melding(M002, Niet herstellen, MW_geen); 
SwapVectors; - -
Exec(Cfg-prog_dir + 'Verwerk.exe', Command_line); 
swapVectors; 
if (DosError <> 0) then 

Dummy := Toon fout(F007, Niet_herstellen, FW_enter); 
end; -

end; 

begin 
Station := Cfg prog dir[1]; 
while (NOT Disk aanwezig(Station» do 

Dummy := Toon:melding(M004, Berstellen, MW enter); 
{ Bepaal of trekproef-overzicht programma aanwezig is } 
if (NOT Bestand_aanwezig(Cfg-prog_dir + 'Inhoud.exe'» then 

Dummy := Toon fout(F008, NIet herstellen, FW enter) 
else {Trekproef-overzicht starten } -
begin 

{ Ga naar programma-directory } 
if (Length(Cfg prog dir) = 3) then 

ChDir(Copy(Cfg-prog_dir, 1, Length(Cfg-prog_dir») 
else 
ChDir(Copy(Cfg~rog_dir, 1, Length(Cfg~rog_dir) - 1»; 

{ Stel command-l~ne voor trekproef-overz~cht samen } 
Command line := Codeer(ST CODE OVZ); 
{ Voer trekproef-overzicht uit: start Inhoud.exe; 

Indien bestand op diskette, geef wacht-melding } 
if (Cfg-prog dir(l] IN ['A', 'B']) then 

Dummy := Toon melding(M003, Niet herstellen, MW_geen); 
swapVectors; - -
Exec(Cfg-prog_dir + 'Inhoud.exe', Command_line); 
SwapVectors; 
if (DosError <> 0) then 

Dummy := Toon fout(F009, Niet herstellen, FW enter); 
end; - - -

end; 

begin 
Verander Instellingen; 

e~; -

begin 
{ Vraag gebruiker om bevestiging voor beeindiging } 
Toon_scherm(SlA); 

Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Bevestig einde, I', Invoer string, 0, 1, 1, 
onzichtbaar, Dummy); -

if (UpCase(Bevestig einde(l]) IN ['J', 'N']) then 
begin -

if (UpCase(Bevestig einde[1]) = 'J') then 
Einde programma :; True; 

Goede_invoer := True; 
end; 

end; 
end; 
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{ Einde Trekproef-Analyse Programma: ga naar root-dire programma-drive 
indien Trekprf.ins correct gelezen is bij het starten van het Trekproef
Analyse Programma } 

if (Instellingen correct) then 
begin -

Station := Cfg prog dir[l); 
while (NOT DisK_aanwezig(Cfg-prog_dir[l)) do 

Dummy := Toon melding(M004, Niet herstellen, MW_enter); 
ChDir(Cfg-prog_dir[l] + ':\'); -

end; 

Selecteer hele scherm; 
Textcolor(White); 
TextBackground(Black); 
ClrScr; 
WriteLn('Einde Trekproef-Analyse Programma versie 3.02'); 
WriteLn('(C) 1992 Lab. voor Omvormtechnologie, Technische Universiteit Eindhoven'); 

end. { Hoofdmen.pas } 
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{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit : FOUT H *} 
{* Versie 1.0 - *} 
{* Functie Bevat aIle fout-boodschappen die in het hoofdmenu *} 
{* van het Trekproef-Analyse Programma kunnen *} 
{* voorkomen. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* CGA, EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur : C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum : 23 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 21 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Hoofdmenu *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Layout, Definit, Invoer, KeyCodes, Vid_buff, Cursor, 

Geluid, 
{ Hoofdmenu } Meld_H; 

type {*** Fout-identificatiecodes ***} 
Fout id type = (F002, F003, F004, FOOS, F006, F007, FOOS, F009, F010, 

- - FOIl, FOI2, FOI3, F014); 

{*** Bepaal respons van fout-window ***} 
Fout_respons_type = (FW_Geen, FW_enter, FW_enter_escape); 

Function Toon fout(Fout id: Fout id type; 
- Herstel optie: Herstel type; 

Fout_respons: Fout_respons_type): Char; 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

Fout id -> code behorende bij een bepaalde foutboodschap; 
Herstel_optie -> geeft aan of na het beeindigen van de foutbood

schap het onderliggende scherm moet worden 
hersteld; 

Fout_respons -> geeft aan hoe de gebruiker de window kan bee in
digen; 

: Toont de opgegeven foutboodschap op het scherm. 
Retourneert (voor deze window correcte) speciale toets-code. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 
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Function Toon fout(Fout id: Fout id type; 
- Herstel optie: Herstel type; 

Fout_respons: Fout_respons_type): Char; 

var Goede invoer 
Dummy
Sp_toets 

Boolean; 
String; 
Char; 

begin 
{ Bepaal of het huidige scherm bewaard moet worden } 
if (Herstel optie = Herstellen) then 

Bewaar_sciierm; 

Waarschuwingstoon; 
{ Maak window (excl. inhoud) } 
Window(21, 8, 60, 19); 
Toon kader(l, 1, 40, 12, KL FOUT KADER, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
Window(23, 9, 59, 18); - -
TextColor(KL FOUT VOORGROND); 
TextBackground(KL-FOUT ACHTERGROND); 
ClrScr; --

{ Toon foutboodschap, afhankelijk van Fout id code } 
case Fout id of 

F002 : begin 
GotoXY(13, 
GotoXY(22, 
Writeln; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn( , 
WriteLn( , 
WriteLn( , 

1); Write('Fout no.'); 
1); WriteAcc( '002', KL FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 

Ingevoerde toegangscode is niet'); 
correct. Voer de toegangscode OP-')i 
nieuw in.') 

F003 

F004 

F005 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc('003', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Instellingenbestand TREKPRF.INS niet'); 
WriteLn('gevonden.'); 
WriteLn; 
WriteLn('Trekproef-Analyse Programma kan niet'); 
WriteLn('worden voortgezet zonder dit bestand.'); 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout nO.')i 
GotoXY(22, 1); WriteAcc('004', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
Write('Deze versie van het Trekproef-Analyse'); 
WriteLn('Programma bevat geen acquisitie-'); 
WriteLn('gedeelte. Vraag indien nodig de')i 
WriteLn('systeembeheerder voor een diskette'); 
WriteLn('met het bijbehorende acquisitie-'); 
WriteLn('gedeelte.'); 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc('005', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
Write('Deze versie van het Trekproef-Analyse'); 
WriteLn('Programma bevat geen verwerking-'); 
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WriteLn('gedeelte. Vraag indien nodig de'); 
WriteLn('systeembeheerder voor een diskette'); 
WriteLn('met het bijbehorende verwerking-'); 
WriteLn('gedeelte.'); 

end; 

F006 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '006', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Er is een fout opgetreden bij het'); 
WriteLn('starten van het acquisitie-gedeelte.'); 
WriteLn('Controleer of er voldoende geheugen'}; 
WriteLn('beschikbaar is (minimaal 300 kb) en'}; 
WriteLn('het commando FlLES=xx (met xx mini-'ll 
WriteLn('maal 30) is opgenomen in CONFIG.SYS'); 

end; 
F007 begin 

GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '007', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Er is een fout opgetreden bij het'); 
WriteLn('starten van het verwerking-gedeelte.'); 
WriteLn('Controleer of er voldoende geheugen'); 
WriteLn('beschikbaar is (minimaal 300 kb) en'); 
WriteLn('het commando FILES=xx (met xx mini-'ll 
WriteLn('maal 30) is opgenomen in CONFIG.SYS'); 

end; 

F008 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '008', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Het trekproef-overzicht programma'); 
WriteLn('komt niet voor in de huidige pro-'ll 
WriteLn('grammadirectory. Dit is meestal het'); 
WriteLn('gevolg van een installatiefout.'); 
WriteLn('Raadpleeg de systeembeheerder.'); 

end; 

F009 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteACC( '009', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Er is een fout opgetreden bij het'); 
WriteLn('starten van het trekproef-overzicht.'); 
WriteLn('Controleer of er voldoende geheugen'); 
WriteLn('beschikbaar is (minimaal 300 kb) en'); 
WriteLn('het commando FILES=xx (met xx mini-'ll 
WriteLn('maal 30) is opgenomen in CONFIG.SYS'); 

end; 

FOI0 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '010', KL FOUT VOORGR ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
Centreer( 'Ongeldige drive-aanduidlng. ':. 4); -
WriteLn; 
WriteLn('De ingevulde (hard)disk-aanduiding'); 
WriteLn('heeft op deze computer-configuratie'); 
WriteLn('geen betekenis.'); 

end; 
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FOll 

F012 

F013 

F014 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '011', XL_FOUT_VOORGR ACC, XL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Ongeldige directory-aanduiding.'); 
WriteLn('Een geldige directory bestaat uit'); 
WriteLn('een drive-aanduiding plus alle sub-'ll 
WriteLn('directories vanaf de root-directory. '); 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '011', XL_FOUT_VOORGR_ACC, XL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Ongeldige directory opgegeven.'); 
WriteLn('Bet betreffende disk(ette)-station'); 
WriteLn('bevat geen directory met deze naam.'); 
WriteLn; 
WriteLn('Controleer directory-naam OP'); 
WriteLn('schrijffouten.'); 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc('013', XL_FOUT_VOORGR ACC, XL_FOUT_ACBTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Te weinig ruimte beschikbaar om'); 
WriteLn('het instellingen-bestand "Trekprf.ins"'); 
WriteLn('te bewaren.'); 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write{'Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc{'014', XL FOUT_VOORGR_ACC, XL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
Centreer('Diskette in station' + Station + ' heeft', 4); 
Centreer('schrijfbescherming.', 5); 

end; 

{ Toon beeindigingsmogelijkheden } 
case Fout_respons of 

FW_geen begin 

FW enter 

{ Er hoeft niet gewacht te worden op invoer van de 
gebruiker. De melding-window routine wordt meteen 
beeindigd. } 

end; 

begin 
GotoXY(5, 10); 
Write ( 'Druk '); 
WriteAcc{ '<Enter>', XL FOUT VOORGR ACC, XL_FOUT_ACHTERGROND); 
Write { , om door te gaan.');- -

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummy, ", Invoer string, 0, 1, 1, 
Onzichtbaar, sp_toets); 
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if (Sp toets = ENTER) then 
begin -

Goede invoer := True; 
Toon lout := Sp_toets; 

end -
else 
begin 

Cursor uit; 
waarschuwingstoon; 
Cursor aani 

end; -
end; 

end; 

FW_enter_escape : begin 

end; 

GotoXY(l, 9); 
Write('Druk ')i 
WriteAcc('<Enter>', KL FOUT VOORGR ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
Write ( , om door te gaan,');- -
GotoXY(l, 10); 
Write ( 'druk '); 
WriteAcc( '<Esc>', KL FOUT VOORGR ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
Write(' om handeling-af ti breken'); 

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummy, ", Invoer string, 0, 1, I, 
Onzichtbaar, Sp toets); 

if (Sp toets IN [ENTER, ESCAPE]) then 
begin -

Goede invoer := True; 
Toon lout := sp_toets; 

end -
else 
begin 

Cursor uit; 
Waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -
end; 

end; 

{ Bepaal of het onderliggende scherm hersteld moet worden } 
if (Herstel optie = Herstellen) then 

Herstel sCherm; 
end; { Procedure Toon_fout } 

end. { Unit Fout H } 
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2.3 unit HELP H.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit HELP H *} 
{* Versie : 1.0 - *} 
{* Functie : Bevat alle help-boodschappen die in het hoofdmenu *} 
{* van het Trekproef-Analyse Programma gebruikt *} 
{* worden. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* CGA, EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 22 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 9 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Hoofdmenu *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Layout, Definit, Vid_buff, Geluid, Cursor, Invoer, 

KeyCodes; 

type {*** Help-identificatiecodes ***} 
Help_id_type = (Geen_help, HOOI, HOOIB, HOOIC, HOOlD); 

Procedure Toon_help(Help_id: Help_id_type); 
{* 

In 
Functie Toont de opgegeven help-boodschap. 
uit 

*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{*** Interne routines ***} 

Procedure Pagina(Huidige-pag, Totaal_aantal-pag: Integer); 
{* 

In 

Functie 

uit 
*} 

Huidige pag -> nummer huidige help-pagina van dit onderwerp; 
Totaal aantal pag -> totaal aantal help-pagina's behorende bij dit 

- - onderwerp. 
Toont hoeveel help-pagina's over dit betreffende onderwerp 
beschikbaar zijn en op welk pagina men zich bevindt. 
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var Hulpstr 
OUd_X, OUd Y 

begin 

String[2]; 
Integer; 

{ Bewaar oude cursorpositie } 
oud X := WhereX; 
OUd-Y := WhereY; 

{ Toon pagina-aanduiding } 
TextColor(KL HELP VOORGROND); 
GotoXY(68, 1); -
Str(Huidige-pag:O, Hulpstr); 
WriteAcc(Hulpstr, KL HELP VOORGR ACC, KL_HELP_ACHTERGROND); 
Wr i te ( , I' ) ; - - -
str(totaal_aantal-pag:0, Hulpstr); 
WriteACC(Hulpstr, KL_HELP_VOORGR_ACC, KL_HELP_ACHTERGROND); 

{ Herstel oude cursorpositie } 
GotoXY(OUd X, OUd Y); 

end; { Interne procedure Pagina } 

{*** Einde interne routines ***} 

var Einde help 
Goede-invoer 
Dummy-
Sp toets 

Boolean; 
Boolean; 
String; 
Char; 

voIgende-pag 
vorige-pag 
volgende-pag aanwezig 
Vorige-pag_aanwezig 

Help id type; 
Help-id-type; 
Boolean; 
Boolean; 

begin 
{ Het is mogelijk dat er meerdere pagina's help-boodschappen bij het be

treffende onderwerp horen. Daarom is elke help-boodschap voorzien van de 
variabelen Volgende-pag en vorige_pag, die de help-id code van resp. de 
volgende en vorige bijbehorende help-boodschap tonen. om aan te geven 
dat er geen volgende bijbehorende help-boodschap is, krijgt Volgende-pag 
dezelfde waarde als de huidige help-id code. Idem voor Vorige_pag. } 

if (Help id <> Geen help) then 
begin - -

{ Bewaar huidige scherminhoud } 
Bewaar_scherm; 

{ Maak help-window (excl. inhoud) } 
Window(4, 3, 77, 23); 
Toon kader(l, 1, 74, 21, KL HELP KADER, KL_HELP_ACHTERGROND); 
Window(S, 4, 76, 22); --
TextColor(KL HELP VOORGROND); 
TextBackground(KL-HELP ACHTERGROND); 
Toon horizontale Iijn(~, KL HELP KADER); 
Toon-horizontale-lijn(18, KL HELP KADER); 
centreer('Trekproef-Analyse Programma HELP', 1); 

{ Toon helptekst, afhankelijk van help_id code } 
Einde help := False; 
while-(NOT Einde help) do 
begin -

Window(6, 6, 75, 20); { Gebied waar help-tekst geplaatst kan worden} 
ClrScri 
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case Help id of 
H001 : begin 

het') ; 

de') ; 

die nood-'); 

[ --> J')I 

Pagina(l, 4); 
WriteAcc('WIJZIGEN PROGRAMMA-INSTELLINGEN', 

WriteLn; 
WriteLn; 

KL _HELP _ VOORGR _ ACC, KL _HELP _ ACHTERGROND) ; 

WriteLn('Met behulp van de getoonde instellingen is het mogelijk om 

WriteLn('Trekproef-Analyse Programma aan te passen aan de eisen van 

WriteLn( 'computer-confguratie waarop dit programma gebruikt wordt.'); 
WriteLn; 
WriteAcc('l - Directory programma-bestanden.', 

KL _HELP _ VOORGR _ ACC, KL _HELP _ACHTERGROND) ; 
WriteLn; 
WriteLn(' In deze directory bevinden zich de programma-onderdelen 

WriteLn( , 
writeLn; 
WriteLn( , 
WriteLn; 
WriteLn( , 
WriteLn; 
Write ( , 

zakelijk zijn om het programma uit te kunnen voeren.'); 

De directory moet als voIgt worden ingevoerd:'); 

<drive>:\[subdir1][\subdir2][\ ••• )'); 

Volgende pag := H001B; 
vorige-pag := Help_id; 

end; 

H001B: begin 

karakter)'); 

root-dir.)'); 

[ --> ]'); 

H001C: 

(.FBS, .MGG,'); 

Pagina(2, 4); 
WriteAcc('WIJZIGEN PROGRAMMA-INSTELLINGEN', 

KL HELP VOORGR ACC, KL _HELP _ ACHTERGROND) ; 
writeLn(' (vervolg)'); -
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn(' Voorbeelden programma-directory:'); 
WriteLn; 
WriteLn(' Goed: C: \PROGR\TREKPRF (drive C, subdir PROGR\TREKPRF)'); 
WriteLn(' A:\TREKPRF (drive A, subdir TREKPRF)'); 
WriteLn(' B: (drive B, root-directory) t); 
WriteLn; 
WriteLn(' Fout: C:\ (geen "backslash" als laatste 

WriteLn( , 

WriteLn( , 
WriteLn; 
WriteLn; 
Write ( , 

B:TREKPRF 

A: •• \ TREKPRF 

Volgende pag := HOOlC; 
vorige-pag := H001; 

end; 

begin 
Pagina(3, 4); 

(directory definieren vanaf 

(idem)'); 

WriteAcc('WIJZIGEN PROGRAMMA-INSTELLINGEN', 
KL HELP VOORGR ACC, KL HELP ACHTERGROND); 

WriteLn(' (vervolg)'); - --
WriteLn; 
WriteAcc('2 - Directory trekproeven.', 

KL_HELP_VOORGR_ACC, KL_HELP_ACHTERGROND); 
WriteLnl 
WriteLn(' Dit is de directory waar zich aIle trekproefgegevens 
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programma-'ll 

alle tijde-'); 

het'); 

programma-'ll 

[ --> ]'); 

WriteLn( , 
WriteLn( , 

.SER en .CNE) bevinden.'); 
V~~r deze directory gelden dezelfde regels als voor dE 

WriteLnC' directory.'); 
WriteLn; 
WriteAcc('3 - Directory tijdelijke bestanden.', 

KL _HELP _ VOORGR _ ACC, KL _HELP _ ACHTERGROND) ; 
WriteLn; 
WriteLnc' In deze directory zet het Trekproef-Analyse Programma 

WriteLnc' 

WriteLn( , 
WriteLn( , 

WriteLn( , 
WriteC' 

lijke bestanden. Tijdelijke bestanden worden gebruikt bij 

tonen van grafieken en het afdrukken hiervan.'); 
Voor deze directory gelden dezelfde regels als voor dE 

directory.'); 

Volgende-pag := HOOlD; 
Vorige-pag := H001S; 

end; 
HOOlD: begin 

gebruik') ; 

genaamd) • ' ) ; 

gebruik'); 

computer'); 

COM3. '); 

afdruk-'); 

kiezen ') i 

Pagina(4, 4); 
WriteAcc('WIJZIGEN PROGRAMMA-INSTELLINGEN', 

KL HELP VOORGR ACC, KL HELP ACHTERGROND); 
WriteLn(' (vervolg)'); - --
WriteLn; 
WriteAcc('4 - Door DataTaker gebruikte seriele (COM) poort.', 

KL _HELP _ VOORGR _ACC, KL _HELP _ ACHTERGROND) 1 
WriteLn; 
WriteLn(' Voor de koppeling van de DataTaker en de computer wordt 

WriteLnc I 

WriteLn( , 

WriteLn( , 

WriteLn( , 

WriteLn; 

gemaakt van een seriele communicatiepoort (COM-poort 

Omdat ook andere randapparaten van een dergelijke poort 

maken (vb. de muia), kan het nummer van de poort pel 

verschillen. De geldige poorten zijn COMl ,COM2 er 

WriteAcc('S - Type afdruk-eenheid.', 
KL_HELP_VOORGR_ACC, KL_HELP_ACHTERGROND); 

WriteLn; 
WriteLnC' Via deze instelling wordt bepaald van wat voor typE 

WriteLn( , eenheid gebruik wordt gemaakt. Op dit moment kan mer 

WriteLn( I uit een laserprinter, een HPGL plotter of geer 
afdrukeenheid.'); 

Volgende pag := Help id; 
Vorige-pag := H001C;

end; 
end; 

{ Toon invoermogelijkheden } 
Window(S, 4, 76, 22); 
GotoXY(3, 19); ClrEol; 
WriteAcc('<Esc>', KL HELP VOORGR ACC, KL HELP ACHTERGROND); 
Write(' = Terug'); - - - --

if (Vorige-pag <> Help id) then {Er is een vorige help-pagina } 
begin -

Write ( , , :S); 
WriteAcc('<PgUp>', KL HELP VOORGR ACC, KL_HELP_ACHTERGROND); 
Writec' = Vorige pagina');- -
Vorige_pag_aanwezig := True; 
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end 
else 
vorige~ag_aanwezig :- False; 

if (Volgende pag <> Help id) then 
begin - -

Write ( , , :5); 

{ Er is een volgende help-pagina } 

WriteAcc('<PgDn>', XL HELP VOORGR ACC, 
Write(' - Volgende pagina'); -
Volgende pag aanwezig := True; 

end --
else 

Volgende_pag_aanwezig := False; 

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Goede invoer := False; 
while-tROT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummy, ", Invoer string, 0, 1, 1, Onzichtbaar, sp_toets); 
if (Sp toets = ESCAPE) then 
begin -

Einde help := True; 
Goede-invoer := True; 

end 
else 

if «Sp toets = EK PGUP) AND (Vorige_pag_aanwezig» then 
begin - -

Help id := Vorige pag; 
Goede invoer := True; 

end -
else 

if «Sp toets = EK_PGDR) AND (Volgende~ag_aanwezig» then 
begin -

end; 
end; 

Help id := Volgende pag; 
Goede invoer := True; 

end 
else 
begin 

Cursor uit; 
waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -

{ Herstel vorige scherm } 
Herstel scherm; 

end -
else {Indien geen help-boodschap voor dit onderwerp aanwezig is } 
begin 

Cursor uit; 
Waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -
end; { Procedure Toon_help } 

end. { Unit Help_H } 
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2.4 unit HELD H.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit MELD H *} 
{* Versie : 1.0 *} 
{* Functie Bevat aIle scherm-meldingen die in het hoofdmenu *} 
{* van het Trekproef-Analyse Programma gebruikt *} 
{* worden. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* CGA, EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum : 23 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging : 8 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Hoofdmenu *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Layout, Definit, Invoer, KeyCodes, Vid_buff, Cursor, 

Geluid; 

type {*** Melding-identificatiecodes ***} 
Melding_id_type = (M001,M002, M003, M004)i 

{*** Controle: weI of niet herstellen onderliggende scherm na 
beeindigen melding ***} 

Herstel_type = (Herstellen, Niet_herstellen); 

{*** Bepaal respons van melding-window ***} 
Melding_respons_type = (HW_Geen, HW_enter, HW_enter_escape)i 

Function Toon melding(Melding id: Melding id type; 
- Herstel-optie: Herstel-type; 

{* 
In 

Functie 

Uit 
*} 

Melding:respons: Melding_respons_type): Chari 

Melding id 
Herstel:optie 

-> code behorende bij een bepaalde melding; 
-> geeft aan of na het beeindigen van de melding 

het onderliggende scherm moet worden hersteld; 
Melding_respons -> geeft aan hoe de gebruiker de window kan bee in

digen; 
Toont de opgegeven melding op het scherm. 
Retourneert (voor deze window correcte) speciale toets-code. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
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Implementation 

Function Toon melding(Melding id: Melding id type; 
- Herstel-optie: Herstel-type; 

Melding:respons: Melding_respons_type): Char; 

var Goede invoer 
Dummy-

Boolean; 
String; 
Char; Sp_toets 

begin 
{ Bepaal of het huidige scherm bewaard moet worden } 
if (Herstel optie = Herstellen) then 

Bewaar_sclierm; 

{ Maak window (excl. inhoud) } 
Window (21, 8, 60, 19); 
Toon kader(l, 1, 40, 12, KL_MLD_KADER, KL_MLD_ACHTERGROND); 
Window(23, 9, 59, 18); 
Textcolor(KL MLD VOORGROND); 
TextBackground(KL MLD ACHTERGROND); 
ClrScr; - -

{ Toon melding-tekst, afhankelijk van Melding_id code } 
case Melding id of 

M001 : begIn 
centreer('Het acquisitie-gedeelte wordt',4); 
centreer('geladen',5); 
Centreer('Even geduld a.u.b •••• ',7); 

end; 

M002 : begin 
Centreer('Het verwerking-gedeelte wordt',4); 
centreer('geladen',5); 
Centreer('Even geduld a.u.b •••• ',7); 

end; 

M003 begin 
Centreer('Het trekproef-overzicht programma',4); 
Centreer('wordt geladen',5); 
centreer('Even geduld a.u.b •••• ·,7); 

end; 

M004 begin 

end; 

Centreer('Zorg dat er een diskette in', 4); 
Centreer('drive ' + Station + ' zit.', 5); 

end; 

{ Toon beeindigingsmogelijkheden } 
case Melding respons of 

MW_geen - : begin 

MW enter 

{ Er hoeft niet gewacht te worden op invoer van de 
gebruiker. De melding-window routine wordt meteen 
beeindigd. } 

end; 

begin 
GotoXY(5, 10); 
Write ( 'Druk '); 
WriteAcc('<Enter>', KL MLD VOORGR ACC, KL_MLD_ACHTERGROND); 
Write(' om door te gaan.'); 

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede_invoer) do 
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end; 

begin 
Leesveld(Dummy, ", Invoer_string, 0, 1, 1, 

Onzichtbaar, Sp toets); 
if (Sp toets = ENTER) then 
begin -

Goede invoer := True; 
Toon melding := Sp_toets; 

end -
else 
begin 

Cursor uit; 
waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -
end; 

end; 

begin 
GotoXY(l, 9); 
write ( 'Druk '); 
WriteAcc('<Enter>', KL MLD VOORGR ACC, KL_MLD_ACHTERGROND); 
Write(' om door te gaan,'); 
GotoXY(I, 10), 
Write( 'druk '); 
WriteAcc('<Esc>', KL MLD VOORGR ACC, KL_MLD_ACHTERGRONO); 
Write(' om handeling-af te breken'); 

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummy, ", Invoer string, 0, 1, 1, 
Onzichtbaar, Sp toets); 

if (Sp toets IN [ENTER, ESCAPE]) then 
begin -

Goede invoer := True; 
Toon melding := Sp toets; 

end - -
else 
begin 

Cursor uit; 
Waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -
end; 

end; 

{ Bepaal of het onderliggende scherm hersteld moet worden } 
if (Herstel_optie = Herstellen) then 

Herstel scherm; 
end; { Procedure Toon_melding } 

end. { Unit Meld H } 
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2.5 unit SCKERX K.PAa. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit : SCHERM H *} 
{* Versie 1.0 - *} 
{* Functie Bevat aIle schermen die in het hoofdmenu van het *} 
{* Trekproef-Analyse Programma gebruikt worden *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* CGA, EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 21 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 22 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Hoofdmenu *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Layout, Definit, Menu; 

type {*** Scherm-identificatiecodes ***} 
Scherm_id_type = (SO, SI, SlA, SI4); 

Procedure 
{* 

*} 

In 
FUnctie 
Uit 

Toon_scherm(Scherm_id: scherm_id_type); 

Scherm id -> identificatienummer van het te tonen scherm; 
Toont het opgegeven scherm. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Procedure Toon scherm(Scherm id: scherm_id_type); 
begin - -

case Scherm id of 
SO: begin- {Intro-scherm} 

Window(l, 1, 80, 22); 
TextBackground(KL INTRO ACHTERGROND); 
Toon kader(l, 1, ~O, 22; KL INTRO KADER, KL INTRO ACHTERGROND)i 
Window(2, 2, 79, 21); { gebIed binnen kader-} -
TextColor(KL INTRO VOORGR ACC); 
Centreer('TREKPROEF ANALYSE PROGRAMMA',2); 
centreer('Data-Acquisitie en Verwerking PC <-> DataTaker DTI00', 4); 
Textcolor(KL_INTRO_VOORGROND); 
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gen' ,20); 

GotoXY(4, 9); Write('Copyright (C) 1992, versie 3.02'); 
GotoXY(4, 10); Write('Lab. voor Omvormtechnologie')i 
GotoXY(4, 11); Write('Tel: 040 - 474521'); 
GotoXY(52, 9); Write('Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers'); 
GotoXY(52, 10); Write('Ir. L.J.A. Houtackers'}; 
GotoXY(52, 11); Write('Dhr. M. Th. de Groot'); 
GotoXY(52, 12); Write('W.J.C.M. Verstraelen'); 
GotoXY(52, 13); Write('C.P.I. van de Werff'); 
Toon kader(17, 16, 64, 18, KL INTRO KADER, KL INTRO ACHTERGROND); 
TextColor(KL INTRO VOORGROND)1 - --
GotoXY(20, 17); wrlte('voer toegangscode in: ( e poging)'); 
Toon horizontale lijn(19, KL INTRO KADER); 
TextColor (KL WERK INFO); - -
centreer('VOer toegangscode in of druk <Esc> om het programma te beeindi-

Toon titelbalk onder; 
Window(2, 2, 79, 21); { gebied binnen kader } 

end; 

Sl: begin { Hoofdmenu } 
Selecteer hele scherm; 
Toon titelbalk-boven('Sl: Hoofdmenu')i 
Toon-titelbalk-onder; 
Selecteer werkgebied(Kader); 
Initialiseer menu; 
Menu item('A', 'Data-acquisitie', 23, 4); 
Menu-item('V', 'Data-verwerking', 23, 6); 
Menu-item('O', 'Overzicht trekproeven op disk(ette)', 23, 8); 
Kenu:item('I', 'Verander programma-instellingen', 23, 10); 
Menu_item('E', 'Einde Trekproef-Analyse Programma', 23, 12); 
Toon menu; 
Toon-horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
Textcolor(KL WERK INFO); - -
Centreer( , Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door 

<Enter>', 17); 
TextColor(KL WERK VOORGROND); 

end; --

SlA begin 
Toon kader(19, 9, 61, 13, KL EINDE KADER, KL EINDE ACHTERGROND); 
Textcolor(KL EINDE VOORGROND); - --
TextBackground(KL EINDE ACHTERGROND); 
centreer(' Einde-Trekproef-Analyse Programma',10); 
Centreer(' Zeker weten (J/N)', 12); 

end; 

S14 begin { Wijzig-instellingen scherm } 
Selecteer hele scherm; 
Toon titelbalk-boven('S14: Hoofdmenu\Wijzigen programma-instellingen'); 
Toon-titelbalk-onder; 

poort:'); 

Se1ecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
GotoXY(3, 1); Write('l - Directory programma-bestanden:'); 
GotoXY(3, 4); Write('2 - Directory trekproeven:'); 
GotoXY(3, 7); Write('3 - Directory tijdelijke bestanden:'); 
GotoXY(3, 10); Write('4 - Door DataTaker DT100 gebruikte seriele (COM) 

GotoXY(3, 13); Write('5 - Type afdruk-eenheid:'); 
GotoXY(7, 17); Write('Uw keuze ( tIm , < > is terug):'); 
GotoXY(66, 17); Write('( = Help)'); 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(7, 2)1 wrlte(Copy(Cfg prog dir, 1, Length(Cfg-prog_d~r) - 1»; 
GotoXY(7, 5); Write (Copy (Cfg-data-dir, 1, Length(Cfg data d1r) - 1»; 
GotoXY{7, 8); Write (Copy (Cfg-tijd-dir, 1, Length(Cf9:tijd:dir) - 1»; 
GotoXY(7, 11); Write(Cfg COM~ort); 
GotoXY(7, 14); Write(Cfg~rint_type); 
GotoXY(17, 17); Write('l'); 
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end; 

GotoXY(23, 17); Write('5'); 
GotoXY(27, 17); write('Esc'); 
GotoXY(67, 17); Write('Fl'); 

end; 

end; { Procedure Toon scherm } 

end. { Unit Scherm H } 
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2.6 unit WIJZ INS.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit WIJZ INS *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Bevat routine v~~r het wijzigen van de vanuit het *} 
{* Trekproef-Analyse Programma instelbare parameters. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* CGA, EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 3 november 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging : 21 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) : Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Hoofdmenu *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } crt, 
{ Library } Invoer, Definit, KeyCodes, Diskfunc, Layout, Geluid, 

Inst IO, 
{ Hoofdmenu } SCherm_H, Fout_H, Meld_H, Help_H; 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Verander_instellingen; 

Siedt de mogelijkheid om de instellingen uit Trekprf.ins te 
wijzigen. Deze instellingen zijn opgeslagen in de Cfg ••••••• 
variabelen die gedefinieerd zijn in Definit.pas (Library). 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{*** Interne routines ***} 

Function Hoofdletters(Regel: String): String; 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

var Teller 

Regel -> tekst die in hoofdletters moet worden omgezet; 
Zet de opgegeven regel tekst om in hoofdletters; 
Retourneert de naar hoofdletters omgezette tekstregel. 

Integer; 
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begin 
for Teller := 1 to Length(Regel) do 

Regel [Teller] := UpCase(Regel[Teller]); 
Hoofdletters := Regel; 

end; { Interne functie Hoofdletters } 

Procedure 
{* 

Wijzig-prog_dir(Var Instelling_gewijzigd: Boolean); 

In : 
Functie : Wijzigt de drive/directory van de programma-bestanden; 
Uit : Instelling_gewijzigd -> geeft aan of instelling is gewijzigd. 

*} 

var Instelling String; 
OUde instelling 
Sp teets 
Dummy 

String; {Oorspronkelijke waarde instelling } 
Char; 
Char; 

Goede invoer Boolean; 

begin 
Instelling := Cfg-prog dir; 
Instelling := Copy(Instelling, 
oude_instelling := Instelling; 

1, Length (Instelling) - 1); { Verwijder '\'-teken } 
{ Bewaar oorspronkelijke instelling } 

Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Instelling, Instelling, Invoer_string, 60, 7, 2, Zichtbaar, 
Sp toets); 

case Sp toets of 
ESCAPE : begin { Herstel oorspronkelijke instelling } 

Instelling := Oude instelling; 
Goede invoer := True; 

EK Fl 

ENTER 

end; 

begin { Toon wijzig-instellingen helpscherm } 
Toon help(HOOl); 

end; -

begin { Controleer ingevoerde drive/directory } 
if «Length(Instelling) < 2) OR 

(NOT (UpCase(Instelling[I) IN ('A' •• 'Z']» OR 
(NOT (Instelling[2] = ':'» OR 
(Instelling[Length(Instelling)] = '\'» then 

Dummy := Toon fout(FOll, Herstellen, FW enter) 
else - -

end; 

if (NOT Station bestaat(Instelling[l]» then 
Dummy := Toon-fout(FOlO, Herstellen, FW enter) 

else - -
begin 

while(NOT Disk aanwezig(Instelling[I]» do 
begin -

Station := UpCase(Instelling[I]); { Drive-aanduiding } 
Dummy := Toon melding(M004, Herstellen, MW enter); 

end; - -
if (NOT Directory aanwezig(Instelling» then 

Dummy := Toon_feut(FOI2, Herstellen, FW_enter) 
else 
begin 

Goede invoer := True; 
InsteIling_gewijzigd := True; 

end; 
end; 

else 
Waarschuwingstoon; 
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end; 
end; 
Instelling :~ Instelling + '\'; 
Cfg prog dir :~ Hoofdletters(Instelling); 

end; { Interne procedure Wijzig_prog_dir } 

Procedure Wijzig data dir(Var Instelling gewijzigd: Boolean); 
{* - - -

In 
Functie : Wijzigt de drive/directory van de trekproeven; 
Uit Instelling_gewijzigd -> geeft aan of instelling is gewijzigd. 

*} 

var Instelling : String; 
Oude instelling 
Sp toets 
Dummy 

String; {Oorspronkelijke waarde instelling } 
Char; 
Char; 

Goede invoer Boolean; 

begin 
Instelling :~ Cfg_data_dir; 
Instelling := Copy(Instelling, 
Oude_instelling := Instelling; 

1, Length(Instelling) - 1); { Verwijder '\'-teken } 
{ Bewaar oorspronkelijke instelling } 

Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Instelling, Instelling, Invoer_string, 60, 7, 5, Zichtbaar, 
Sp toets); 

case Sp toets of 
ESCAPE : begin { Herstel oorspronkelijke instelling } 

Instelling := OUde instelling; 
Goede invoer := True; 

EK FI 

ENTER 

end; -

begin { Toon wijzig-instellingen helpscherm } 
Toon help(H001); 

end; -

begin { Controleer ingevoerde drive/directory } 
if «Length(Instelling) < 2) OR 

(NOT (UpCase(Instelling[1) IN ['A' •• 'Z')) OR 
(NOT (Instelling[2) = ':'» OR 
(Instelling[Length(Instelling)] = '\'» then 

Dummy := Toon fout(F011, Herstellen, FW enter) 
else - -

end; 

if (NOT Station bestaat(Instelling[I]» then 
Dummy := Toon-fout(FOIO, Herstellen, FW enter) 

else - -
begin 

while(NOT Disk aanwezig(Instelling[I]» do 
begin -

Station := UpCase(Instelling[l]); { Drive-aanduiding } 
Dummy := Toon melding(M004, Herstellen, MW enter); 

end; - -
if (NOT Directory aanwezig(Instelling» then 

Dummy :- Toon_fout(F012, Herstellen, FW_enter) 
else 
begin 

Instelling gewijzigd := True; 
Goede invoer := True; 

end; -
end; 

else 
Waarschuwingstoon; 
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end; 
end; 
Instelling := Instelling + '\'; 
Cfg data dir := Hoofdletters(Instelling); 

end; { Interne procedure Wijzig_data_dir } 

Procedure 
{* 

Wijzig_tijd_dir(Var Instelling_gewijzigd: Boolean); 

*} 

In 
Functie 
Uit 

Wijzigt de drive/directory van de tijdelijke bestanden; 
Instelling_gewijzigd -> geeft aan of instelling is gewijzigd. 

var Instelling String; 
OUde instelling 
Sp taets 
Dummy 

: String; {Oorspronkelijke waarde instelling } 
Char; 
Char; 

Goede invoer Boolean; 

begin 
Instelling := Cfg tijd dir; 
Instelling := Copy(Instelling, 
oude_instelling := Instelling; 

1, Length(Instelling) - 1); { Verwijder '\'-teken } 
{ Bewaar oorspronkelijke instelling } 

Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Instelling, Instelling, Invoer_string, 60, 7, 8, Zichtbaar, 
Sp toets); 

case Sp toets of 
ESCAPE : begin { Herstel oorspronkelijke instelling } 

Instelling := Oude instelling; 
Goede invoer := True; 

EK Fl 

ENTER 

end; -

begin { Toon wijzig-instellingen helpscherm } 
Toon help(H001); 

end; -

begin { Controleer ingevoerde drive/directory } 
if «Length(Instelling) < 2) OR 

(NOT (Upease(Instelling[l]) IN ['A' •• 'Z')) OR 
(NOT (Instelling[2] = ':'» OR 
(Instelling[Length(Instelling») = '\'» then 

Dummy := Toon fout(FOll, Herstellen, FW enter) 
else - -

end; 

if (NOT Station bestaat(Instelling[l)) then 
Dummy := Toon-fout(FOlO, Herstellen, FW enter) 

else - -
begin 

while(NOT Disk aanwezig(Instelling[l]» do 
begin -

Station := UpCase(Instelling[l]); { Drive-aanduiding } 
Dummy := Toon melding(M004, Herstellen, MW enter); 

end; - -
if (NOT Directory aanwezig(Instelling» then 

Dummy := Toon_faut(F012, Herstellen, FW_enter) 
else 
begin 

Instelling gewijzigd := True; 
Goede invoer := True; 

end; 
end; 

else 
Waarschuwingstoon; 
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end; 
end; 
Instelling :- Instelling + '\'; 
cfg tijd dir :- Hoofdletters(Instelling); 

end; T Interne procedure Wijzig_tijd_dir } 

Procedure 
{* 

Wijzig_COM-9oort(Var Instelling_gewijzigd: Boolean); 

In 
Functie : Wijzigt de door de DataTaker DT100 gebruikte seriale (OOM) poort; 
Uit : Instelling_gewijzigd -> geeft aan of OOM-poort is gewijzigd. 

*} 

var Instelling string; 
String; 
String; 

Oude instelling 
Invoer 
Sp toets 
Dummy 
Goede invoer 

begin 

: Char; 
Chari 
Boolean; 

{ Toon keuzemogelijkheden } 
TextColor(KL WERK VOORGRONO); 
GotoXY{1, 17)1 ClrEol; 
GotoXY(7, 17); Write{'Seriale poort OataTaker (COM ICOM 100M ):'); 
GotoXY(66, 17); Write('( - Help)'); 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(35, 17); write('1'); 
GotoXY(40, 17); Write('2'); 
GotoXY(45, 17); Write('3'); 
GotoXY(67, 17); Write('F1'); 

Instelling := Cfg OOM poort; 
oude_instelling :; Instelling; 

Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer, Invoer, Invoer integer, 1, 50, 17, Zichtbaar, Sp_toets); 
case Sp toets of -

ESCAPE : begin { Heratel oorspronkelijke instelling } 
Instelling := Oude instelling; 
Goede invoer := True; 

EK F1 

end; -

begin { Toon wijzig-instellingen helpscherm } 
Toon help(H001); 

end; -

ENTER : begin 
if (Invoer <> ") then 
begin 

case Invoer[1) of 
, l' : begin 

Instelling := 'COM1'; 
Goede invoer ;= True; 
Instelling gewijzigd := True; 

end; -

'2' begin 
Instelling := 'OOM2'; 
Goede invoer := True; 
Instelling gewijzigd := True; 

end; -

'3' begin 
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Instelling := 'ooM3'; 
Goede invoer := True; 
Instelling gewijzigd := True; 

end; -
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 
end; 
Cfg_ooM-poort := Instelling; 

end; { Interne procedure Wijzig_COM_poort } 

Procedure 
{* 

Wijzig-print_type(var Instelling_gewijzigd: Boolean); 

*} 

In 
Functie 
Uit 

Wijzigt het type afdruk-apparaat dat gebruikt wordt; 
Instelling_gewijzigd -> geeft aan of afdruk-apparaat is gewijzigd. 

var Instelling String; 
String; 
String; 
Char; 
Char; 
Boolean; 

Oude instelling 
Invoar 
Sp toets 
Dummy 
Goede invoer 

begin 
{ Toon keuzemogelijkheden } 
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(1, 17); ClrEol; 
GotoXY(7, 17); Write('Type afdruk-eenheid (HP aser/HPGL lotter/ een):'); 
GotoXY(66, 17); Write('( = Help)'); 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(31, 17); Write('L'); 
GotoXY(42, 17); Write('P'); 
GotoXY(50, 17); Write('G'); 
GotoXY(67, 17); Write('F1'); 

Instelling := Cfg-print type; 
oude_instelling := Installing; 

Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer, Invoer, Invoer string, 1, 58, 17, Zichtbaar, sp_toets); 
case Sp toets of -

ESCAPE : begin { Herstel oorspronkelijke instelling } 
Instelling := Oude instelling; 
Goede invoer := True; 

end; 

EK Fl begin { Toon wijzig-instellingen helpscherm } 
Toon help(HOOl); 

end; -

ENTER : begin 
if (Invoer <> I') then 
begin 

case Invoer[1] of 
'L', 'I' : begin 
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'P', 'p' 

'G', 'g' 

Instelling := 'HP LaserJet III'; 
Goede invoer := True; 
Instelling gewijzigd := True; 

end; -

begin 
Instelling := 'HPGL Plotter'; 
Goede invoer := True; 
Instelling gewijzigd := True; 

end; -

begin 
Instelling := 'Geen'; 
Goede invoer := True; 
InsteIling gewijzigd := True; 

end; -
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 
end; 
Cfg~rint_type := Instelling; 

end; { Interne procedure Wijzig_print_type } 

{*** Einde interne routines ***} 

Procedure Verander_instellingen; 

var Keuze 
Sp toets 
Dummy 

String; 
Char; 
Char; 

Instelling gewijzigd 
Einde_wijzIging 

Boolean; { Geeft aan of instellingen zijn gewijzigd } 
Boolean; 

begin 
Instelling gewijzigd := False; 
Einde wijzIging := False; 
while-(NOT Einde wijziging) do 
begin -

Toon scherm(SI4); {Toon wijzig-scherm } 
Leesveld(Keuze, ", Invoer integer, 1, 44, 17, Zichtbaar, Sp_toets); 
case Sp toets of -

ESCAPE : begin 

EK Fl 

ENTER 

Einde wijziging := True; 
end; -

: begin 
Toon_help(HOOl); { Toon wijzig-instellingen helpscherm } 

end; 

begin {Verwerk ingevoerde keuze } 
if (Keuze <> ") then 
begin 

case Keuze[l] of 
'1' : begin 

Wijzig prog dir(Instelling gewijzigd); 
e~; - - -

'2' begin 
Wijzig_data_dir(Instelling_gewijzigd); 
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end; 

'3' begin 
Wijzig tijd dir(Instelling gewijzigd); 

end; - - -

'4' begin 
Wijzig_COM-POort(Instelling_gewijzigd); 

end; 

'5' begin 
Wijzig~rint_type(Instelling_gewijzigd); 

end; 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 
end; 

if (Instelling gewijzigd) then 
begin -

{ Controleer of het instellingen-bestand bewaard kan worden } 
Station := Cfg~rog_dir[1]; 
while (NOT Disk_aanwezig(Cfg~rog_dir[1]» do 

Dummy := Toon melding(M004, Herstellen, MW enter); 
if (NOT Directory_aanwezig(Copy(Cfg-prog_dir~1, Length(Cfg~rog_dir) - 1») then 

Dummy := Toon fout(F012, Herstellen, FW enter) 
else - -
begin 

if «NOT Bestand aanwezig(Ctg prog dir + 'Trekprf.ins'» AND 
(Bepaal vrije ruimte(Cfg prog dir[l]) < 1024» then 

Dummy := Toon fout(F013, HersteIlen, FW enter) 
else - -
begin 

while (Schrijfbescherming(Cfg~rog_dir[1]» do 
begin 

Dummy := Toon fout(F014, Herstellen, FWenter); 
while (NOT Disk aanwezig(Cfg prog dir[lT» do 

Dummy := Toon-melding(M004~ Herstellen, MW enter); 
~d; - -
Bewaar instellingen; 

end; -
end; 

end; 
end; { Procedure Verander_instellingen } 

end. { Unit Instel.pas } 
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3. verwerking-gedeelte. 

3.1 programma VERWERK.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Progranuna VERWERK *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Dit is het startprogranuna voor het verwerking- *} 
{* gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma. *} 
{* *} 
{* Vanuit het hoofdmenu wordt een (gecodeerde) start- *} 
{* code doorgegeven. Deze moet voorkomen dat het *} 
{* verwerking-gedeelte direct gestart wordt i.p.v. *} 
{* via het hoofdmenu. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 23 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 1 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Progranuna versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Program Verwerk; 

{$N+,E+} 

uses { Run-time lib } 
{ Library } 

{ Verwerking } 

{ De SOxS7 co-processor wordt gbruikt indien deze 
aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, dan 
wordt deze geemuleerd d.m.v. de SOx87 run-time 
floating-point library } 

Crt, Graph, 
Definit, Inst 10, 
KeyCodes, Geluid, 
Scherm V, Meld V, 
St_verW; -

Diskfunc, Coderen, Menu, Int_opsl, 
BGI CBR, 
Fout_V, Lees_prf, Beg_afm, Hand_inv, 

Var Geldige grafische kaart 
Start code correct
Eindeyrogranuna 
Menukeuze 

Boolean; 
Boolean; 

: Boolean; 
Char; 
Char; Dummy 

{***************************************************************************} 
{* Interne functies en procedures *} 
{***************************************************************************} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 

Controleer_grafische_kaart(Var Geldige_grafische_kaart: Boolean); 

Controleert of de gebruikte computer-configuratie beschikt over 
een voor het verwerking-gedeelte benodigde EGA of VGA grafische 
kaart. 

: Geldige_grafische_kaart -> True, indien EGA of VGA grafische 
kaart aanwezig; 

False, indien ander type kaart 
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gevonden. 
*} 

var Grafische_kaart, Grafische_modus : Integer; 

begin 
DetectGraph(Grafische kaart, Grafische modus); 
if (NOT (Grafische kaart IN [EGA, EGA64, VGA, IBM8514]» then 

Geldige grafische kaart := False 
else - -

Geldige grafische kaart := True; 
end; { Interne procedure controleer_grafische_kaart } 

Procedure Lees_startcode(Var startcode_correct: Boolean); 
{* 

In 
Functie : Leest de startcode, nodig om het verwerking-gedeelte te kunnen 

starten, van de command-line. 
Uit Start code correct -> True, indien correcte startcode; 

*} 
begin 

False, indien verkeerde start code of ont
brekende startcode. 

{ Controleer of de command-line een startcode bevat } 
if (ParamCount < 1) then 

{ Geen start code opgegeven } 
Startcode correct := False 

else -
begin 

{ controleer start code } 
if (Decodeer(ParamStr(1» = ST CODE VER) then 

Startcode correct := True - -
else 

Startcode correct := False; 
end; 

end; { Interne procedure Lees_startcode } 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 
begin 

Toon_startprocedure; 

Geeft aan hoe het verwerking-gedeelte op een correcte manier 
moet worden gestart. 

WriteLn('Trekproef-Analyse Programma V3.02 - Verwerking-gedeelte'); 
WriteLn('(C) 1992 Laboratorium voor omvormtechnologie, Technische Universiteit 

Eindhoven'); 
WriteLn; 
WriteLn('FOUT: Het verwerking-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma V3.02'); 

kan aIleen worden gestart via het hoofdmenu (HOOFDMEN.EXE)'); 
Procedure Toon_startprocedure } 

WriteLn(' 
end; { Interne 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Lees_bestaande_trekproefgegevens; 

Selecteert een van de zich in de trekproef-directory bevindende 
trekproeven en leest deze in het interne geheugen, waarna evt. de 
beginafmetingen van de trekstrip kunnen worden aangepast. Vervol
zal deze trekproef worden verwerkt. 

var Afbreken Boolean; 
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begin 
Afbreken ;= False; 
Lees trekproef(Afbreken); 
if (NOT Afbreken) then 

Wijzig beginafmetingen(Afbreken); 
if (NOT Afbreken) then 

start verwerking trekproefgegevens; 
end; { Interne procedure Lees_bestaande_trekproefgegevens } 

Procedure 
{* 

Handmatige_invoer_trekproefgegevens; 

: In 
Functie Leest een FBS en MGG-file in via het toesenbord, waarna deze ver

der wordt verwerkt. 
uit 

*} 

var Afbreken : Boolean; 

begin 
Afbreken := False; 
Lees handmatig FBS(Afbreken); 
if (NOT Afbreken) then 

Lees handmatig MGG(Afbreken); 
if (NOT Afbreken) then 

start verwerking trekproefgegevens; 
end; {Interne procedure Handmatige_invoer_trekproefgegevens } 

{*** Hoofdroutine ***} 
begin 

CheckBreak := False; { DEBUG-faciliteit: in uiteindelijke versie false } 

Einde-programma := False; 
{ Lees startcode } 
Lees startcode(Startcode correct); 
if (NOT Start code correct) then 
begin -

Toon startprocedure; 
Einde-programma := True; 

end; 

{ Controleer of deze computer-configuratie beschikt over een correct type 
grafische kaart } 

if (NOT Einde programma) then 
begin -

Controleer grafische kaart(Geldige grafische kaart); 
if (NOT GeIdige grafIsche kaart) then -
begin - -

Dummy := Toon fout(F015, Niet herstellen, PH_enter); 
Einde-programma := True; -

end; 
end; 

{ Lees instellingen-bestand } 
if (NOT Einde-programma) then 
begin 

if (NOT Bestand aanwezlg('Trekprf.ins'» then 
begin -

Dummy := Toon fout(F016, Niet herstellen, PH_enter); 
Einde-programma := True; -

end 
else 

Lees instellingen; 
end; -
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if (NOT Einde-programma) then 
begin 

Init_trekproefgegevens_store; 

while (NOT Einde-programma) do 
begin 

{ Toon verwerkingmenu-scherm } 
Toon_scherm(S12); 

Kenukeuze :- Lees menukeuze; 
while (Kenukeuze ; EK PI) do 
begin -

Waarschuwingstoon; 
Kenukeuze := Lees menukeuze; 

end; -

{ Verwerk menukeuze } 
case Kenukeuze of 

'B', 'b' : begin 
Lees bestaande trekproefgegevens; 

end; - -

'H', 'h' 

'T', 't', 
ESCAPE 

end; 
end; 

begin 
Handmatige invoer trekproefgegevens; 

end; - -

begin 
Einde-programma := True; 

end; 

Verwijder trekproefgegevens store; 
end; - -

end. { Verwerk.pas } 
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3.2 unit BEG AFM.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* 
{* Unit 
{* Versie 
{* Functie 
{* 
{* 
{* Taal 
{* Systeemeisen 
{* 
{* Auteur 
{* Aanmaakdatum 
{* Datum laatste 
{* wijziging 
{* 
{* Copyright (C) 
{* 
{* 
{* Gebruikt in 
{* 

*} 
BEG AFM *} 
1.0- *} 
Bevat routines voor wijzigen van de beginafmetin- *} 
gen van de trekstrip. *} 

*} 
Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
IBM compatible XT of hoger *} 
EGA of VGA grafische kaart *} 
C.P.I. van de Werff *} 
27 november 1992 *} 

*} 
10 december 1992 *} 

*} 
Technische Universiteit Eindhoven, *} 
Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 

*} 
Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
Verwerking-gedeelte *} 

{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Definit, KeyCodes, Int opsl, Invoer, FBS_IO, Diskfunc, 

Geluid, Layout, -
{ Verwerking } Scherm_V, Meld_V, Fout_V; 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 

Uit 

Wijzig_beginafmetingen(var Afbreken: Boolean); 

Biedt de mogelijkheid tot het wijzigen van de beginmaten (breedte 
en dikte) van de trekstrip. Indien deze waarden worden gewijzigd, 
worden de FBS-gegevens aangepast a.d.h.v. de nieuwe beginmaten, 
waarna de FBS-file wordt herschreven. Wanneer van deze trekproef 
een SER en CNE-file aanwezig zijn, dan zullen deze worden gewist. 
Afbreken -> True, indien verwerking van deze trekproef wordt 

afgebroken; 
False, in alle andere gevallen. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{*** Interne procedures ***} 

Procedure Lees_nieuwe_afmetingen(var Nieuwe breedte, Nieuwe dikte: Real; 
var Annuleren: Boolean); -

{* 
In 
Functie 
Uit 

Leest de nieuwe beginbreedte en -dikte van de trekstrip in. 
Nieuwe breedte -> nieuwe beginbreedte van de trekstrip; 
Nieuwe-dikte -> nieuwe begindkte van de trekstrip; 
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Annuleren 

*} 

-> True, indien invoer van nieuwe afmetingen 
wordt afgebroken; 

False, indien breedte en dikte correct 
ingevoerd. 

var Goede invoer 
Maten-ingevoerd 
Invoer breedte 
Invoer-dikte 
Controle 

Boolean; 
Boolean; 
String; 
string; 
String; 
char; 
Char; 

Sp toets 
Doorgaan 

begin 
{ Toon scherm voor invoer nieuwe beginafmetingen } 
Toon scherm(Sl2llA); 
TextColor(KL_WERK_VOORGR_ACC); 

{ Geef aan nieuwe beginafmetingen de oude afmetingen als default-waarde } 
With Trekproefgegevens store do 
begin -

Invoer breedte := Real naar string(Beginbreedte, 3); 
Invoer:dikte := Real_naar_string(Begindikte, 3); 

end; 

Maten ingevoerd := False; 
while-(NOT Maten ingevoerd) do 
begin -

{ Lees nieuwe beginbreedte } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer breedte, Invoer breedte, Invoer_real, 6, 17, 12, 
Zichtbaar, Sp toets); -

if (Sp toets = ENTER) then 
begin -

Nieuwe breedte := string naar real(Invoer breedte)1 
if (Nieuwe breedte > 0) then - -
begin -

Goede invoer := True; 
GotoXY(17, 12); Write(Real naar string(Nieuwe breedte, 3):6); 

end - - -
else 

Waarschuwingstoon; 
end 
else 

waarschuwingstoon; 
end; 

{ Lees nieuwe begindikte } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer dikte, Invoer dikte, Invoer_real, 6, 17, 13, 
Zichtbaar, Sp toets); 

if (Sp toets = ENTER) then 
begin -

Nieuwe dikte := string naar real(InvOer dikte); 
if (Nieuwe dikte > 0) then - -
begin -

Goede invoer := True; 
GotoXY(17, 13); Write(Real naar string(Nieuwe dikte, 3):6); 

end - - -
else 

Waarschuwingstoon; 
end 
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} 

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 

{ Vraag om bevestiging nieuwe beginafmetingen: toon informatieregel } 
TextColor(KL WERK INFO); 
centreer('<J> = Correct <N> = Niet correct <Esc> = Annuleer', 17); 
TextColor(KL_WERK_VOORGR_ACC); 

Controle := 'N'; 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Controle, Controle, Invoer string, 1, 71, 15, Zichtbaar, Sp_toets); 
if (Length (Controle) > 0) then -
begin 

case Sp toets of 
ESCAPE : begin 

ENTER 

Goede invoer := True; 
Maten-ingevoerd := True, 
Annuleren := True; 

end; 

begin 
case Controle[l] of 

'J', 'j' : begin 

'N', 'n' 

Goede invoer := True; 
Maten-ingevoerd := True; 
Waarschuwingstoon; 
Doorgaan := Toon melding(M006, Herstellen, 

- MW enter escape); 
if (Doorgaan = ESCAPE) then- -

Annuleren := True; 
end; 

begin 
{ Gebruiker zal de nieuwe beginmaten nog eens 

moeten invoeren } 
Goede invoer := True; 
GotoXY(1,17); ClrEol; {Verwijderinformatie-regel 

end; 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end; 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end; 
end; { Interne procedure Lees_nieuwe_afmetingen } 

Procedure Herbereken_FBS(Nieuwe_breedte, Nieuwe_dikte: Real); 
{* 

In Nieuwe breedte -> nieuwe beginbreedte trekstrip; 
Nieuwe-dikte -> nieuwe begindikte trekstrip; 

Functie Herberekent de momentane breedte en dikte van de trekstrip 
a.d.h.v. de nieuwe beginbreedte en -dikte. 

Uit 
*} 
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var Meting_record : Metingpointer; 

begin 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Verander alle momentane breedte- en diktewaarden } 
Meting record := Ga naar eerste meting; 
while (Meting record <> NIL) do-
begin -

with Meting recordA do 
begin -

{ Corrigeer momentane breedte } 
Moment breedte strip := Moment breedte strip - Beginbreedte + 

- - Nieuwe:breedte; 

{ Corrigeer momentane dikte } 
Moment_dikte_strip :- Moment dikte strip - Begindikte + 

Nieuwe:dikte; 
end; 
{ Ga naar volgende meting } 
Meting record := Ga naar volgende meting; 

end; - - - -

{ Verander beginafmetingen } 
Beginbreedte := Nieuwe breedte; 
Begindikte := Nieuwe dIkte; 

~, -
end, { Interne procedure Herbereken_FBS } 

Procedure 
{* 

In 
Functie Zorgt dat de oorspronkelijke FBS-gegevens vervangen worden door 

de gecorrigeerde gegevens. Deze worden bewaard als V3.02 type 
FBS-file. Indien voor deze trekproef reeds een SER en CNE-file 
bestaat, dan worden deze verwijderd. 

Uit 
*} 

var Dummy : Char; 

begin 
{ Controleer of trekproef bewaard kan worden } 
Station := Cfg data dir[l]; 
while (NOT Disk aanwezig(Cfg data dir[l]» do 

Dummy := Toon-melding(M004; Herstellen, MW enter), 
while (Schrijfbescherming(Cfg data dir[l]» do 
begin - -

Dummy := Toon fout(F014, Herstellen, FW enter); 
while (NOT Disk aanwezig(Cfg data dir[l]» do 

Dummy := Toon-melding(M004; Herstellen, MW_enter); 
end; -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Verwijder bestaande FBS-file } 
Verwijder_bestand(Cfg_data_dir + Naam_trekproef + '.FBS t

); 

{ Verwijder SER-file (indien aanwezig) } 
if (Bestand aanwezig(Cfg data dir + Naam trekproef + '.SER'» then 

Verwijder:bestand(Cfg_data_dir + Naam_trekproef + '.SER'); 

{ Verwijder CNE-file (indien aanwezig) } 
if (Bestand aanwezig(Cfg data dir + Naam trekproef + '.CNE'» then 

verwijder:bestand(Cfg_data_dir + Naam_trekproef + '.CNE'); 
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{ Bewaar gecorrigeerde FBS-file } 
Bewaar V3 02 FBS(Cfg data dir + Naam trekproef + '.FBS'}; 

end; - - - - - -
end; { Interne procedure Bewaar_herberekende_FBS } 

{*** Einde interne procedures ***} 

Procedure Wijzig_beginafmetingen(var Afbreken: Boolean); 

var Einde wijziging 
Goede-invoer 
Annuleren 
Bevestig wijzigen 
Willekeurige toets 
Sp toets -
Dummy 
Nieuwe breedte 
Nieuwe-dikte 

begin 

Boolean; 
Boolean; 
Boolean; 
String; 

: String; 
Char; 
Char; 
Real; 
Real; 

Einde wijziging := False; 
while-{NOT Einde wijziging) do 
begin -

{ Toon scherm met huidige beginafmetingen } 
Toon scherm(S1211); 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
With Trekproefgegevens store do 
begin -

GotoXY(16, 1); Write(Naam trekproef,' (' + Materiaalsoort + " " 

GotoXY(17, 5); 
GotoXY(17, 6); 

end; 

Real-naar String(Richting tOY walsr, 0)+ '0)'); 
write(Real-naar-string(Beginbreedte; 3):6); 
Write (Real:naar:string (Begindikte, 3):6); 

{ Vraag of gebruiker de beginafmetingen van de trekstrip wil wijzigen } 
Bevestig wijzigen := 'N'; 
LeesveldTBevestig wijzigen, Bevestig wijzigen, Invoer_string, 1, 65, 8, 

Zichtbaar, Sp toets); -
if (Length(Bevestig wiJzigen) > 0) then 
begin -

1, 1, 

case Sp toets of 
ESCAPE : begin 

ENTER 

Einde wijziging := True; 
Afbreken := True; 

end; 

begin 
case Bevestig wijzigen[1] of 

, J', , j' : beg in 

'N', 'n' 

Annuleren := False; 
Lees nieuwe afmetingen(Nieuwe breedteNieuwe dikte, 

- - Annuleren); -
if (NOT Annuleren) then 
begin 

Herbereken FBS(Nieuwe breedte, Nieuwe_dikte); 
Bewaar herberekende FBS; 
Dummy -:= Toon_melding(M007, Niet_herstellen, 

Leesveld(Willekeurige_toets, ", Invoer_string, 0, 

Onzichtbaar, Dummy); 
Einde wijziging := True; 

end; -
end; 

begin 
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{ Beginafmetingen van de trekstrip hoeven niet te 
worden gewijzigd } 

Einde wijziging := True; 
end; -

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 
end; 

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 
end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end; { Procedure Wijzig_beginafmetingen } 

end. { unit Beg_afm.pas } 
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3.3 unit CND CALC. PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit CNE CALC *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie Bevat routines voor het verkrijgen van de CNE- *} 
{* gegevens van de geselecteerde trekproef. *} 
{* Indien de CNE-file van deze trekproef reeds be- *} 
{* staat, dan zal deze van disk(ette) worden gelezen. *} 
{* Bestaat de CNE-file van deze trekproef nog niet, *} 
{* dan zullen de cNE-gegevens worden berekend en ver- *} 
{* volgens worden bewaard. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 8 december 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 24 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Unit CNE_calc; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Definit, KeyCodes, Invoer, Diskfunc, Int_opsl, Layout, 

CNE 10, Geluid, Vid buff, 
{Verwerking } scherm_V, Fout_V, Meld_V; 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Leest CNE-file van de betreffende trekproef indien deze bestaat 
(de naam van de te lezen CNE-file staat in de datastore Trekproef
gegevens store). 
Indien de CNE-file van deze trekproef nog niet bestaat, dan zul
len de CNE-gegevens worden berekend en bewaard op disk(ette). 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const DELTA EPS 0 
ONDERGRENS INTERVAL 
BOVENGRENS-INTERVAL 

= le-5, { Relatieve nauwkeurigheid voordeformatie } 
- 0.0; {Ondergrens schattingsinterval voordeformatie } 
= 0.6; {Bovengrens schattingsinterval voordeformatie } 

{*** Interne functies en procedures ***} 
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Procedure 
{* 

Bereken_Cn(EPS_O: Real; Var C, n: Real); 

EPS 0 -> Voordeformatie; 

*} 

In 
Functie 

Uit 

Berekent de karakteristieke deformatieweerstand en de ver
stevigingsexponent van het trekstripmateriaal. 
De C en n worden bepaald via de kleinste kwadraten-methode. V~~r 
de beschrijving hiervan wordt verwezen naar de bij het Trekproef
Analyse Programma versie 3.02 horende Analyse-verslag. 
C -> kar. deformatieweerstand; 
n -> verstevigingsexponent; 

var Recordpointer 
P 

Metingpointer; 
Array [1 •• 2, 1 •• 21 of Real; 

InvP 
R 

Array [1 •• 2, 1 •• 21 of Real; { Inverse matrix van P } 
Array [1 •• 2] of Real; 

w Real; { Gewichtsfunctie } 
w kwadr 
Determinant 

Real; { Kwadratische gewichtsfunctie } 
Real; { Determinant van matrix U } 

begin 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Initialiseer matrix-elementen } 
P[1,11 := 0; P[1,21 := 0; P[2,11 := 0; P[2,21 := 0; 
R[11 := 0; R[2] := 0; 

{ Vul de matrices P en R } 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do-
begin 

with Recordpointer A do 
begin 

{ Bepaal de waarde van de gebruikte gewichtsfunctie (w := oeff) } 
w := Moment eff spanning; 
w_kwadr := SQR(w); 

{ Bijwerken elementen van matrix P en R } 
P[1,11 := P[1,11 + (w kwadr * SQR(Ln(EPS 0 + Moment eff rek»); 
P[1,21 := P[1,21 + (w-kwadr * Ln(EPS_O +-Moment_eff:rek»; 
P[2,2] := P[2,2] + w kwadr; 
R[1] := R[1] + (w kwadr * Ln(EPS 0 + Moment eff Rek) * 

Ln(Moment eff spanning»; - -
+ (w_kwadr *-Ln(MOment_eff_spanning»; R[2] 

end; 
:= R[2] 

Recordpointer := Ga_naar_volgende_meting; 
end; 
P[2,1] := P[1,2]; { de vergelijking voor het 

aan de vergelijking voor 

{ Bepaal determinant van matrix P } 

bepalen van P[2,1] is gelijk 
het bepalen van P[1,2] } 

Determinant := «P[1,1] * P[2,21) - (P[1,2] * P[2,1]»; 

{ Bepaal inverse matrix van P } 
InvP[1,11 := (P[2,2] / Determinant); 
InvP[1,2] := (-P[1,21 / Determinant); 
InvP[2,1] := (-P[2,1] / Determinant); 
InvP[2,2] := (P[1,1] / Determinant); 

{ Bepaal C en n } 
n := «InvP[1,1] * R[1]) + (InvP[1,2] * R[2]»; 
C := EXP«InvP[2,1] * R[1]) + (InvP[2,2] * R[2]»; 

end; 
end; { Interne procedure Bereken Cn } 
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Function Nadai(Rek, C, n: Real): Real; 
{* 

In Rek -> model 1: momentane effectieve rek; 

Functie 

Uit : 
*} 

model 2: momentane effectieve rek + voordeformatie; 
C -> karakteristieke deformatieweerstand; 
n -> verstevigingsexponent; 
Berekent de momentane vloeispanning volgens de verstevigings
functie van Nadai. 
Retourneert de momentane vloeispanning; 

begin 
Nadai := (C * Exp(Ln(Rek) * n»; 

end; { Interne functie Nadai } 

Procedure 
{* 

Bereken_vloeispanningen; 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Berekent aIle momentane vloeispanningen volgens model 1 (geen 
voordeformatie) en model 2 (weI voordeformatie). De resultaten 
worden opgeslagen in de Trekproefgegevens_store. 

var Recordpointer : Metingpointer; 

begin 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
while (Recordpointer <> NIL) do-
begin 

with Recordpointer A do 
begin 

Moment vloeisp modell := 
Moment:vloeisp:mode12 := 

Nadai(Moment eff rek, C modell, n modell); 
Nadai(Voordeformatie + Moment eff-rek, 

c_mode12, n_model2); - -
end; 
Recordpointer := Ga_naar_volgende_meting; 

end; 
end; 

end; { Interne procedure Bereken_vloeispanningen } 

Function Kwadratensom spanningsverschil(EPS 0: Real): Real; 
{* - -

In EPS ° -> voordeformatie; 
Functie : Berekent en retourneert de kwadratensom van de afstanden (in 

Y-richting) tussen de effectieve spanning en de vloeispanning 
(berekend via de exponentiele verstevigingsfunctie van Nadai), 
waarbij rekening wordt gehouden met de voordeformatie. 

Uit 
*} 

var Recordpointer 
Kwadratensom 
Afstand 
C 
n 

begin 

Metingpointer; 
Real; 
Real; { Afstand tussen aeff(i) en af(i) } 
Real; { Kar. deformatieweerstand } 
Real; { Verstevigingsexponent } 

{ Verstevigingsfunctie: bepaal de C en n voor de opgegeven voordeformatie } 
Bereken_Cn(EPS_O, C, n); 

Kwadratensom := 0; 
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Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do-
begin 

with Recordpointer A do 
begin 

Afstand := Moment eff spanning - Nadai(Moment eff rek + EPS_O, C, n); 
Kwadratensom := Kwadratensom + SQR(Afstand); - -

end; 
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
Kwadratensom spanningsverschil := Kwadratensom; 

end; { Interne-functie Kwadratensom_spanningsverschil } 

Procedure 
{* 

Lees_grenzen_interval(var Ondergrens_EpsO, Bovengrens_EpsO: Real); 

*} 

In 
Functie 

Cit 

: 
Bepaalt de grenzen van het schattingsinterval dat wordt gebruikt 
voor het bepalen van de voordeformatie. 
Ondergrens EpsO -> ondergrens schattingsinterval; 
Bovengrens:EpsO -> bovengrens schattingsinterval; 

var Invoer grens 
Controle 

String; 
String; 
Char; 
Boolean; 
Boolean; 
Char; 

Sp toets 
Goede invoer 
Grenzen ingevoerd 
Dummy -

begin 
Grenzen ingevoerd := False; 
while (NOT Grenzen ingevoerd) do 
begin -

{ Lees ondergrens } 
Invoer grens := Real naar string(ONDERGRENS INTERVAL, 1); 
Goede Invoer := False; - -
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer grens, Invoer_grens, Invoer_real, 4, 34, 10, Zichtbaar, 
Sp toets); 

if «SP toets = ENTER) AND (Invoer_grens <> "» then 
begin -

Ondergrens EpsO := String naar real(InvOer grens); 
if «Onderqrens EpsO < ONDERGRENS INTERVAL) OR 

(Ondergrens-EpsO >= BOVENGRENS INTERVAL» then 
Dummy := Toon-fout(F021, HerstelIen, FW enter) 

else - -
begin 

Goede invoer := True; 
GotoXY(34, 10); Write(Real_naar_string(Ondergrens_EpsO, 2):4); 

end; 
end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

{ Lees bovengrens } 
Invoer grens := Real naar string(BOVENGRENS INTERVAL, 1); 
Goede Invoer := False; - -
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer grens, Invoer_grens, Invoer_real, 4, 34, 11, Zichtbaar, 
Sp toets); 

if «SP toets = ENTER) AND (Invoer_grens <> "» then 
begin -

Bovengrens_EpsO := string_naar_real(InVoer_grens); 
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if «Bovengrens EpsO <= Ondergrens EpsO) OR 
«BOvengrens EpsO - BOVENGRENS-INTERVAL) > 0.001» then 

Dummy := Toon fout(F022, HerstelIen, FW enter) 
else - -
begin 

Goede invoer := True; 
GotoXY(34, 11); Write (Real_naar_string(BOvengrens_EpsO, 2):4); 

end; 
end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

{ Vraag of de grenzen correct zijn ingevoerd } 
Controle := 'N'; 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Controle, Controle, Invoer string, 1, 36, 13, Zichtbaar, Sp_toets); 
if «Sp toets = ENTER) AND (Controle <> "» then 
begin -

case Controle(l) of 
, J', , j' : beg in 

'N', 'n' 

else 

Goede invoer := True; 
Grenzen ingevoerd := True; 

end; -

begin 
Goede invoer := True; 

end; 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end; 
end; { Interne procedure Lees_grenzen_interval } 

Function Bereken voordeformatie: Real; 
{* -

*} 

In 
Functie Berekent en retourneert de voordeformatie die het trekstrip

materiaal reeds heeft ondergaan. 
OOrspronkekijke ontwerper van de routine: A.C.E.C. Melis. 

Uit : 

var Dummy Char; 
String; Dummystring 

Ondergrens EpsO 
Bovengrens-EpsO 
Midden_interval_EpsO 
xl, x3 
yO, y1, y2, y3, y4 
stop interval 

Real; { Ondergrens ingevoerde schattingsinterval EO } 
: Real; { Bovengrene ingevoerde schattingsinterval EO } 

Real; { Midden ingevoerde schattingsinterval EO } 
Real; { eO op 1/4 resp. 3/4 van schattingsinterval } 
Real; { Kwadratensom bij bovengenoemde eO-waarden } 
Real; 

{ <----Schattingsinterval-----> 

r~-----::-----r~-----::-----r4 
og xl mi x3 bg 

} 

og = ondergrens schattingsinterval 
mi = midden schattingsinterval 
bg = bovengrens schattingsinterval 
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begin 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

Max_rel_nauwkeurigheid := DELTA_EPS_O; 

{ Toon acherm-info ter bepaling voordeformatie } 
Toon scherm(S124C}; 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13 , 1); wrTte(Naam trekproef , ' (' + Materiaalaoort + " " 

Real-naar String(Richting tov walsr, O)+ '0)'); 
GotoXY(46, 8); Write(Real-naar-string(ONDERGRENS INTERVAL, 2):4); 
GotoXY(58, 8); Write(Real:naar:string(BOVENGRENS:INTERVAL, 2):4}; 

{ Lees grenzen schattingsinterval } 
Lees_grenzen_interval(Ondergrens_EpsO, Bovengrens_EpsO); 

{ Toon wacht-melding } 
Bewaar scherm; 
Dummy:= Toon_melding(M014, Niet_herstellen, MW_geen); 

{ Bepaal de voordeformatie } 
Midden_interval_EpsO := «Ondergrens_EpsO + Bovengrens_EpsO) 12}; 
yO :- Kwadratensom spanningsverschil(Ondergrens EpsO); 
y2 := Kwadratensom:spanningsverschil(Midden_interval_EpsO); 
y4 := Kwadratensom_spanningsverschil(BOvengrens_EpsO); 

{ Vind het minimum d.m.v. variant op 'binary search' algorithme } 
repeat 

xl := «Ondergrens EpsO + Midden interval EpsO) I 2); 
yl := Kwadratensom:spanningsverschil(xl);-

if (yl < y2) then 
begin 

{ Minimum ligt in het gebied og -> mi } 
Bovengrens EpsO := Midden interval EpsO; 
y4 := y2; - --
Midden interval EpeO := xl; 
y2 := yl; -

end 
else 
begin 

x3 := ({Midden interval EpsO + Bovengrens EpsO) I 2); 
y3 := Kwadrateneom_spanningsverschil(x3);-

if (y3 < y2) then 
begin 

{ Minimum ligt in het gebied mi -> bg } 
Ondergrens EpeO := Midden interval EpeO; 
yO := y2; - --
Midden interval EpsO := x3; 
y2 := y3; -

end 
else 
begin 

{ Minimum ligt in het gebied xl -> x3 } 
Ondergrene EpsO := Xl; 
yO := yl; -
Bovengrens EpsO := x3; 
y4 := y3; -

end; 
end; 
stop interval := Midden interval EpsO * Max reI nauwkeurigheid; 

until «Ondergrens EpsO > (Bovengrens EpsO --stopinterval» AND 
(Bovengrens:EpsO < (Ondergrens:EpsO + Stopinterval»); 

end; 
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{ Toon gevonden voordeformatie op het seherm } 
Herstel scherm; 
Textcolor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(2, 13); ClrEol; Write('Voordeformatie trekstripmateriaal: 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(37, 13); write(Real naar string(Midden interval EpsO, 5):7); 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); - -
TextColor(KL WERK INFO); - -
Centreer('Druk een willekeurige toets om door te gaan ••• ·, 17); 
Leesveld(Dummystring, ", Invoer_string, 0, 1, 1, Ziehtbaar, Dummy); 

Bereken voordeformatie := Midden interval EpsO; 
end; { Interne funetie Bereken_voordeformatIe } 

Procedure 
{* 

In 
Functie Berekent de voordeformatie, C en n en voor elke meting de 

momentane vloeispanningen met en zonder voordeformatie. 
De resultaten worden opgeslagen in de Trekproefgegevens_store. 

uit 
*} 

begin 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Bereken de voordeformatie } 
Voordeformatie := Bereken_voordeformatie; 

{ Bereken C en n volgens model 1 (geen voordeformatie) } 
Bereken_Cn(O, C_model1, n_model1); 

{ Bereken C en n volgens model 2 (wel voordeformatie) } 
Bereken_Cn(Voordeformatie, C_mode12, n_mode12); 

{ Bereken de momentane vloeispanningen volgens model 1 en 2 } 
Bereken vloeispanningen; 

end; -
end; { Interne procedure Bereken_CNE_gegevens } 

{*** Einde interne functies en procedures ***} 

var Dummy Char; 
Dummystring : string; 

begin 
station := Cfg data dir[l]; 
{ Controleer of diskette aanwezig } 
while (NOT Disk aanwezig(station» do 

Dummy :- Toon:melding(M004, Herstellen, MW_Enter); 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Bepaal of reeds een CNE-file voor deze trekproef aanwezig is } 
if (Bestand aanwezig(Cfg data dir + Naam trekproef + '.CNE'» then 
begin - - - -

Dummy := Toon melding(M012, Niet herstellen, MW geen); 
Lees V3 02 CNE(Cfg data dir + Naam trekproef + '.CNE', CNE totaal); 
Delay(2'l5'00); - - - -

end 
else 
begin 

Bereken_CNE_gegevens; 
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Dummy := Toon melding(M013, Niet herstellen, MW geen); 
{ Bewaar eNE-file: controleer of-diskette aanwezig } 
while (NOT Disk aanwezig(Station» do 

Dummy := Toon-melding(M004, Herstellen, MW Enter); 
{ Bewaar cNE-file: controleer op schrijfbescherming } 
while (Schrijfbescherming(Station» do 
begin 

Dummy :- Toon fout(F014, Herstellen, FW enter); 
while (NOT Disk aanwezig(station» do -

Dummy := Toon-melding(M004, Herstellen, MW enter); 
e~; - -
Bewaar V3 02 CNE(Cfg data dir + Naam_trekproef + ·.CNE·); 
Delay(2000);- --

end; 

{ Bepaal kleinste kwadratensom spanningsverschil voor model 1 en 2 } 
Kwadratensom1 := Kwadratensom spanningsverschil(O); 
Kwadratensom2 := Kwadratensom:spanningsverschil(Voordeformatie); 

{ Toon CNE-gegevens op het scherm } 
Toon scherm(S124B); 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACe); 
GotoXY(13, 1); WrIte(Naam trekproef,' (. + Materiaalsoort + ., ., 

Real-naar String(Richting tOY walsr, 0)+ '0)'); 
GotoXY(34, 3); Write(Aantal metingen); --
GotoXY(35, 7); Write(Real naar string(C modell, 0):7); 
GotoXY(35, 8); Write(Real-naar-string(n-model1, 2):7}; 
GotoXY(35, 11); Write(Real naar string(C model2, 0):7); 
GotoXY(35, 12); write(Real-naar-string(n-model2, 2):7); 
GotoXY(35, 13); Write(Real-naar-string(Voordeformatie, 5):7); 
Textcolor(KL WERK INFO); - -
centreer('Druk een willekeurige toets om door te gaan ••• ·, 17); 
Leesveld(Dummystring, •• , Invoer string, 0, 1, 1, Onzichtbaar, Dummy); 

end; -
end; { Procedure Lees_maak_cNE_gegevens } 

end. { CNE_calc.pas } 
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3.4 unit FOUT V.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit FOUT V *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Bevat aIle fout-boodschappen die in het verwerking-*} 
{* gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma *} 
{* kunnen voorkomen. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 23 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziqinq 20 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-qedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, Layout, 
{ Library } Definit, Invoer, KeyCodes, Vid_buff, Cursor, Geluid, 
{Verwerking } Meld_V; 

type {*** Fout-identificatiecodes ***} 
Fout id type = (F014, FOIS, F016, F017, FOI8, F019, F020, F021, F022, 

- - F023, F024, F025, F026, F027, F028, F029, F030, F031, 
F032); 

{*** Bepaal respons van fout-window ***} 
Fout_respons_type = (FW_Geen, FW_enter, FW_enter_escape); 

Function Toon fout(Fout id: Fout id type; 
- Herstel optie: Herstel type; 

{* 
In 

Functie 

Uit 
*} 

Fout_reipons: Fout_resPons_type): Char; 

Fout id -> code behorende bij een bepaalde foutboodschap; 
Herstel_optie -> geeft aan of na het beeindigen van de foutbood

schap het onderliggende scherm moet worden 
hersteld; 

Fout_respons -> geeft aan hoe de gebruiker de window kan beein
digen; 

Toont de opgegeven foutboodschap op het scherm. 
Retourneert (voor deze window correcte) speciale toets-code. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 
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Function Toon fout(Fout id: Fout id type; 
- Herstel optie: Herstel type; 

Fout_respons: Fout_respons_type): Char; 

var Goede invoer 
Dummy-

Boolean; 
: String; 

Char; Sp_toets 

begin 
{ Bepaal of het huidige scherm bewaard moet worden } 
if (Herstel optie = Herstellen) then 

Bewaar_sclierm; 

Waarschuwingstoon; 
{ Maak window (excl. inhoud) } 
Window(21, 8, 60, 19); 
Toon kader(l, 1, 40, 12, KL FOUT KADER, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
Window(23, 9, 59, 18); - -
Textcolor(KL FOUT VOORGROND); 
TextBackground(KL-FOUT ACHTERGROND); 
ClrScr; --

{ Toon foutboodschap, afhankelijk van Fout id code } 
case Fout id of 

F014 : begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '014', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
Centreer('Diskette in station' + station + ' heeft', 4); 
Centreer('schrijfbescherming.', 5); 

end; 

F01S begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc('015', KL FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Deze computer-configuratie beschikt'); 
WriteLn('niet over een voor het verwerking-'); 
WriteLn('gedeelte benodigde EGA of VGA grafi-'); 
WriteLn('sche kaart.'); 

end; 

F016 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '016', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Instellingen-bestand "Trekprf.ins"'); 
WriteLn('niet gevonden in de huidige direc-'); 
WriteLn( 'tory.'); 
writeLn; 
WriteLn('De verwerking kan niet worden voort-'); 
WriteLn('gezet zonder dit bestand.'); 

end; 

F017 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '017', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('De trekproef-directory'); 
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WriteLn(Copy(Cfg data dir, 1, Length(Cfg data dir) - 1»; 
WriteLn('bevat geen trekproef-gegevens.'); -

end; 

F018 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc('018', KL FOUT VOORGR ACC, KL_FOUT_ACHTERGRONO); 
Centreer ( , Ongeldige dr i ve-aanduicI"ing. I, 4); -
WriteLn; 
WriteLn('Bet in de trekproef-directory OP-'); 
WriteLn('gegevens disk(ette)station heeft op'); 
WriteLn('deze computer-configuratie geen'); 
WriteLn('betekenis.')1 

end; 

F019 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc('019', KL FOUT VOORGR ACC, KL FOUT ACBTERGRONO); 
Centreer( , Trekproef-directory nie'"t gevonden. ~ 4); - -
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn(' station' + station + ' bevat geen directory'); 
WriteLn(' , + Copy(Cfg_data_dir, 1, Length(Cfg_data_dir) - 1»; 

end; 

F020 begin 
GotoXY(13, 1); WriteC'Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteACc( '020', KL FOUT_VOORGR ACC, KL_FOUT_ACBTERGRONO); 
WriteLn; 
WriteLn; 
writeLn; 
WriteLn('Van de geselecteerde trekproef ont-'); 
WriteLn('breekt de bijbehorende MGG-file.'); 
WriteLn('Bierdoor kan deze trekproef niet'); 
WriteLn('worden verwerkt.'); 

end; 

F021 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'}; 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '021', KL FOUT_VOORGR ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('De ingevoerde ondergrens moet GROTER'); 
Write ('of GELIJK zijn aan de onderste grens-'); 
WriteLn('waarde en KLEINER zijn dan de'); 
WriteLn('bovenste grenswaarde.'); 

end; 

F022 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '022', KL FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGRONO); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('De ingevoerde bovengrens moet GROTER'); 
WriteLn('zijn dan de ingevoerde ondergrens en'); 
WriteLn('KLEINER of GELIJK zijn aan de'); 
WriteLn('bovenste grenswaarde.'); 

end; 

F023 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '023', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACBTERGRONO); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Bet is niet mogelijk om nog een sub-'ll 
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WriteLn('set van deze trekproef aan te maken'); 
WriteLn('(het maximum van 26 subsets is be-'); 
WriteLn('reikt). Om een nieuwe subset te'); 
WriteLn('cre8ren zal een bestaande subset'); 
WriteLn('moeten worden verwijderd.'); 

end; 

F024 : begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '024', KL FOUT VOORGR ACC, KL FOUT ACHTERGROND); 
Centreer( 'Disk(ette) in station ;- + station +" I is voL', -4); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Er kunnen geen nieuwe trekproeven of'); 
WriteLn('meting-subsets worden toegevoegd.'); 

end; 

F025 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '025', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Bij (op 66n na) aIle metingen is de'); 
WriteLn("'WIS"-markering aangezet.'); 
WriteLn; 
WriteLn('De nieuwe meting-subset kan aIleen'); 
WriteLn('worden aangemaakt indien deze mini-'ll 
WriteLn('maal twee metingen bevat.'); 

end; 

F026 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '026', KL FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Directory voor de opslag van tij-'); 
WriteLn('delijke bestanden')i 
WriteLn(Copy(Cfg tijd dir, 1, Length(Cfg tijd dir) - 1»; 
WriteLn('bestaat-niet7'); - -

end; 

F027 : begin 
GotoXY(13, 1); WriteC'Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteACc( '027', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
writeLn; 
WriteLn('De disk(ette) in station' + station + I bevat'); 
WriteLn('onvoldoende vrije ruimte om de voor'); 
WriteLn('het tonen of afdrukken van grafieken'); 
WriteLn('noodzakelijke tijdelijke bestanden')1 
WriteLn('te kunnen opslaan.'); 

end; 

F028 begin 
GotoXY(13, 1); write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); writeACC( '028', KL FOUT_VOORGR ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Er is geen printer/plotter geselec-'); 
writeLn('teerd om de grafiek op af te drukken.'); 

end; 

F029 begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
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F030 

F031 

F032 

end; 

GotoXY(22, 1); WriteAcc( '029', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('printer/plotter reageert niet.'); 
WriteLn; 
WriteLn('Controleer of de printer/plotter is'); 
WriteLn('ingeschakeld en ON-LINE staat.'); 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '030', KL FOUT VOORGR ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
centreer('De door U gekozen x/Y-gregevens', 4); 
Centreer('kunnen niet m.b.v. een dubbel-', 5); 
Centreer('logarithmische schaalverdeling', 6); 
Centreer('worden getoond. " 7); 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc( '031', KL_FOUT_VOORGR_ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('Verkeerd afdruk-apparaat geselec-'); 
WriteLn('teerd.'); 
WriteLn; 
WriteLn('Rapporten kunnen alleen worden'); 
WriteLn('afgedrukt op een laserprinter.'); 

end; 

begin 
GotoXY(13, 1); Write('Fout no.'); 
GotoXY(22, 1); WriteAcc('032', KL FOUT VOORGR ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
Centreer( 'Printer reageert niet.·, 4);- -
centreer('Controleer of de printer is , 6); 
Centreer('ingeschakeld en ON-LINE staat.', 7); 

end; 

{ Toon beeindigingsmogelijkheden } 
case Fout respons of 

FW geen- begin 
- { Er hoeft niet gewacht te worden op invoer van de 

FW enter 

end; 

gebruiker. De melding-window routine wordt meteen 
beeindigd. } 

begin 
GotoXY(5, 10); 
Write( 'Druk '); 
WriteAcc('<Enter>', KL FOUT VOORGR ACC, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
Write ( , om door te gaan.');- -

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummy, ", Invoer string, 0, 1, 1, 
Onzichtbaar, Sp toets); 

if (Sp toets = ENTER) then 
begin -

Goede invoer := True; 
Toon tout := sp_toets; 

end 
else 
begin 
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end; 

Cursor uit; 
Waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -
end; 

end; 

begin 
GotoXY(l, 9); 
Write ( 'Druk '); 
WriteAcc( '<Enter>', KL FOOT VOORGR ACC, KL_FOOT_ACBTERGROND); 
Write ( , om door te gaan,');- -
GotoXY(l, 10); 
Write ( 'druk '); 
WriteAcc( '<Esc>', KL FOOT VOORGR ACC, KL_FOOT_ACHTERGROND); 
Write(' om handeling-af te breken'); 

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummy, ", Invoer string, 0, 1, 1, 
Onzichtbaar, Sp toets); 

if (Sp toets IN [ENTER, ESCAPE]) then 
begin -

Goede invoer := True; 
Toon tout := sp_toets; 

end 
else 
begin 

Cursor uit; 
Waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -
end; 

end; 

{ 8epaal of het onderliggende scherm hersteld moet worden } 
if (Berstel optie = Berstellen) then 

Berstel sCherm; 
end; { Procedure Toon fout } 

end. { Onit Fout V } 
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3.5 Unit GRAFIEK.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit GRAFIER *} 
{* Versie ; 1.0 *} 
{* Functie Bevat routines voor het maken van de standaard- *} 
{* grafieken uit het standaard meet rapport en het *} 
{* zelf definieren van een grafiek. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur : C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 1 januari 1993 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging : 29 januari 1993 *} 
{* *} 
{* copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

unit Grafiek; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, Graph, Printer, 
{ Library } Definit, ReyCodes, Graf geg, Diskfunc, Int opsl, 

Menu, Geluid, Plot def,-Grafplot, Vid buff; 
Invoer, 

{ verwerking } Scherm_V, Meld_V, Fout_V; -

type {*** Uitvoerapparaat voor feedback aan gebruiker ***} 
uitvoer_type = (Beeldscherm, Plotter, Laserprinter); 

Procedure Maak stdgl kracht weg lin(Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

{* 
In 

Functie 

Uit 

*} 

Uitvoer medium -> geeft aan of de grafiek naar het scherm of 
- naar de printer moet worden verzonden; 

Maakt standaardgrafiek 1: Kracht-weg kromme. 
X-as weg (1 - 10)/10 
Y-as kracht (F) 
As-type (X/Y) lin/lin 
Fout_opgetreden -> True, indien tonen/afdrukken succesvol; 

- False, indien fout opgetreden; 

Procedure Maak stdg2 ber span gem span lin{Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

{* 
In 

Functie 

Uitvoer_medium -> geeft aan of de grafiek naar het scherm of 
naar de printer moet worden verzonden; 

Maakt standaardgrafiek 2: berekende spanningen - gemeten span

X-as 
Y-as 

ningen; 
effectieve spanning (aeff) 
vloeispanning vlgs model 2: af - C.[£eff + eO]8 
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As-type (X/Y) : lin/lin 
Uit Fout_opgetreden -> - True, indien tonen/afdrukken succesvol; 

- False, indien fout opgetreden; 
*} 

Procedure Maak stdg3 gem spanning eff rek lin(Uitvoer medium: uitvoer type; 
- - - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

(* 
In 

Functie 

Uit 

*} 

Uitvoer medium -> geeft aan of de grafiek naar het scherm of 
- naar de printer moet worden verzonden; 

Maakt standaardgrafiek 3: gemeten spanning - effectieve rek; 
X-as : effectieve rek (eeff) 
Y-as : effectieve spanning (aeff) 
As-type (X/Y) : lin/lin 
Fout opgetreden -> - True, indien tonen/afdrukken succesvol; 

- - False, indien fout opgetreden; 

Procedure Maak stdg4 gem spanning eff rek 10g(Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

(* 
In 

Functie 

Uit 

*} 

Uitvoer medium -> geeft aan of de grafiek naar het scherm of 
- naar de printer moet worden verzonden; 

Maakt standaardgrafiek 4: gemeten spanning - effectieve rek, 
X-as : effectieve rek (eeff) 
Y-as effectieve spanning (aeff) 
As-type (X/Y) log/log 
Fout opgetreden -> - True, indien tonen/afdrukken succesvol; 

- - False, indien fout opgetreden; 

Procedure Maak stdg5 ber spanning eff rek lin(Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

(* 
In 

Functie 

Uit 

*} 

Uitvoer medium -> geeft aan of de grafiek naar het scherm of 
- naar de printer moet worden verzonden; 

Maakt standaardgrafiek 5: berekende spanning - effectieve rek, 
X-as effectieve rek (eeff) 
Y-as vloeispanning vlgs model 2: af = C.leeff + eO]n 
As-type (X/Y) : lin/lin 
Fout opgetreden -> - True, indien tonen/afdrukken succesvol; 

- - False, indien fout opgetreden; 

Procedure Maak stdg6 ber spanning eff rek 10g{Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

{* 
In 

Functie 

Uit 

*} 

Uitvoer_medium -> geeft aan of de grafiek naar het scherm of 
naar de printer moet worden verzonden; 

Maakt standaardgrafiek 6: berekende spanning - effectieve rek; 
X-as effectieve rek (eeff) 
Y-as vloeispanning vlgs model 2: af = C.[eeff + eO]n 
As-type (X/Y) log/log 

: Fout opgetreden -> - True, indien tonen/afdrukken succesvol; 
- - False, indien fout opgetreden; 

Procedure Maak stdg7 verh breedte dikte rek{Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

{* 
In : Uitvoer medium -> geeft aan of de grafiek naar het scherm of 

naar de printer moet worden verzonden; 
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Functie Kaakt standaardgrafiek 7: verhouding dikte/breedte-rek; 
X-as dikte-rek (£3) 
Y-as breedte-rek (£2) 
As-type (X/Y) : lin/lin 

Uit Fout opgetreden -> True, indien tonen/afdrukken succesvol; 
- - False, indien fout opgetreden; 

*} 

Procedure Kaak stdg8 anisotropie functie eff rek(Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

{* 
In uitvoer_medium -> geeft aan of de grafiek naar het scherm of 

naar de printer moet worden verzonden; 
Functie 

Uit 

*} 

Kaakt standaardgrafiek 8: anisotropiefactor als functie van de 

X-as 
Y-as 
As-type (X/Y) 
Fout_opgetreden 

effectieve rek; 
effectieve rek (£eff) 
anisotropiefactor (R) 
lin/lin 
-> - True, indien tonen/afdrukken succesvoli 

- False, indien fout opgetreden; 

Procedure 
{* 

Definieer_grafiek; 

In 
Functie stelt de gebruiker in staat om zelf een grafiek te definieren, 

d.w.z. men kan zelf kiezen welke gegevens op de X-as en Y-as 
tegen elkaar worden uitgezet. 

Uit 
*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const A4 PORTRAIT ORIENTATION - Chr(27)+Chr(38)+Chr(108)+Chr(48)+Chr(79); 
{ Deze code-zet de pagina-orientatie van de HP LaserJet III terug op 

portrait A4. Deze code heeft tevens tot gevolg dat de printer een 
form-feed uitvoert. } 

{*** Interne functies ***} 

Function Aanmaak grafiekbestanden mogelijk: Boolean; 
{* - -

*} 

In 
Functie : Bepaalt of aan aIle pre-condities wordt voldaan om de grafiek

bestanden Graphlnp.txt en PlotDef.txt te kunnen creeren. 
Retourneert: True, indien aan aIle pre-condities voldaan; 

False, indien aanmaken grafiekbestanden niet 
mogelijk. 

Uit : 

var Dummy 
Foutsituatie 

Chari 
Boolean; 

begin 
{ Controleer of dikette aanwezig is } 
station := Cfg tijd dir[l]; 
while (NOT Disk aanwezig(station» do 

Dummy :- Toon:melding(K004, Herstellen, KW_enter); 
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Foutsituatie := False; 
{ Controleer of in Cfg tijd dir genoemde directory bestaat } 
if (NOT Directory aanw9zig(Copy(Cfg tijd dir, 1, Length(Cfg tijd dir) - I)l) then 
begin - - - - -

Dummy := Toon fout(F026, Niet_herstellen, FW_enter); 
Foutsituatie := True; 

end; 

{ Controleer of disk(ette) voldoende ruimte bevat voor het opslaan van de 
tijdelijke grafiekbestanden } 

if (NOT Foutsituatie) then 
if (Bepaal vrije ruimte(Station) < MAX_LENGTE_GRAFIEKBESTANDEN) then 
begin - -

Dummy := Toon fout(F027, Niet_herstellen, FW_enter); 
Foutsituatie := True; 

end; 

{ Controleer of disk(ette) schrijfbeveiligd is } 
if (NOT Foutsituatie) then 

while (Schrijfbescherming(Station» do 
begin 

Dummy := Toon fout(F014, Herstellen, FW enter); 
while (NOT Disk aanwezig(Station» do -

Dummy := Toon-melding(M004, Herstellen, MW enter); 
end; - -

if (Foutsituatie) then 
Aanmaak grafiekbestanden mogelijk := False 

else - -
Aanmaak grafiekbestanden mogelijk := True; 

end; { Interne functie Aanmaak_grafiekbestanden_mogelijk } 

Function Afdrukken grafiek mogelijk: Boolean; 
{* --

In 
Functie : Controleert of aan alle pre-condities wordt voldaan om een 

grafiek te kunnen afdrukken op een printer/plotter. 
Retourneert: - True, indien grafiek kan worden afgedrukt; 

- False, indien grafiek niet kan worden afgedrukt. 
Uit 

*} 

var Dummy 
Foutsituatie 

begin 

Char; 
Boolean; 

Foutsituatie := False; 
{ Controleer of printer/plotter geselecteerd is } 
if (Cfg~rint_type = 'Geen') then 
begin 

Dummy := Toon fout(F028, Niet herstellen, FW_enter); 
Foutsituatie := True; -

end; 

{ Controleer of printer/plotter gereed is voor afdrukken grafiek } 
if (NOT Foutsituatie) then 
begin 

if (Cfg~rint_type » 'HP LaserJet III') then 
begin 

{SI-} 
write (Lst, , '); 
{$I+} 
if (IOResult <> 0) then 
begin 

Dummy := Toon fout(F029, Niet_herstellen, FW_enter); 
Foutsituatie := True; 
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end; 
end; 

if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
begin - -

{$I-} 
{ Test of HPGL plotter op COM2 gereed is om af te drukken: indien niet 

gereed, druk fout F029 af. } 
{ Methode om dit te testen op dit moment niet bekend ••• } 
{$I+} 

end; 
end; 

if (Foutsituatie) then 
Afdrukken grafiek mogelijk := False 

else - -
Afdrukken grafiek mogelijk := True; 

end; { Interne functie Afdrukken_grafiek_mogelijk } 

Procedure Lees_as_gegevens(var Code: Integer; var As tekst, Grafiek tekst: String; 
var Log_schaal_mogelijk: BOolean); -

{* 

*} 

In 
Functie 

uit 

Bepaalt welke gegevens op de X of Y-as van een grafiek komt te 
staan. 
Code -> 

As tekst -> 
Grafiek tekst -> 
Log_schaal_mogelijk -> 

Geeft aan welke gegevens op de betreffende as 
komen te staan: 
1 trekkracht 
2 breedte strip 
3 dikte strip 
4 opp. dwarsdoorsnede strip 
5 eff. spanning 
6 vloeispanning model 1 (zonder EO) 
7 vloeispanning model 2 (met EO) 
8 eff. rek 
9 breedte-rek 
10 dikte-rek 
11 anisotropiefactor 
12 relatieve weg 
tekst bij betreffende as; 
onderdeel grafiektitel; 
geeft aan of de betreffende gegevens ook 
logarithmisch kunnen worden weergegeven. 

var Menukeuze : Char; 

begin 
{ Lees menukeuze } 
Menukeuze := Lees menukeuze; 
while (NOT (UpCase(Menukeuze) IN ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 

begin 
Waarschuwingstoon; 
Menukeuze := Lees menukeuze; 

end; -

{ Verwerk menukeuze } 
case Menukeuze of 

, A', , a ' : beg in 

'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L']» do 

Code := 01; 
As tekst := 'trekkracht F [N]'; 
Grafiek tekst := 'kracht'; 
Log schaal mogelijk := True; 

end; - -
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'B', 'b ' begin 
Code := 02; 
As tekst := 'breedte b [mm]'; 
Grafiek tekst := 'breedte trekstrip'; 
Log schaal mogelijk :- True; 

end; - -

, C', , c' : begin 
Code := 03; 
As tekst := 'dikte s [mm]'; 
Grafiek tekst := 'dikte trekstrip'; 
Log schaal mogelijk := True; 

end; - -

'0', 'd' : begin 

'E', 'e' 

'F', If' 

'G', 'g' 

'H', 'h' 

'I', 'i' 

'J', 'j' 

'K', 'k' 

Code := 04; 
As tekst := 'oppervlak dwarsdoorsnede A [mmA 2]'; 
Grafiek tekst := 'opp. dwarsdoorsnede strip'; 
Log schaal mogelijk := True; 

end; - -

begin 
Code := OS; 
As tekst := 'effectieve spanning (gemeten) [N/mmA 2]'; 
Grafiek tekst := 'gemeten spanning'; 
Log schaal mogelijk := True; 

end; - -

begin 
Code := 06; 
As tekst := 'berekende spanning (C, n) [N/mmA 2]'; 
Grafiek tekst := 'berekende spanning'; 
Log schaal mogelijk := 

end; - -
True; 

begin 
Code := 07; 
As tekst := 'berekende spanning (C, n, EpsO) [N/mmA 2]'; 
Grafiek tekst := 'berekende spanning'; 
Log schaal mogelijk :-

end; - -
True; 

begin 
Code := 08; 
As tekst := 'effectieve rek [-I'; 
Grafiek tekst := 'effectieve rek'; 
Log schaal mogelijk := 

end; - -
True; 

begin 
Code := 09; 
As tekst := 'breedte-rek [-]'; 
Grafiek tekst := 'breedte-rek'; 
Log schaal mogelijk := False; 

end; - -

begin 
Code := 10; 
As tekst := 'dikte-rek [-1'; 
Grafiek tekst := 'dikte-rek'; 
Log schaal mogelijk := False; 

end; - -

begin 
Code 
As tekst 
Grafiek tekst 

:= 11; 
:= 'anisotropiefactor R [-I'; 
:= 'anisotropiefactor'; 
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Log schaal mogelijk := True; 
end; - -

'L', 'I' begin 
Code := 12; 
As tekst := 'relatieve weg 5/10 [-]'; 
Grafiek tekst := 'weg'; 
Log schaal mogelijk := True; 

end; - -
end; 

end; { Interne procedure Lees_as_gegevens } 

{*** Einde interne functies ***} 

Procedure Maak stdgl kracht weg lin(Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

var Reeks Reekspointer; 
Grafiekpointer; 
Metingpointer; 
Boolean; 

Waarde 
Meting rec 
Grafiek afdrukken 
Dummy Char; 

begin 
Fout opgetreden := False; 
if (Aanmaak grafiekbestanden mogelijk) then 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Vul Grafiekgegevens store } 
Label X := 'reI. weg 5/10 [-]'; 
Label-Y := 'trekkracht F [N]'; 
Grafiektitel:= 'Grafiek 1: kracht - weg kromme ('+ Naam_trekproef +')'; 
Schaal := 0; { lin/lin } 
Toon parameters := 0; { Niet tonen } 
if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
begin - -

Plot type := 1; { HPGL } 
Naam-plotfile := 'COM2'; 

~; -
if (Cfg print type = 'HP LaserJet III') then 
begin - -

Plot type := 2; { Laser } 
Naam~lotfile := 'LPTl'; 

end; 
Afmeting := 0; { Landscape AS : standaard meetrapport-formaat } 
Plaats := 0; { Top of page } 
Plot_volgnummer := 0; { First plot } 

Reeks := Toevoegen reeksbeschrijving; 
with Reeks A do -
begin 

{ Reeksbeschrijving eerste (en enigste) reeks } 
Reeks label := "; 
Lijntype := 1; { Doorgetrokken lijn } 

{ Vul Grafiekwaarden-lijst } 
Meting rec := Ga naar eerste meting; 
while (Meting ree <> NIL) do-
begin -

with Meting rec A do 
begin -

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
with Waarde A do -
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begin 
{ Vul grafiekwaarde-record } 
X coord :- Exp(MOment eff rek) - 1; 
Y-coord :- Moment trekkracht; 

end; -
end; 
Meting rec := Ga_naar_volgende_meting; 

end; -
end; 

{ Bepaal minima en maxima meetwaarden } 
Min X := 0; 
Max-X := Zoek max X; 
Min-Y := 0; - -
Max-Y :- Zoek_max_Y; 

Aanmaken_GraphInp_txt; 

if (Uitvoer medium == Beeldscherm) then 
begin -

{ Toon grafiek op beeldscherm } 
Bewaar scherm; 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, VGADISP); 
RestoreCrtMode; 
Berstel scherm; 
if (Gra1iek afdrukken) then 
begin -

if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

{ Afdrukken na tonen op beeldscherm altijd A4 Landscape formaat } 
Afmeting := 1; { Landscape A4 } 
Aanmaken_PlotDef_txt; 

if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, BPGL) 

else - -
begin 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, BPLJ3); 
Write(Lst, A4 PORTRAIT ORIENTATION); -

end; - -
end; 

end; 
end 
else 
begin 

{ Druk grafiek af zonder deze op het scherm te tonen } 
if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

Aanmaken PlotDef txt; 
if (Cfg-print type = 'BPGL Plotter') then 

Grafiek afdrukken :- Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 
else - - -

Grafiek_afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, BPLJ3); 
end 
else 

{ Grafiek kan niet 
Fout opgetreden := 

end; -

worden afgedrukt } 
True; 

{ Einde tonen/afdrukken grafiek } 
Wis grafiekgegevens store; 
verwijder bestand(c1g tijd dir + 'GraphInp.txt'); 
verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + 'PlotDef.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + Naam~lotfile); 

end; - --
end; 

end 

- 73 -



else 
{ Niet mogelijk om tijdelijke grafiekbestanden aan te maken } 
Fout opgetreden := True; 

end; { Procedure Maak_stdgl_kracht_weg_lin } 

Procedure Maak_stdg2_ber_span_gem_span_lin(Uitvoer_medium: uitvoer_type; 
var Fout_opgetreden: Boolean); 

var Reeks Reekspointer; 
Grafiekpointer; 
Metingpointer; 
Boolean; 

Waarde 
Meting rec 
Grafiek afdrukken 
Dummy - Char; 

begin 
Fout opgetreden :- False; 
if (Aanmaak grafiekbestanden mogelijk) then 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Vul Grafiekgegevene store } 
Label X := 'eff. spanning (gemeten) [N/mmA 2)'; 
Label-Y := 'berekende spanning (C, n, EpeO) [N/mmA 2)'; 
Grafiektitel:- 'Grafiek 2: berek. span. - gemeten span. (ideaal: lijn onder 

45 graden) ('+ 

Schaal := 
Toon-parameters := 
if (Cfg-print_type 
begin 

Naam trekproef + ')'; 
0; {-lin/lin } 
11 { Tonen } 
= 'HPGL Plotter') then 

Plot type := 1; { HPGL } 
Naam~lotfile := 'COM2'; 

end; 
if (Cfg print type 
begin - -

= 'HP LaserJet III') then 

Plot type := 2; { Laser } 
Naam~lotfile := 'LPT1'; 

end; 
Afmeting := 0; { Landscape A5 : standaard meetrapport-formaat } 
Plaats := 1; { Bottom of page } 
Plot_volgnummer := 1; { Second plot } 

{ Eerste reeks: werkelijke verloop } 
Reeks := Toevoegen reeksbeschrijving; 
with Reeks A do -
begin 

{ Reeksbeschrijving eerste (en enigste) reeks } 
Reeks label := 'werkelijk'; 
Lijntype := 1; { Doorgetrokken lijn } 

{ Vul Grafiekwaarden-lijst } 
Meting rec := Ga naar eerste meting; 
while (Meting ree <> NIL) do-
begin -

with Meting rec A do 
begin -

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
with Waarde A do -
begin 

{ Vul grafiekwaarde-record } 
X coord := Moment eff spanning; 
Y-coord := Moment:vloeisp_mode12; 

end; 
end; 
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Meting rec := Ga_naar_volgende_meting; 
end; -

end; 

{ Bepaal minima en maxima meetwaarden over EERSTE reeks } 
Min X := 0; 
Max -X : = Zoek max Xi 
Min-Y := 0; - -
Max-Y := Zoek_max_Y; 

{ Tweede reeks: ideaal verloop -> lijn onder hoek van 45 0 } 

Reeks := Toevoegen reeksbeschrijving; 
with ReeksA do -
begin 

Reeks label := 'ideaal '; 
LijntyPe := 1; { Doorgetrokken lijn } 

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; { Punt linksonder } 
WaardeA.X coord := Min Xi 
WaardeA.Y:coord := Min:Y; 

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; { Punt rechtsboven } 
if (Max X > Max Y) then 
begin - -

WaardeA.X coord := Max_X; 
WaardeA.Y-coord := Max_X; 

end 
else 
begin 

WaardeA.X coord := Max Y; 
WaardeA.Y-coord := Max:Y; 

end; 
end; 

{ Bepaal maxima meetwaarden over beide reeksen } 
Max X := Zoek max Xi 
Max-Y := zoek:max:Y; 

Aanmaken_Graphlnp_txt; 

if (Uitvoer medium = Beeldscherm) then 
begin -

{ Toon grafiek op beeldscherm } 
Bewaar scherm; 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, VGADISP); 
RestoreCrtHode; - -
Herstel scherm; 
if (Grafiek afdrukken) then 
begin -

if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

{ Afdrukken na tonen op beeldscherm altijd A4 Landscape formaat } 
Afmeting := 1; { Landscape A4 } 
Aanmaken_PlotDef_txt; 

if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 

else - - -
begin 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPLJ3); 
Write (Lst , A4 PORTRAIT ORIENTATION); -

end; - -
end; 

end; 
end 
else 
begin 
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{ Druk grafiek af zonder deze op het acherm te tonen } 
if (Afdrukken_grafiek_mogelijk) then 
begin 

Aanmaken PlotDef txt; 
if (Cfg-print_type = 'HPGL Plotter') then 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 
else - -

end 
else 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, HPLJ3); 

{ Grafiek kan niet worden afgedrukt } 
Fout opgetreden := True; 

end; -

{ Einde tonen/afdrukken grafiek } 
Wis grafiekgegevens store; 
verwijder bestand(Cfg tijd dir + 'Graphlnp.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + 'PlotDef.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + Naam-plotfile); 

end; - --
end; 

end 
else 

{ Niet mogelijk om tijdelijke grafiekbestanden aan te maken } 
Fout opgetreden := True; 

end; { Procedure Maak_stdg2_ber_span_gem_span_lin } 

Procedure Maak stdg3 gem spanning eff rek lin(Oitvoer medium: Oitvoer type; 
- - - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

var Reeks Reekspointer; 
Grafiekpointer; 
Metingpointer; 
Boolean; 

Waarde 
Meting rec 
Grafiek afdrukken 
Dummy Char; 

begin 
Fout opgetreden := False; 
if (ianmaak grafiekbestanden mogelijk) then 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Vul Grafiekgegevens store } 
Label X := 'effectieve rek (-]'; 
Label-Y := 'effectieve spanning [N/mmA 2]'; 
Grafiektitel:= 'Grafiek 3: gemeten spanning - rek kromme ('+ Naam_trekproef 

Schaal := 
Toon parameters := 
if (Cfg-print_type 
begin 

Plot type := 
Naam:plotfile := 

end; 
if (Cfg-print_type 
begin 

0, { lin/lin} 
0; { Niet tonen } 
= 'HPGL Plotter') then 

1; { HPGL } 
'COM2'; 

= 'HP LaserJet III') then 

Plot type := 2; { Laser} 
Naam-plotfile := 'LPT1'; 

end; -
Afmeting := 0; 
Plaats := 0; 
Plot_volgnummer := 0; 

{ Landscape AS : standaard meetrapport-formaat } 
{ Top of page } 
{ First plot } 

Reeks := Toevoegen_reeksbeschrijving; 

- 76 -



with Reeks A do 
begin 

{ Reeksbeschrijving eerste (en enigste) reeks } 
Reeks label := "; 
Lijntype := 1; { Doorgetrokken lijn } 

{ Vul Grafiekwaarden-lijst } 
Meting rec := Ga naar eerste meting; 
while (Meting ree <> NIL) do-
begin -

with Meting rec A do 
begin -

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
with Waarde A do -
begin 

{ Vul grafiekwaarde-record } 
X coord := Moment eff rek; 
Y-coord := Moment-eff-spanning; 

end; - -
end; 
Meting rec := Ga_naar_volgende_meting; 

e~; -
end; 

{ Bepaal minima en maxima meetwaarden } 
Min X := 0; 
Max-X := Zoek_max_X; 
Min-Y := 0; 
Max-Y := Zoek_max_Y; 

Aanmaken_Graphlnp_txt; 

if (Uitvoer medium = Beeldscherm) then 
begin -

{ Toon grafiek op beeldscherm } 
Bewaar scherm; 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, VGADISP); 
RestoreCrtMode; 
Herstel scherm; 
if (Grafiek afdrukken) then 
begin -

if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

{ Afdrukken na tonen op beeldscherm altijd A4 Landscape formaat } 
Afmeting := 1; { Landscape A4 } 
Aanmaken_PlotDef_txt; 

if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 

else - -
begin 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPLJ3); 
Write (Lst, A4 PORTRAIT ORIENTATION); -

end; - -
end; 

end; 
end 
else 
begin 

{ Druk grafiek af zonder deze op het scherm te tonen } 
if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

Aanmaken PlotDef txt; 
if (Cfg-print_type = 'HPGL Plotter') then 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 
else - -

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, HPLJ3); 
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end 
else 

{ Grafiek kan niet worden afgedrukt } 
Fout opgetreden := True; 

e~; -

{ Einde tonen/afdrukken grafiek } 
Wis grafiekgegevens store; 
verWijder bestand(Cfg tijd dir + 'Graphlnp.txt'); 
verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + 'PlotDef.txt'); 
verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + Naam_plotfile); 

end; - --
end; 

end 
else 

{ Niet mogelijk om tijdelijke grafiekbestanden aan te maken } 
Fout opgetreden := True; 

end; { Procedure Maak_stdg3_gem_spanning_eff_rek_lin } 

Procedure Maak stdg4 gem spanning eff rek 10g(Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

var Reeks Reekspointer; 
Grafiekpointer; 
Metingpointer; 
Boolean; 

Waarde 
Meting rec 
Grafiek afdrukken 
Dummy Char; 

begin 
Fout opgetreden := False; 
if (Aanmaak grafiekbestanden mogelijk) then 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Vul Grafiekgegevens store } 
Label X := 'effectieve rek (log) [-]'; 
Label-Y := 'effectieve spanning (log) [N/mmA 2]'; 
Grafiektitel:= 'Grafiek 4: gemeten spanning - rek kromme (dubbellog) (' + 

Naam trekproef + ')'; 
:= 1; {-log/log} 

Toon parameters := 0; { Niet tonen } 
Schaal 

if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
begin - -

Plot type := 1; { HPGL } 
Naam:plotfile := 'COM2'; 

end; 
if (Cfg print type 
begin - -

= 'HP LaserJet III') then 

Plot type := 2; { Laser } 
Naam:plotfile := 'LPTl'; 

end; 
Afmeting := 0; { Landscape AS : standaard meetrapport-formaat } 
Plaats := 1; { Bottom of page } 
Plot_volgnummer := 1; { Second plot } 

Reeks := Toevoegen reeksbeschrijving; 
with Reeks A do -
begin 

{ Reeksbeschrijving eerste (en enigste) reeks } 
Reeks label := "; 
Lijntype := 1; { Doorgetrokken lijn } 

{ Vul Grafiekwaarden-lijst } 
Meting_rec := Ga_naar_eerste_meting; 
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while (Meting rec <> NIL) do 
begin -

with Meting rec A do 
begin -

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
with Waarde A do -
begin 

{ Vul grafiekwaarde-record } 
X coord := Moment eff rek; 
Y-coord := Moment-eff-spanning; 

end; - -
end; 
Meting rec := Ga_naar_volgende_meting; 

end; -
end; 

{ Bepaal m1n~a en maxima meetwaarden } 
Min X := Zoek min X; 
Max-X := Zoek-max-X; 
Min-Y := Zoek-min-Y; 
Max-Y := Zoek:max:Y; 

{ Maak tijdelijke grafiekbestanden aan } 
Aanmaken_GraphInp_txt; 

if (Uitvoer medium = Beeldscherm) then 
begin -

{ Toon grafiek op beeldscherm } 
Bewaar scherm; 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, VGADISP); 
RestoreCrtMode; 
Herstel scherm; 
if (Grafiek afdrukken) then 
begin -

if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

{ Afdrukken na tonen op beeldscherm altijd A4 Landscape formaat } 
Afmeting := 1; { Landscape A4 } 
Aanmaken_PlotDef_txt; 

if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 

else - -
begin 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPLJ3); 
Write (Lst, A4 PORTRAIT ORIENTATION); -

end; - -
end; 

end; 
end 
else 
begin 

{ Druk grafiek af zonder deze op het scherm te tonen } 
if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

Aanmaken PlotDef txt; 
if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 
else - -

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, HPLJ3); 
end 
else 

{ Grafiek kan niet 
Fout opgetreden := 

end; -

worden afgedrukt } 
True; 

{ Einde tonen/afdrukken grafiek } 
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Wis grafiekgegevens store; 
verwijder bestand(Cfg tijd dir + 'Graphlnp.txt'); 
verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + 'PlotDef.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + Naam-plotfile); 

end; - --
end; 

end 
else 

{ Niet mogelijk om tijdelijke grafiekbestanden aan te maken } 
Fout opqetreden :- True; 

end; { Procedure Maak_stdg4_gem_spanning_eff_rek_log } 

Procedure Maak stdg5 ber spanning eff rek lin(Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - - - var Fout_opqetreden: Boolean)1 

var Reeks Reekspointer; 
Grafiekpointer; 
Metingpointer; 
Boolean; 

Waarde 
Meting rec 
Grafiek afdrukken 
Dummy - Char; 

begin 
Fout opqetreden := False; 
if (Aanmaak grafiekbestanden mogelijk) then 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Vul Grafiekgegevens store } 
Label X := 'effectieve rek [-]'; 
Label-Y := 'berekende spanning (C, n, 
Grafiektitel:= 'Grafiek 5: berekende 

Naam trekproef + ')', 
- Schaal :- 0; { lin/lin } 

Toon parameters := 0; { Niet tonen } 
if (Cfg-print type - 'HPGL Plotter') then 
begin -

Plot type := 1; { HPGL } 
Naam~lotfile :- 'COM2'; 

end; 
if (Cfg-print_type 
begin 

- 'HP LaserJet III') then 

Plot type := 2; { Laser } 
Naam-plotfile := 'LPTl'; 

end; -

EPSO) [N/mm"2)'; 
spanning - rek kromme 

Afmeting := 0; 
Plaats := 0; 

{ Landscape AS : standaard meetrapport-formaat } 
{ Top of page } 

Plot_volgnummer :- 0; { First plot } 

Reeks := Toevoegen reeksbeschrijvingl 
with Reeks" do -
begin 

{ Reeksbeschrijving eerste (en enigste) reeks } 
Reeks label := "; 
Lijntype := 1; { Doorgetrokken lijn } 

{ Vul Grafiekwaarden-lijst } 
Meting rec := Ga naar eerste meting; 
while (Meting ree <> NIL) do-
begin -

with Meting rec" do 
begin -

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
with Waarde" do -
begin 
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{ Vul grafiekwaarde-record } 
X coord := Moment eff rek; 
Y-coord := Moment-vloeisp model2; 

end; --
end; 
Meting rec := Ga_naar_volgende_meting; 

end; -
end; 

{ Bepaal minima en maxima meetwaarden } 
Min X := 0; 
Max-X := Zoek max X; 
Min-Y := 0; - -
Max-Y := Zoek_max_Y; 

{ Maak tijdelijke grafiekbestanden aan } 
Aanmaken_GraphInp_txt; 

if (Uitvoer medium = Beeldscherm) then 
begin -

{ Toon grafiek op beeldscherm } 
Bewaar scherm; 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, VGADISP); 
RestoreCrtMode; 
Herstel scherm; 
if (Grafiek afdrukken) then 
begin -

if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

{ Afdrukken na tonen op beeldscherm altijd A4 Landscape formaat } 
Afmeting := 1; { Landscape A4 } 
Aanmaken_PlotDef_txt; 

if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 

else - -
begin 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPLJ3); 
Write (Lst, A4 PORTRAIT ORIENTATION); -

end; - -
end; 

end; 
end 
else 
begin 

{ Druk grafiek af zonder deze op het scherm te tonen } 
if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

Aanmaken PlotDef txt; 
if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 
else - -

end 
else 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, HPLJ3); 

{ Grafiek kan niet 
Fout opgetreden := 

end; -

worden afgedrukt } 
True; 

{ Einde tonen/afdrukken grafiek } 
Wis grafiekgegevens store; 
verwijder bestand(Cfg tijd dir + 'GraphInp.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + 'PlotDef.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + Naam-plotfile); 

end; - --
end; 

end 
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else 
{ Niet mogelijk om tijdelijke grafiekbestanden aan te maken } 
Fout opgetreden := True; 

end; { Procedure Maak_stdgS_ber_spanning_eff_rek_lin } 

Procedure Maak stdg6 ber spanning eff rek 10g(Uitvoer medium : Uitvoer type; 
- - - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

var Reeks : Reekspointer; 
Grafiekpointer; 
Metingpointer; 
Boolean; 

Waarde 
Meting rec 
Grafiek afdrukken 
Dummy - Char; 

begin 

+ 

Fout opgetreden :s False; 
if (Aanmaak grafiekbestanden mogelijk) then 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Vul Grafiekgegevens store } 
Label X :s 'effectieve rek (log) (-]'; 
Label-Y := 'berekende spanning (C, n, EpsO) (log) [N/mm"2]'; 
Grafiektitel: s 'Grafiek 6: berekende spannin'l - rek kromme (dubbellog) (' 

Schaal := 
Toon~arameters := 
if (Cfg print type 
begin - -

Naam trekproef + 
1; { log/log } 
0; { Niet tonen } 
= 'HPGL Plotter') 

Plot type := 1; { HPGL } 
Naam:plotfile := 'COM2'; 

end; 

, ) , ; 

then 

if (C£g print type 
begin - -

= 'HP LaserJet III') then 

Plot type := 2; { Laser } 
Naam:plotfile := 'LPTl'; 

end, 
Afmeting := 0; { Landscape AS : standaarc, meet rapport formaat } 
Plaats := 1; { Bottom of page } 
PIot_volgnummer := 1; { Second plot } 

Reeks := Toevoegen reeksbeschrijving; 
with Reeks" do -
begin 

{ Reeksbeschrijving eerste (en enigste) reeks } 
Reeks label := ", 
Lijntype := 1; { Doorgetrokken lijn } 

{ Vul Grafiekwaarden-lijst } 
Meting rec := Ga naar eerste meting; 
while (Meting ree <> NIL) do-
begin -

with Meting rec" do 
begin -

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
with Waarde" do -
begin 

{ Vul grafiekwaarde-record } 
X coord := Moment eff rek; 
Y-coord :- Moment-vioeisp model2; 

end; --
end; 
Meting_rec := Ga_naar_volgende_meting; 
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end; 
end; 

{ Bepaal m~n~a en maxima meetwaarden } 
Min X := Zoek min X; 
Max-X := Zoek-max-X; 
Min-Y := Zoek-min-Y; 
Max-Y := zoek:max:Y; 

Aanmaken_GraphInp_txt; 

if (Uitvoer medium = Beeldscherm) then 
begin -

{ Toon grafiek op beeldscherm } 
Bewaar scherm; 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, VGADISP); 
RestoreCrtMode; 
Herstel scherm; 
if (Grafiek afdrukken) then 
begin -

if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

{ Afdrukken na tonen op beeldscherm altijd A4 Landscape formaat } 
Afmeting := 1; { Landscape A4 } 
Aanmaken_PlotDef_txt; 

if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 

else - -
begin 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPLJ3); 
Write (Lst, A4 PORTRAIT ORIENTATION); -

end; - -
end; 

end; 
end 
else 
begin 

{ Druk grafiek af zonder deze op het scherm te tonen } 
if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

Aanmaken PlotDef txt; 
if (Cfg~rint_type = 'HPGL Plotter') then 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 
else - -

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, HPLJ3); 
end 
else 

{ Grafiek kan niet 
Fout opgetreden := 

end; -

worden afgedrukt } 
True; 

{ Einde tonen/afdrukken grafiek } 
Wis grafiekgegevens store; 
Verwijder bestand(Cfg tijd dir + 'GraphInp.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + 'PlotDef.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + Naam_plotfile); 

end; - --
end; 

end 
else 

{ Niet mogelijk om tijdelijke grafiekbestanden aan te maken } 
Fout opgetreden := True; 

end; { Procedure Maak_stdg6_ber_spanning_eff_rek_log } 
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var Fout_opgetreden: Boolean); 

var Reeks Reekspointer; 
Waarde : Grafiekpointer; 

Metingpointer; 
Boolean; 

Meting rec 
Grafiek afdrukken 
Dummy Char; 

begin 
Fout opgetreden := False; 
if (Aanmaak grafiekbestanden mogelijk) then 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Vul Grafiekgegevens store } 
Label X := 'dTkte-rek [-]'; 
Label-Y := 'breedte-rek [-]'; 
Grafiektitel: = 'Grafiek 7: verhouding breedte-rek - dikte-rek (' -I 

Naam trekproef + ')'; 
- Schaal := 0; { lin/lin } 

Toon~arameters := 1; { Tonen } 
if (Cfg~rint type = 'HPGL Plotter') then 
begin -

Plot type := 1; { HPGL } 
Naam:plotfile := 'COM2'; 

end; 
if (Cfg~rint_type = 'HP LaserJet III') then 
begin 

Plot type := 2; { Laser } 
Naam:plotfile := 'LPT!'; 

end; 
Afmeting := 0; { Landscape AS : standaard meet rapport formaat } 
Plaats := 0; { Top of page } 
Plot_volgnummer := 0; { First plot } 

{ Eerste reeks: werkelijk verloop } 
Reeks := Toevoegen reeksbeschrijving; 
with ReeksA do -
begin 

{ Reeksbeschrijving eerste reeks } 
Reeks label := 'werkelijk'; 
LijntYPe := 1; { Doorgetrokken lijn } 

{ Vul Grafiekwaarden-lijst } 
Meting reo := Ga naar eerste meting; 
while (Meting rec <> NIL) do-
begin -

with Meting rec A do 
begin -

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
with Waarde A do -
begin 

{ Vul grafiekwaarde-record } 
X coord :- Moment dikte rek; 
Y-coord := Moment-breedte rek; 

end; --
end; 
Meting rec := Ga_naar_volgende_meting; 

end; -
end; 

{ Bepaal minima en maxima uit de EERSTE reeks } 
Min X := Zoek min X; 
Max-X := 0; - -
Min-Y := Zoek_min_Y; 
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Max Y := 0; 

{ Tweede reeks: verloop voor R = 1 (Eb = ES) } 
Reeks := Toevoegen_reeksbeschrijving; 
with Reeks A do 
begin 

Reeks label := 'R = 1 '; 
Lijntype := 1; { Doorgetrokken lijn } 

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
if (Min X < Min_Y) then 
begin -

WaardeA.X coord := Min X; 
WaardeA.Y-coord := Min:x; 

end 
else 
begin 

WaardeA.X coord := Min Y; 
WaardeA.Y-coord := Min:Y; 

end; 

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
WaardeA.X coord := Max x; 
WaardeA.Y-coord := Max-Y; 

end; - -

{ Bepaal minima meetwaarden over beide reeksen } 
Min X := Zoek min X; 
Min-Y := zoek:min:Y; 

Aanmaken_Graphlnp_txt; 

if (Uitvoer medium - Beeldscherm) then 
begin -

{ Toon grafiek op beeldscherm } 
Bewaar scherm; 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, VGADISP); 
RestorecrtMode; - -
Herstel scherm; 
if (Grafiek afdrukken) then 
begin -

if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

{ Afdrukken na tonen op beeldscherm altijd A4 Landscape formaat } 
Afmeting := 1; { Landscape A4 } 
Aanmaken_PlotDef_txt; 

if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 

else - -
begin 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPLJ3); 
Write(Lit, A4 PORTRAIT ORIENTATION); -

~; - -
end; 

end; 
end 
else 
begin 

{ Druk grafiek af zonder deze op het scherm te tonen } 
if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

Aanmaken PlotDef txt; 
if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 
else - -

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, HPLJ3); 
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end 
else 

{ Grafiek kan niet worden afgedrukt } 
Fout opgetreden := True; 

end; -

{ Einde tonen/afdrukken grafiek } 
Wis grafiekgegevens store; 
Verwijder bestand(Cfg tijd dir + 'GraphInp.txt'); 
verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + 'PlotDef.txt'); 
verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + Naam-plotfile); 

end; - --
end; 

end 
else 

{ Niet mogelijk om tijdelijke grafiekbestanden aan te maken } 
Fout opgetreden := True; 

end; { Procedure Maak_stdg7_verh_breedte_dikte_rek } 

Procedure Maak stdg8 anisotropie functie eff rek(Uitvoer medium: Uitvoer type; 
- - - - - var Fout_opgetreden: Boolean); 

var Reeks : Reekspointer; 
Grafiekpointer; 
Metingpointer; 
Boolean; 

Waarde 
Meting rec 
Grafiei afdrukken 
Dummy - Chari 

begin 
Fout opgetreden := False; 
if (Aanmaak grafiekbestanden mogelijk) then 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

(' + 

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Vul Grafiekgegevens store } 
Label X := 'effectieve rek [-]'; 
Label-Y := 'anisotropiefactor R [-)'; 
Grafiektitel:= 'Grafiek 8: Anisotropiefactor als functie van de eff. rek 

Naam trekproef + 
:= 0; { lin/lin } 

Toon parameters := 0; { Niet tonen } 
if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') 
begin - -

Schaal 

Plot type := 
Naam-plotfile := 

end; -

1; { HPGL } 
'COM2'; 

, ) , ; 

then 

if !Cfg-print_type 
begl.n 

= 'HP LaserJet III') then 

Plot type := 2; { Laser } 
Naam:plotfile := 'LPT1'; 

end; 
Afmeting := 0; { Landscape AS : standaard meet rapport formaat } 
Plaats := 1; { Bottom of page } 
Plot_volgnummer := 1; { Second plot } 

Reeks := Toevoegen reeksbeschrijving; 
with ReeksA do -
begin 

{ Reeksbeschrijving eerste (en enigste) reeks } 
Reeks label := "; 
Lijntype := 1; { Doorgetrokken lijn } 

{ Vul Grafiekwaarden-lijst } 
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Meting rec := Ga naar eerste meting; 
while (Meting ree <> NIL) do-
begin -

with Meting rec A do 
begin -

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
with Waarde A do -
begin 

{ Vul grafiekwaarde-record } 
X coord := Moment eff rek; 
Y-coord := Moment-anisotropiefactor; 

end; -
end; 
Meting rec ;= Ga_naar_volgende_meting; 

end; -
end; 

{ Bepaal minima en maxima meetwaarden } 
Min X := 0; 
Max-X := 1; 
Min-Y := 0; 
Max-Y := Zoek max_Y; 

Aanmaken_GraphInp_txt; 

if (Uitvoer medium = Beeldscherm) then 
begin -

{ Toon grafiek op beeldscherm } 
Bewaar scherm; 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, VGADISP); 
RestoreCrtMode; - -
Herstel scherm; 
if (Grafiek afdrukken) then 
begin -

if (Afdrukken grafiek mogelijk) then 
begin - -

{ Afdrukken na tonen op beeldscherm altijd A4 Landscape formaat } 
Afmeting := 1; { Landscape A4 } 
Aanmaken_PlotDef_txt; 

if (Cfg-print_type = 'HPGL Plotter') then 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 

else - -
begin 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPLJ3); 
Write (Lst, A4 PORTRAIT ORIENTATION); -

end; - -
end; 

end; 
end 
else 
begin 

{ Druk grafiek af zonder deze op het scherm te tonen } 
if (Afdrukken_grafiek_mogelijk) then 
begin 

Aanmaken PlotDef txt; 
if (Cfg print type = 'HPGL Plotter') then 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 
else - -

Grafiek_afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, HPLJ3); 
end 
else 

{ Grafiek kan niet 
Fout opgetreden := 

end; -

worden afgedrukt } 
True; 

{ Einde tonen/afdrukken grafiek } 
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Wis grafiekgegevens store; 
Verwijder bestand(Cfg tijd dir + 'Graphlnp.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + 'PlotDef.txt'); 
verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + Naam-plotfile); 

end; - --
end; 

end 
else 

{ Niet mogelijk om tijdelijke grafiekbestanden aan te maken } 
Fout opgetreden := True; 

end; { Procedure Maak_stdg8_anisotropie_functie eff rek } 

Procedure Definieer_grafiek; 

var Goede invoer 
Invoer schaal 
COde X
GrafIektitel X 
Log schaal mogelijk X 
Code Y - -
GrafIektitel Y 
Log schaal mogelijk Y 

Boolean; 
String; 
Integer; 
String; 
Boolean; 
Integer; 
String; 
Boolean; 

Sp toets - -
Reeks 
Waarde 
Meting rec 
Grafiek afdrukken 
Teken grafiek 
Dummy-

Char; 
Reekspointer; 
Grafiekpointer; 
Metingpointer; 
Boolean; 
Boolean; 
char; 

begin 
if (Aanmaak grafiekbestanden mogelijk) then 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Kies X-as } 
Toon scherm(S12552A); 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13, 1); WrIte(Naam trekproef,' (' + Materiaalsoort + " " 

Real-naar String(Richting tOY walsr, 0)+ '0)'); 
GotoXY(7, 3); Write('X');- - - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
Lees_as_gegevens(Code_X, Label_X, Grafiektitel_X, Log_schaal_mogelijk_X); 

{ Kies Y-as } 
Toon scherm(S12552A); 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13, 1); WrIte(Naam trekproef,' (' + Materiaalsoort + " " 

Real-naar String(Richting tOY walsr, 0)+ '0)'); 
GotoXY(7, 3); Write('Y');- - - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
Lees_as_gegevens(Code_Y, Label_Y, Grafiektitel_Y, Log_schaal_mogelijk_Y); 

{ Schaalverdeling } 
Toon scherm(Sl2552B); 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(l3, 1); wrIte(Naam trekproef,' (' + Materiaalsoort + " " 

Real-naar String(Richting tOY walsr, 0)+ '0)'); 
GotoXY(8, 5); Write(Grafiektitel X); - -
GotoXY(8, 6); write(Grafiektitel:Y); 

{ Lees schaalverdeling } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede_invoer) do 
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begin 
Leesveld(Invoer schaal, ", Invoer integer, 1,25,13, Zichtbaar, Sp_toets); 
if (Sp toets IN-(ENTER, ESCAPE) then 
begin -

if «Sp toets = ENTER) AND (Invoer_schaal = "» then 
Waarschuwingstoon 

else 
begin 

if «SP toets - ENTER) AND (NOT (InvOer_schaal[l] IN ['1', '2']») then 
Waarschuwingstoon 

else 
Goede invoer :- True; 

end; -
end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

{ Bepaal of grafiek getekend kan worden } 
if (Sp toets - ESCAPE) then 

Teken grafiek := False 
else -
begin 

if (Invoer schaal[l) - '1') then 
Teken grafiek :- True 

else -
begin 

if «Invoer schaal[l] :;: '2') AND Log_schaal_mogelijk_X ANI 
Log schaal mogelijk Y) then 

- - Teken-grafiek:= True 
else -
begin 

Dummy := Toon fout(F030, Niet_herstellen, FW_enter); 
Teken grafiek-:= False; 

end; -
end; 

end; 

{ Teken grafiek (indien mogelijk) } 
if (Teken grafiek) then 
begin -

case Invoer schaal[l] of 
'1' Schaal:= OJ { lin/lin} 
'2' : Schaal := 1; { log/log} 

end; 

{ Vul Grafiekgegevens store } 
Grafiektitel:= Grafiektitel Y + ' - , + Grafiektitel X + ' (' ; 

Naam_trekproef + ')'; -
Toon-parameters := 0; { Niet tonen } 
if (Cfg-print_type = 'HPGL Plotter') then 
begin 

Plot type := 1; { HPGL } 
Naam:plotfile := 'ooM2'; 

end; 
if (Cfg-print_type = 'HP LaserJet III') then 
begin 

Plot type := 2; { Laser} 
Naam-plotfile := 'LPT1'; 

end; -
Afmeting := 1; { Landscape A4 } 
Plaats := 0; { Top of page } 
Plot_volgnummer := 0; { First plot } 

Reeks := Toevoegen reeksbeschrijving; 
with Reeks A do -
begin 
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{ Reeksbeschrijving eerste (en enigste) reeks } 
Reeks label := "; 
LijntyPe := 1; { Ooorgetrokken lijn } 

{ Vul grafiekwaarden-lijst } 
Meting rec := Ga naar eerste meting; 
while (Meting rec <> NIL) do-
begin -

with Meting rec A do 
begin -

Waarde := Toevoegen grafiekwaarde; 
with WaardeA do -
begin 

COde X of 
X coord := Moment trekkracht; 
X-coord := Moment-breedte strip; 
X-coord := Moment-dikte strip; 
X-coord := Moment-dwarsdoorsnede; 

case 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

X-coord 
X-coord 

:= Moment-eff spanning; 
Moment-vloeisp modell; 

· X-coord · X-coord 
X-coord 
X-coord 

· X-coord · X-coord 
end; 

case Code Y of 
01 : 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

end; 
end; 

end; 

Y coord 
Y coord 
Y-coord 
Y-coord 
Y-coord 
Y-coord 
Y-coord 
Y-coord 
Y-coord 
Y-coord 
Y-coord 
Y-coord 

:= 
:- Moment-vloeisp-model2; 
:= Moment-eff rek; 
:= Moment-breedte rek; 
:= Moment-dikte rek; 
:= Moment-anisotropiefactor; 
:= Exp(MOment_eff_rek) - 1; 

:= Moment trekkracht; 
:= Moment-breedte strip; 
:= Moment-dikte strip; 
pc Moment-dwarsdoorsnede; 
:= Moment-eff spanning; 
:= Moment-vloeisp modell; 
:= Moment:vloeisp:model2; 
:= Moment eff rek; 
:= Moment-breedte rek; 
:= Moment-dikte rek; 
:= Moment-anisotropiefactor; 
:= Exp(MOment_eff_rek) - 1; 

Meting rec := Ga_naar_volgende_meting; 
end; -

end; 

{ Bepaal minima en maxima meetwaarden, afhankelijk van as-type } 
if (Schaal = 0) then 
b gin 

{ Lin. schaal X-as } 
if (Zoek min X < 0) then 
begin - -

Min X := Zoek min X; 
Max-X := 0; - -

end 
else 
begin 

Min X := 0; 
Max-X := Zoek_max_X; 

end; -
{ Lin. schaal Y-as } 
if (Zoek min Y < 0) then 
begin - -

Min Y := Zoek min Y; 
Max:Y := 0; - -
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end 
else 
begin 

Min Y := 0; 
Max-Y := Zoek max_Y; 

end; 
end 
else 
begin 

{ Log. schaal X-as } 
if (Zoek min X - 0) then 
begin - -

Min X :- lE-5; { benadering van nul, Ln(O) levert fout op } 
Max-X := Zoek_max_x; 

end -
else 
begin 

Min X := Zoek min X; 
Max-X := Zoek-max-X; 

end; - -
{ Log. schaal Y-as } 
if (Zoek min Y = 0) then 
begin - -

Min Y := lE-5; { benadering van nul, Ln(O) levert fout op } 
Max-Y := Zoek max Y; 

end - -
else 
begin 

Min Y := Zoek min Y; 
Max-Y := zoek::::max::::Y; 

end; -
end; 

{ Maak tijdelijke grafiekbestanden aan } 
Aanmaken Graphlnp txt; 
Aanmaken::::PlotDef_txt; 

{ Toon grafiek op beeldscherm } 
Bewaar scherm; 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg_tijd_dir, VGADISP); 
RestoreCrtMode; 
Herstel scherm; 
if (Grafiek afdrukken) then 
begin -

if (Afdrukken_grafiek_mogelijk) then 
begin 

if (Cfg-print_type = 'HPGL Plotter') then 
Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPGL) 

else - -
begin 

Grafiek afdrukken := Readfile(Cfg tijd dir, HPLJ3); 
Write(Lst, A4 PORTRAIT ORIENTATION); -

end; - -
end; 

end; 
{ Einde tonen/afdrukken grafiek } 
Wis grafiekgegevens store; 
Verwijder bestand(Cfg tijd dir + 'Graphlnp.txt'); 
Verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + 'PlotDef.txt'); 
verwijder-bestand(Cfg-tijd-dir + Naam-plotfile); 

end; - --
end; 

end; 
end; 

end; { Procedure Definieer_grafiek } 

end. { Unit Grafiek.pas } 
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3.6 unit HAND XNV.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit HAND INV *} 
{* Versie 
{* Functie 

1.0 *} 

{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 

Met behulp van deze routines is het mogelijk om *} 
aIle FBS en MGG-gegevens met de hand in te voeren. *} 
Deze gegevens worden op dezelfde wijze opgeslagen *} 
als een via het acquisitie-gedeelte uitgevoerde *} 
trekproef, en worden ook op dezelfde manier verder *} 
verwerkt. *} 

{* Taal 
{* Systeemeisen 
{* 
{* Auteur 
{* Aanmaakdatum 
{* Datum laatste 
{* wijziging 
{* 
{* Copyright (C) 
{* 
{* 
{* Gebruikt in 
{* 
{* 

: Borland Turbo Pascal 
IBM compatible XT of 
EGA of VGA grafieche 
C.P.I. van de Werff 
27 oktober 1992 

7 december 1992 

versie 6.0 
hoger 
kaart 

Technische Universiteit Eindhoven, 
Laboratorium voor Omvormtechnologie. 

Trekproef-Analyse Programma vereie 3.02 
Verwerking-gedeelte 

*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*) 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 

{***************************************************************************) 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } crt, 
{ Library } Invoer, Definit, KeyCodes, Layout, FBS_IO, MGG_IO, 
{Verwerking } Scherm_V, Meld_V, Fout_V; 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 

Uit 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 

Uit 

Lees_handmatig_FBS(var Afbreken: Boolean); 

. . 
Leest de beginafmetingen van de trekstrip en aIle metingen via 
het toetsenbord. Deze worden in de vorm van een FBS-file 
bewaard. 
Afbreken -> True, indien deze handeling door de gebruiker is 

afgebroken via de <Esc> toets; 
False, indien aile gegevens correct zijn ingevoerd 

en bewaard. 

Lees_handmatig_MGG(var Afbreken: Boolean); 

Leest aIle additionele gegevens in via het toetsenbord. Deze 
worden bewaard in de vorm van een MGG-file. 
Afbreken -> True, indien deze handeling door de gebruiker is 

afgebroken via de <Esc> toets (in dit geval 
moet ook de m.b.v. de procedure Lees hand
matig FBS aangemaakte FBS-file worden ver
wijderd) ; 

False, indien aIle gegevens correct zijn ingevoerd 
en bewaard. 
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{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Procedure Lees handmatig FBS(var Afbreken: Boolean); 
begin - -

Toon scherm(S122); 
Readtn; 
Afbreken := True; 

end; { Procedure Lees_handmatig_FBS } 

Procedure Lees handmatig MGG(var Afbreken: Boolean); 
begin - -
end; { Procedure Lees_handmatig_MGG } 

end. { Unit Hand_inv.pas } 
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3.7 unit LEES PRP.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit : LEES PRE *} 
{* Versie : 1.0 - *} 
{* Functie Bevat routines voor het selecteren van een van de *} 
{* zich in de trekproef-directory bevindende trek- *} 
{* proeven. De FBS en MGG-file van deze proef worden *} 
{* gelezen. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 2S november 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 8 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

unit LeesJ>rf; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, Dos, 
{ Library } 

{ Verwerking 

Definit, KeyCodes, Int opsl, Diskfunc, FBS 10, MGG 10, 
SER 10, CNE 10, Layout; Cursor, Geluid, Invoer, -

} Scherm_V, Meld_V, Fout_V; 

Procedure 
{* 

Lees_trekproef(var Afbreken: Boolean); 

*} 

In 
Functie 
Uit 

Selecteert een trekproef uit de trekproef-directory. 
Afbreken -> True, indien de gebruiker deze procedure afbreekt 

via de <Esc> toets of indien een foutsituatie 
is ontstaan; 

False, indien deze procedure succesvol beeindigd. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{*** Uitleg over de onderstaande opslagstructuur: 

De namen van alle trekproeven in de trekproef-directory worden samen 
met hun selectie-gegevens opgeslagen in de datastore Selecteer trek
proef_store. Deze bestaat uit een dubbele lineair gelinkte lijst. 

De pointer Actuele_trekproef wordt gebruikt om bij te houden op welke 
trekproef een van de onderstaande functies/procedures betrekking 
heeft ***} 
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type {*** Pointer voor het koppelen van de trekproef-selectierecords ***} 
Trekproefpointer = ARG_selecteer_trekproefrecord; 

{*** Selecteer trekproefrecord 
RG_Selecteer_trekproefrecord = 

(repeating group) ***} 
Record 

Naam : String[8]; 
Materiaalsoort String[40]; 
Werkstoffnummer String(40); 
Herkomst materiaal string(40); 
Plaatdikte Real; 
Richting tov walsr Real; 
Datum - - String(6); 
Reeds verwerkt : Boolean; 
{ Verbinding lijst-elementen } 
Volgende trekproef : Trekproefpointer; 
Vorige trekproef : Trekproefpointer; 

end; -

{*** Definitie Selecteer trekproef store ***} 
Def selecteer trekpr store = Record 

- - - Eerste trekproef 
Laatste trekproef 

end; -

Trekproefpointer; 
Trekproefpointer; 

var Selecteer trekproef store : Def selecteer trekpr store; 
Actuele_trekproef - : trekproefpointer; -

{*** Interne functies en procedures ***} 

Procedure Init_selecteer_trekproef_store; 
{* 

In 
Functie : Maakt Selecteer_trekproef_store klaar voor gebruik. 
Uit 

*} 
begin 

with Selecteer trekproef store do 
begin - -

Eerste trekproef := NIL; 
Laatste trekproef := NIL; 

end; -
Actuele trekproef := NIL; 

end; { Interne procedure Init_selecteer_trekproef_store } 

Procedure verwijder_selecteer_trekproef_store; 
{* 

*} 

In : --
Functie Verwijdert de Selecteer_trekproef_store uit het geheugen. 
Uit 

var Hulppointer : Trekproefpointer; 

begin 
with Selecteer trekproef store do 
begin - -

Actuele trekproef := Eerste trekproef; 
while (Actuele trekproef <>-NIL) do 
begin -

Hulppointer := Actuele trekproefA.Volgende trekproef; 
Dispose(Actuele trekproef); -
Actuele trekproef := Hulppointer; 

~d; -
end; 

end; { Interne procedure verwijder_selecteer_trekproef_store } 
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Function Toevoegen_trekproef: Trekproefpointer; 
{* 

In 
Functie voegt een Selecteer trekproef-record toe. 

Retourneert een pointer naar het toegevoegde record. 
Uit = --

*} 
begin 

with Selecteer trekproef store do 
begin - -

{ Controleer of Selecteer trekproef store leeg is } 
if (Eerste trekproef = NIL) then -
begin -

New(Actuele trekproef); 
Eerste trekproef := Actuele trekproef; 
Laatste trekproef := Eerste-trekproef; 
Eerste trekproefA.Vorige trekproef := NIL; 
Eerste-trekproef".Volgende trekproef := NIL; 

end - -
else 
begin 

{ Selecteer trekproef store bevat reeds trekproeven } 
New (Actuele-trekproef); 
Laatste_trekproef".Volgende_trekproef := Actuele_trekproef; 
Actuele trekproef".Vorige trekproef := Laatste trekproef; 
Actuele-trekproefA.Volgende trekproef := NIL; -
Laatste-trekproef := Actuele trekproef; 

end; - -
end; 

{ Retourneer pointer naar toegevoegde record } 
Toevoegen trekproef := Actuele trekproef; 

end; { interne functie Toevoegen:trekproef } 

Function Ga naar eerste trekproef: Trekproefpointer; 
{* - - -

In : 
Functie : Gaat naar de eerste trekproef in de Selecteer trekproef store. 

Retourneert: - pointer naar eerste trekproef,-indien trekproe
ven aanwezig in Selecteer trekproef store; 

- NIL, indien geen trekproeven aanwezIg. 
Uit 

*} 
begin 

with Selecteer trekproef store do 
begin - -

if (Eerste trekproef = NIL) then 
Ga naar eerste trekproef := NIL 

else- - -
begin 

Actuele trekproef := Eerste trekproef; 
Ga naar-eerste trekproef :·-Eerste trekproef; 

end;- - - -
end; 

end; { Interne functie Ga_naar_eerste_trekproef } 

Function Ga_naar_volgende_trekproef: Trekproefpointer; 
{* 

In 
Functie : Gaat naar eerstvolgende trekproef in Selecteer trekproef store. 

Retourneert: - pointer naar het record volgend-op het in
Actuele trekproef aangegeven record, indien het 
einde van de lijst nog niet bereikt is; 

- NIL, indien geen trekproeven aanwezig zijn of het 
einde van de lijst bereikt is. 
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Uit 
*} 
begin 

if (Actuele trekproef <> NIL) then 
begin -

if (Actuele trekproefA.Volgende trekproef <> NIL) then 
begin - -

{ Einde van de lijst nog niet bereikt } 
Actuele trekproef := Actuele trekproefA.Volgende trekproef; 
Ga naar-volgende trekproef :~ Actuele trekproef;-

end - - - -
else 

{ Einde van de lijst bereikt } 
Ga_naar_volgende_trekproef := NIL; 

end 
else 

{ Geen trekproeven in de lijst aanwezig } 
Ga naar volgende trekproef := NIL; 

end; {-Interne functTe Ga_naar_volgende_trekproef } 

Function Ga naar vorige trekproef: Trekproefpointer; 
{* - - -

In 
Functie : Gaat naar voorgaande trekproef in Selecteer trekproef store. 

Retourneert: - pointer naar het record voorafgaand op-het in 
Actuele trekproef aangegeven record, indien het 
begin van de lijst nog niet bereikt is; 

uit 
*} 
begin 

- NIL, indien geen trekproeven aanwezig zijn of het 
begin van de lijst bereikt is. 

if (Actuele trekproef <> NIL) then 
begin -

if (Actuele trekproefA.Vorige trekproef <> NIL) then 
begin - -

{ Begin van de lijst nog niet bereikt } 
Actuele trekproef := Actuele trekproefA.Vorige trekproef; 
Ga naar-vorige trekproef := Actuele trekproef;-

end - - - -
else 

{ Begin van de lijst bereikt } 
Ga_naar_vorige_trekproef := NIL; 

end 
else 

{ Geen trekproeven in de lijst aanwezig } 
Ga naar vorige trekproef := NIL; 

end; {-Interne funetie Ga_naar_vorige_trekproef } 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Leest aIle MGG-gegevens van aIle in de trekproef-directory voor
komende trekproeven in de selecteer_trekproef_store. 

var Dummy 
Aantal trekproeven 
Proef teller 
Dir info 
proefpointer 
Naam-proef 

Char; 
Integer; 
Integer; 
SearchRec; 
Trekproefpointer; 
String; 
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begin 
Aantal trekproeven := Aantal FBS files; 
proef_teller := 1; - -

{ Toon voortgang-window } 
Dummy := Toon melding(MOOS, Niet herstellen, MW_geen); 
TextColor(KL_KLD_VOORGR_ACC); 

{ Lees MGG-files } 
FindFirst(Cfg data dir + '*.FBS', Archive, Dir_info); 
while (DosError = 0) do 
begin 

{ Haak Trekproefgegevens store leeg alvorens nieuwe trekproefgegevens 
in te lezen } -

Wis_trekproefgegevens_store; 

{ Voeg nieuw record aan selectie-lijst toe } 
Proefpointer := Toevoegen_trekproef; 

{ Lees HGG-file } 
if (Pos('.', Dir info.Name) <> 0) then 

Naam proef := Copy(Dir info.Name, 1, Pos('.', Dir_info.Name) - 1) 
else - -

Naam_proef := Dir_info.Name; 

if (Bestand aanwezig(Cfg data dir + Naam nroef + '.HGG'» then 
begin - - - ~ 

if (Bepaal_HGG_versie(Cfg_data_dir + Naam~roef + '.MGG') = Oud_type_HGG) then 
Lees oude HGG(Cfg data dir + Naam proef + '.MGG') 

else - - - - -
Lees_V3_02_MGG(Cfg_data_dir + Naam~roef + '.MGG'); 

{ Vul record } 
with ProefpointerA do 
begin 

Naam := Naam proef; 
Hateriaalsoort := Copy(Trekproefgegevens store.Materiaalsoort, 1, 30); 
Werkstoffnummer := Copy(Trekproefgegevens-store.Werkstoffnummer, 1, 30); 
Herkomst materiaal := Copy(Trekproefgegevens:atore.Herkomst materiaal,l, 30); 
Plaatdikte := Trekproefgegevens store.Plaatdikte; -
Richting tov walsr := Trekproefgegevens-store.Richting tov walsr; 
Datum - - := Trekproefgegevens-store.Datum; - -
Reeds verwerkt := (Bestand_aanwezig(crg_data_dir + Naam~roef + ' .SER') AND 

end; 
end 

Bestand_aanwezig(Cfg_data_dir + Naam~roef + '.CHE'»; 

else 
begin 

{ Geef aan dat MGG-file 
with Proefpointer~ do 
begin 

van deze trekproef niet bestaat } 

Naam := Naam~roef; 
Hateriaalsoort := 'niet gevonden'i 
Werkstoffnummer : == "; 
Herkomst materiaal := "; 
Plaatdikte := 0; 
Richting tov walsr := 0; 
Datum - -
Reeds verwerkt 

end; -
end; 

: = ,.; 
:= False; 

GotoXY(13, 8); Write(Round«Proef teller/Aantal trekproeven) * 100):3); 
Inc(proef_teller); - -

{ Zoek volgende trekproef } 
FindNext(Dir_info); 
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end 1 
Delay(2000)1 

end; { Interne procedure vul_selecteer_trekproef_store } 

Procedure 
{* 

Trekproef_windowl 

*} 

In 
Functie 

Uit : 

Maakt de trekproef-window (het schermgebied waar alle namen van 
de trekproeven worden opgesomd) actief. 

begin 
Window{6, 8, 15, 17); 

end; { Interne procedure Trekproef_window } 

Procedure Gegevens_window(Proefpointer: Trekproefpointer); 
{* 

In Proefpointer -> pointer naar de proef waarvan de bijbehorende 
gegevens moeten worden getoond; 

Functie Maakt de gegevens-window (het schermgebied waar de bijbehorende 
trekproefgegevens worden getoond) actief. 

Uit 
*} 
begin 

Window{21, 8, 75, 14); 
TextColor(KL SLC VOORGROND); 
ClrScr; --

GotoXY(2, 
GotoXY(2, 
GotoXY(2, 
GotoXY(2, 
GotoXY(2, 
GotoXY(2, 
GotoXY(2, 

1); Write{'Materiaalsoort 
2); Write('Werkstoff-Nummer 
3); Write('Herkomst materiaal 
4); Write('Plaatdikte 
5); Write('Richting tOY walsr. 
6); Write ( 'Datum 
7); Write{'Proef reeds verwerkt 

{ Toon bijbehorende gegevens } 
Textcolor(KL SLC VOORGR ACC); 
with ProefpoInterA do -
begin 

: ' ) ; 
: ' ) i 
: ' ) ; 

: ' ) ; 
: ' ) ; 

if (Materiaalsoort = 'niet gevonden') then 
begin 

{ Bijbehorende FBS niet gevonden } 

mm. '); 
0'); 

GotoXY(25, 1); Writec'** MGG niet gevonden **'); 
GotoXY(25, 2); Write('-'); 
GotoXY(25, 3); Write('-'); 
GotoXY(25, 4)1 Write('-')1 
GotoXY(2S, 5); Write('-'); 
GotoXY(25, 6); Write('-')1 
GotoXY(2S, 7); Write('-'); 

end 
else 
begin 

GotoXY(25, 1); Write(Materiaalsoort); 
GotoXY(25, 2); Write(Werkstoffnummer); 
GotoXY(25, 3); Write(Herkomst materiaal); 
GotoXY(25, 4); Write(Real naar string(Plaatdikte, 2):4); 
GotoXY(25, 5); Write(Real-naar-string(Richting tOY walsr, 0):3); 
GotoXY(25, 6); Write(Datum); - - -
GotoXY(25, 7); 
if (Reeds verwerkt) then 

Write ( 'Ja') 
else 

Write ( 'Nee'); 
end; 
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end; 
TextColor(KL SLC VOORGROND); 

end; { Interne-procedure Gegevens_window } 

Procedure Selecteer_trekproef(var Geselecteerde trekproef: String; 
var Afbreken - BOolean); 

{* 

*} 

In 
Functie : 
Uit 

Selecteert een trekproef uit de Selecteer trekproef store. 
Geselecteerde trekproef -> naam van de geselecteerda trekproef; 
Afbreken - -> True, indien selectieprocedure af-

gebroken; 
False, indien selectie succesvol 

uitgevoerd. 

Const {*** Max. aantal proeven die tegelijkertijd in het trekproef-window 
kunnen worden getoond ***} 

WINDOW_LENGTE = 10; 

var Y crd 
Proefpointer 
Hulppointer 
Einde selectie 
D~y 
Sp_toets 

begin 

Integer; 
: Trekproefpointer; 

Trekproefpointer; 
Boolean; 
String; 
Char; 

TextBackground(KL SLC ACHTERGROND); 
Textcolor(KL_SLC_VOORGROND); 

{ Vul de trekproef-window met trekproef-namen } 
Trekproef window; 
proefpointer := Ga naar eerste trekproef; 
Y crd := 1; - - -
while «Y crd <= WINDOW LENGTE) AND (Proefpointer <> NIL» do 
begin - -

GotoXY(2, Y crd); ClrEol; 
GotoXY(2, Y-crd); Write(ProefpointerA.Naam); 
Proefpointer := Ga naar volgende trekproef; 
Inc(Y crd); - - -

end; -

Y crd := 1; 
Proefpointer 

{ Positie eerste trekproef in de window } 
:= Ga_naar_eerste_trekproef; 

Einde selectie := False; 
while-(NOT Einde selectie) do 
begin -

{ Toon selectiebalk } 
Trekproef window; 
GotoXY(2,-Y crd); WriteAcc(ProefpointerA.Naam, KL_SLC_VOORGR_ACC, KL_SLC_BALK); 
{ Toon bijbahorende gegevens } 
Gegevens_window(Proefpointer); 

{ Lees invoer } 
Leesveld(D~y, ", Invoer string, 0, 1, 1, Onzichtbaar, sp_toets); 
case Sp toets of -

ESCAPE begin 

ENTER 

Einde selectie := True; 
Afbreken := True; 

end; 

begin 
Geselecteerde trekproef := ProefpointerA.Naam; 
Einde selectia := True; 
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end; 

EK CURSOR UP : beqin 
Trekproef window; 
GotoXY(2,-Y crd); Write(ProefpointerA.Naam); 
Hulppointer-:- Proefpointer; 

proefpointer := Ga naar voriqe trekproefi 
if (Proefpointer <> NILT then -
beqin 

{ Beqin lijst nog niet bereikt } 
if (Y crd = 1) then 
beg in-

{ Scroll window 1 reqel omlaaq } 
GotoXY(l, 1); InsLine 

end 
else 

end 
else 

{ Ga 1 reqel omhoog in window } 
Dec(Y_crd); 

beqin 
{ Begin van de lijst reeds bereikt } 
Proefpointer := Hulppointer; 
Waarschuwinqstoon; 

end; 
end; 

EK CURSOR DOWN beqin - - Trekproef window; 
GotoXY(2,-Y crd); Write(ProefpointerA.Naam); 
Hulppointer-:= Proefpointer; 

Proefpointer := Ga naar volqende trekproef; 
if (Proefpointer <> NILT then -
beqin 

{ Einde lijst nog niet bereikt } 
if (Y crd = WINDOW LENGTE) then 
beqin- -

{ Scroll window 1 reqel omhooq } 
GotoXY(l, 1); DelLine; 

end 
else 

{ Ga 1 reqel omlaaq in window } 
Inc (Y_crd) ; 

end 
else 
beqin 

{ Einde van de lijst reeds bereikt } 
Proefpointer := Hulppointer; 
Waarschuwinqstoon; 

end; 
end; 

else 
Waarschuwinqstoon; 

end; 
end; 

end; ( Interne procedure selecteer_trekproef ) 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

controleer_formaat_trekproef(Geselecteerde_proef: Strinq); 

Geselecteerde-proef -> naam van de geselecteerde trekproef; 
Controleert het bestandsformaat van de qeselecteerde trekproef. 
Indien de trekproef-bestanden niet van het in versie 3.02 ge
bruikte type zijn, dan zullen deze bestanden worden qeconverteerd 
naar dit type. 
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Uit 
*} 

var Dummy : Char; 
FBS Vl 02 type Boolean; { True: Vl.02 type, False: oud type } 
MGG-Vl-02-type Boolean; { True: Vl.02 type, False: oud type} 
SER:Vl:02:type Boolean; { True: Vl.02 type, False: oud type/niet aanwezig } 
CNE Vl 02 type Boolean; { True: Vl.02 type, False: oud type/niet aanwezig } 
SER-aanwezig Boolean; { SER-file van deze trekproef aanwezig } 
CNE:aanwezig Boolean; { CNE-file van deze trekproef aanwezig } 

begin 

= 

= 

{ Bepaal rBs-type } 
FBS_Vl_02_type := (Bepaal FBS versie(Cfg data dir + Geselecteerde_proef + '.FBS') -

Vl_02_type:FBS); - -

{ Bepaal Moo-type } 
MGG_Vl_02_type := (Bepaal_MGG_versie(Cfg_data_dir + Geselecteerde~roef + '.MOO') = 

Vl_02_type_MGG); 

{ Bepaal SER-type } 
if (Bestand aanwezig(Cfg data dir + Geselecteerde nroef + '.SER'» then 
begin - - - ~ 

SER aanwezig := True; 
SER:Vl_02_type := (Bepaal_SER_versie(Cfg_data_dir + Geselecteerde~roef + '.SER') 

end 
else 
begin 

SER aanwezig := False; 
SER:V3_02_type := False; 

end; 

{ Bepaal CNE-type } 
if (Bestand aanwezig(Cfg data dir + Geselecteerde nroef + '.CNE'» then 
begin - - - ~ 

CNE aanwezig := True; 
CNE:V3_02_type := (Bepaal_CNE_versie(Cfg_data_dir + Geselecteerde_proef + '.CNE') 

end 
else 
begin 

CNE aanwezig := False; 
CNE-V3 02 type := False; 

end; - - -

{ Controleer of een of meerdere bestanden moeten worden geconverteerd } 
if «NOT FBS_V3_02_type) OR 

(NOT MGG_V3_02_type) OR 
(SER_aanwezig AND (NOT SER_V3_02_type» OR 
(CNE aanwezig AND (NOT CNE Vl 02 type}» then 

begin - - - -
{ Toon conversie-melding } 
Dummy := Toon melding(M008, Herstellen, MW enter); 
Dummy := Toon:melding(M009, Niet_herstellen, MW_geen); 

{ Controleer of diskette niet schrijfbeveiligd is } 
while (Schrijfbescherming(Cfg data dir[l]» do 
begin - -

Dummy := Toon fout(F014, Herstellen, FW enter); 
while (NOT Disk_aanwezig(Cfg_data_dir[lT» do 

Dummy := Toon melding(M004, Herstellen, MW enter); 
e~; - -

{ Converteer FBS-file indien nodig } 
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if (NOT FBS V3 02 type) then 
begin - - -

Lees_oude_FBS(Cfg_data_dir + Geselecteerde-proef + '.FBS', FBS_totaal); 
Bewaar_V3_02_FBS(Cfg_data_dir + Geselecteerde-proef + '.FBS'); 

end; 

{ Converteer MGG-file indien nodig } 
if (NOT MGG V3 02 type) then 
begin - - -

Lees_oude_MGG(Cfg_data_dir + Geselecteerde-proef + '.MGG'); 
Bewaar_V3_02_MGG(Cfg_data_dir + Geselecteerde-proef + '.MGG'); 

end; 

{ Converteer SER-file indien nodig } 
if (SER aanwezig) then 

if (NOT SER V3 02 type) then 
begin - - -

Lees oude SER(Cfg data dir + Geselecteerde proef + '.SER'); 
Bewaar V3-02 SER(Cfg data dir + Geselecteerde proef + I.SER'); 

end; - - - - - -

{ Converteer CNE-file indien nodig } 
if (CNE aanwezig) then 

if (NOT CNE V3 02 type) then 
begin - - -

Lees oude CNE(Cfg data dir + Geselecteerde proef + '.CNE', CNE totaal); 
Bewaar V3-02 CNE(Cfg data dir + Geselecteerde-proef + '.CNE');-

end; - - - --

{ Maak Trekproefgegevens store leeg } 
Wis_trekproefgegevens_store; 

end; 
end; { Interne procedure Controleer_formaat_trekproef } 

{*** Einde interne functies en procedures ***} 

Procedure Lees_trekproef(var Afbreken: Boolean); 

var Dummy : Char; 
Geselecteerde-proef : String; 

begin 
Toon_scherm(S121); 

if (NOT Station bestaat(Cfg data dir[l]» then 
begin - --

dummy := Toon fout(F018, Niet herstellen, FW_enter); 
Afbreken := True; -

end 
else 
begin 

station := Cfg data dir[I); 
while (NOT DisK aanwezig(Cfg data dir[I]» do 

Dummy := Toon-melding(M004; Heritellen, MW enter); 
if (NOT Directory aanwezig(Copy(Cfg data dir; 1, Length(Cfg_data_dir) - 1») then 
begin - - -

Dummy := Toon fout(F019, Niet_herstellen, FW_enter); 
Afbreken := True; 

end 
else 
begin 

if (Aantal FBS files = 0) then 
begin --

Dummy := Toon fout(F017, Niet_herstellen, FW_enter); 
Afbreken := True; 
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end 
else 
begin 

Init selecteer trekproef store; 
Vul selecteer trekproef store; 
Toon scherm(sI21A); -
Selecteer_trekproef(Geselecteerde~roef, Afbreken); 
Verwijder_selecteer_trekproef_store; 

if (NOT Afbreken) then 
begin 

while (NOT Disk aanwezig(Cfg data dir[l]» do 
Dummy := Toon:melding(M004; Herstellen, HW_enter); 

{ Lees geselecteerde trekproef in het interne geheugen: controleer 
of ook MGG-file van deze trekproef aanwezig is } 

if (Bestand aanwezig(Cfg data dir + Geselecteerde proef + '.MGG'» then 
begin - - - -

{ Controleer het bestandsformaat van de geselecteerde trekproef } 
Controleer_formaat_trekproef(Geselecteerde~roef); 

( Lees de FBS en MGG-file van 
Lees V3 02 FBS(Cfg data dir + 
Lees-V3-02-MGG(Cfg-data-dir + 

end - - - --
else 
begin 

deze trekproef } 
Geselecteerde proef + '.FBS', FBS totaal); 
Geselecteerde:proef + '.MGG'); -

Dummy := Toon fout(F020, Niet_herstellen, FW_enter); 
Afbreken := True; 

end; 
end; 

end; 
end; 

end; 
end; { Procedure Lees_trekproef } 

end. { Unit Lees_prf.pas } 
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3.8 unit HELD V.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit : MELD V *} 
{* Versie : 1.0 *} 
{* Functie Bevat aIle scherm-meldingen die in het verwerking- *} 
{* gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma *} 
{* gebruikt worden. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 21 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 28 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie J.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Layout, Definit, Invoer, XeyCodes, Vid_buff, Cursor, 

Geluid; 

type {*** Melding-identificatiecodes ***} 
Melding id type = (M004, MOOS, M006, MOO?, M008, M009, Mala, Mall, 

- - M012, MOIJ, MOI4, MOIS, MOI6); 

{*** Controle: weI of niet herstellen onderliggende scherm na 
beeindigen melding ***} 

Herstel_type = (Herstellen, Niet_herstellen); 

{*** Bepaal respons van melding-window ***} 
Melding_respons_type = (MW_Geen, MW_enter, MW_enter_escape); 

Function Toon melding(Melding id: Melding id type; 
- Herstel-optie: Herstel-type; 

{* 
In 

Functie 

Uit 
*} 

Melding:respons: Melding_respons_type): Chari 

: Melding id 
Herstel:optie 

-> code behorende bij een bepaalde melding; 
-> geeft aan of na het beeindigen van de melding 

het onderliggende scherm moet worden hersteld; 
Melding_respons -> geeft aan hoe de gebruiker de window kan beein

digen; 
: Toont de opgegeven melding op het scherm. 

Retourneert (voor deze window correcte) speciale toets-code. 
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{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Function Toon melding(Melding id: Melding id type; 
- Herstel-optie: Herstel-type; 

Melding:respons: Melding_respons_type): Char; 

var Goede invoer 
Dummy-

Boolean; 
string; 
Char; sp_toets 

begin 
{ Bepaal of het huidige scherm bewaard moet worden } 
if (Herstel optie = Herstellen) then 

Bewaar_Scherm; 

{ Maak window (excl. inhoud) } 
Window(21, 8, 60, 19); 
Toon kader(1, 1, 40, 12, KL MLD KADER, KL_MLD_ACHTERGROND); 
Window(23, 9, 59, 18); --
TextColor(KL MLD VOORGROND); 
TextBackground(KL MLD ACHTERGROND); 
ClrScr; - -

{ Toon melding-tekst, afhankelijk van Melding_id code } 
case Melding id of 

M004 : begIn 

MOOS 

M006 

M007 

Centreer('Zorg dat er een diskette in', 4); 
Centreer('drive ' + Station + ' zit.', 5); 

end; 

begin 
centreer('Voorbereiden trekproef-selectie.', 3); 
Centreer('Even geduld a.u.b.', 5); 
Centreer(' " 7); 
Centreer(' I 'gereed I', 8); 
Centreer('· ·',9); 

end; 

begin 
TextColor(KL MLD VOORGROND OR Blink); 
Centreer('* * Waarschuwing * *', 1); 
TextColor(KL MLD VOORGROND); 
WriteLn; - -
WriteLn; 
WriteLn('Trekstrip-afmetingen zullen worden'); 
WriteLn('gecorrigeerd.'); 
WriteLn('Alle oorspronkelijke FBS en (indien'); 
WriteLn('aanwezig) SER en CNE-gegevens van'); 
WriteLn('deze trekproef zullen verloren gaanl'); 

end; 

begin 
WriteLn('De beginafmetingen van de gebruikte'); 
WriteLn('trekstrip zijn gecorrigeerd en alle'); 
WriteLn('momentane breedte- en diktewaarden'); 
writeLn('opnieuw berekend.'); 
WriteLn('De MGG-gegevens zijn niet gewijzigd.'); 
WriteLn('Dit zal handmatig door de gebruiker'); 
WriteLn('zelf moeten worden verricht.'); 
WriteLn; 
WriteLn('Druk een toets om de verwerking van'); 
Write ('deze trekproef te starten ••• '); 

end; 
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M008 

M009 

MOIO 

MOll 

MOl2 

MOl3 

MOl4 

M015 

M016 

end; 

begin 
Centreer('OPSLAG TREKPROEFGEGEVENS', 1); 
WriteLn; 
WriteLn; 
WriteLn('De door U geselecteerde trekproef'); 
WriteLn('is opgeslagen volgens een verouderd '); 
WriteLn('bestandsformaat. Voordat deze trek-'ll 
WriteLn('proef verwerkt kan worden, zal deze'); 
WriteLn('moeten worden geconverteerd naar het'); 
WriteLn('huidige bestandsformaat.'); 

end; 

begin 
Centreer('Geselecteerde trekproef wordt 
Centreer('gezet naar het in versie 3.02 
Centreer('bruikte bestandsformaat. 
Centreer('Even geduld a.u.b ••• ', 8); 

end; 

begin 

om-', 4) 1 
ge-', 5); 

" 6); 

Centreer('SER-file behorende bij deze trek-', 4); 
Centreer('proef zal worden gelezen.', 5); 
Centreer('Even geduld a.u.b.', 8); 

end; 

begin 
Centreer('SER-file behorende bij deze trek-', 4); 
Centreer('proef zal worden aangemaakt.', 5); 
Centreer('Even geduld a.u.b.', 8); 

end; 

begin 
Centreer('CNE-file behorende bij deze trek-', 4); 
Centreer('proef zal worden gelezen.', 5); 
Centreer('Even geduld a.u.b.', 8); 

end; 

begin 
Centreer('CNE-file behorende bij deze trek-', 4); 
Centreer('proef zal worden aangemaakt.', 5); 
centreer('Even geduld a.u.b.', 8); 

end; 

begin 
Centreer('Voordeformatie van het trekstrip-', 4); 
Centreer('materiaal wordt berekend.', 5); 
Centreer('Even geduld a.u.b.', 8); 

end; 

begin 
Centreer('FBS en MGG-file van de nieuwe', 4); 
Centreer('meting-subset worden aangemaakt', 5); 
Centreer('Even geduld a.u.b.', 8); 

end; 

begin 

end; 

{ Toon beeindigingsmogelijkheden } 
case Melding respons of 

MW _geen - : begin 
{ Er hoeft niet gewacht te worden op invoer van de 

gebruiker. De melding-window routine wordt meteen 
beeindigd. } 

end; 
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MW enter begin 
GotoXY(S, 10); 
Write ( 'Druk '); 
WriteAcc ('<Enter>', KL MLD VOORGR ACC, KL_MLD_ACHTERGROND); 
Write(' om door te gaao.,), 

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummy, ", Invoer string, 0, 1, 1, 
Onzichtbaar, sp toets); 

if (Sp toets = ENTER) then 
begin -

Goede invoer ;= True; 
Toon melding := sp_toets; 

end -
else 
begin 

Cursor uit; 
waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -
end; 

end; 

MW_enter_escape : begin 

end; 

GotoXY(I, 9); 
Write ( , Druk '); 
WriteAcc('<Enter>', KL MLD VOORGR ACC, KL_MLD~CHTERGROND); 
Write(' om door te gaao,'), 
GotoXY(I, 10); 
Write ( 'druk '); 
WriteAcc( '<Esc>', KL MLD VOORGR ACC, KL_MLD_ACHTERGROND) I 
Write(' om handeling-af te breken'); 

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummy, ", Invoer string, 0, 1, 1, 
Onzichtbaar, Sp toets); 

if (Sp toets IN [ENTER, ESCAPE]) then 
begin -

Goede invoer := True; 
Toon melding := Sp_toets; 

end -
else 
begin 

Cursor uit; 
waarschuwingstoon; 
CUrsor aan; 

end; -
end; 

end; 

{ 8epaal of het onderliggende scherm hersteld moet worden } 
if (Herstel optie = Herstellen) then 

Herstel scherm; 
end; { Procedure Toon melding } 

end. { Unit Meld V } 
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3.9 unit MET OVZ.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit MET OVZ *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie Bevat routines voor het per meting tonen van alle *} 
{* van de DataTaker ontvangen gegevens en de hieruit *} 
{* berekende gegevens. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 19 december 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 20 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } De£init, KeyCodes, Invoer, Int_opsl, Geluid, 
{Verwerking } Scherm_V; 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Geeft per meting een overzicht van de door de DataTaker verzon
den gegevens en de hieruit a£geleide parameters. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const WINDOW LENGTE = 4; { Aantal metingen dat in 66n keer getoond kan worden } 

{*** Interne procedures ***} 

Procedure Toon_meting(Recordpointer: Metingpointer; 

{* 
In 

Functie 

Uit 
*} 

Window-POs, Meting_nummer: Integer); 

Recordpointer -> pointer naar het te tonen meting-record; 
Window pos -> Regelpositie binnen window; 
Meting-nummer -> Volgnummer van de meting; 
Toont aIle gegevens behorende bij de meting waar Recordpointer 
naar verwijst. 
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begin 
with Recordpointer A do 
begin 

GotoXY(1, Window~os); ClrEol; 
GotoXY(1, window~os + 1); ClrEol; 
GotoXY(1, Window~s + 2); ClrEol; 

GotoXY(3, Window~os); Write(Meting nummer:3); 
GotoXY(10, Window~s); Write('F -= [N]'); 
GotoXY(35, Window~os); Write('b = [mm]'); 
GotoXY(57, Window~s); Write('s = [mm]'); 
GotoXY(10, Window~s + 1); Write('aeff = [N/mm21'); 
GotoXY(35, Window~s + 1); Write('A - [mm2]'); 
GotoXY(57, Window~s + 1); Write('R = [-]'); 
GotoXY(10, Window pos + 2); write('eeff = [-]')1 
GotoXY(35, Window~os + 2); Write('eb = [-I'); 
GotoXY(57, Window_pos + 2); Write{'es = [-J'); 

GotoXY(17, Window~os); Write(Real naar string(Moment trekkracht, 1):6); 
GotoXY(40, Window~os); Write(Real-naar-string(Moment-breedte strip, 3):7); 
GotoXY(62, Window~os); Write(Real-naar-string(Moment-dikte strip, 3):7); 
GotoXY(17, Window~os + 1); Write(Real_naar_str~ng(MOment_elf_spanning, 2):6); 
GotoXY(40, Window~os + 1); Write(Real_naar_str1ng(MOment_dwarsdoorsnede, 4):7); 
GotoXY(62,Window pos+1);Write(Real naar string(Moment anisotropiefactor, 4):7); 
GotoXY(17, Window~os + 2); write(Real_naar_string(Moment_eff_rek, 4):6); 
GotoXY(40, W~ndow~os + 2); wr~te(Real_naar_string(MOment_breedte_rek, 4):7); 
GotoXY(62, W1ndow~s + 2); Wr1te(Real_naar_string(MOment_dikte_rek, 4):7); 

end; 
end; { Interne procedure Toon_meting } 

Procedure Scroll_omlaag(Recordpointer: Metingpointer; Meting_nummer: Integer); 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

Recordpointer -> pointer naar het eerste van de drie elementen 
die verschoven moeten worden; 

Meting_nummer -> volgnummer van het eerste van de drie elementen 
die verschoven moeten worden; 

Indien op de eerste positie meting x moet worden ingevoegd, dan 
zullen de records x+1 (dat staat op de positie waar x moet 
worden ingevoegd), x+2 en x+3 ~~n positie naar beneden moeten 
worden verschoven. Recordpointer en meting nummer verwijzen naar 
record x+l. -
OPMERKING: de functie Ga naar volgende meting kan niet worden 

gebruikt, omdat hierbij een-interne pointer wordt 
toegepast die (indien toch gebruikt) niet meer de 
plaats van het actuele element aangeeft, maar de 
plaats van element x+3. 

var Teller 
Voignummer 
Y~s 
Rec~inter 

Integer; 
Integer; 
Integer; 
Metinqpointer; 

begin 
Y-P0s := 5; 
Rec~inter :- Recordpointer; 
Volgnummer := Meting nummer; 
for Teller := 1 to 3-do 
begin 
Toon_meting(ReC~ointer, Y~s, Voignummer); 
Inc(Y pos, 4); 
Inc(Volgnummer); 
Rec~inter := Rec~interA.Volgende meting; 

~; -
end; { Interne procedure Scroll_omlaag } 
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Procedure Scroll_omhoog(ReCordpointer: Hetingpointer; Heting_nummer: Integer), 
{* 

In Recordpointer -> pointer naar het onderste van de drie elementen 
die verschoven moeten worden; 

Heting_nummer -> volgnummer van het onderste van de drie elementen 
die verschoven moeten worden; 

Functie Indien op positie 4 meting x moet worden ingevoegd, dan zullen 
de records x-l (dat staat op de positie waar x moet worden in
gevoegd), x-2 en x-3 66n positie omhoog moeten worden verschoven. 
Recordpointer en meting nummer verwijzen naar record x-l. 
OPMERKING: de functie Ga naar vorige meting kan niet worden 

gebruikt, omdat hierbij een interne pointer wordt 
toegepast die (indien toch gebruikt) niet meer de 
plaats van het actuele element aangeeft, maar de 
plaats van element x-3. 

Uit 
*} 

var Teller 
Volgnummer 
YJos 
Rec~inter 

begin 
YJos := 9; 

Integer; 
Integer; 
Integer; 
Metingpointer; 

Rec~inter := Recordpointer; 
Volgnummer := Heting nummer; 
for Teller := 1 to 3-do 
begin 

Toon_meting(Rec_pointer, Y~s, Volgnummer); 
Dec(Y pos, 4); 
Dec(Volgnummer); 
RecJointer := Rec~interA.vorige_meting; 

end; 
end; { Interne procedure Scroll_omlaag } 

{*** Einde interne procedures ***} 

Procedure Toon_meting_overzicht, 

var Recordpointer 
Hulppointer 
Heting teller 
Regel -
Einde overzicht 
Dummystring 
Sp_toets 

begin 
Toon_scherm(SI252); 

{ Vul scherm } 
Regel := 1; 

Hetingpointer; 
Hetingpointer; 
Integer; 
Integer, 
Boolean; 
String; 
Char, 

Heting teller := 1; 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
while «Meting teller <=-WINDOW-LENGTE) AND (ReCordpointer <> NIL» do 
begin - -

Toon_meting(Recordpointer, Regel, Heting_teller); 
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 
Inc(Heting teller);- - -
InC(Regel,-4); 

end; 

Heting teller := 1; 
Regel := 1; 
Recordpointer := Ga_naar_eerste_meting; 
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Einde overzicht := False; 
while-(NOT Einde overzicht) do 
begin -

{ Toon selectiebalk } 
TextBackground(KL SUB BALK); 
Toon meting(Recordpointer, Regel, Meting teller); 
TextBackground(KL_WERK_ACHTERGROND); -

{ Lees invoer } 
Leesveld(Dummystring, ", Invoer string 
case Sp toets of -

, 0, 1, 1, Zichtbaar, sp_toets); 

ESCAPE begin 

EK CURSOR UP - -

EK CURSOR DOWN 

else 

Einde overzicht := 
end; 

: begin 

True; 

Hu1ppointer := Recordpointer; 

Recordpointer :- Ga naar vorige meting; 
if (ReCordpointer <> NIL) then -
begin 

{ Begin van de lijst nog niet bereikt } 
Toon meting(Hulppointer, Regel, Meting teller); 
if (Regel = 1) then -

{ Scroll 1 meting omlaag } 
Scroll omlaag(Hulppointer, Meting teller) 

else - -
begin 

{ Ga 4 regels omhoog in window } 
Dec (Regel, 4); 

end; 
Dec(Meting teller); 

end -
else 
begin 

{ Begin van de lijst reeds bereikt } 
Recordpointer := Hulppointer; 
Waarschuwingstoon; 

end; 
end; 

begin 
Hulppointer := Recordpointer; 

Recordpointer := Ga naar volgende meting; 
if (Recordpointer <> NIL) then -
begin 

{ Einde van de lijst nog niet bereikt } 
Toon_meting(Hulppointer, Regel, Meting_teller); 
if (Regel = 13) then 

{ Scroll 1 meting omhoog } 
Scroll omhoog(Hulppointer, Meting teller) 

else - -
begin 

{ Ga 4 regels omlaag in window } 
Inc(Regel, 4); 

end; 
Inc(Meting teller); 

end -
else 
begin 

{ Einde van de lijst reeds bereikt } 
Recordpointer := Hulppointer; 
Waarschuwingstoon; 

end; 
end; 
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Waarschuwingstoon; 
end; 

end; 
end; { Procedure Meting_overzicht } 

end. { Unit Met_ovz.pas } 
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3.10 unit PARK OVZ.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit PARK OVZ *} 
{* Versie : 1.0 *} 
{* Functie Bevat routines voor het tonen van de materiaal- *} 
{* model-parameters. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 20 december 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 24 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Int opsl, Definit, KeyCodes, Invoer, Geluid, 
{Verwerking } Scherm_V; 

Procedure 
{* 

Toon_materiaalmodel_parameters; 

In 
Functie Toont de materiaalmodelparameters, berekend via model 1 (zonder 

voordeformatie) en model 2 (met voordeformatie). 
Uit 

*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{*** Interne functies en procedures ***} 

Function Gemiddelde effectieve spanning: Real; 
{* --

In 
Functie Berekent de gemiddelde effectieve spanning; 
Uit 

*} 

var Spanning som 
RecordpoInter 

begin 

Real; 
Metingpointer; 

with Trekproefgegevens_store do 
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begin 
Spanning som :- 0; 
RecordpoInter :- Ga naar eerste meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do-
begin 

with RecordpointerA do 
Spanning som :- Spanning som + Moment eff spanning; 

Recordpointer := Ga naar volgende meting; -
end; - - -
Gemiddelde effectieve spanning := (Spanning som / Aantal_metingen); 

end; - - -
end; { Interne functie Gemiddelde_effectieve_spanning } 

Procedure Toon-parameters-pagina1; 
{* 

*} 

In 
Functie Toont pagina 1 van de materiaalmodel-parameters. 
Uit 

begin 
Toon_scherm(S1253A); 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13, 1); WrIte(Naam trekproef,' (' + Materiaalsoort + " " 

GotoXY(34, 
GotoXY(35, 
GotoXY(35, 
GotoXY(35, 
GotoXY(35, 
GotoXY(35, 

end; 

Real-naar String(Richting tOY walsr, 0)+ '0)'); 
3); write(Aantal metingen); --
7); write(Real naar string(C modell, 0):7); 
8); Write(Real-naar-string(n-model1, 2):7); 
11); Write(ReaI naar string(C model2, 0):7); 
12); Write(Real-naar-string(n-mode12, 2):7); 
13); write (Real:naar:string (Voordeformatie, 5):7); 

end; { Interne procedure Toon-parameters_pagina1 } 

Procedure Toon_parameters_pagina2; 
{* 

*} 

In 
Functie Toont pagina 2 van de materiaalmodel-parameters. 
Uit 

var Gem afstand1 
Gem-reI afwl 
Gem-afstand2 
Gem-reI afw2 

Real; 
Real; 
Real; 
Real; 

begin 
Toon_scherm(S1253B); 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Bepaal statistische gegevens } 
Gem_afstand1 := Sqrt(Kwadratensom1) / Aantal_metingen; 
Gem reI afw1 := (Gem afstand1 / Gemiddelde effectieve spanning) * 100; 
Gem:afstand2 := sqrtTKwadratens0m2) I Aantal_metingen, 
Gem_reI afw2 := (Gem_afstand2 I Gemiddelde_effectieve_spanning) * 100; 

{ Toon gegevens } 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13, 1); WrIte(Naam trekproef,' (' + Materiaalsoort + " I, 

Real-naar String(Richting tOY walsr, 0)+ '0)'); 
GotoXY(34, 3); Write(Aantal metingen); --
GotoXY(49, 7); write(Real_naar_string(Kwadratensom1, 5):11); 
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GotoXY(49, 8); Write(Real naar strinq(Gem afstand1, 5):11); 
GotoXY(49, 9); write(Real-naar-strinq(Gem-rel afw1, 5):11); 
GotoXY(49, 12); Write(ReaI naar string(Kwadratensom2, 5):11); 
GotoXY(49, 13); write(Real-naar-string(Gem afstand2, 5}:11); 
GotoXY(49, 14); write(Real:naar:string(Gem:rel_afw2, 5):11); 

end; 
end; { Interne procedure Toon-parameters-pagina2 } 

{*** Einde interne functies en procedures ***} 

Procedure Toon_materiaalmodel-parameters; 

var Dummystring : String; 
Char; 
Integer; 
Boolean; 
Boolean; 

Sp toets 
Pagina 
Einde-param_ovz 
Goede invoer 

begin 
Paqina := 1; 
Einde-param ovz := False; 
while (NOT Einde param ovz) do 
begin --

case Pagina of 
1 : begin 

Toon-parameters-pagina1; 
end; 

2 begin 
Toon_parameters-paqina2; 

end; 
end; 

{ Lees keuze } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummystrinq, ", Invoer_strinq, 0, 1, 1, Zichtbaar, Sp_toets); 
case Sp toets of 

EK PGUP : beqin 

EK PODN 

ESCAPE 

if (Pagina > 1) then 
beqin 

Dec(Pagina); 
Goede invoer := True; 

end -
else 

Waarschuwinqstoon; 
end; 

beqin 
if (Pagina < 2) then 
beqin 

Inc(Paqina); 
Goede invoer := True; 

end -
else 

Waarschuwinqstoon; 
end; 

beqin 
Goede invoer := True; 
Einde~aram_ovz := True; 

end; 
else 

Waarschuwinqstoon; 
end; 

- 116 -



end; 
end; 

end; { Procedure Toon_materiaalmodel_parameters } 

end. { unit parm_ovz.pas } 
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3.11 unit RAPPORT.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* 
{* unit 
{* Versie 
{* Functie 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* Taal 
{* Systeemeisen 
{* 
{* Auteur 
{* Aanmaakdatum 
{* Datum laatste 
{* wijziging 
{* 
{* Copyright (C) 
{* 
{* 
{* Gebruikt in 
{* 
{* 

*} 
t RAPPORT *} 

1.0 *} 
Bevat routines voor het afdrukken van aIle onder- *} 
delen van het standaard meetrapport, met uitzon- *} 
dering van de standaardgrafieken (deze routines *} 
staan in de unit GRAFIEK.PAS). *} 

*} 
: Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 

IBM compatible XT of hoger *} 
EGA of VGA grafische kaart *} 
C.P.I. van de Werff *} 

: I januari 1993 *} 
*} 

29 januari 1993 *} 
*} 

Technische Universiteit Eindhoven, *} 
Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 

*} 
Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
Verwerking-gedeelte *} 

*} 
{***************************************************************************} 

unit Rapport; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, Printer, 
{ Library } Definit, Int opsl, Invoer, 
{Verwerking } Meld_V, Fout:V, SER_calc, Grafiek; 

Procedure 
{* . . In 

Functie : 

uit 
*} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

uit 
*} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

uit 
*} 

Drukt aIle onderdelen van het standaard meet rapport aft 
a. Titelpagina/materiaalparameters; 
b. Metingen-overzicht; 
c. Acht standaardgrafieken. 

Drukt de titelpagina/materiaalparameters van het standaard 
meetrapport af. 

Drukt af: a. Titelpagina/materiaalparameters; 
b. Acht standaardgra£ieken; 
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Procedure Maak_std_meetrapport_zonder_grafiekeni 
{* 

In 
Functie : Drukt aft a. Titelpagina/materiaalparameters; 

b. Metingen-overzicht; 
Uit 

*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const A4 PORTRAIT ORIENTATION = Chr(27)+Chr(38)+Chr(l08)+Chr(48)+Chr(79); 
{ Deze code-zet de pagina-orientatie van de HP LaserJet III terug op 

portrait A4. Deze code heeft tevens tot gevolg dat de printer een 
form-feed uitvoert. } 

FORM_FEED = Chr(l2); 

HP LASERJET III SETUP STRING = Chr(27) + Chr(40) + Chr(49) + Chr(48) + Chr(85); 
{ Setup strTng:-Selecteer de PC-8 8-bits symbol set (zie HP-LaserJet III 

reference manual) } 

{*** Interne functies procedures ***} 

Function Afdrukken rapport mogelijk: Boolean; 
{* --

In : 
functie : Controleert of aan aIle voorwaarden wordt voldaan om een rapport 

te kunnen afdrukken op een (laser)printer. 
Retourneert: - True, indien rapport kan worden afgedrukti 

- False, indien rapport niet kan worden afgedrukt. 
Uit 

*} 

var Dummy 
Foutsituatie 

begin 

Char; 
Boolean; 

Foutsituatie := False; 
{ Controleer of (laser)printer geselecteerd is } 
if (Cfg~rint_type <> 'HP LaserJet III') then 
begin 

Dummy := Toon fout(F031, Niet herstellen, FW enter); 
Foutsituatie := True; - -

end; 

{ Controleer of printer gereed is voor afdrukken rapport } 
if (NOT Foutsituatie) then 
begin 

{$I-} 
Write (Lst, HP LASERJET III SETUP STRING); 
{$I+} - - - -
if (IOResult <> 0) then 
begin 

Dummy := Toon fout(F032, Niet_herstellen, FW_enter); 
Foutsituatie := True; 

end; 
end; 

if (Foutsituatie) then 
Afdrukken rapport mogelijk := False 

else - -
Afdrukken_rapport_mogelijk := True, 
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end; { Interne functie Afdrukken_rapport_mogelijk } 

Procedure 
{* 

In 
Functie 
Uit 

*} 
begin 

W r 

Drukt de rapport-koptekst af. 

i tel n L s t 

--~w~rTlt~e~ln~(L~s~t~)~;-------------------------------------------

, ) ; 

Writeln(Lst,' 
Writeln(Lst); 
Writeln(Lst,' 

W r i tel n L s t I 

LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOLOGIE TUE'); 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF'); 

, } ; 
--~w~r~i~t~e~1~n~(~L~s~t7)~;---------------------------------------------

WriteLn(Lst); 
end; { Interne procedure Maak_rapport_kop } 

Procedure 
{* 

Maak_titelpagina; 

In 
Functie Drukt de titelpagina/materiaalparameters van het standaard meet

rapport af. Zie data dictionary voor samenstelling en betekenis. 
Uit 

*} 
begin 

Maak rapport kop; 
with-Trekproefgegevens store do 
begin -

WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst); 

- TITELPAGINA _I); 

WriteLn(Lst) ; 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, 

Trekproef 
Datum uitvoering (jjromdd) 

Werkstoffnummer 
Richting tOY. 

" Naam trekproef); 
, Datum); 

, Werkstoffnummer); 
walsrichting I , 

Richting_tov_walsr:O:O,'O'); 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, 

Materiaalsoort 
Herkomst materiaal 

Plaatdikte 

: ' Materiaalsoort); 
Herkomst materiaal); - , (rom) 

Real naar string(Plaatdikte, 2»; 
writeLn(Lst, , 

Real_naar_string(Beginbreedte, 3»; 
WriteLn(Lst, , 

Beginbreedte trekstrip (rom) : 

Begindikte 
Real naar string(Begindikte, 3»; 

WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, I 

WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, 

Merk trekbank 
Type trekbank 
Serienummer 

Banksnelheid 
Real_naar_string(Banksnelheid, 2»; 

Operator 
Aantal metingen 
DataTakerProef (J/N) 

trekstrip (rom) 

: I, Merk trekbank); 
, Type-bank); 

Serienummer) ; 
: 

, 
(rom/min) 

Operator); 
WriteLn(Lst); 
writeLn(Lst, , 
writeLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, , 
writeLn(Lst, Commandoregels 

Aantal metingen); 
, DataTakerproef); 

DataTaker 
Commandoreg DataTakerl); 

writeLn(Lst, , 
Commandoreg DataTaker2); 

WriteLn(Lst, , 
Commandoreg_DataTaker3); 
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WriteLn(Lst, 
eommandoreq DataTaker4); 

WriteLnTLst); 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, I 

WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst, • 
WriteLn(Lst) I 
WriteLn(Lst, , 
Write(Lst, FORM_FEED); 

Opmerkingen mbt. trekproef : " 
: ' . . 

Opm mbt trekproef1); 
Opm-mbt-trekproef2); 
Opm:mbt:trekproef3); 

Datum aanmaak subset (jjmmdd) 
Aanmaker subset 

: " Wijziqinqsdatum); 
: " Naam wijziger); 
: '); -Opmerkingen mbt. subset 

" Opm mbt wijziqinq1); 
" opm:mbt:wijziqinq2); 

Projectleider : Projectleider); 

{ Maak overzicht materiaalparameters } 
Maak rapport kop; 
writeLn(Lst,-' 
writeLn(Lst, , 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst); 

Trekproef 
Datum uitvoerinq (jjmmdd) 

: " 
: ' 

Naam trekproef); 
Datum) ; 

WriteLn(Lst, , - MATERlAALPARAMETERS -'); 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst); 

Materiaalmodel 1: af = e • [Eeff]D'); 

Wr it eLn (Lst, 
Real naar strinq(e modell, 0):7, 

WriteLn(Lst, ,-
Real naar strinq(n modell, 2):7, 

writeLn(Lst); -
WriteLn(Lst); 

Karakteristieke deformatieweerstand 
, [N/mm2 ]'); 

Verstevigingsexponent (n) 
, [-)'); 

WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst, ' 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst, 

Materiaalmodel 2: af - e • [Eeff + EO]D'); 

Real naar strinq(e model2, 0):7, 
WriteLn(Lst, ,-

Real naar strinq(n mode12, 2):7, 
WriteLn(Lst, ,-

Real naar strinq(Voordeformatie, 
WriteLn(Lst) ; 
WriteLn(Lst); 

Karakteristieke deformatieweerstand 
, [N/mm2 ]'); 

Verstevigingsexponent (n) 
, [-J'); 
Voordeformatie (EO) 
5):7, ' [-]'); 

WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst); 

Anisotropiefactoren: '); 

WriteLn(Lst, , Gemiddeld (Rm) : " 
Real naar strinq(Gemiddelde anisotropie, 2):7, ' [-)'); 

Write (Lst, ,- - R bij 10' efrectieve rek [R(O.l)] : '}I 

(e) 

(e) 

, , 

if (R 0 1 = -1) then 
WriteLn(Lst, '----':7, , (max £eff I, Real_naar_string(Maximale_eff_rek * 100, 

2), ")') 
else 
begin 

if (R 0 1 = -2) then 
WriteLn(Lst, '----':7, , (min Eeff " Real_naar_strinq(Minimale_eff_rek * 100, 

2), ")') 
else 

WriteLn(Lst, Real_naar_strinq(R_O_l, 2):7, , [-J'); 
end; 

Write (Lst, , R bij 20' effectieve rek [R(O.2)] : '); 
if (R 0 2 = -1) then 

WriteLn(Lst, '----':7, I (max Eeff I, Real naar string(Maximale eff rek * 100, 
2), I,),) - - - -
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else 
begin 

if (R 0 2 = -2) then 
writeLn(Lst, '----':7, , (min Eeff' Real_naar_string(Minimale_eff_rek * 100, 2" '%)') 

else 
WriteLn(Lst, Real_naar_string(R_0_2, 2):7, , [-J',; 

end; 
end; 

end; { Interne procedure Maak_titelpagina } 

Procedure 
{* 

In 
Functie Drukt voor elke meting van deze trekproef de gemeten en de hier

van afgeleide gegevens af. 
Oit 

*} 

var Recordpointer : Metingpointer; 
Metingnummer Integer; 

begin 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Druk metingen en afgeleide gegevens af } 
Metingnummer := 1; 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do-
begin 

with Recordpointer A do 
begin 

{ Controleer of pagina vol is (max. 11 metingen) } 
if «(Metingnummer - 1) MOD 11) = 0) then 
begin 

Write (Lst, FORM FEED); 

Trekproef 
Datum uitvoering (jjmmdd) 

, Naam trekproef); 
: " Datum); 

Maak rapport kop; 
WriteLn(Lst,-' 
WriteLn(Lst, , 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst, , - OVERZICHT METINGEN EN AFGELEIDE GEGEVENS 

-') ; 
WriteLn(Lst); 
WriteLn(Lst}; 

end; 

{ Druk eerste meting-regel af } 
Write (Lst, , '); 
Write (Lst, Metingnummer:3); 
Write (Lst, , '); 
Write(Lst,'F = '); 
Write (Lst, Real naar string(Moment trekkracht, 1):6); 
write (Lst, , [NT - b = '); -
Write (Lst, Real_naar_string(Moment_breedte_strip, 4}:7}; 
Write (Lst, , [mm] s = '); 
Write (Lst, Real naar string(Moment dikte strip, 4):7); 
WriteLn(Lst, , [mm] 'T; --

{ Druk tweede meting-regel af } 
Write (Lst, , '); 
Write (Lst, 'aeff = '); 
Write (Lst, Real naar string(Moment eff spanning, 2):6); 
Write(Lst, , [N7mm2 1- A = '); - -
Write(Lst, Real naar string(Moment dwarsdoorsnede, 4):7); 
Write (Lst, , [mm2] it = '}; -
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Write (Lst, Real_naar_string(MOment_anisotropiefactor, 4):7); 
WriteLn(Lst, , [-]'); 

{ Druk derde meting-regel af } 
Write(Lst, , '); 
Write (Lst, 'Eeff = '); 
Write (Lst, Real naar string(Moment eff rek, 4):6); 
Write (Lst, , [-T - Eb = '); - -
Write (Lst, Real naar string(Moment breedte rek, 4):7); 
Write (Lst, , [-T ES = '); - -
Write (Lst, Real naar string(Moment dikte rek, 4):7); 
WriteLn(Lst, • [-]')1 --

{ Verhoog metingnummer } 
Inc(Metingnummer); 

{ regel overslaan tussen metingen } 
WriteLn(Lst) ; 

end; 
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
Write (Lst, FORM_FEED); 

end; 
end; { Interne procedure Maak_metingen_overzicht } 

{*** Einde interne functies en procedures ***} 

Procedure Maak_standaard_meetrapport; 

var Doorgaan Boolean; 
Fout_opgetreden : Boolean; 

begin 
{ Controleer of rapport kan worden afgedrukt } 
Doorgaan := Afdrukken rapport mogelijki 
if (Doorgaan) then - -
begin 

{ Maak titelpagina std. meet rapport } 
Maak_titelpaginai 

{ Maak overzicht metinggegevens en afgeleide gegevens } 
Maak_metingen_overzicht; 

{ Maak acht standaardgrafieken } 
Fout opgetreden := False; 
Maak-stdgl kracht weg lin(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NOT Fout opgetreden) then 

Maak stdg2-ber span gem span lin(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NOT Fout-opgetreden) then -

Write(Lst,-A4 PORTRAIT ORIENTATION); 
if (NOT Fout opgetreden)-then 

Maak stdg3-gem spanning eff rek lin(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NoT Fout-opgetreden) then- -

Maak stdg4-gem spanning eff rek log(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NoT Fout-opgetreden) then- -

Write{Lst,-A4 PORTRAIT ORIENTATION); 
if (NOT Fout opgetreden)-then 

Maak stdgS-ber spanning eff rek lin(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NOT Fout-opgetreden) then- -

Maak stdg6-ber spanning eff rek log(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NOT Fout-opgetreden) then- -

write(Lst,-A4 PORTRAIT ORIENTATION); 
if (NOT Fout opgetreden)-then 

Maak stdg7-verh breedte dikte rek(Laserprinter, Fout opgetreden); 
if (NOT Fout-opgetreden) then - -

Maak_stdg8:anisotropie_functie_eff_rek(LaSerprinter, Fout_opgetreden); 
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if (NOT Fout opgetreden) then 
write(Lst,-A4 PORTRAIT ORIENTATION); 

~; --
end; { Procedure Maak_standaard_meetrapport } 

Procedure Maak_titelpagina_std_meetrapport; 

var Doorgaan : Boolean; 

begin 
{ Controleer of rapport kan worden afgedrukt } 
Doorgaan := Afdrukken rapport mogelijk; 
if (Doorgaan) then - -
begin 

{ Maak titelpagina std. meet rapport } 
Maak titelpagina; 
Write(Lst, FORM FEED); 

end; -
end; { Procedure Maak_titelpagina_std_meetrapport } 

Procedure Maak_std_meetrapport_zonder_meting_ovz; 

var Doorgaan Boolean; 
Fout_opgetreden : Boolean; 

begin 
{ Controleer of rapport kan worden afgedrukt } 
Doorgaan := Afdrukken rapport mogelijk; 
if (Doorgaan) then - -
begin 

{ Maak titelpagina std. meetrapport } 
Maak titelpagina; 
Write(Lst, FORM_FEED); 

{ Maak acht standaardgrafieken } 
Fout opgetreden := False; 
Maak-stdgl kracht weg lin{Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NOT Fout opgetreden) then 

Maak stdg2-ber span gem span lin(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NOT Fout-opgetreden) then -

Write(Lst,-A4 PORTRAIT ORIENTATION); 
if (NOT Fout opgetreden)-then 

Maak stdg3-gem spanning eff rek lin(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NOT Fout-opgetreden) then- -

Maak stdg4-gem spanning eff rek log(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NOT Pout-opgetreden) then- -

Write(Lst,-A4 PORTRAIT ORIENTATION); 
if (NOT Fout opgetreden)-then 

Maak stdgS-ber spanning eff rek lin(Laserprinter, Fout_opgetreden); 
if (NOT Pout-opgetreden) then- -

Maak stdg6-ber spanning eff rek log(Laserprinter, Pout_opgetreden); 
if (NOT Pout-opgetreden) then- -

Write(Lst,-A4 PORTRAIT ORIENTATION); 
if (NOT Pout opgetreden)-then 

Maak stdg7-verh breedte dikte rek{Laserprinter, Pout opgetreden); 
if (NOT Pout-opgetreden) then - -

Maak stdgS-anisotropie functie eff rek(Laserprinter, Pout opgetreden); 
if (NOT Pout-opgetreden)-then - - -

Write(Lst,-A4 PORTRAIT ORIENTATION); 
end; --

end; { Procedure Maak_std_meetrapport_zonder_meting_ovz } 
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var Doorgaan : Boolean; 

begin 
{ Controleer of rapport kan worden afgedrukt } 
Doorgaan :- Afdrukken_rapport_mogelijk; 
if (Doorgaan) then 
begin 

{ Maak titelpagina std. meetrapport } 
Maak_titelpagina; 

{ Maak overzicht metinggegevens en afgeleide gegevens } 
Maak metingen overzicht; 

end; - -
end; { Procedure Maak_std_meetrapport_zonder_grafieken } 

end. { Unit Rapport.pas } 
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3.12 unit RAP GRAP.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit RAP GRAF *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie Bevat routines voor het maken van rapporten en *} 
{* grafieken. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur : C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum : 24 december 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 3 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) : Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Definit, KeyCodes, Int_opsl, Invoer, Geluid, 

Menu, 
{Verwerking } Scherm_v, Grafiek, Rapport; 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 
Uit 

. . 
Zorgt voor het aanmaken van rapporten en grafieken. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{*** Interne procedures ***} 

Procedure 
{* 

standaardgrafiek_menu; 

In 
Functie Toont menu voor het tonen van de grafieken uit het standaard 

meetrapport. 
Uit 

*} 

var Einde standaardgrafiek 
Menukeuze 
Dummy 

Boolean; 
Char; 
Boolean; 
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begin 
Einde standaardgrafiek := False; 
while-(NOT Einde_standaardgrafiek) do 
begin 

{ Toon schermgegevens } 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

Toon scherm(S12551); 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13, 1); wrIte(Naam trekproef,' (' + Materiaalsoort + I, I, 

Real-naar String(Richting tov walsr, 0)+ '0)'); 
TextColor(KL WERK VOORGROND); - - -

end; --

{ Lees menukeuze } 
Menukeuze := Lees menukeuze; 
while (Menukeuze ; EK F1) do 
begin -

Waarschuwingstoon; 
Menukeuze := Lees menukeuze; 

end; -

{ Verwerk menukeuze } 
case Menukeuze of 

, A', , a' : begin 
Maak stdg1 kracht weg lin(Beeldscherm, Dummy); 

end; - - --

'B', 'b' begin 
Maak stdg2 ber span gem span lin(Beeldscherm, Dummy); 

end; - - - - - -

'C', 'c' begin 
Maak stdg3 gem spanning eff rek lin(Beeldscherm, Dummy); 

end; - - - - - -

, D I, , d I : beg in 
Maak stdg4 gem spanning eff rek log(Beeldscherm, Dummy); 

end; - - - - - -

'E', 'e' begin 
Maak stdg5 ber spanning eff rek lin(Beeldscherm, Dummy); 

end; - - - - - -

'F', 'f' begin 
Maak stdg6 ber spanning eff rek log(Beeldscherm, Dummy); 

end; - - - - - -

'G', 'g' begin 
Maak stdg7 verh breedte dikte rek(Beeldscherm, Dummy); 

end; - - - - -

'B', 'h' begin 
Maak stdg8 anisotropie functie eff rek(Beeldscherm, Dummy); 

end; - - - --

'T', 't', 
ESCAPE begin 

end; 
end; 

Einde standaardgrafiek := True; 
end; -

end; { Interne procedure Standaardgrafiek_menu } 

{*** Einde interne procedures ***} 
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Procedure Maak_rapporten_grafieken; 

var Einde rapport en grafieken 
Menukeuze -

Boolean; 
: Char; 

begin 
Einde rapporten grafieken := False; 
while-(NOT Einde rapporten grafieken) do 
begin - -

{ Toon schermgegevens } 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

Toon scherm(S12SS); 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13, 1); WrTte(Naam trekproef,' (' + Materiaalsoort + " " 

Real-naar String(Richting tov walsr, 0)+ '0)'); 
TextColor(KL WERK VOORGRONo); - - -

end; --

{ Lees menukeuze } 
Menukeuze := Lees menukeuze; 
while (Menukeuze ; EK F1) do 
begin -

Waarschuwingstoon; 
Menukeuze := Lees menukeuze; 

end; -

{ Verwerk menukeuze } 
case Menukeuze of 

, A', , a' : begin 
Maak standaard_meetrapport; 

end; 

'B', 'b' 

'C', 'c' 

'D', 'd' 

'E', 'e' 

'F', 'f' 

'T', 't', 
ESCAPE 

end; 
end; 

begin 
Maak titelpagina std meetrapport; 

end; - - -

begin 
Maak std meetrapport zonder meting ovz; 

end; - - - - -

begin 
Maak std meetrapport zonder grafieken; 

end; - - --

begin 
Standaardgrafiek menu; 

end; -

begin 
Definieer grafiek; 

end; -

begin 
Einde rapporten grafieken := True; 

end; - -

end; { Procedure Maak_rapporten_grafieken } 

end. { Unit Rap_Graf.pas } 
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3.13 Unit SCBERH V.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit SCHERM V *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie 8evat alle scherman die in het verwerking-gedeelte *} 
{* van het Trekproef-Analyse Programma gebruikt *} 
{* worden. *} 
{* *} 
{* Taal 80rland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur : C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum : 15 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 18 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Oeclaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Layout, Oefinit, Menu, Geluid; 

type {*** 8cherm-identificatiecodes ***} 
Scherm id type = (512, 8121, 5121A, 81211, 81211A, 5122, 5123A, 81238, 

- - 8124A, 51248, 8124C, 5125, 51251A, 512518, S1251C, 
812510, 81252, 81253A, 812538, 81254A, 812548, 81254C, 
512540, 81254E, 51254F, 51254G, 81255, 512551, 512552A, 
8125528, 81256); 

Procedure 
{* 

Toon_scherm(Scherm_id: 8cherm_id_type); 

*} 

In 
Functie 
uit 

8cherm id -> identificatienummer van het te tonen scherm; 
Toont het opgegeven scherm. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Procedure Toon scherm(5cherm id: 8cherm_id_type); 
begin - -

case 8cherm id of 
512 : begIn 

Selecteer hele scherm; 
Toon_titeIbalk:boven('S12: Boofdmenu\Oata verwerking'); 
Toon_titelbalk_onder; 
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Selecteer_werkgebied(Kader); 
Initialiseer menu; 
Menu item{'B', 'Verwerken bestaande trekproef-gegevens', 19, 6); 
Menu-item('H', 'Handmatige invoer van trekproef-gegevens', 19, 8); 
Menu-item('T', 'terug naar het hoofdmenu', 19, 10); 
Toon-menu; 
Toon-horizontale lijn(16, KL WERK KADER}; 
Textcolor(KL WERK INFO); - -
Centreer( 'Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door 

<Enter>', 17}; 
TextColor(KL WERK VOORGROND); 

end; --

S121 : begin 
Selecteer hele scherm; 
Toon_titelbalk_boven('S121: Hoofdmenu\Data verwerking\Bestaande 

gegevens'); 
Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Kader); 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
Textcolor(KL WERK INFO); - -
Centreer( "'XAY: vorige/volgende proef <Enter>: Selecteer proef <Esc>: 

Annuleer',17); 
end; 

S121A : begin 
Selecteer werkgebied(Kader); 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER}; 
Textcolor(KL_WERK_INFO); - -
Centreer(' "X"Y: Vorige/volgende proef <Enter>: Selecteer proef <Esc>: 

Annuleer' ,17); 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(S, 2); Write('Trekproef:'); 
GotoXY(20, 2); Write('Bijbehorende gegevens:'); 
TextBackground(KL SLC ACHTERGROND); 
TextColor(KL SLC VOORGROND); 
Window(S, 7,-16,-18); 
Toon kader(l, 1, 12, 12, KL SLC KADER, KL_SLC_ACHTERGROND); 
Window(20, 7, 76, 15); --
Toon kader(l, 1, 57, 9, KL_SLC_KADER, KL_SLC_ACHTERGROND}; 

end; -

S1211 : begin 
Selecteer hele scherm; 
Toon titelbalk-boven('S1211: •••• \Dataverwerking\Bestaandegegevens\Aan-

passen beginafmetingen'); -
Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Kader); 
GotoXY(2,-1); Write('Trekproef I'); 
GotoXY(2, 3); Write('Beginafmetingen van de gebruikte trekstrip:'); 
GotoXY(2, 5); Write('Beginbreedte: mm.'); 
GotoXY(2, 6); Write('Begindikte : mm.'); 
GotoXY(2, 8); Write('Wilt U de beginafmetingen van de trekstripwijzigen 

(J/N/Esc)'); 

17); 

S1211A 

Toon_horizontale_lijn(16, KL_WERK_KADER); 
TextColor(KL WERK INFO); 
centreer('<J> • W1jzigen <N> = Niet wijzigen 

end; 

begin 

<Esc> = Vorig menu', 

Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
TextColorTKL WERK VOORGR ACC); 
Toon_horizontale_Iijn(9,-KL_WERK_KADER); 
GotoXY(2, 10); Write('Nieuwe'); 
Textcolor(KL_WERK~VOORGROND); 
GotoXY(9, 10); Wr~te('beginafmetingen van de gebruikte trekstrip:'); 
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GotoXY(2, 12); Write('Beginbreedte: 
GotoXY(2, 13); Write('Begindikte : 
GotoXY(2, 15); 
Write('Nieuwe beginafmetingen van 

rom. ' ) 1 
mm. ' ) ; 

de trekstrip correct ingevoerd 
(J/N/Ese)'); 

GotoXY(1,17); ClrEol; 
end; 

S122 begin 
Seleeteer hele seherm; 
Toon titeIbalk-boven('S122:Hoofdmenu\Dataverwerking\Handmatigeinvoer'); 
Toon-titelbalk-onder; 
Selecteer werkgebied(Kader); 
GotoXY(3,-2); Write ( 'De funetie "Handmatige invoer van trekproefgegevens" 

is nog niet'); 
GotoXY(3, 3); Write('gerealiseerd.'); 
GotoXY(3, 5); Write('Druk "n toets om terug te keren naar het 

verwerking-menu'); 

, ) ; 

end; 

S123A : begin 
Seleeteer hele seherm; 
Toon titeIbalk-boven('S123: Hoofdmenu\Data verwerking\SER-gegevens'); 
Toon-titelbalk-onder; 

end; - -

8123B : begin 
Seleeteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrSer; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(2, 1); write('Trekproef:'); 
GotoXY(2, 3); Write('Aantal metingen (exel. bO, sa):'); 
GotoXY(23, 5); Write(' '); 
GotoXY(2, 6); write('Effeetieve spanning (a):'); 
GotoXY(4, 7); Write('minimaal : [N/mm2]'); 
GotoXY(4, 8); Write('gemiddeld: [N/mm2]'); 
GotoXY(4, 9); Write('maximaal : [N/mm2]'); 
GotoXY(42, 6); Write('Anisotropiefaetor (R):'); 
GotoXY(44, 7); Write('minimaal : [-J'); 
GotoXY(44, 8); Write('gemiddeld: [-]'); 
GotoXY(44, 9); Write('maximaal : [-]'); 
GotoXY(18, 10); Write(' '); 
GotoXY(2, 11); Write('Effeetieve rek (E):'); 
GotoXY(4, 12); Write('minimaal : [-]'); 
GotoXY(4, 13); Write('maximaal : [-]'l; 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 

end; - - --

S124A begin 

8124B 

8eleeteer hele seherm; 
Toon titeIbalk-boven('8124: Hoofdmenu\Data verwerking\CNE-gegevens'); 
Toon-titelbalk-onder; 

end; - -

begin 
Seleeteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrSer; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(2, 1); write('Trekproef:'); 
GotoXY(2, 3); Write('Aantal metingen (exel. bO, sa):'); 
GotoXY(2, 6); Write ( , Berekende parameters voor model 1 (of = C. [eeff] 11):_ 

GotoXY(4, 7); Write('Kar. deformatieweerstand (C) : [N/mm2]'); 
GotoXY(4, 8); Write('Verstevigingsexponent (n): [-]'); 
GotoXY(2, 10); Write('Berekende parameters voor model 2 (of - C.[eeff + 

GotoXY(4, 11); Write('Kar. deformatieweerstand (C) : [N/mm2] '); 

- 131 -



GotoXY(4, 12); Write('Verstevigingsexponent (n) 
GotoXY(4, 13); Write('Voordeformatie (eO) 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 

end; - - --

S124C begin 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(2, 1); Write('Trekproef:'); 
GotoXY(2, 3); Write('BEPALING VOORDEFORMATIE (eO):'); 

[-]'); 
[-J'); 

GotoXY(2, 5); Write('Qm de voordeformatie van het trekstripmateriaal te 
kunnen bepalen, is het'); 

GotoXY(2, 6); Write ( 'noodzakelijk dat een schattingsinterval wordt 
ingevoerd waarvan met'); 

GotoXY(2, 7}; Write('zekerheid kan worden gezegd dat de voordeformatie 
zich hierin bevindt.'}; 

GotoXY(2, 8}; Write('De uiterste grenzen van dit interval zijn: [ s 
eO S ]'); 

GotoXY(2, 10); Write('Ondergrens schattingsinterval: 
GotoXY(2, 11); Write('Bovengrens schattingsinterval: 
GotoXY(2, 13); Write('Grenzen correct ingevoerd (J/N):'); 

end; 

S125 : begin 

[-)'); 
[-J'); 

Selecteer hele scherm; 
Toon titelbalk-boven{'S125: 

trekproefgegevens'); -
Hoofdmenu\Data verwerking\Presentatie 

3) ; 

<Enter>' , 

Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Kader); 
Textcolor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(2, 1); Write('Trekproef:'); 
Initialiseer menu; 
Menu_item('A', 'Toon additionele trekproefgegevens (MGG-gegevens)', 13, 

Menu item ( 'M' , 
Menu-item( 'P' , 
Menu-item ( 'S', 
Menu-item( 'R', 
Menu -item ( 'c' , 
Menu-item( 'T', 
Toon-menu; 

'Toon meetgegevens en hiervan afgeleide gegevens', 
'Toon materiaalmodel-parameters', 13, 7); 
'Maak subset (deelreeks) (verwijderen metingen)', 
'Maak rapporten en grafieken', 13, 11); 
'Conversie naar SE-file', 13, 13); 
'Terug naar het data verwerking-menu', 13, 15); 

Toon-horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 

13, 5); 

13, 9); 

TextColor(KL WERK INFO); - -
Centreer('Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door 

17); 
TextColor(KL WERK VOORGROND) 

end; --

S1251A : begin 
Selecteer hele scherm; 
Toon titelbalk boven('S1251A: 

trekproefgegevens\Additionele gegevens'); 
Toon titelbalk onder; 

•• \Data verwerking\Presentatie 

Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(75, 1); WrIte('!'); 
GotoXY(3, 1); Write('Naam trekproef 
GotoXY(3, 2); Write('Datum uitvoering (jjromdd) 
GotoXY(3, 6); Write('Werkstoffnummer 
GotoXY(3, 7); Write('Richting t.o.v. walsrichting 
GotoXY(3, 8); Write('Materiaalsoort 
GotoXY(3, 9); Write('Herkomst materiaal 
GotoXY(3, 10); Write{'Plaatdikte (rom) 
GotoXY(3, 11); Write('Beginbreedte trekstrip (rom) 
GotoXY(3, 12); Write('Begindikte trekstrip (rom) 
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TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(74, 1); WrIte('l'); 
GotoXY(76, 1); Write('4'), 
Toon_horizontale_lijn(16, KL_WERK_KADER); 
TextColor(KL WERK INFO); 
centreer('<PgDn> ; Volgende pagina <Esc> - Terug naar menu', 17); 

end; 

S1251B : begin 
Toon titelbalk boven('SI251B: 

trekproefgegevens\Adaitionele gegevenS')i 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 

•• \Data verwerking\Presentatie 

ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(75, 1); WrIteC'!'); 
GotoXY(3, 1); Write('Naam trekproef 
GotoXY(3, 2); Write('Datum uitvoering (jjmmdd) 
GotoXY(3, 6); Write('Merk trekbank 
GotoXY(3, 7); Write('Type bank 
GotoXY(3, 8); Write('Serienummer 
GotoXY(3, 9); Write('Banksnelheid (mm!min) 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC) , 
GotoXY(74, 1); WrIte('2'), 
GotoXY(76, 1); Write('4'); 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
Textcolor(KL WERK INFO); - -

: ' ) i 
: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) ; 

centreer('<pgup>; Vorige pagina <PgDn> - Volgende pagina 
Terug naar menu', 17); 

end; 

S1251C : begin 

<Esc> = 

Toon titelbalk boven('S1251C: 
trekproefgegevens\Additionele gegevens'); 

Selecteer werkgebied(Zonder kader); 

•• \Data verwerking\Presentatie 

ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(75, 1); WrIte('!'); 
GotoXY(3, 1); Write('Naam trekproef 
GotoXY(3, 2); Write('Datum uitvoering (jjmmdd) 
GotoXY(3, 6); Write('Operator 
GotoXY(3, 7); Write('Opmerkingen m.b.t. trekproef 
GotoXY(3, 8); Write(' 
GotoXY(3, 9); Write(' 
GotoXY(3, 10); Write('DataTakerproef (J!N) 
GotoXY(3, 11); Write('Aantal metingen 
GotoXY(3, 12); Write('Commandoregel 1 
GotoXY(3, 13); Write('Commandoregel 2 
GotoXY(3, 14); Write('Commandoregel 3 
GotoXY(3, 15); Write('Commandoregel 4 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(74, 1); WrIte('3'); 
GotoXY(76, 1); Write('4'); 

DataTaker 
DataTaker 
DataTaker 
DataTaker 

Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
TextColor(KL WERK INFO); - -

: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) ; 
: I ) , 

: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) ; 
: ' ) 1 

Centreer('<Pgup> ; Vorige pagina <PgDn> = Volgende pagina 
Terug naar menu', 17); 

end; 

S1251D : begin 

<Esc> 

Toon titelbalk boven('S1251D: •• \Data 
trekproefgegevens\Addltionele gegevens'); 

Selecteer werkgebied(Zonder kader); 

verwerking\presentatie 

ClrScr; - -
Textcolor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(75, 1); wrIte('!'); 
GotoXY(3, 1); Write('Naam trekproef 
GotoXY(3, 2); Write('Datum uitvoering (jjmmdd) 
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GotoXY(3, 6); Write('Wijzigingsdatum (jjmmdd):'); 
GotoXY(3, 7); Write('Naam wijziger I'); 
GotoXY(3, 8); Write('Opm. 1 m.b.t. wijziging :'); 
GotoXY(3, 9); Write('Opm. 2 m.b.t. wijziging I'); 
GotoXY(3, 13); Write('Projeetleider :'); 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(74, 1); WrIte('4'); 
GotoXY(76, 1); Write('4'); 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
TextColor(KL WERK INFO); - -
Centreer('<PgUp>; Vorige pagina <Ese> = Terug naar menu', 17); 

end; 

S1252 : begin 
Seleeteer hele seherm; 
Toon titeIbalk-boven('S1252: •• \Presentatietrekproefgegevens\Meetgege-

vens en afgeleide gegevens'), 
Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrSer; - -
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
TextColor(KL WERK INFO); - -
Centreer('AXAY = 'lorige/volgende meting <Ese> = Terug naar menu', 17); 
Window(3, 5, 78, 19); 
TextBaekground(KL WERK ACHTERGROND); 
TextColor(KL SUB VOORGROND); 

end; - -

S1253A : begin 
Seleeteer hele seherm; 
Toon titeIbalk-boven('S1253A: •• \Presentatietrekproefgegevens\Materi-

aalmodel-parameters'); -
Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrSer; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(75, 1); wrIte('/'); 
GotoXY(2, 1); Write('Trekproef:'); 
GotoXY(2, 3); Write('Aantal metingen (exel. bO, sO):'); 
GotoXY(2, 6); Write('Berekende parameters voor model 1 (of = 

GotoXY(4, 7); Write('Kar. deformatieweerstand (C) : [N/mm2 1'); 
GotoXY(4, 8); Write('Verstevigingsexponent (n): [-J'); 
GotoXY(2, 10); Write('Berekende parameters voor model 2 (of = C.[eeff 

GotoXY(4, 11); Write('Kar. deformatieweerstand (C) 
GotoXY(4, 12); Write('Verstevigingsexponent (n) 
GotoXY(4, 13); Write('Voordeformatie (eO) 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(74, 1); WrIte('I'); 
GotoXY(76, 1); Write('2'); 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 

[N/mm2 ]'); 
[_J'); 
[_J'); 

TextColor(KL WERK INFO); - -
Centreer('<PgDn>; Volgende pagina <Ese> - Terug naar menu', 17); 

end; 

S1253B : begin 
Toon titelbalk boven('SI253B: •• \Presentatietrekproefgegevens\Materi-

aalmodel-parameters'); -
Seleeteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrSer; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(75, 1); WrIte('!'); 
GotoXY(2, 1); Write('Trekproef:'); 
GotoXY(2, 3); Write('Aantal metingen (exel. bO, sO):'); 
GotoXY(2, 6); Write('Berekende parameters voor model 1 (of = 

C.[eeff]n):'); 
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GotoXY(4, 7); Write('Totale kwadratensom spanningsverschil 
[N/mm2)'); 

GotoXY(4, 
[N/mm2] , ) ; 

GotoXY(4, 
%' ) ; 

GotoXY(2, 

8) ; 

9) ; 

11) ; 

Write('Gemiddelde afstand tussen aeff en af 

Write('Gemiddelde relatieve afwijking (t.o.v. 

Write('Berekende parameters voor model 2 (af 

. . 
am) : 

= C.[Eeff 
+ eO]D):'); 

GotoXY(4, 
[N/mm2)') 1 

GotoXY(4, 
[N/mm2) , ) 1 

GotoXY(4, 

12) ; Write('Totale kwadratensom spanningsverschil 

%') ; 

13) ; Write('Gemiddelde 

14) ; Write('Gemiddelde 

TextCOlor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(74, 1); WrTte('2'); 
GotoXY(76, 1); Write{'2')i 

afstand tussen aeff 

relatieve afwijking 

Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 

en af 

(t.o.v. am) 

TextColor(KL WERK INFO); - -
centreer('<pgup>; Vorige pagina <Esc> = Terug naar menu', 17); 

end; 

S1254A : begin 
Selecteer hele scherm; 
Toon titelbalk-boven('S1254A: •• \Presentatietrekproefgegevens\Aanmaken 

meting-subset (deelreeks)'); -
Toon titelbalk onder; 
selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(2, 1); Write('AANMAKEN VAN EEN METING-SUBSET (DEELREEKS):'); 
GotoXY(2, 3); Write('Het aanmaken van een nieuwe meting-subset gebeurt 

door uit de huidige'); 
GotoXY(2, 4); Write('trekproef ) alle niet relevante metingen 

te verwijderen.'); 
GotoXY(2, 5); Write('De inhoud van de huidige trekproef zal door deze 

handeling niet worden'); 

de naam 

GotoXY(2, 6); Write('gewijzigd.'); 
GotoXY(2, 8); Write('De nieuwe meting-subset zal worden bewaard onder . ' ) ; 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
TextColor(KL WERK INFO); - -
Centreer('Druk een willekeurige toets om door te gaan ••• ', 17); 

end; 

S1254B : begin 
Toon_titelbalk_boven('S1254B: •• \Presentatietrekproefgegevens\Aanmaken 

meting-subset (deelreeks)'); 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
TextColor(KL WERK INFO); - -
centreer('AXAY = Selecteer <W> = Wissen <H> = Herstel <B> = Bewaar 

<Esc> = Annuleer', 17); 

S1254C 

Window(3, 5, 78, 19); 
TextBackground(KL WERK ACHTERGROND); 
TextColor(KL SUB VOORGROND); 

end; - -

begin 
Toon kader(18, 9, 60, 13, KL FOOT KADER, KL_FOUT_ACHTERGROND); 
TextBackground(KL FOUT ACHTERGROND); 
Textcolor(KL_FOUT:VOORGROND); 
GotoXY(24, 10); Write('Afbreken aanmaken meting-subset'); 
GotoXY(32, 12); Write('Zeker weten (J/N)'); 

end; 
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S1254D begin 
Toon kader(18, 9, 60, 13, KL MLD KADER, KL MLD ACHTERGROND); 
TextSackground(KL MLD ACHTERGROND); --
TextCoIor(KL MLD VOORGROND); 
GotoXY(20, 11); write('SeIecteren meting-subset voitooid (J/N)'); 

end; 

S1254E : begin 
Toon titeibalk boven('S1254E: •• \Presentatietrekproefgegevens\Aanmaken 

meting-subset (deeireeks)'); -
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(2, 2); Write ( , Trekproe£ waaruit de nieuwe meting-subset is 

samengesteld :'); 

: ' ) ; 
GotoXY(2, 3); Write('Naam van de nieuwe meting-subset 

GotoXY(2, 6); Write('Datum aanmaak meting-subset (jjmmdd) : ' ) i 
GotoXY(2, 7); Write('Naam aanmaker meting-subset 
GotoXY(2, 10)1 Write('Opmerkingen m.b.t. aanmaak 
GotoXY(2, 12); Write('l.'); 
GotoXY(2, 13); Write('2.'); 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 

: ' ) ; 
meting-subset:'); 

Textcolor(KL WERK INFO); - -
GotoXY(2, 17); WrIte('Alle veiden correct ingevoerd (J/N)'); 

end; 

S1254F : begin 
Toon_titelbalk_boven('S1254F: •• \Presentatietrekproefgegevens\Aanmaken 

meting-subset (deeireeks)'); 
end; 

S1254G : begin 
Toon titelbalk boven('S1254G: •• \Presentatietrekproefgegevens\Aanmaken 

meting-subset (deelreeks)'); -

en 

end; 

S1255 : begin 
Selecteer hele scherm; 
Toon titelbalk-boven('S1255: •• \Presentatietrekproefgegevens\Rapporten 

gra£ieken' ) ; - -
Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
GotoXY(2, 1); Write('Trekproef:'); 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13, 3); WrIte('RAPPORTEN:'); 
GotoXY(13, 10); Write('GRAFIEKEN:'); 
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
Initialiseer-menu; 
Menu_item('A', 'Standaard meetrapport', 13, 5); 

13, 6); 
Menu_item('B', 'Titelpagina/materiaaiparameters standaardmeetrapport', 

Menu item ( , C', , Standaard meet rapport zonder metingen-overzicht', 13, 7); 
Menu-item( 'D', 'Standaard meetrapport zonder standaardgrafieken', 13, 8); 
Menu-item('E', 'Standaardgrafiek', 13, 12); 
Menu-item('F', 'Definieer grafiek', 13, 13); 
Menu-item( 'T', 'Terug naar Presentatie-trekproefgegevens menu', 13, 15); 
Toon-menu; 
Toon-horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
Textcolor(KL WERK INFO); - -
centreer('Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door 

<Enter>', 17); 
Textcolor(KL_WERK_VOORGROND) 

end; 

S12551 : begin 
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Selecteer hele scherm; 
Toon titelbalk-boven('S12551: •• \Rapporten 

standaardgrafiek');- -
en grafieken\Toon 

Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VODRGROND); 
GotoXY(2, 1); write('Trekproef:'); 
GotoXY(12, 3); Write('STANDAARDGRAFIEK:'); 
GotoXY(63, 3); Write('X-as Y-as'); 
TextColor(KL WERK VODRGR ACC); 

- -GotoXY(7, 4 ; Write('-
============----~================~--==--======--==--===')1 

Lin', 7, 5); 

Lin', 7, 6); 

Lin', 7, 7); 

Log', 7, 8); 

Lin' , 7, 9); 

Log' , 7, 10) ; 

Lin' , 7, 11) ; 

Lin' , 7, 12); 

<Enter>', 17); 

TextColor(KL WERK VODRGROND); 
Initialiseer-menu; 
Menu_item('A', 'Kracht - weg kromme Lin 

Menu_item{'B', 'Berekende spanning (of) - gemeten spanning (aeff) Lin 

Menu_item('C', 'Gemeten spanning (aeff) - effectieve rek (eeff) Lin 

Menu_item('D', 'Gemeten spanning (aeff) - effectieve rek (eeff) Log 

Menu_item ( 'E' I 'Berekende spanning (of) effectieve rek (eeff) Lin 

Menu_item( 'F' , 'Berekende spanning (af) - effectieve rek (eeff) Log 

Menu_item ( 'G' , 'Verhouding breedte-rek (£2) - dikte-rek (e3) Lin 

Menu_item( 'H' , 'Anisotropiefactor als functie van effectieve rek Lin 

Menu item('T', 'Terug naar rapporten/grafieken menu', 7, 14}; 
Toon-menu; 
Toon-horizontale lijn(16, KL_WERK_KADER); 
TextColor(KL WERX INFO); 
Centreer('Geef een letter of gebruik de pijltjeetoeteen, gevolgd door 

TextColor(KL WERK VODRGROND) 
end; --

S12552A 

grafiek'); 

13, 8); 

13, 9); 

begin 
Selecteer hele echerm; 
Toon_titelbalk:boven('S12552A: •• \Rapporten en grafieken\Definieer 

Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VODRGROND); 
GotoXY(2, 1); write('Trekproef:'); 
GotoXY(2, 3); Write('Kiee -ae:'); 
Initialiseer menu; 
Menu item('A', 'Trekkracht (F)', 13, 3); 
Menu-item('B', 'Breedte treketrip (b)', 13, 4); 
Menu-item('C', 'Dikte treketrip (e)', 13, 5); 
Menu-item('D', 'Oppervlakte dwaredoorsnede treketrip (A)', 13, 6); 
Menu-item('E', 'Effectieve epanning (aeff)', 13, 7); 
Menu:item( 'F', 'Vloeiepanning volgene model 1 (excl. voordeformatie)', 

Menu_item( 'G', 'Vloeispanning volgens model 2 (inc!. voordeformatie)', 

Menu item('H', 'Effectieve rek (Eeff)', 13, 10); 
Menu-item('I', 'Breedte-rek (eb)', 13, 11); 
Menu-item('J', 'Dikte-rek (Ee)', 13, 12); 
Menu-item('K', 'Anieotropiefactor (R)', 13, 13); 
Menu-item('L', 'Relatieve weg (SIlO)', 13, 14); 
Toon-menu; 
Toon:horizontale_lijn(16, KL_WERK_KADER); 
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TextColor(KL WERK INFO); 
centreer('Geef een letter of qebruik de pijltjestoetsen, qevolqd door 

<Enter>', 17); 

S12552B 

grafiek') ; 

lineair'}; 

TextColor(KL WERK VOORGROND) 
end; --

: begin 
Selecteer hele scherm; 
Toon_titelbalk:boven('SI2552B: •• \Rapporten en grafieken\Definieer 

Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(2, 1); Write('Trekproef:'); 
GotoXY(2, 3); Write('AS-DEFINITIE:')i 
GotoXY(2, 5); Write('X-as:'); 
GotoXY(2, 6); Write('Y-as:'); 
GotoXY(2, 8); Write('SCHAALVERDELING:'); 
GotoXY(2, 10); Write ( 'Mogelijke schaalverdelingen: 1. X-as lineair/Y-as 

GotoXY(2, 11); Write(' 2. X-as loga-
rithmisch/Y-as logarithmisch'); 

GotoXY(2, 13); Write('Kies schaalverdeling:'); 
Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
Textcolor(KL WERK INFO); - -
Centreer('Kies schaalverdeling of druk <Esc> om grafiek-definitie af 

te breken', 17); 
TextColor(KL WERK VOORGROND); 

end; --

S1256 : begin 
Selecteer hele scherm; 
Toon_titelbalk:boven('SI256: •• \Presentatietrekproefgegevens\conversie 

naar SE-file'); 
Toon titelbalk onder; 
Selecteer werkgebied(Zonder kader); 
ClrScr; - -
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
GotoXY(2, 2fi Write ( 'De optie "Converteren naar SE-file" is nog niet 

geimplementeerd.'); 

end; 

Toon horizontale lijn(16, KL WERK KADER); 
Textcolor(KL WERK INFO); - -
centreer('Druk een willekeurige toets om door te qaan ••• ', 17); 

end; 

end; { Procedure Toon scherm } 

end. { unit Scherm V } 
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3.14 Unit sa CONV.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit : SE CONY *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Bevat routines voor het aanmaken van een SE-file, *} 
{* die gebruikt kan worden in het ncmod programma van *} 
{* het Laboratorium voor Materiaalkunde. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal vereie 6.0 *} 
{* Syeteemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafieche kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum : 24 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 24 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Unit SE_conv; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } crt, 
{ Library } Invoer, 
{Verwerking } Scherm_V; 

Procedure Aanmaken_SE_file; 
{* 

In 
Functie Converteert de beschikbare SER-gegevens naar een SE-file. 
Uit 

*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

var Dummystring 
Dummy 

String; 
: Char; 

begin 
Toon_scherm(S1256); 

{ Lees willekeurige toets } 
Leesveld(Dummystring, ", Invoer string, 0, 1, 1, Zichtbaar, Dummy); 

end; { Procedure Aanmaken SE-file } 

end. { Unit SE_conv.pas } 
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3.15 unit SER CALC.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit SER CALC *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie Bevat routines voor het verkrijgen van de SER- *} 
{* gegevens van de geselecteerde trekproef. *} 
{* Indien de SER-file van deze trekproef reeds be- *} 
{* staat, dan zal deze van disk(ette) worden gelezen. *} 
{* Bestaat de SER-file van deze trekproef nog niet, *} 
{* dan zullen de SER-gegevens worden berekend en ver- *} 
{* volgens worden bewaard. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBH compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 7 december 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 4 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Definit, Invoer, Diskfunc, Int_opsl, Layout, SER_IO, 
{Verwerking } scherm_v, Fout_V, Held_V; 

Procedure 
{* 

In 
Functie Leest SER-file van de betreffende trekproef indien deze bestaat 

(de naam van de te lezen SER-file staat in de datastore Trekproef
gegevens store). 
Indien de SER-file van deze trekproef nog niet bestaat, dan zul
len de SER-gegevens worden berekend en bewaard op disk(ette). 

Uit 
*} 

Function Hinimale_eff_rek: Real; 
{* 

In 
Function Bepaalt en retourneert de minimale waarde van de effectieve rek; 
Uit 

*} 

Function Haximale_eff_rek: Real; 
{* 

In 
Function : Bepaalt en retourneert de maximale waarde van de effectieve rek; 
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Uit 
*} 

Function Minimale eff spanning: Real; 
{* - -

In 
Functie : Bepaalt en retourneert de minimale effectieve spanning; 
Uit : 

*} 

Function Maximale_eff_spanning: Real; 
{* 

In : 
Functie Bepaalt en retourneert de maximale effectieve spanning; 
uit : 

*} 

Function Gemiddelde_eff_spanning: Real; 
{* 

In 
Functie Bepaalt en retourneert de gemiddelde effectieve spanning; 
Uit : 

*} 

Function Minimale_anisotropie: Real; 
{* 

In 
Functie Bepaalt en retourneert de minimale anisotropiefactor; 
Uit 

*} 

Function Maximale_anisotropie: Real; 
{* 

In 
Functie Bepaalt en retourneert de maximale anisotropiefactor; 
Uit 

*} 

Function Gemiddelde_anisotropie: Real; 
{* 

In 
Functie Bepaalt en retourneert de gemiddelde anisotropiefactor; 
Uit 

*} 

Function R_O_l: Real; 
{* 

In 
Functie : Berekent en retourneert de anisotropiefactor bij een effectieve 

rek van 0.1 (10 '). Indien R{O.l) niet kan worden vastgesteld, 
omdat de maximale effectieve rek < 10' is, dan zal -1 worden 
geretourneerd. 

Uit 
*} 

Function R_0_2: Real; 
{* 

In 
Functie : Berekent en retourneert de anisotropiefactor bij een effectieve 
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Uit : 
*} 

rek van 0.2 (20 %). Indien R{O.2) niet kan worden vastgesteld, 
omdat de maximale effectieve rek < 20\ is, dan zal -1 worden 
geretourneerd. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{*** Interne functies en procedures ***} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Berekent de SER-gegevens uit de FBS-gegevens. De FBs-gegevens 
zijn opgeslagen in de datastore Trekproefgegevens_store. 

var Recordpointer 
Init dwarsdoorsnede 

{ A -
AO 
R 

begin 

Metingpointer; 
Real; 
Real; -+ 
Real; 1- Zie alternatief 2 eff. rek 
Real; -+ 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

} 

{ Bereken oppervlak van de initiele dwarsdoorsnede van de trekstrip } 
Init_dwarsdoorsnede := Beginbreedte * Begindikte; 

Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do-
begin 

with RecordpointerA do 
begin 

{ Bereken oppervlakte momentane dwarsdoorsnede } 
Moment_dwarsdoorsnede :- Moment_breedte_strip * Moment_dikte_strip; 

{ Bereken momentane effectieve spanning } 
Moment_eff_spanning ;= Moment trekkracht / Moment_dwarsdoorsnede; 

{ Bereken momentane breedte-rek } 
Moment breedte rek := Ln(Moment_breedte_strip / Beginbreedte); 

{ Bereken momentane dikte-rek } 
Moment_dikte_rek := Ln(MOment_dikte_strip / Begindikte); 

{ Bereken momentane anisotropiefactor } 
Moment_anisotropiefactor := Moment_breedte_rek / Moment_dikte_rek; 

{ Bereken momentane effectieve rek alternatief 1 zonder gebruik-
making van anisotropiefactor } 

Moment eff rek := Ln(Init_dwarsdoorsnede / Moment_dwarsdoorsnede); 

{ Bereken momentane effectieve rek alternatief 2 : met gebruikmaking 
van anisotropiefactor } 

{ AO ;= Init dwarsdoorsnede; 
A := Moment dwarsdoorsnede; 
R := Moment:anisotropiefactor; 

Moment eff rek ;= Sqrt«(R+1)/(2*R+1» * Sqr(Ln(AO/A» * (1.25 + 
0.25*R» } 

end; 
Recordpointer := Ga_naar_volgende_meting; 
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end; 
end; 

end; { Interne procedure Bereken_SER_gegevens } 

Function Interpoleer_R_x(Eps_x: Real): Real; 
{* 

In Eps x -> effectieve rek waarbij anisotropiefactor gezocht moet 

*} 

Functie 
- worden; 

Bepaalt en retourneert de anisotropiefactor (R x) bij de opge
geven effectieve rek (Eps x). Anisotropiefactor wordt via inter-
polatie bepaaid. -
Indien de maximale optredende effectieve rek kleiner is dan de 
opgegeven Eps x, dan zal -1 worden geretourneerd als teken dat 
de anisotropiefactor niet kon worden bepaald. 
Indien de minima Ie optredende effectieve rek groter is dan de 
opgegeven Eps x, dan zal -2 worden geretourneerd als teken dat 
de anisotropiefactor niet kon worden bepaald. 

uit : --

var Recordpointer 
Stoppen 

Metingpointer; 
Boolean; 

Eps onder 
Eps-boven 
Eps-verschil 
R onder 
R-boven 
R-verschil 

; Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 

begin 
{ Controleer of de trekstrip een rek >= Eps_x heeft ondergaan } 
if (Maximale eff rek < Eps x) then 

{ R x kan niet-worden bepaald } 
Interpoleer R x := -1 

else - -
begin 

if (Eps x < Minimale eff rek) then 
{ R x-kan niet woraen bepaald } 
Interpoleer R x := -2 

else - -
begin 

{ Bepaal R x } 
Recordpointer := Ga_naar_eerste_metingi 

{ Bepaal initiale ondergrens } 
with Recordpointer A do 
begin 

Eps onder := Moment eff rek; 
R onder := Moment anisotropiefactor; 

end; -

{ Bepaal interval waarin R x moet liggen } 
Stoppen :- False; 
while «Recordpointer <> NIL) AND (NOT Stoppen» do 
begin 

with RecordpointerA do 
begin 

if (Moment eff rek < Eps_x) then 
begin --

{ Nieuwe ondergrens } 
Eps onder := Moment eff rek; 
R_onder := Moment_anisotropiefactor; 

end 
else 
begin 

{ Bovengrens } 
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Eps boven := Moment eff rek; 
R boven := Moment anisotropiefactor; 
stoppen ;= True; -

end; 
end; 
Recordpointer := Ga_naar_volgende_meting; 

end; 

{ Interpoleer R x } 
if (Eps boven =-EpS x) then 

Interpoleer R x :; R boven 
else - -
begin 

Eps verschil :- Eps boven - Eps_onder; 
R verschil := R boven - R onder; 
Interpoleer R x -: = R onder-+ « (Eps _x - Eps _onder) /Eps _ verschil) * R _ verschil) ; 

end; - - -
end; 

end; 
end; { Interne functie Interpoleer_R_x } 

{*** Einde interne functies en procedures ***} 

Function Minimale_eff_rek: Real; 

var Huidige kleinste eff rek 
Recordpointer - -

begin 

Real; 
: Metingpointer; 

Recordpointer ;= Ga naar eerste meting; 
Huidige kleinste eff rek-;= RecordpointerA.Moment eff rek; - - - - -
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do -
begin 

with Recordpointer A do 
begin 

if (Moment eff rek < Huidige kleinste eff rek) then 
Huidige kleinste eff rek :; Moment eff rek; 

end; - - - - -
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
Minimale eff rek := Huidige kleinste eff rek; 

end; { Functie-Minimale_eff_rek } --

Function Maximale_eff_rek: Real; 

var Huidige grootste eff rek : Real; 
Recordpointer - - : Metingpointer; 

begin 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
Huidige_grootste_eff_rek-:= RecordpointerA.Moment_eff_rek; 

Recordpointer := Ga naar volgende meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do -
begin 

with Recordpointer A do 
begin 

it (Moment eff rek > Huidige grootste eff rek) then 
Huidige qrootste eft rek :; Moment eff rek; 

end; - - - - -
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
Maximale eff rek := Huidige grootste eff rek; 

end; { Functie-Maximale_eff_rek } --
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Function Minimale_eff_spanning: Real; 

var Huidige kleinste eff spanning 
Recordpointer - -

begin 

Real; 
: Metingpointer; 

Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
Huidige_kleinste_eff spanning :; RecordpointerA.Moment_eff_spanning; 

Recordpointer := Ga naar volgende meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do -
begin 

with RecordpointerA do 
begin 

if (Moment eff spanning < Huidige kleinste eff spanning) then 
Huidige kleinste eff spanning :; Moment eff spanning; 

end; - - - - -
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
Minimale eff spanning := Huidige kleinste eff spanning; 

end; { Functie-Minimale_eff_spanning } --

Function Maximale_eff_spanning: Real; 

var Huidige grootste eff spanning 
Recordpointer - -

begin 

: Real; 
: Metingpointer; 

Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
Huidige grootste eff spanning :; RecordpointerA.Moment eff spanning; - - - - -
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 
while (Recordpointer <> NIL) do -
begin 

with RecordpointerA do 
begin 

if (Moment eff spanning > Huidige grootste eff spanning) then 
Huidige grootste eff spanning :; Moment eff spanning; 

end; - - - - -
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
Maximale eff spanning := Huidige grootste eff spanning; 

end; { Functie-Maximale_eff_spanning } --

Function Gemiddelde_eff_spanning: Real; 

var Som eff spanning 
Recordpointer 

begin 

Real; 
: Metingpointer; 

Som eff spanning := 0; 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
while (recordpointer <> NIL) do-
begin 

with Recordpointer A do 
Som eff spanning := Som eff spanning + Moment eff spanning; 

Recordpointer := Ga naar volgende meting; --
end; - - -
with trekproefgegevens store do 

Gemiddelde eff spannIng := (Som eff spanning I Aantal_metingen); 
end; { Functie-GemIddelde_eff_spannIng } 

Function Minimale_anisotropie: Real; 
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var Huidige kleinste anisotropie : 
ReCordpointer -

Real; 
Metingpointer; 

begin 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
Huidige_kleinste_anIsotropie :=-RecordpointerA.Moment_anisotropiefactor; 

Recordpointer := Ga naar volgende meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do -
begin 

with RecordpointerA do 
begin 

if (Moment anisotropiefactor < Huidige kleinste anisotropie) then 
Huidige kleinste anisotropie := Moment anisotropiefactor; 

end; - - -
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
Minimale anisotropie := Huidige kleinste anisotropie; 

end; { Functie Minimale_anisotropIe } -

Function Maximale_anisotropie: Real; 

var Huidige grootste anisotropie 
Recordpointer -

begin 

: Real; 
: Metingpointer; 

Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
Huidige_grootste_anIsotropie :=-RecordpointerA.Moment_anisotropiefactor; 

Recordpointer :- Ga naar volgende meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do -
begin 

with Recordpointer A do 
begin 

if (Moment anisotropiefactor > Huidige grootste anisotropie) then 
Huidige grootste anisotropie := Moment anisotropiefactor; 

end; - - -
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
Maximale anisotropie := Huidige grootste anisotropie; 

end; { Functie Maximale anisotropIe } -

Function Gemiddelde_anisotropie: Real; 

Real; var Som anisotropie 
Recordpointer : Metingpointer; 

begin 
Som anisotropie := 0; 
Recordpointer := Ga_naar_eerste_meting; 
while (Recordpointer <> NIL) do 
begin 

with Recordpointer A do 
Som_anisotropie := som_anisotropie + Moment_anisotropiefactor; 

Recordpointer := Ga naar volgende meting; 
end; - - -
with Trekproefgegevens store do 

Gemiddelde anisotropIe := (Som anisotropie I Aantal_metingen); 
end; { Functie-Gemiddelde anisotropie } 

Function R 0 1: Real; 
begin - -

R 0 1 := Interpoleer R x(0.1); 
end; { Functie R_O_l }- -
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Function R 0 2: Real; 
begin - -

R 0 2 :- Interpoleer R x(0.2); 
end; { Functie R_0_2 }--

Procedure Lees_maak_SER_gegevens; 

var Dummy : Char; 
Dummystring : String; 

begin 
Station := Cfg data dir(I); 
{ Controleer 01 disKette aanwezig is } 
while (NOT Disk aanwezig(station» do 

Dummy := Toon:melding(K004, Herstellen, HW_enter); 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Bepaal of reeds een SER-file voor deze trekproef aanweziq is } 
if (Bestand aanweziq(Cfq data dir + Naam trekproef + '.SER'» then 
begin - - - -

Dummy := Toon melding(KOIO, Niet herstellen, HW qeen); 
Lees V3 02 SER(Cfq data dir + Naam trekproef + '.SER'); 
Delay(2000); - - -

end 
else 
begin 

Dummy := Toon_melding(KOl1, Niet_herstellen, HW_geen), 

Bereken_SER_gegevens; 

{ Bewaar SER-file: controleer op schrijfbescherminq } 
while (Schrijfbescherming(Station» do 
beqin 

Dummy := Toon fout(F014, Herstellen, FW enter); 
while (NOT Disk aanwezig(Station» do -

Dummy := Toon-melding(K004, Herstellen, HW enter); 
end; - -
Bewaar V3 02 SER(Cfq data dir + Naam_trekproef + '.SER'); 
Delay(2000);- --

end; 

{ Toon SER-gegevens scherm } 
Toon scherm(S123B); 
TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13, 1); WrIte(Naam trekproef, (' + Kateriaalsoort + " " 

Real-naar String(Richtinq tOY walsr, 0)+ '0)'); 
GotoXY(34, 3); Write(Aantal metingen); --
GotoXY(15, 7); Write(Real naar string(Minimale eff spanninq, 1):7); 
GotoXY(15, 8); Write(Real-naar-string(Gemiddelde eff spanning, 1):7); 
GotoXY(15, 9); write(Real-naar-string(Maxlmale eff spanning, 1):7); 
GotoXY(15, 12); Write(ReaI naar string(Kinimale eff rek, 5):7); 
GotoXY(15, 13); write(Real-naar-string(Kaximale-eff-rek, 5):7); 
GotoXY(55, 7); Write(Real naar string(Kinimale anisotropie, 5):7); 
GotoXY(55, 8); write(Real-naar-strinq(Gemiddelde anisotropie, 5):7); 
GotoXY(55, 9); Write(Real-naar-string(Maxlmale anisotropie, 5):7)1 
TextColor(KL WERK INFO); - - -
Centreer('Druk een willekeurige toets om door te qaan ••• ', 17); 
Leesveld(Dummystring, ", Invoer string, 0, 1, 1, Onzichtbaar, Dummy); 

end; -
end; { Procedure Lees_maak_SER_geqevens } 

end. { Unit SER_calc.pas } 
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3.16 unit ST VERW.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit ST VERW (start verwerking) *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Zorgt voor het lezenjaanmaken van de SER en CNE- *} 
{* files en voor aIle verdere verwerking van de trek- *} 
{* proef-gegevens. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen : IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur : C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum : 1 december 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 28 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in : Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } 
{ Library } 
{Verwerking } 

Crt, 
Definit, KeyCodes, Menu, Geluid, Int opsl, Invoer, 
Scherm V, Meld V, Fout V, SER calc, eNE calc, Toon_MGG, 
Met_ovi, parm_ovz, Subset, Rap_Graf, SE:conv; 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Start_verwerking_trekproefgegevens; 

. . 

Zorgt voor het verwerken van de zich in het geheugen bevindende 
trekproef: 
- lezen SER en CNE-files indien deze reeds op de disk(ette) aan

wezig zijn. Bestaan de SER en CNE-file van deze trekproef nog 
niet, dan moeten de SER en CNE-gegevens worden berekend en 
bewaard; 
presentatie van de trekproefgegevens in de vorm van grafieken 
rapporten en tabellen. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Procedure Start_verwerking_trekproefgegevens; 

var Einde-presentatie 
Menukeuze 

Boolean; 
: Char; 
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begin 
{ Lezen of aanmaken van de SER-gegevens van deze trekproef } 
Toon scherm(S123A); 
Lees:maak_sER_gegevensl 

{ Lezen of aanmaken van de CNE-gegevens van deze trekproef } 
Toon scherm(S124A); 
Lees:maak_CNE_gegevens; 

{ Presentatie van de trekproefgegevens } 
Einde-presentatie := False; 
while (NOT Einde presentatie) do 
begin -

{ Toon scherm met alle presentatie-mogelijkheden } 
Toon scherm(S125); 
with-Trekproefgegevens store do 
begin -

Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(13, 1); wrIte(Naam trekproef,' (' + xateriaalsoort + " " 

Real:naar_string(Richting_tov_walsr, 0)+ '0)'); 
end; 
TextColor(KL WERK VOORGROND); 
Menukeuze :=-Lees-menukeuze; 
while (Xenukeuze ; EK F1) do 
begin -

Waarschuwingstoon; 
Xenukeuze := Lees menukeuze; 

end; -

{ Verwerk menukeuze } 
case Xenukeuze of 

'A', 'a' begin 
Toon additionele trekproefgegevens; 

e~; - -

'X', 'm' begin 
Toon meting overzicht; 

end; - -

'P', 'p' begin 
Toon materiaalmodel parameters; 

end; - -

'S', 's' begin 
Xaak subset metingen; 

end; - -

'R', 'r' begin 
Xaak rapporten grafieken; 

e~; - -

'C', 'e' : begin 
Aanmaken SE file; 

e~; --

'T', 't', 
ESCAPE : begin 

Einde-presentatie := True; 
end; 

end; 
end; 

end; { Procedure Start_verwerking_trekproefgegevens } 

end. { Unit St_verw.pas } 

- 149 -



3.17 unit SUBSET. PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit : SUBSET *} 
{* Versie : 1.0 *} 
{* Functie Bevat routines voor het aanmaken van een meting- *} 
{* subset (deelreeks) uit de in het geheugen aan- *} 
{* wezige metingen. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 21 december 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 11 januari 1993 *} 
{* *} 
{* COpyright (C) : Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in : Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* Verwerking-gedeelte *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Unit Subset; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } 

{ Verwerking 

Definit, KeyCodes, Invoer, Int opsl, Geluid, Vid buff, 
FBS 10, MGG 10, SER 10, CNE 10; Diskfunc, Dat tiJd, 

} Scherm_V, Meld_V, Fout_V, SER_ca1c, CNE_calc;-

Procedure 
{* 

In 
Functie Maakt een meting-subset (deelreeks) uit de in het geheugen 

aanwezige metingen en bewaart deze op diskette. Vervolgens 
wordt een SER en CNE-file van deze subset aangemaakt. 

Uit 
*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const WINDOW LENGTE - 4; { Aantal metingen dat in een keer getoond kan worden } 

type Meting status = (Actief, Passief); 
{ Deze-status is nodig om aan te geven of de selectiebalk zich boven 

een bepaald meetpunt bevindt of niet: 
- Actief : selectiebalk staat boven dit meetpunt; 
- Passief: selectiebalk staat niet boven dit meetpunt. 
Indien de status van een meting actief is, dan wordt dit in een 
andere kleur getoond dan in het passieve geval } 
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{*** Interne functies en procedures ***) 

Procedure Toon meting(Recordpointer: Metingpointer; 
- Window~s, Meting_nummer: Integer; 

Status: Meting_status); 
{* 

In : Recordpointer -> pointer naar het te tonen meting-record; 
Window~s -> regelpositie binnen window; 
Meting nummer -> volgnummer van de meting; 
Status- -> geeft aan of de selectiebalk zich boven deze 

meting bevindt: Actief: ja I Passief: Nee 
Functie Toont aIle gegevens behorende bij de meting waar Recordpointer 

naar verwijst. 
Uit 

*} 
begin 

with RecordpointerA do 
begin 

{ Toon selectiebalk } 
GotoXY(I, Window pos); ClrEol; 
GotoXY(I, Window:pos + 1); ClrEol; 
GotoXY(I, Window-pos + 2); ClrEol; 

if (Wis meting) then 
begin -

if (status = Actief) then 
begin 

TextColor(KL SUB WIS ACTIEF OR Blink); 
GotoXY(3, Window:Yos-+ 1); Write('WIS'); 
Textcolor(KL SUB WIS ACTIEF); 

end - - -
else 
begin 

TextColor(KL SUB WIS PASSIEF OR Blink); 
GotoXY(3, Window-pos-+ 1); Write('WIS'); 
TextColor(KL SUB-WIS PASSIEF); 

end; - - -
end 
else 
begin 

TextColor(KL SUB VOORGROND); 
GotoXY(3, Window-pos + 1); Write(' '); 

end; -

GotoXY(3, Window-pos); Write(Meting_nummer:3); 
GotoXY(10, Window~s); Write('F = [NJ'); 
GotoXY(35, Window~s); Write('b = [mm1'); 
GotoXY(57, Window~s); Write('s = [mm]'); 
GotoXY(10, Window~s + 1); Write('aeff = [N/mm2J'); 
GotoXY(35, Window~s + 1); Write('A = [mm2]'); 
GotoXY(57, Window~s + 1); Write('R = [-J'); 
GotoXY(10, Window pos + 2), Write('eeff = [-J'); 
GotoXY(35, Window-pos + 2); Write('eb = [-]'); 
GotoXY(57, Window:pos + 2); Write('es = (_J'); 

GotoXY(17, Window pos); Write(Real naar strinq(Moment trekkracht, 1):6}; 
GotoXY(40, Window:pos); Write(Real-naar-string(Moment-breedte strip, 3):7); 
GotoXY(62, Window-pos); Write(Real-naar-string(Moment-dikte strip, 3):7); 
GotoXY(17, Window-pos + 1); write(Real_naar_strinq(MOment_e?f_spanninq, 2):6); 
GotoXY(40, Window-pos + 1); write(Real_naar_string(Moment_dwarsdo?rsnede, 4):7); 
GotoXY(62, Window-pos+l);Write(Real_naar_string(MOment_anisotrop~efactor, 4):7), 
GotoXY(17, Window-pos + 2); Write(Real_naar_strinq(Moment_eff_rek, 4):6); 
GotoXY(40, Window-pos + 2); Write(Real_naar_string(Moment_breedte_rek, 4):7); 
GotoXY(62, Window pos + 2); Write(Real naar string(Moment dikte rek, 4):7); 

end; - - - --
end; { Interne procedure Toon_meting } 
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Procedure scroll_omlaag(Recordpointer: Metingpointer; Meting_nummer: Integer); 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

Recordpointer -> pointer naar het eerste van de drie elementen 
die verschoven moeten worden; 

Meting_nummer -> volgnummer van het eerste van de drie elementen 
die verschoven moeten worden; 

: Indien op de eerste positie meting x moet worden ingevoegd, dan 
zullen de records x+I (dat staat op de positie waar x moet 
worden ingevoegd), x+2 en x+3 66n positie naar beneden moeten 
worden verschoven. Recordpointer en meting nummer verwijzen naar 
record x+l. -
OPMERKING: de functie Ga naar volgende meting kan niet worden 

gebruikt, omdat hierbij een-interne pointer wordt 
toegepast die (indien toch gebruikt) niet meer de 
plaats van het actuele element aangeeft, maar de 
plaats van element x+3. 

var Teller 
Volgnummer 
Y pos 
Rec_pointer 

Integer; 
Integer; 
Integer; 
Metingpointer; 

begin 
Yyos := 5; 
Recyointer := Recordpointer; 
Volgnummer := Meting_nummeri 

for Teller := 1 to 3 do 
begin 

Toon_meting(Recyointer, Yyos, VOlgnummer, Passief); 
Inc(Y pos, 4); 
InC(Volgnummer); 
Recyointer := RecyointerA.Volgende_meting; 

end; 
end; { Interne procedure Scroll_omlaag } 

Procedure Scroll_omhoog(Re,cordpointer: Metingpointer; Meting_nummer: Integer); 
{* 

In 

Functie 

uit 
*} 

Recordpointer -> pointer naar het onderste van de drie elementen 
die verschoven moeten worden; 

Meting_nummer -> voignummer van het onderste van de drie elementen 
die verschoven moeten worden; 

Indien op positie 4 meting x moet worden ingevoegd, dan zullen 
de records x-I (dat staat op de positie waar x moet worden in
gevoegd), x-2 en x-3 66n positie omhoog moeten worden verschoven. 
Recordpointer en meting nummer verwijzen naar record x-I. 
OPMERKING: de functie Ga naar vorige meting kan niet worden 

gebruikt, omdat hierbij een interne pointer wordt 
toegepast die (indien toch gebruikt) niet meer de 
plaats van het actuele element aangeeft, maar de 
plaats van element x-3. 

var Teller 
Volgnummer 
Yyos 
Recyointer 

Integer; 
Integer; 
Integer; 
Metingpointer; 

begin 
Y~s := 9; 
Rec_pointer := Recordpointer; 
Volgnummer := Meting_nummer; 
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for Teller :- 1 to 3 do 
begin 

Toon meting(Rec pointer, Y-POs, Volgnummer, Passief); 
DeC(Y~os, 4); -
Dec(Volgnummer); 
Rec~ointer := Rec_pointerA.Vorige_meting; 

end; 
end; { Interne procedure Scroll_omlaag } 

Function Bepaal naam subset: string; 
{* --

*} 

In 
Functie : Bepaalt de naam van de nieuw te creeren subset a.d.h.v. de naam 

van de trekproef waaruit de subset is samengesteld (deze is op
geslagen in de Trekproefgegevens store); 
Retourneert de naam van de subset. Indien geen subset kan worden 
aangemaakt, dan wordt een lege string geretourneerd. 

Uit : 

var Subset code 
Naam subset 
Einde 

Char; 
: String; 
: Boolean; 

begin 
Naam subset := 
Subset code := 
Naam_subset[3] 

Trekproefgegevens store.Naam trekproef; 
'A'; - -
;- Subset_code; 

Einde := False; 
while (NOT Einde) do 
begin 

if (Subset code - 'Z') then 
begin -

{ Bepaal of 26e subset ook reeds bestaat } 
if (Bestand aanwezig(Cfg data dir + Naam subset + '.FBS'» then 

Naam subset := "; - -
Einde := True; 

end 
else 
begin 

{ Subset code < 'z' } 
if (Bestind aanwezig(Cfg data dir + Naam subset + '.FBS'» then 
begin - --

Subset code := Chr(Ord(Subset code) + 1); 
Naam subset[3] := Subset code; 

end - -
else 

end; 
end; 

Einde := True; 

Bepaal naam subset := Naam subset; 
end; { Interne functie BepaaI_naam_subset } 

Function Bevestig afbreken selectie: Boolean; 
{* --

In 
Functie Vraagt of het aanmaken van een subset moet worden afgebroken; 
Uit 

*} 

var Bevestiging 
Dummy 
Goede invoer 

String; 
: Chari 

Boolean; 
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begin 
Bewaar scherm; 
Toon_scherm(S1254C); 

{ lees bevestiging } 
Goede invoer := False; 
while-{NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Bevestiging, •• , Invoer_string, 0, 1, 1, Zichtbaar, Dummy); 
if (Length (Bevestiging) > 0) then 

if (Bevestiging[1] in ('J', 'j', 'N', 'n']) then 
Goede_invoer :- True; 

end; 
if (UpCase(Bevestiging{1]) - 'J') then 

Bevestig afbreken selectie :- True 
else - -

Bevestig_afbreken_selectie := False; 

{ Herstel oorspronkelijke scherm } 
Herstel scherm; 

end; { Interne functie Bevestig_afbreken_selectie } 

Procedure 
{* 

In 
Functie zet in alle meting-records het Wis_meting-veld op False (default

instelling); 
Uit 

*} 

var Recordpointer : Metingpointer; 

begin 
Recordpointer :- Ga naar eerste meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do-
begin 

with RecordpointerA do 
Wis meting :- False; 

Recordpointer :- Ga naar volgende meting; 
end; - - -

end; { Interne procedure Maak_selectie_instellingen_ongedaan } 

Function Bevestig einde selectie: Boolean; 
{* --

In 
Functie Vraagt of het selecteren van de te wissen metingen geheel is 

voltooid; 
uit 

*} 

var Bevestiging 
Dummy 
Goede invoer 

begin 

: String; 
Char; 
Boolean; 

Bewaar scherm; 
Toon_scherm(S1254D); 

{ Lees bevestiging } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Bevestiging, ", Invoer_string, 0, 1, 1, Zichtbaar, Dummy); 
if (Length (Bevestiging) > O} then 

if (Bevestiging[l] in ['J', 'j', 'N', 'n']) then 
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Goede_invoer :- True; 
end; 
if (UpCase(Bevestiging[l]) = 'J') then 

Bevestig einde selectie := True 
else - -

Bevestig_einde_selectie := False; 

{ Berstel oorspronkelijke scherm } 
Berstel scherm; 

end; { Interne functie Bevestig_einde_selectie } 

Function Aantal gemarkeerde metingen: Integer; 
{* - -

In 
Functie Bepaalt het aantal metingen waarvan de WIS-markering op True 

staat ingesteld. 
Uit 

*} 

var Recordpointer 
Gemarkeerde_metingen 

Metingpointer; 
Integer; 

begin 
Gemarkeerde metingen := 0; 
Recordpointer := Trekproefgegevens store.Eerste meting; - -
while (Recordpointer <> NIL) do 
begin 

With RecordpointerA do 
if (Wis meting) then 

Inc{Gemarkeerde metingen); 
Recordpointer := RecordpointerA.Volgende meting; 

end; -
Aantal gemarkeerde metingen := Gemarkeerde metingen; 

end; { Interne functIe Aantal_gemarkeerde_metingen } 

Procedure 
{* 

Wis_metingen(var Afbreken_subset: Boolean); 

*} 

In 
Functie 
Uit 

. . 
Wist alle niet relevante metingen. 
Afbreken_subset -> aangemaakte subset niet bewaren. 

var Recordpointer 
Bu lppo inter 
Keuzestring 
Sp toets 
Keuze 

Metingpointer; 
Metingpointer; 
String; 
Char; 

: Char; 
Dummy 
Meting teller 
Regel -
Einde selectie 
Goede-invoer 

begin 

; Char; 
Integer; 
Integer; 

: Boolean; 
Boolean; 

Toon scherm(SI254B); 
{ VuI' scherm } 
Regel := 1; 
Meting teller := 1; 
Recordpointer ;= Ga naar eerste meting; 
while «Meting_teller <=-WINDOW:LENGTE) AND (Recordpointer <> NIL» do 
begin 

Toon meting(Recordpointer, Regel, Meting teller, Passief); 
Recordpointer := Ga naar volgende meting1 
InC(Meting_teller);- - -
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'Inc: (Regel, 4); 
end; 

Meting teller := 1; 
Regel := 1; 
Rec:ordpointer := Ga_naar_eerste_meting; 

Afbreken subset :- False; 
Einde seIec:tie :- False; 
while-(NOT Einde selec:tie) do 
begin -

{ Toon selec:tiebalk } 
TextBac:kground(KL SUB BALK); 
Toon meting(Rec:ordpointer, Regel, Meting teller, Ac:tief); 
TextBac:kground(KL_WERK_ACHTERGROND); -

{ Lees invoer } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Keuzestring, ", 'Invoer string, 0, 1, 1, Zic:htbaar, Sp_toets); 
if (Length (Keuzestring) > 0) then 
begin 

if (Keuzestring[l] 'IN ['W', 'W', 'H', 'h', 'B', 'b' J) then 
begin 

Keuze := Keuzestring[l]; 
Goede invoer := True; 

end -
else 

Waarsc:huwingstoon; 
end 
else 
begin 

if (Sp toets IN [ESCAPE, EK_CURSOR_UP, EK_CURSOR_DOWN]) then 
begin -

Keuze := Sp toets; 
Goede invoer := True; 

end -
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end; 

c:ase Keuze of 
ESCAPE begin 

Waarsc:huwingstoon; 
Toon meting(Recordpointer, Regel, Meting teller, Passief); 
Einde selec:tie := Bevestig afbreken selectie; 
if (ETnde selec:tie) then - -
begin -

Maak selec:tie instellingen ongedaan; 
Afbreken subset := True; -

end; -
end; 

begin 
Hulppointer := Rec:ordpointer; 

Rec:ordpointer := Ga naar vorige meting; 
if (Recordpointer <> NIL) then -
begin 

{ Begin van de lijst nog niet bereikt } 
Toon_meting(Hulppointer, Regel, Meting_teller, Passief); 
if (Regel = 1) then 

{ Scroll 1 meting omlaag } 
Scroll_omlaag(Hulppointer, Meting_teller) 

else 
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Bit CURSOR DOWN 

'W', 'w' 

'H', 'h' 

'B', 'b' 

end; 
end; 

begin 
{ Ga 4 regels omhoog in window } 
Dec (Regel, 4); 

end; 
Dec(Meting teller); 

end -
else 
begin 

{ Begin van de lijst reeds bereikt } 
Recordpointer := Hulppointer; 
Waarschuwingstoon; 

end; 
end; 

begin 
Hulppointer := Recordpointer; 

Recordpointer := Ga naar volgende meting; 
if (Recordpointer <> NIL) then -
begin 

{ Binde van de lijst nog niet bereikt } 
Toon meting(Hulppointer, Regel, Meting teller, passief); 
if (Regel = 13) then -

{ Scroll 1 meting omhoog } 
Scroll omhoog(Hulppointer, Meting teller) 

else - -
begin 

{ Ga 4 regels omlaag in window } 
Inc (Regel, 4); 

end; 
Inc(Meting teller); 

end -
else 
begin 

{ Binde van de lijst reeds bereikt } 
Recordpointer :s Hulppointer; 
Waarschuwingstoon; 

end; 
end; 

begin 
with Recordpointer A do 

Wis meting := True; 
end; -

begin 
with Recordpointer A do 

Wis meting := False; 
end, -

: begin 
Toon meting(Recordpointer, Regel, Meting teller, Passief); 
if (TTrekproefgegevens store.Aantal metingen -

Aantal gemarkeerde metingen) <-2) then 
Dummy := Toon fout(F025, Herstellen, FW enter) 

else - -
Binde selectie := Bevestig_einde_selectiei 

end; 

end; { Interne procedure Wis_metingen } 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Lees_wij ziging_info (Naam_subset: String); 

Naam subset -> Naam van de nieuwe subset; 
: Leest de wijzigings-info die in de MOG-file van de nieuwe 
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subset komt te staan. 
Uit 

*} 

var Wijzigingen ingevoerd 
Goede invoer 
Bevestiging 
Sp toets 
Invoer datum 
Invoer-wijziger 
Invoer-wijzigingl 
Invoer:wijziging2 

begin 

Boolean; 
Boolean; 
String; 
Char; 
String; 
String; 

: String; 
: String; 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

Toon scherm(S1254E); 
Textcolor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(63, 2); WrIte(Naam trekproef); 
GotoXY(63, 3); Write(Naam:subset); 

{ Default-waarden } 
Invoer datum := Baal datum(Numeriek); 
Invoer-wijziger := 'H. Th. de Groot'; 
Invoer-wijzigingl := 'EPSeff<O.Ol en EPSeff>(EPSeff bij Fmax) verwijderd'; 
Invoer:wijziging2 := '-'; 

{ Lees wijziging-gegevens } 
Wijzigingen ingevoerd := False; 
While (NOT Wijzigingen ingevoerd) do 
begin -

{ Lees wijzigingsdatum } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer datum, Invoer datum, Invoer integer, 6, 42, 6, 
Zichtbaar, sp toets); -

if (Datum correct(InvOer datum» then 
Goede invoer := True -

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 

{ Lees naam wijziger } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer wijziger, Invoer wijziger, Invoer_string, 30, 42, 7, 
Zichtbaar, Sp toets); -

if (Sp toets = ENTER) then 
Goede invoer := True 

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 

{ Lees eerste opmerking m.b.t. wijziging } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer wijziging1, Invoer wijzigingl, Invoer_string, 50, 6, 12, 
Zichtbaar, sp toets); -

if (Sp toets = ENTER) then 
Goede invoer := True 

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 
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{ Lees tweede opmerking m.b.t. wijziging } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Invoer wijziging2, Invoer wijziging2, Invoer_string, 50, 6, 13, 
Zichtbaar, Sp toets); -

if (Sp toets = ENTER) then 
Goede invoer := True 

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 

{ Vraag bevestiging ingevoerde wijzigingen } 
Bevestiging := 'N'; 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Bevestiging, Bevestiging, Invoer_string, I, 39, 17, 
Zichtbaar, Sp toets); 

if «Sp toets = ENTER)-AND (Bevestiging[l] IN ['J', 'j', 'N', 'n']» then 
Goede-invoer := True 

else 
Waarschuwingstoon; 

end; 
if (UpCase(Bevestiging[l]) = IJ') then 

Wijzigingen ingevoerd := True; 
end; -

{ Sla wijzigingen op } 
Wijzigingsdatum := Copy(Invoer datum, 1, 6); 
Naam wijziger := Copy(Invoer wIjziger, 1, 30); 
Opm mbt wijzigingl := Copy(InvOer wijzigingl, 1, 50); 
Opm-mbt-wijziging2 := Copy(Invoer-wijziging2, 1, 50); 

end; - - -
end; { Interne procedure Lees_wijziging_info } 

Procedure 
{* 

verwijder_gemarkeerde_metingen; 

In 
Functie Verwijdert aIle met 'WIS' gemarkeerde metingen uit de interne 

store Trekproefgegevens store. Tevens wordt het veld 'Aantal
metingen' aangepast. -

Uit 
*} 

var Recordpointer : Metingpointer; 

begin 
with trekproefgegevens store do 
begin -

Recordpointer :- Ga naar eerste meting; 
while (ReCordpointer <> NIL) do-
begin 

with Recordpointer A do 
begin 

if (Wis meting) then 
Recordpointer := Verwijder_meting 

else 
Recordpointer := Ga_naar_volgende_meting; 

end; 
end; 
Aantal metingen := Aantal metingrecords; 

end; - -
end; { Interne procedure Verwijder_gemarkeerde_metingen } 

{*** Einde interne functies en procedures ***} 
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Procedure Maak_subset_metingen; 

var Afbreken subset 
Naam subset 
Dummystring 
Dummy 

begin 

Boolean; 
: String; 
: string; 
: Char; 

Afbreken subset := False; 

{ Toon schermgegevens } 
Toon scherm(SI254A); 
TextColor(KL WERK VOORGR ACe); 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

GotoXY(13, 4); Write(Naam trekproef); 
end; -

{ Bepaal of data-disk(ette) aanwezig is } 
station := Cfg data dir[I); 
while (NOT Disk aanwezig(Station» do 

Dummy := Toon:melding(M004, Herstellen, MW_enter); 

{ Bepaal of de data-disk(ette) nog voldoende vrije ruimte bevat om een 
trekproef toe te voegen } 

if (Bepaal schrijfruimte = Onvoldoende ruimte) then 
begin - -

Dummy := Toon fout(F024, Niet_herstellen, FW_enter); 
Afbreken subset := True; 

end; 

{ Bepaal de naam van de nieuwe meting-subset } 
if (NOT Afbreken subset) then 
begin -

Naam subset := Bepaal naam subset; 
if (Naam subset = ")-then-
begin -

Dummy := Toon fout(F023, Niet_herstellen, FW_enter); 
Afbreken subset := True; 

end 
else 
begin 

GotoXY(59, 8); Write(Naam_subset); 

{ Wacht op toetsdruk } 
Leesveld(Dummystring, ", Invoer string, 0, 1, 1, Zichtbaar, Dummy); 

end; -
end; 

{ wis niet relevante metingen } 
if (NOT Afbreken subset) then 
begin -

Wis metingen(Afbreken subset); 
~d;- -

{ Verdere afhandeling nieuwe subset } 
if (NOT Afbreken subset) then 
begin -

{ Verwijder gemarkeerde meetpunten } 
Verwijder_gemarkeerde_metingen; 

{ Lees wijziging-gegevens } 
Lees_wijziging_info(Naam_subset); 

Dummy := Toon_melding(MOI5, Niet_herstellen, MW_geen); 

{ Controleer of diskette aanwezig } 
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station := Cfg data dir[l]; 
while (NOT Disk aanwezig(station» do 

Dummy := Toon:melding(M004, Herstellen, MW_enter); 

{ Controleer of diskette schrijfbeveiligd is } 
while (Schrijfbescherming(Station» do 
begin 

Dummy := Toon fout(F014, Herstellen, FW enter); 
while (NOT Disk aanwezig(Station» do -

Dummy := Toon-melding(M004, Herstellen, MW enter); 
end; - -

{ Bewaar FBS en MGG-file van de nieuwe subset } 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

Naam trekproef := Naam subset; 
Bewaar V3 02 FBS(Cfg data dir + Naam trekproef + '.FBS'); 
Bewaar-V3-02-MGG(Cfg-data-dir + Naam_-trekproef + '.MGG'); 

end; - - - --
Delay(2000); 

{ Bereken en bewaar SER-gegevens voor deze subset } 
Toon scherm(S1254F); 
Lees:maak_sER_gegevens; 

{ Bereken en bewaar CNE-gegevens voor deze subset } 
Toon scherm{S1254G); 
Lees-maak CNE gegevens; 

end; - - -
end; { Procedure Maak_subset_metingen } 

end. { Unit Subset.pas } 
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3.18 unit TOON KGG.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit TOON MGG *} 
{* Versie 
{* Functie 
{* 

1.0 *} 
Bevat routines voor het tonen van de MGG-gegevens. *} 

*} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen 
{* 

IBM compatible XT of hoger *} 
EGA of VGA grafische kaart *} 

{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 
{* Datum laatste 
{* wijziging 

19 december 1992 *} 
*} 

19 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) 
{* 

Technische Universiteit Eindhoven, *} 
Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 

{* *} 
{* Gebruikt in 
{* 

Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
Verwerking-gedeelte *} 

{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, 
{ Library } Definit, KeyCodes, Invoer, Int_opsl, Geluid, 
{Verwerking } Scherm_V; 

Procedure 
{* 

Toon_additionele_trekproefgegevens; 

In 
Functie Toont alle additionele (MGG) gegevens behorende bij deze trek

proef. 
Uit 

*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{*** Interne procedures ***} 

Procedure TOOn_MGG_pagina1; 
{* 

In 
Functie Toont de MGG-gegevens op pagina 1. 
Uit 

*} 
begin 

With Trekproefgegevens store do 
begin 

TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(34, 1); WrIte(Naam trekproef); 
GotoXY(34, 2); write(Datum); 
GotoXY(3, 4); Write('KENMERKEN TREKSTRIP:'); 
GotoXY(34, 6); Write(Werkstoffnummer); 
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GotoXY(34, 7); Write(Real_naar_string(Richting_tov_walsr, 0):3); 
GotoXY(34, 8); Write(Materiaalsoort); 
GotoXY(34, 9); Write(Herkomst materiaal); 
GotoXY(34, 10); Write(Real naar string(Plaatdikte, 2»; 
GotoXY(34, 11); Write(Real-naar-string(Beginbreedte, 2»; 
GotoXY(34, 12); Write(Real:naar:string(Begindikte, 2»; 

end; 
end; { Interne procedure TOOn_MGG-pagina1 } 

Procedure Toon_MGG-pagina2; 
{* 

In 
Functie Toont de MGG-gegevens op pagina 2. 
Uit : 

*} 
begin 

With Trekproefgegevens store do 
begin -

TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(34, 1); WrIte(Naam trekproef); 
GotoXY(34, 2}; Write(Datum); 
GotoXY(3, 4); Write('KENMERKEN TREKBANK:'); 
GotoXY(34, 6); Write(Merk trekbank); 
GotoXY(34, 7); Write(Type-bank); 
GotoXY(34, 8); Write(Serienummer); 
GotoXY(34, 9); Write(Real naar string(Banksnelheid, 2»; 

end; - -
end; { Interne procedure TOOn_MGG-pagina2 } 

Procedure TOOn_MGG-pagina3; 
{* 

In 
Functie Toont de MGG-gegevens op pagina 3. 
Uit : --

*} 
begin 

With Trekproefgegevens store do 
begin -

TextColor(KL WERK VOORGR ACC}; 
GotoXY(34, 1); WrIte(Naam trekproef); 
GotoXY(34, 2); Write(Datum); 
GotoXY(3, 4}; Write('UITVOERING TREKPROEF:'); 
GotoXY(34, 6}; Write(Operator); 
GotoXY(34, 7); Write(Opm mbt trekproef1); 
GotoXY(34, 8); Write(Opm-mbt-trekproef2); 
GotoXY(34, 9); write(Opm-mbt-trekproef3); 
GotoXY(34, 10); Write(DataTakerproef); 
GotoXY(34, 11); Write(Real naar string(Aantal metingen, 0»; 
GotoXY(34, 12)1 Write(Commandoreg DataTaker1); 
GotoXY(34, 13)1 Write(Commandoreg-oataTaker2); 
GotoXY(34, 14); write(Commandoreg-DataTaker3); 
GotoXY(34, 15); write(Commandoreg-DataTaker4); 

end; -
end; { Interne procedure TOOn_MGG-pagina3 } 

Procedure TOOn_MGG_pagina4; 
{* 

In 
Functie Toont de MGG-gegevens op pagina 4. 
uit 

*} 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -
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TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(34, 1); WrTte(Naam trekproef); 
GotoXY(34, 2); Write(Datum); 
GotoXY(3, 4); Write('WIJZIGINGEN TREKPROEF: ' ); 
{ Controleer of de trekproefgegevens gewijzigd zijn } 
if «Opm mbt wijziging1 = ") AND (Opm mbt wijziging2 = "» then 
begin - - - -

{ Trekproefgegevens niet gewijzigd } 
GotoXY(29, 6); Write('Niet van toepassing'); 
GotoXY(29, 7); Write('Niet van toepassing'); 
GotoXY(29, 8); Write('Niet van toepassing'); 
GotoXY(29, 9); Write('Niet van toepassing'); 

end 
else 
begin 

{ trekproefgegevens wel gewijzigd } 
GotoXY(29, 6); Write(Wijzigingsdatum); 
GotoXY(29, 7); Write(Naam wijziger); 
GotoXY(29, 8); Write(Opm mbt wijziging1); 
GotoXY(29, 9); Write(Opm-mbt-wijziging2); 

end; - -
GotoXY(3, 11); Write('OVERIGE GEGEVENS: ' ); 
GotoXY(29, 13); Write(Projectleider); 

end; 
end; { Interne procedure Toon_MGG_pagina4 } 

{*** Einde interne procedures ***} 

Procedure Toon_additionele_trekproefgegevens; 

var Dummystring 
Sp toets 
Pagina 

String; 
Char; 
Integer; 
Boolean; 
Boolean; 

Einde add geg 
Goede-invoer 

begin 
Pagina := 1; 
Einde add geg := False; 
while-(NOT Einde add geg) do 
begin - -

case Pagina of 
1 : begin 

Toon scherm(S1251A); 
Toon=MGG~agina1; 

end; 
2 begin 

Toon scherm(S1251B); 
Toon-MGG pagina2; 

end; - -
3 begin 

Toon scherm(S1251C); 
Toon=MGG~agina3; 

end; 
4 begin 

end; 

Toon scherm(S1251D); 
Toon=MGG~agina4; 

end; 

{ Lees keuze } 
Goede invoer := False; 
while-(NOT Goede invoer) do 
begin -

Leesveld(Dummystring, II Invoer_string, 0, 1, 1, Zichtbaar, Sp_toets); 
case Sp_toets of 
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EK PGUP 

EK PGDN 

ESCAPE 

begin 
if (Pagina > 1) then 
begin 

Dec(Pagina); 
Goede invoer := True 

end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

begin 
if (Pagina < 4) then 
begin 

Inc(Pagina); 
Goede invoer := True 

end 
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

begin 
Goede invoer := True; 
Einde-add geg := True; 

end; - -
else 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end; 
end; 

end; { Procedure Toon_additionele_gegevens } 

end. { unit Toon_MGG.pas } 
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Inleidinq. 

De source-code van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 
wordt verdeeld in twee categorieen: 

- de programma-onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02j 

- de bibliotheek (library) bestanden die door de programma
onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma worden gebruikt. 

Dit verslag bevat de source-code van de bibliotheek (library) 
bestanden van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02. 

De source-code van de programma-onderdelen van het Trekproef
Analyse Programma versie 3.02 zijn opgenomen in een apart verslag 
(stageverslag 5, WPA 1454). 

Met betrekking tot het acquisitie-gedeelte moet worden opgemerkt, 
dat de library-bestanden door W. Verstraelen in een rapport zijn 
vastgelegd (WPA 1353), en daarom niet in dit verslag zijn 
opgenomen. 

Het bovenstaande geldt ook voor de gebruikte grafiek-units. Deze 
zijn door A. Bron in een apart verslag gedocumenteerd (WPA-nummer 
hiervan is op het moment van afdrukken van dit stageverslag nog 
niet bekend). 

Dit verslag is geschreven n.a.v. de 16T stage van augustus 1992 
tim januari 1993 in het Laboratorium voor Omvormtechnologie van 
de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens deze stageperiode 
zijn de volgende verslagen geschreven: 

stageverslag 1: jan. 1993, WPA 1450 - Introductiej 
Stageverslag 2: jan. 1993, WPA 1451 - Ontwerp deel 1: Het 

essential modelj 
stageverslag 3: jan. 1993, WPA 1452 - Ontwerp deel 2: Het 

implementatiemodelj 
Stageverslag 4: jan. 1993, WPA 1453 - Analysej 
Stageverslag 5: jan. 1993, WPA 1454 - Source-code programma-

onderdelen Trekproef-
Analyse Programma versie 
3.02j 

Stageverslag 6: jan. 1993, WPA 1455 - Source-code library-
bestanden Trekproef-
Analyse Programma versie 
3.02; 

stageverslag 7: jan. 1993, WPA 1456 - Gebruikershandleiding. 
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1. unit BGX CRR.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit BGl CHR *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie Zorgt dat de grafische driver EGAVGA.BGl en het *} 
{* font-best and LITT.CHR een onderdeel worden van de *} 
{* executable file VERWERK.EXE *} 
{* *} 
{* M.b.v. de Turbo Pascal BINOBJ-utility zijn de .BGI *} 
{* en .CHR bestanden omgezet in .OBJ-bestanden, waar- *} 
{* deze via $L in deze unit worden gelinkt. *} 
{* *} 
{* Ret opnemen van deze unit via een USES-opdracht in *} 
{* een willekeurig programma betekent dat binnen dit *} 
{* programma EGA en VGA graphics kunnen worden uitge- *} 
{* voerd zonder gebruikmaking van de .BGI en .CHR *} 
{* drivers. *} 
{* *} 
{* Zie voor meer informatie het programma BGILINK.PAS *} 
{* in de BGI-directory van Turbo Pascal 6.0 *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 14 januari 1993 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 14 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 

Interface 

uses { Run-time lib } Graph; 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit: 
*} 

EGAVGADriver; 

Zorgt dat EGA en VGA-graphics binnen het Trekproef-Analyse Programma 
gebruikt kunnen worden. 
Aanmaken EGAVGA.OBJ: BINOBJ EGAVGA.BGI EGAVGA.OBJ EGAVGADriver 

I 
procedurenaam 
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Procedure 
{* 

LITTFontDriver; 

In 
Functie Zorgt dat het lettertype uit LITT.CHR binnen het Trekproef-Analyse 

Programma gebruikt kunnen worden. 
Aanmaken LITT.OBJ: BINOBJ LITT.CHR LITT.OBJ LITTFontDriver 

Uit: 
*} 

: 

I 
procedurenaam 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

var Dummy : Integer; 

Procedure EGAVGADriver; external; 
{$L EGAVGA.OBJ } 

Procedure LITTFontDriver; external; 
{$L LITT.OBJ } 

{ Initialisatie-gedeelte } 
begin 

{ttregisteer" de te gebruiken grafische drivers en lettertypen } 
Dummy := RegisterBGIDriver(@EGAVGADriver); 
Dummy := RegisterBGIFont(@LITTFontDriver); 

end. 
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2. unit CNB IO.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit CNE 10 *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie De routines in deze unit worden gebruikt voor het *} 
{* lezen en schrijven van de CNE-gegevens. *} 
{* *} 
{* De interne structuur van de CNE-files in versie *} 
{* 3.02 van het Trekproef-Analyse Programma verschilt *} 
{* van de interne structuur die in voorgaande versies *} 
{* gebruikt is. Daarom zijn er tevens routines opge- *} 
{* nomen voor het converteren van de oude CNE-files. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 18 november 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 18 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Dos, 
{ Library } Int_opsl; 

type {*** Type CNE-file (oude of nieuwe versie) ***} 
CNE_type = (Oud_type_CNE, V3_02_type_CNE); 

{*** Lees CNE-file helemaal of aIleen header (aIle gegevens m.u.v. de 
metingen) ***} 

CNE_inhoud_type = (CNE_header, cNE_totaal); 

Function Bepaal_CNE_versie(CNE_naam: String): CNE_type; 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

CNE_naam -> naam en volledige directory-pad van de te onderzoeken 
CNE-file; 

Bepaalt of de betreffende CNE-file van het in het Trekproef
Analyse Programma versie 3.02 qebruikte type is, of dat het zich 
hier handelt om een ouder type CNE-file met een afwijkende 
interne structuur. 
Opmerking: er wordt NIET qetest of de betreffende CNE-file 
bestaat. Is dit niet het qeval, dat is de retourwaarde onbepaald. 
Retourneert het type CNE-file (Oud_type of V3_02_type). 
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Procedure Lees_oude_CNE(CNE_naam: string; Leesoptie: CNE_inhoud_type); 
{* 

In 

Functie 

uit 
*} 

CNE naam -> naam en volledige directory-pad van de te lezen 
CNE-file; 

Leesoptie -> geeft aan of van de betreffende CNE-file alles of 
alleen de header gelezen moet worden; 

Leest de gegevens uit de betreffende (oude type) CNE-file en 
zet deze in de Trekproefgegevens store (zie unit Int opsl). 
Opmerking: er wordt NIET getest of de betreffende cNi-file 
bestaat. Is dit niet het geval, dan zal deze procedure worden 
afgebroken. 

Procedure Lees_V3_02_CNE(CNE_naam: String; Leesoptie: CNE_inhoud_type); 
{* 

In 

Functie 

uit 
*} 

CNE naam -> naam en volledige directory-pad van de te lezen 
CNE-file; 

Leesoptie -> geeft aan of van de betreffende CNE-file alles of 
alleen de header gelezen moet worden; 

Leest de gegevens uit de betreffende (versie 3.02 type) CNE-file 
en zet deze in de Trekproefgegevens store (zie unit Int opsl). 
Opmerking: er wordt NIET getest of de betreffende CNE-fIle 
bestaat. Is dit niet het geval, dan zal deze procedure worden 
afgebroken. 

Procedure Bewaar_V3_02_CNE(CNE_naam: String); 
{* 

In CNE naam -> naam en voledige directory-pad van de te bewaren 
- CNE-file; 

Functie Bewaart de CNE-gegevens in de vorm van een versie 3.02 type 
CNE-bestand. De CNE-gegevens zijn afkomstig uit de Trekproef
gegevens store (zie unit Int opsl). 
opmerking: er wordt NIET getest op voldoende schrijfruimte op de 
doel-disk(ette) en (i.g.v. diskette) op schrijfbescherming. 
Wanneer de CNE-gegevens niet kunnen worden bewaard, wordt deze 
procedure afgebroken. 

uit 
*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const {*** Turbo Pascal foutcode (106) bij het optreden van een verkeerd 
numeriek formaat (text of real) bij het lezen van bestanden ***} 

INVALID_NUMERIC_FORMAT = 106; 

var CNE file 
Dummy 

begin 

Text; 
: Real; 

Assign(CNE file, CNE_naam); 
{$I-} -
Reset(CNE file); 
ReadLn(cNi file, Dummy); 
{$I+} -
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if (IOResult = INVALID NUMERIC FORMAT) then 
{ Error 106 - Invalid numeric format: gegevens oude type CNE opgeslagen 

als real-getallen en niet als ASCII-tekst, zoals dit in de V3.02 type 
CNE-files gebeurt } 

Bepaal CNE versie := Oud type CNE 
else - - --

Bepaal CNE versie := V3 02 type CNE; 
Close(CNE file); - - -

end; { Functie Bepaal_CNE_versie } 

var CNE file File of Real; 
Integer; CNE-aantal metingen 

CNE-metingen 
CNE-max rel nauwk 
CNE-C modell 
CNE-n-modell 
CNE-C-mode12 
CNE-n-mode12 
CNE-voordeformatie 
CNE-moment vloeisp 1 
CNE-moment-vloeisp-2 

Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 

MetIng teller -
Recordpointer 

Integer; 
Metingpointer; 

begin 
Assign(CNE file, CNE_naam); 
{$I-} -
Reset(CNE file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Lees gegevens die eenmalig in de CNE-file voorkomen } 
{ Geen grap, maar het aantal metingen komt dubbel voor in de CNE-file 

van het oude type } 
Read(CNE file, CNE metingen, CNE metingen); 
Read (CNE-file , CNE-max reI nauwk); 
Read (CNE-file , CNE-C modell, CNE n modell); 
Read (CNE:file, CNE:c:mode12 , CNE:n:mode12, CNE_voordeformatie); 

Max rel nauwkeurigheid := CNE max reI nauwk; 
C modell := CNE-C modell; 
n-modell := CNE-n-modell; 
C-mode12 := CNE-C-model2; 
n-model2 := CNE-n-mode12; 
Voordeformatie := CNE=voordeformatie; 

if (Leesoptie = CNE_totaal) then 
begin 

{ Vul meting-records met CNE-gegevens } 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
CNE aantal metingen-:= Round(CNE metingen); 
for-Meting-teller := 1 to CNE aantal metingen do 
begin - --

Read(CNE file, CNE moment vloeisp 1); 
Read(CNE:file, CNE=moment=vloeisp:2); 

RecordpointerA.Moment vloeisp modell := CNE moment vloeisp 1; 
RecordpointerA.Moment=vloeisp:mode12 := CNE=moment=vloeisp=2; 

{ Ga naar volgende meting-record } 
Recordpointer := Ga_naar_volgende_meting; 

end; 
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end; 
end; 
Close(CNE file); 

end; -
end; { Procedure Lees_oude_CNE } 

var CNE file 
CNE-aantal metingen 
CNE-metingen 
CNE-max rel nauwk 
CNE-C modell 
CNE-n-modell 
CNE-C-mode12 
CNE-n-mode12 
CNE-voordeformatie 
CNE-moment vloeisp 1 
CNE-moment-vloeisp-2 

Text; 
Integer; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 

MetIng teller -
Recordpointer 

Integer; 
Metingpointer; 

begin 
Assign(CNE file, CNE_naam); 
{$I-} -
Reset (CNE file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Lees gegevens die eenmalig in de CNE-file voorkomen } 
ReadLn(CNE file, CNE metingen); 
ReadLn(CNE-file, CNE-max rel nauwk); 
ReadLn(CNE-file, CNE-C modell, CNE n mode11); 
ReadLn(CNE=file, CNE=c=mode12, CNE=n=mode12, CNE_voordeformatie); 

Max rel nauwkeurigheid 
C modell 

:= CNE max rel nauwk; 
:= CNE-C modell; 

n-mode11 := CNE-n-mode11; 
C-mode12 := CNE-c-mode12; 
n-mode12 
Voordeformatie 

:= CNE-n-mode12; 
:= CNE=voordeformatie; 

if (Leesoptie = CNE_totaal) then 
begin 

{ Vul meting-records met CNE-gegevens } 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
CNE aantal metingen-:= ROund(CNE metingen); 
for-Meting-teller := 1 to CNE aantal metingen do 
begin - --

Read (CNE file, CNE moment vloeisp 1); 
ReadLn(CNE=file, CNE=moment=vloeisp=2); 

RecordpointerA.Moment vloeisp modell := CNE moment vloeisp 1; 
RecordpointerA.Moment=vloeisp=mode12 := CNE=moment=vloeisp=2; 

{ Ga naar volgende meting-record } 
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
end; 

end; 
Close(CNE file); 

end; -
end; { Procedure Lees V3 02 CNE } 
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var CNE file 
CNE-metingen 
MetIng teller 
Bewaar:meting 

begin 

Text; 
Real; 
Integer; 
Metingpointer; 

Assign(CNE file, CNE naam); 
{$I-} - -
Rewrite(CNE file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

CNE metingen := Aantal metingen; 
WriteLn(CNE file, CNE metingen); 
writeLn(CNE-file, Max-reI nauwkeurigheid); 
WriteLn(CNE-file, C modell, n modell); 
WriteLn(CNE:file, c:model2, n:modeI2, Voordeformatie); 

{ Bewaar aIle CNE meting-gegevens } 
Bewaar meting := Ga naar eerste meting; 
for Meting teller ;; 1 to Aantal metingen do 
begin - -

Write (CNE file, Bewaar metingA.Moment vloeisp modell); 
WriteLn(CNE:file, Bewaar:metingA.Moment:vloeisp:modeI2); 

{ Ga naar volgende meting-record } 
Bewaar meting := Ga.naar volgende meting; 

end; - - - -
end; 
Close(CNE file); 

end; -
end; { Procedure Bewaar V3 02 CNE } 

end. { Unit CNE_IO.pas } 
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3. unit CODERER.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit CODEREN *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Bet coderen en decoderen van strings. *} 
{* Bepaalde informatie moet worden gecodeerd om *} 
{* oneigenlijk gebruik van het Trekproef-Analyse *} 
{* Programma tegen te gaan. *} 
{* *} 
{* Codeermethode: *} 
{* Te coderen string mag aIleen uit letters bestaan, *} 
{* kleine letters worden geconverteerd naar hoofd- *} 
{* letters. *} 
{* Bij de ASCII-code van elke letter wordt 125 op- *} 
{* geteld om de gecodeerde waarde te verkrijgen. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 13 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 13 oktober 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

unit Coderen; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeeite *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

Function Codeer(Codestring: String): string; 
{* 

In : Codestring -> string die gecodeerd moet worden. 
Functie : Codeert de opgegeven string. 

Uit 
*} 

Retourneert: gecodeerde string, indien Code string niet leeg is 
en aIleen (hoofd}letters bevat; 

- lege string, indien Codestring leeg is of ongel
dige tekens bevat. 

Function Decodeer(Codestring: String): String; 
{* 

In 
Functie : 

Uit 
*} 

Codestring -> string die gedecodeerd moet worden. 
Decodeert de opgegeven string. 
Retourneert: - gedecodeerde string, indien Codestring niet leeg 

is en de gedecodeerde string aIleen (hoofd)letters 
bevat; 

- lege string, indien Codestring leeg is of bij het 
decoderen blijkt dat de gedecodeerde string andere 
tekens dan aIleen (hoofd)letters bevat. 
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{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Function Codeer(Codestring: string): String; 

var Teller 
Codestring Ok 
Hulpstring-

begin 

Integer; 
Boolean; 
String; 

if (Codestring = ") then 
Codeer := " { Retourneer lege string indien Codestring leeg is } 

else 
begin 

{ Controleer of Codestring geldige tekens bevat } 
Codestring Ok := True; 
for Teller-:= 1 to Length(Codestring) do 

if (NOT (UpCase(Codestring[Teller]) IN ['A' •• 'Z']» then 
Code string_Ok := False; 

if (NOT codestring Ok) then 
Codeer :=" {-Retourneer lege string indien codestring ongeldig is } 

else 
begin 

{ Codeer Codestring } 
Hulpstring[O) := Chr(Length(Codestring}); 
for Teller := 1 to Length(Codestring) do 

Hulpstring[Teller] := Chr(Ord(Upcase(Codestring[Teller]}) + 125); 
Codeer := Hulpstring; 

end; 
end; 

end; { Functie Codeer } 

Function Decodeer(Codestring: String}: String; 

var Teller 
Codestring Ok 
Hulpstring-

begin 

Integer; 
Boolean; 
string; 

if (Codestring = ") then 
Decodeer :=" {Retourneer lege string indien Code string leeg is } 

else 
begin 

{ controleer of Codestring geldige tekens bevat } 
Codestring Ok := True; 
for Teller-:= 1 to Length(Codestring) do 

if «Ord(Codestring[Teller1) < (Ord('A') + 125» OR 
(Ord(Codestring[Teller) > (Ord('Z') + 125») then 

Codestring Ok := False; 
if (Not Code string Ok) then 

Decodeer := " {-Retourneer lege string indien Codestring ongeldig is } 
else 
begin 

{ Decodeer Codestring } 
Hulpstring[O] := Chr(Length(Codestring»; 
for Teller := 1 to Length(COdestring) do 

Hulpatring[Teller) := Chr(Ord(Codestring[Teller) - 125); 
Decodeer := Hulpstring; 

end; 
end; 

end; { Functie Decodeer } 

end. { Unit Coderen.pas } 
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4. unit CURSOR. PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit CURSOR *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie De in deze unit gedefinieerde procedures hebben *} 
{* betrekking op het we1 of niet tonen van de cursor *} 
{* en het veranderen van de cursorvorm. *} 
{* *} 
{* In deze unit is wordt gebruik gemaakt van ROM-BIOS *} 
{* routines. Informatie hierover is afkomstig uit het *} 
{* programma "Tech Be1p - the electronic technical *} 
{* reference". *} 
{* *} 
{* Beknopte uitleg: *} 
{* De ROM-BIOS functie 16 (INT lOB) biedt de mogelijk-*} 
{* heid tot het manipu1eren van de bee1dscherminhoud. *} 
{* Bet processor-register ah moet het soort handeling *} 
{* bevatten. In de onderstaande proc. worden gebruikt:*} 
{* $01 - Definieer cursorvorm in text-modus; *} 
{* Registers ch en c1 moeten resp. bovenste *} 
{* en onderste 1ijn van de cursor bevatten; *} 
{* $03 - Bepaa1 huidige ingeste1de cursorvorm; *} 
{* Registers ch en c1 bevatten resp. de boven- *} 
{* ste en onderste 1ijn van de cursor. *} 
{* *} 
{* Taa1 Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 15 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 27 oktober 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechno10gie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

unit Cursor; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses Dos; 

type Cursorvorm_type = {*** Vorm cursor, afhankelijk van invoer-modus ***} 
(Insert_mode, Typeover_mode); 

Procedure Cursor_uit; 
{* 

In 
Functie Onderdrukt de cursor-weergave; 
Uit 

*} 
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Procedure Cursor_aan1 
{* 

In 
Functie Laat de cursor op het scherm zien; 
Uit 

*} 

Procedure 
{* 

Verander_cursor(Cursorvorm: Cursorvorm_type); 

In : Cursorvorm -> qeeft aan hoe de cursor er uit komt te zien; 
Functie : Verandert de vorm van de cursor, afhankelijk van de inhoud van 

Uit 
*} 

Cursorvorm; 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-qedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

type Cursor_qrootte_type = {*** Grootte cursor: De cursor is niets anders dan 
een op een bepaalde manier qevulde karakter
matrix. Zo heeft by. een CGA-kaart een 8x8 
karakter-matrix (een karakter is opqebouwd 
uit 8 hor. en 8 vert. beeldpunten). Door nu 
een aantal rijen in deze matrix qeheel te 
vullen, krijqt men de cursorvorm. Zo'n 
matrix-rij wordt een lijn qenoemd. 

var Insert grootte, 
Typeover qrootte, 
Actuele qrootte 
Req -

Procedure Cursor uit; 
begin -

bovenste lijn: vanaf welke lijn (van bovenaf 
qezien) wordt de voor deze 
qrafische kaart qeldende 
karakter-matrix qevuld; 

onderste lijn: tot op welke lijn (van bovenaf 
gezien) wordt de voor deze 
qrafische kaart qeldende 
karakter-matrix qevuld ***} 

Record 
Bovenste lijn 
onderste-lijn : 

e~; -

Integer; 
Integer; 

Cursor qrootte type; 
Registers; {-Gedefinieerd in DOS-unit } 

Req.ah := $01; {Subfunction for INT 10H: Set cursor size/shape (text) } 
Req.ch := $20; {Reg. ch: Cursor Top line. 20H means no cursor } 
Intr(S10, Req); {Call INT 10H: Standard ROM-BIOS Video Services} 

end; { Procedure Cursor uit } 

Procedure Cursor aan; 
begin -

with Actuele grootte do 
begin -

Req.ah := $01; { Subfunction for INT 10H: Set cursor Size/shape (text) } 
Req.ch := Bovenste lijn; { Register chI Top line of cursor} 
Req.cl := Onderste-lijn; { Register cl: Bottom line of cursor } 
Intr($lO, Req); { Call INT 10H: Standard ROM-BIOS Video Services} 

end; 
end; { Procedure Cursor aan } 

- 12 -



Procedure Verander cursor(Cursorvorm: Cursorvorm type); 
begin - -

} 

} 

Reg.ah := SOl; { Subfunction for INT 10H: set cursor size/shape (text) } 
case Cursorvorm of 

Insert mode begin 

end; 

with Insert grootte do 
begin -

Reg.ch := Bovenste lijn; { Register ch: Top line of cursor } 
Reg.cl := onderste:lijn; { Register cl: Bottom line of curSOl 

Actuele grootte := Insert_grootte; 
end; -

end; 
begin 

with Typeover grootte do 
begin -

Reg.ch := Bovenste lijn; { Register ch: TOp line of cursor } 
Reg.cl := Onderste:lijn; { Register cl: Bottom line of cur SO) 

Actuele grootte := Typeover_grootte; 
end; -

end; 

Intr(SlO, Reg); { Call INT 10H: Standard ROM-BIOS Video Services} 
end; { Procedure Verander_cursor } 

{*** Initialisatie-gedeelte ***} 
begin 

{ Bepaal de initiele cursor-afmetingen: Insert-mode cursor } 
Reg.ah := S03; { Subfunction for INT 10H: Read cursor position and size } 
Reg.bh := SO; { Active video-page: 0 } 
Intr(SlO, Reg); {Call INT 10H: standard ROM-BIOS Video Services} 
with Insert grootte do 
begin -

Bovenste lijn := Reg.ch; { Register ch: Top line of cursor} 
Onderste-lijn := Reg.cli { Register cl: Bottom line of cursor } 

end; -
Actuele_grootte ;= Insert_grootte; 

{ Bepaal afmetingen Typeover-mode cursor } 
with Typeover grootte do 
begin -

Bovenste lijn := 1; 
Onderste-lijn := Insert grootte.Onderste lijn; 

e~; - - -
end. { Unit Cursor.pas } 
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5. unit DAT TIJD.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit DAT TIJD *} 
{* Versie : 1.0- *} 
{* Functie : In deze unit worden functies aangeboden voor het *} 
{* hal en van de huidige datum en tijd uit de interne *} 
{* klok/kalender. Tevens bevat deze unit een functie *} 
{* voor het controleren van een ingevoerde datum. *} 
{* *} 
{* Taal : Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBH compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 14 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 11 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses Dos; 

type Datum_type = (Numeriek, Tekst); {Geeft aan hoe datum moet uitzien } 

Function Haal_datum(Datum_opmaak: Datum_type): String; 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

: Datum_opmaak -> geeft aan hoe de te retourneren datum er dient 
uit te zien. Hogelijkheden: 
- Numeriek; datum bestaat uit cijfers, bij

voorbeeld 921014; 
- Tekst; datum wordt uitgeschreven, bijvoorbeeld 

14 okt. 1992; 
Haalt de huidige datum uit de interne klok/kalender van de 
computer. 
Retourneert een string met de huidige datum. De datum-opmaak 
hangt af van de inhoud van Datum_opmaak. 

Function Haal_tijd: String; 
{* 

In : 
Functie : Haalt de huidige tijd uit de interne klok/kalender van de com

puter. 

Uit 
*} 

Retourneert een string met de huidige tijd. Deze string bevat 
uren en minuten, gescheiden door een dubbele punt. 
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Function Datum_correct(Datumstring: String): Boolean; 
{* 

In Datumstring -> string die datum volgens het forma at 'ddmmjj' 

Functie 
bevat; 

Controleert of de ingevoerde datumstring een geldige datum 
bevat; 
Retourneert: - True, indien geldige datum; 

- False, indien ongeldige datum; 
Uit 

*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{ Interne functie } 
Function Voorloopnul(Getal: Word): String; 
{* 

In 

Functie 

Getal -> getal waarvan moet worden bekeken of een voorloopnul 
noodzakelijk is. 

Plaatst een nul voor ingevoerde getal indien dit kleiner dan 10 is. 
Retourneert een string met het ingevoerde getal met een eventuele 
voorloopnul. 

Uit 
*} 
var Getalstring: string; 

begin 
str(Getal:O, Getalstring); { Converteer Getal van numeriek naar string} 
if (Length (Getalstring) = 1) then 

Getalstring := '0' + Getalstring; 
Voorloopnul := Getalstring; 

end; { interne functie Voorloopnul } 

Function Haal_datum(Datum_opmaak: Datum_type): String; 

const Maanden : array[1 •• 12] of String[4] = ('jan.', 'feb.', 'mrt.', 'apr.', 
'mei', 'juni', 'juli', 'aug.', 

var Jaar, Maand, Dag, Weekdag: Word; 
Jaarstring: String[4]; 
Maandstring, Dagstring: String[2]; 

begin 
GetDate(Jaar, Maand, Dag, Weekdag); 

Case Datum opmaak of 
Numeriek: begin 

, sep. " , okt. " , nov. " , dec. ' ) ; 

Str(Jaar:O, Jaarstring); 
Maandstring := Voorloopnul(Maand); 
Dagstring := Voorloopnul(Dag); 
Haal datum := Copy(Jaarstring, 3, 2) + Maandstring + Dagstring; 

end; -
Tekst begin 

Str(Jaar:O, Jaarstring); 
Str(Dag:O, Dagstring); 
Haal datum := Dagstring + ' I + Maanden[Maand) + ' , + Jaarstring; 

end; 
else 

Haal datum := "; 
end; 

end; { Haal datum } 
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Function Haal_tijd: String; 

var Uren, Minuten, Seconden, Sec10o: word; 
Urenstring, Minutenstring: String[2]; 

begin 
GetTime(Uren, Minuten, Seconden, Secloo); 
Urenstring := Voorloopnul(Uren); 
Minutenstring := Voorloopnul(Minuten); 
Haal tijd := Urenstring + ':' + Minutenstring; 

end; {-Haal_tijd } 

Function Datum_correct(Datumstring: String): Boolean; 

const Maandlengten = '312831303130313130313031'; 

var Teller 
Dummy 
Jaar 
Maand 
Dag 

Integer; 
Integer; 
Integer; 
Integer; 
Integer; 
Integer; 
Integer; 
Integer; 
Boolean; 
Boolean; 

Jaar mod4 
Jaar-mod100 
Jaar-mod400 
String numeriek 
Datum ok 
Maandlengte Array[1 •• 12] of Integer; 

begin 
{ Controleer ingevoerde string } 
String numeriek := True; 
if (Length (Datumstring) > 0) then 
begin 

for Teller := 1 to 6 do 
begin 

if (NOT (Datumstring[Teller] IN ['0' •• '9']» then 
String numeriek := False; 

end; -
end 
else 

String_numeriek := False; 

if (String numeriek) then 
begin -

{ Vul maand-array } 
for Teller := 1 to 12 do 
begin 

Val (Copy (Maandlengten, (Teller - 1) * 2 + 1, 2), Maandlengte[Teller), Dummy); 
end; 

{ Controleer op schrikkeljaar } 
Val (Copy (Datumstring, 1, 2), Jaar, Dummy); 
Val (Copy (Datumstring, 3, 2), Maand, Dummy); 
Val (Copy (Datumstring, 5, 2), Dag, Dummy); 

Jaar mod4 := (Jaar MOD 4); 
Jaar-mod100 := (Jaar MOD 100); 
Jaar:mod4oo := (Jaar MOD 400); 

if «(Jaar mod4 = 0) AND (NOT (Jaar MOD 100 = 0») OR 
(Jaar MOD 400 = 0» then 

Maandlengte[2) := 29; 

{ Controleer datum } 
Datum ok := True; 
if «Maand < 1) OR (Maand > 12» then 
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Datum ok := False 
else 
begin 

if «Dag < 1) OR (Dag > Maandlengte[Maand)) then 
Datum ok := False; 

end; 
end; 

if «NOT string numeriek) OR (NOT Datum_ok» then 
Datum correct-:= False 

else 
Datum correct := True; 

end; { Functie Datum_correct } 

end. { unit Dat_tijd.pas } 
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6. unit DEFINIT.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* 
{* Unit DEFINIT 

1.0 {* Versie 
{* Functie 
{* 
{* 

In deze unit worden constanten en variabelen ge
definieerd, die in het hele Trekproef-Analyse 
Programma bekend moeten zijn. 

*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 

{* 
{* Taal 
{* Systeemeisen 
{* 

Borland Turbo Pascal versie 6.0 
IBM compatible XT of hoger 

{* Auteur 
EGA of VGA grafische kaart 
C.P.I. van de Werff 

{* Aanmaakdatum 
{* Datum laatste 
{* wijziging 
{* 

9 oktober 1992 

15 januari 1993 

{* Copyright (C) 
{* 

Technische Universiteit Eindhoven, 
Laboratorium voor Omvormtechnologie. 

{* 
{* Gebruikt in 
{* 

: Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 

{***************************************************************************} 

Unit Definit; 

Interface 

uses Crt, KeyCodes; 

const {*** Definitie gebruikte kleurinstellingen ***} 

KL INTRO VOORGROND 
KL-INTRO-VOORGR ACC 
KL-INTRO-ACHTERGROND 
KL-INTRO-KADER 
KL-TBB ACHTERGROND 
KL-TBB-VOORGROND 
KL-TBB-KADER 
KL-TBO-ACHTERGROND 
KL-TBO-VOORGROND 
KL-TBO-KADER 
KL-TBO-DATUMTIJD 
KL-WERK ACHTERGROND 
KL-WERK-VOORGROND 
KL-WERK-VOORGR ACC 
KL -WERK-KADER -
KL-WERK-INFO 
KL-WERK-INFO ACC 
KL-INV BEGRENZING 
KL-INV-TEKST 
KL-INV-VRIJE POS 
KL-MLD-ACHTERGROND 
KL-MLD-VOORGROND 
KL-MLD-VOORGR ACC 
KL-MLD-KADER 
KL-MENU TEKST ACC 
KL-FOUT-ACHTERGROND 
KL-FOUT-VOORGROND 
KL-FOUT-VOORGR ACC 
KL-FOUT-KADER 
KL-HELP-ACHTERGROND 
KL-HELP-VOORGROND 
KL-HELP-VOORGR ACC 
KL-HELP-KADER 

== Black; 
== Red; 
== LightGray; 
== White; 
== Lightgray; 
= Red; 
= White; 
= Lightgray; 
= White; 
== White; 
== Red; 
= LightGray; 
= Blue; 
= White; 
== White; 
= Red; 
= White; 
= White; 
= Black; 
= White; 
= Blue; 
= White; 
= LightCyan; 
= White; 
= White; 
= Red; 

White; 
= Yellow; 
= White; 
= Blue; 
= Yellow; 
= LightCyan; 
== Yellow; 

{ Voorgrondkleur intro-scherm } 
{ Voorgrondkl. intro-scherm (accent)} 
{ Achtergrondkleur intro-scherm } 
{ Kleur kader om intro-scherm } 
{ Achtergrondkeur titelbalk boven } 
{ Voorgrondkleur titelbalk boven } 
{ Kleur kader om titelbalk boven } 
{ Achtergrondkleur titelbalk onder } 
{ Voorgrondkleur titelbalk onder } 
{ Kleur kader om titelbalk onder } 
{ Kleur datum- en tijdsaanduiding } 
{ Achtergrondkleur werkgebied } 
{ Voorgrondkleur werkgebied } 
{ Voorgrondkl. werkgebied (accent) } 
{ Kleur kader om werkgebied } 
{ Kleur informatieregel in werkgeb. } 
{ Kleur informatieregel (accent) } 
{ Kleur van de invoer-begrenzing } 
{ Kleur van de in te voeren tekst } 
{ Kleur vrije pos. in werkstring } 
{ Achtergrondkleur melding-window } 
{ Voorgrondkleur melding-window } 
{ Voorgr.kl. melding-window (accent)} 
{ Kleur kader om melding-window } 
{ Kleur tekst onder menubalk } 
{ Achtergrondkleur fout-window } 
{ Voorgrondkleur fout-window } 
{ voorgrondkl. fout-window (accent) } 
{ Kleur kader om fout-window } 
{ Achtergrondkleur help-window } 
{ Voorgrondkleur help-window } 
{ Voorgrondkl. help-window (accent) } 
{ Kleur kader om help-window } 
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KL EINDE ACHTERGROND = Red; { Achtergrondkleur eindmelding 
KL-EINDE-VOORGROND "" White; { voorgrondkleur eindmelding 
KL-EINDE-KADER White; { Kleur kader eindmelding 
KL-SLC ACHTERGROND "" Bluer { Achtergrondkleur selectiewindow 
KL-SLC-VOORGROND = LightGray; { Voorgrondkleur selectiewindow 
KL-SLC-VOORGR ACC = White; { Voorgrondkl. sel.wind. (accent) 
KL-SLC-BALK = LightGray; { Kleur selectiebalk 
KL-SLC-KADER = White; { Kleur kader selectiewindow 
KL-SUB-BALK = Blue; { Kleur selectiebalk maken subset 
KL-SUB-VOORGROND = White; { Kleur metinggegevens onder balk 
KL-SUB-WIS ACTIEF = LightCyan; { Kl. gewiste meting (maken subset) 
KL-SUB-WIS-PASSIEF = Blue; { Kl. gewiste meting (maken subset) - - -
{*** startcodes onderdelen Trekproef-Analyse Programma ***} 

ST CODE ACQ 
ST-CODE-VER 
ST-CODE-OVZ - -

= 'STAC'; 
= 'STVE'; 
= 'STOV'; 

{ Start code acquisitie-gedeelte 
{ Start code verwerking-gedeelte 
{ start code overzicht trekproeven 

{*** Maximale aantal externe opslagmedia dat door het Trekproef
Analyse Programma ondersteund wordt ***} 

MAX AANTAL DRIVES = 8; 

{*** Eigenaar Trekproef-Analyse Programma ***} 
(t 

EIGENAAR = 'Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE'; 

{*** wetenschappelijke tekens ***} 

ALPHA = #224; { 'a' } 
BETA = #225; { , B' } 
SIGMA "" #229; { , a' } 
MU "" #230; { , J.l' } 
DELTA = #235; { , ()' } 
EPSILON = #238; { , E' } 
GRADEN = #248; { '0' } 
MACHT N = #252; { , D I } 
KWADR- == #253; { '2' } 

type {*** In Trekproef-Analyse Programma te gebruiken opslagmedia ***} 

Opslagmedium = (DiskS 2500, { 5.25 inch DO diskette (360 Kb) 
Disk5-25HD, { 5.25 inch HD diskette (1.2 Mb) 
Disk3-5DD, { 3.5 inch DO diskette (120 Kb) 
Disk3:5HD, { 3.5 inch HD diskette (1.44 Mb) 
HOD, { Harddisk (capaciteit: variabel) 
Niet_gedefinieerd { Opslagmedium niet herkend 

var {*** Configuratie variabelen ***} 

} 
} 
} 
} 
} 
} 

} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 

} 
} 
} 

) ; 

Cfg prog dir 
Cfg-data-dir 
Cfg-tijd-dir 
Cfg-COM poort 
cfg~riiit_type 
Cfg_toeg_code 

String; { Drive + evt. subdir programmabestanden } 
String; { Drive + evt. subdir trekproeven } 
String; { Drive + evt. subdir tijdelijke opslag } 
String; { Door DataTaker gebruikte COM-poort } 
String; { Type printer dat beschikbaar is } 
String; { Toegangscode } 
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{*** Lengte van een verwerkte trekproef (.FBS, .MGG, .SER en .CNE aan
wezig (uitgegaan van 100 metingen) ***} 

Lengte_verwerkte_trekproef : Longint; 

{*** Specificatie van de door het Trekproef-Analyse Programma gebruikte 
externe opslagmedia ***} 

Gebruikte drives 
Drive aanduiding 
Drive:type 

Integer; { Aantal gebruikte ext erne opslagmedia } 
Array[l •• Max aantal drives] of Char; 
Array[l •• Max:aantal:drives] of Opslagmedium; 

{*** Drive-aanduiding: wordt o.a. gebruikt voor het tonen van een 
bepaalde disk(ette)-station aanduiding in een window ***} 

Station : Char; 

Implementation 
end. { unit Definit } 
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7. unit DISKFUNC.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit DISKFUNC *} 
{* VerBie 1.0 *} 
{* Functie De in deze unit gedefinieerde procedures hebben *} 
{* betrekking op het werken met bestanden en disket- *} 
{* tes. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal verBie 6.0 *} 
{* SYBteemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 28 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 2 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Unit Diskfunc; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses Dos, Definit; 

Type {*** Aangeven of disk(ette) nog voldoende schrijfruimte bevat om een 
nieuwe trekproef toe te kunnen voegen ***} 

Schrijfruimte = (Voldoende_ruimte, Onvoldoende_ruimte); 

Function station bestaat(Drive: Char): Boolean; 
{* -

In Drive -> letteraanduiding van het te controleren station; 
Functie : Controleert of in de huidige computer-configuratie het opgegeven 

disk(ette)-station voorkomt. 

Uit 
*} 

Function 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Retourneert: - True, indien dit station bestaat; 
- False, indien dit station niet bestaat; 

Disk_aanwezig(Drive: Char): Boolean; 

Drive -> letteraanduiding van het te controleren station; 
Controleert of het opgegeven diBkettestation een diskette bevat. 
Retourneert: - True, indien diskette aanwezigl 

- False, indien geen diskette aanwezig. 

Function Bepaal_opslagtype(Drive: Char): Opslagmedium; 
{* 

In Drive -> letteraanduiding van het te controleren station; 
Functie : Bepaalt het type diskette in het opgegeven diskettestation. 

Retourneert het type diskette (zie Diskette type). 
Indien het type diskette niet bepaald kan worden (dit kan 
gebeuren indien de diskette bad sectors bevat) zal het 5.25" DO 
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uit 
*} 

type diskette gekozen worden. 
Deze routine voert GEEN controles uit. Indien een fout optreedt 
is de retourwaarde van deze functie onbepaald. Controles moeten 
vooraf worden uitgevoerd m.b.v. een van de overige functies in 
deze unit. 

Function 
{* 

Schrij fbescherming (Drive: Char): Boolean; 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Drive -> letteraanduiding van het te controleren station; 
Controleert of het betreffende disk(ette)-station beschermd is 
tegen schrijfoperaties. 
Retourneert: - True, indien schrijfbescherming; 

- False, indien geen schrijfbescherming; 
Deze functie voert GEEN controles uit. Indien een fout optreedt 
is de retourwaarde onbepaald. Controles moeten vooraf worden uit
gevoerd m.b.v. de overige functies in deze unit. 

Function Bepaal_vrije_ruimte(Drive: Char): Longint; 
{* 

In 
Functie : 

Uit 
*} 

Drive -> letteraanduiding van het te controleren station; 
Bepaalt de nog aanwezige vrije ruimte op het opgegegen opslag
medium. Retourneert de vrije ruimte in bytes. 
Deze functie voert GEEN controles uit. Indien een fout optreedt 
is de retourwaarde van de functie nul. Controles moeten vooraf 
worden uitgevoerd m.b.v. een van de overige functies in deze 
unit. 

Function Bestand_aanwezig(Zoeknaam: string): Boolean; 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

Zoeknaam -> naam plus volledige pad (drive + directory) van het 
te zoeken bestand; 

Controleert of het opgegeven bestand bestaat. 
Er worden verder GEEN controles uitgevoerd om te testen of de 
drive en directory in het opgegeven pad correct zijn. Dit moet 
dus vooraf aan het aanroepen van deze functie gecontroleerd zijn. 
Retourneert: - True, indien bestand bestaat; 

- False, indien bestand niet wordt gevonden. 

Function Directory_aanwezig(Zoekdir: String): Boolean; 
{* 

In Zoekdir -> naam van de te zoeken directory (inclusief drive-
aanduiding); 

Functie Bepaalt of de ingevoerde directory bestaat. 

Uit 
*} 

Er wordt NIET gecontroleerd of de drive-aanduiding in de 
opgegeven directory correct is. Dit moet dus vooraf aan het aan
roepen van deze functie gecontroleerd zijn. 
Retourneert: - True, indien directory bestaat; 

- False, indien directory niet wordt gevonden; 
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Procedure verwijder_bestand(Verwijder_naam: string); 
{* 

In Verwijder_naam -> naam + volledige pad van het te verwijderen 
bestand; 

Functie Verwijdert het opgegeven bestand. Indien het bestand niet wordt 
gevonden of de schijf is beschermd tegen schrijven, dan zal 
deze procedure worden afgebroken. 

Uit 
*} 

Function 
{* 

Bepaal_schrijfruimte: Schrijfruimte; 

In 
Functie 

Drive -> Letteraanduiding van het te controleren station; 
Controleert of het data-disk(ette)station nog voldoende 
vrije ruimte bevat om een trekproef te kunnen toevoegen. 
Retourneert: - Voldoende ruimte, indien er voldoende ruimte is 

- voor het toevoegen van een trek
proef; 

- Onvoldoende ruimte, indien er nier genoeg ruimte 
- aanwezig is om een trekproef 

Uit 
*} 

toe te voegen; 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Function station_bestaat(Drive: Char): Boolean; 

var Teller Integer; 
Drive_gevonden : Boolean; 

begin 
Drive gevonden := False; 
Drive-:= UpeaSe(Drive); 
for Teller := 1 to Gebruikte drives do 

if (Drive aanduiding[Teller) = Drive) then 
Drive gevonden := True; 

Station bestaat := Drive gevonden; 
end; { Functie station_bestaat } 

Function Disk_aanwezig(Drive: Char): Boolean; 

var Resultaat 
Drive nummer 
Dummy-

begin 

Longint; 
Integer; 
Integer; 

Drive := UpCase(Drive); 
{ Bepaal drive-nummer } 
Val(Chr(Ord(Drive) - (Ord('A') - Ord('l'»), Drive_nummer, Dummy); 
{$I-} 
Resultaat := DiskFree(Drive nummer); 
{$I+} -
if (Resultaat = -1) then 

Disk_aanwezig := False 
else 

Disk_aanwezig := True; 
end; { Functie Disk_aanwezig } 
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Function Bepaal_opslagtype(Drive: Char): Opslagmedium; 

var Teller Integer; 
Drive_gevonden : Boolean; 

begin 
{ Zoek drive-aanduiding } 
Teller := 1; 
repeat 

Drive gevonden := (Drive aanduiding[teller] = Drive); 
InC(Teller); -

until (Drive_gevonden OR (Teller> Gebruikte_drives»; 

if (Drive gevonden) then 
{ BepaaI opslagtype } 
Bepaal opslagtype := Drive type[Teller - 1]; 

end; { Funetie Bepaal_opslagtype } 

Function Schrijfbescherming(Drive: Char): Boolean; 

var Schrijftest : Text; 

begin 
{ Probeer test file 'Schrijf.tst' te openen voor schrijven } 
Assign(Schrijftest, Drive + ':\Schrijf.tst'); 
{$I-} 
Rewrite(Schrijftest); 
{$I+} 
if (IOResult <> 0) then 

Schrijfbescherming := True 
else 
begin 

{ Verwijder aangemaakte testfile } 
Close(Schrijftest); 
Erase (Schrijf test); 
Schrij£bescherming := False; 

end; 
end; { Functie Bepaal_schrijfbescherming } 

Function Bepaal_vrije_ruimte(Drive: Char): Longint; 

var Resultaat 
Drive nummer 
Dummy-

begin 

Longint; 
Integer; 
Integer; 

Drive := UpCase(Drive); 
{ Bepaal drive-nummer } 
Val (Chr(Ord(Drive) - (Ord('A') - Ord('l'»), Drive_nummer, Dummy); 
{$I-} 
Resultaat := DiskFree(Drive nummer); 
{$I+} -
if (Resultaat <> -1) then 

Bepaal vrije ruimte := Resultaat 
else - -

Bepaal vrije ruimte := 0; 
end; { Funetie Bepaal_vrije_ruimte } 

Function Bestand_aanwezig(Zoeknaam: String): Boolean; 

var Dir_info : Searchrec; 

begin 
FindFirst(Zoeknaam, Archive, Dir_info); 
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if (DosError <> 0) then 
Bestand aanwezig := False 

else -
Bestand aanwezig := True; 

end; { Functie Bestand_aanwezig } 

Function Directory aanwezig(Zoekdir: String): Boolean; 
begin -

{$I-} 
ChDir(Zoekdir); 
{$I+} 
if (IOResult <> 0) then 

Directory aanwezig := False 
else -

Directory aanwezig := True; 
end; { Functie Directory_aanwezig } 

Procedure Verwijder_bestand(Verwijder_naam: String); 

var verwijder_file : File; 

begin 
Assign(Verwijder file, Verwijder naam); 
{$I-} - -
Reset(Verwijder file); 
if (IOResult = 0) then 
begin 

Close(Verwijder file); 
Erase(Verwijder-file); 

end; -
{$I+} 

end; { Procedure Verwijder_bestand } 

Function Bepaal_schrijfruimte: Schrijfruimte; 

var Aantal trekproeven 
Dirlnfo 
Gebruikte ruimte 
Vrije_ruLmte 

begin 

Integer; 
SearchRec; 
longint; 
Longint; 

{ Bepaal het aantal trekproeven dat zich op het op het geselecteerde 
opslagmedium bevindt } 

Aantal trekproeven := 0; 
FindFirst(Cfg data dir + '*.FBS', Archive, Dirlnfo); 
while (DoSError = 0) do 
begin 

Inc(Aantal trekproeven); 
FindNext(DTrInfo); 

end; 

{ Bepaal gebruikte ruimte: voor nog niet verwerkte trekproeven wordt ruimte 
gereserveerd, zodat de bijbehorende .SER en .eNE-files op de deze data
disk(ette) kunnen worden gezet } 

Gebruikte_ruimte := Aantal_trekproeven * Lengte_verwerkte_trekproef; 

{ Bepaal vrije ruimte op data-disk(ette) } 
Vrije_ruimte := Bepaal_vrije_ruimte(Cfg_data_dir[l) - Gebruikte_ruimtei 

{ Bepaal of een trekproef kan worden toegevoegd } 
if (Vrije ruimte > Lengte verwerkte trekproef) then 

Bepaal schrijfruimte :=-Voldoende-ruimte 
else -

Bepaal_schrijfruimte := Onvoldoende_ruimte; 
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8. unit FBS lO.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit FBS 10 *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie De routines in deze unit worden gebruikt voor het *} 
{* lezen en schrijven van de FBS-gegevens. *} 
{* *} 
{* De interne structuur van de FBS-files in versie *} 
{* 3.02 van het Trekproef-Analyse Programma verschilt *} 
{* van de interne structuur die in voorgaande versies *} 
{* gebruikt is. Daarom zijn er tevens routines opge- *} 
{* nomen voor het converteren van de oude FBS-files. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 10 november 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 18 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Dos, 
{ Library } Definit, Int_opsl; 

type {*** Type FBS-file (oude of nieuwe versie) ***} 
FBS_type = (Oud_type_FBS, Vl_02_type_FBS); 

{*** Lees FBS-file helemaal of alleen header (alle gegevens m.u.v. de 
metingen) ***} 

FBS_inhoud_type = (FBS_header, FBS_totaal); 

Function Aantal FBS files: Integer; 
{* - -

In 
Functie : Bepaalt het aantal FBS-files dat in de standaard trekproef-direc

tory is opgeslagen. 

Uit 
*} 

Retourneert het aantal FBS-files. 

Function Bepaal_FBs_versie(FBS_naam: string): FBS_type; 
{* 

In 

Functie 

FBS_naam -> naam en volledige directory-pad van de te onderzoeken 
FBS-file; 

Bepaalt of de betreffende FBS-file van het in het Trekproef
Analyse Programma versie 3.02 gebruikte type is, of dat het zich 
hier handelt om een ouder type FBS-file met een afwijkende 
interne structuur. 
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Uit 
*} 

Opmerking: er wordt NIET getest of de betreffende FBS-file 
bestaat. Is dit niet het geval, dat is de retourwaarde onbepaald. 
Retourneert het type FBS-file (Oud_type of V3_02_type). 

Procedure Lees_oude_FBS(FBS_naam: String; Leesoptie: FBS_inhoud_type); 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

FBS naam -> naam en volledige directory-pad van de te lezen 
FBS-file; 

Leesoptie -> geeft aan of van de betreffende FBS-file alles of 
alleen de header gelezen moet worden; 

Leest de gegevens uit de betreffende (oude type) FBS-file en 
zet deze in de Trekproefgegevens store (zie unit Int opsl). 
Opmerking 1: voordat de Trekproefgegevens store gevuld wordt, 
wordt de inhoud hiervan gewist; -
Opmerking 2: er wordt NIET getest of de betreffende FBS-file 
bestaat. Is dit niet het geval, dan zal deze procedure worden 
afgebroken. 

Procedure Lees_V3_02_FBS(FBS_naam: String; Leesoptie: FBS_inhoud_type); 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

FBS naam -> naam en volledige directory-pad van de te lezen 
FBS-file; 

Leesoptie -> geeft aan of van de betreffende FBS-file alles of 
alleen de header gelezen moet worden; 

Leest de gegevens uit de betreffende (versie 3.02 type) FBS-file 
en zet deze in de Trekproefgegevens store (zie unit Int opsl). 
Opmerking 1: voordat de Trekproefgegevens store gevuld wordt, 
wordt de inhoud hiervan gewist; -
Opmerking 2: er wordt NIET getest of de betreffende FBS-file 
bestaat. Is dit niet het geval, dan zal deze procedure worden 
afgebroken. 

Procedure Bewaar_V3_02_FBS(FBS_naam: String); 
{* 

In FBS naam -> naam en voledige directory-pad van de te bewaren 
- FBS-file; 

Functie Bewaart de FBS-gegevens in de vorm van een versie 3.02 type 
FBS-bestand. De FBS-gegevens zijn afkomstig uit de Trekproef
gegevens store (zie unit Int opsl). 
Opmerking: er wordt NIET getest op voldoende schrijfruimte op de 
doel-disk(ette) en (i.g.v. diskette) op schrijfbescherming. 
Wanneer de FBS-gegevens niet kunnen worden bewaard, wordt deze 
procedure afgebroken. 

Uit 
*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const {*** Turbo Pascal foutcode (106) bij het optreden van een verkeerd 
numeriek formaat (text of real) bij het lezen van bestanden ***} 

INVALID NUMERIC FORMAT = 106; 
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Function Aantal_FBS_files: Integer; 

var FBS teller Integer; 
Dir-info : SearchRec; 

begin 
FBS teller := 0; 
FindFirst(Cfg data dir + '*.FBS', Archive, Dir_info); 
while (DOsError = 0) do 
begin 

Inc(FBS teller); 
FindNext(Dir info); 

end; -
Aantal FBS files := FBS teller; 

end; { FunctIe Aantal_FBS:files } 

var FBS file 
Dumiiiy 

begin 

Text; 
: Real; 

Assign(FBS file, FBS_naam); 
{SI-} -
Reset(FBS file); 
ReadLn(FBS file, Dummy); 
{SI+} -
if (IOResult = INVALID NUMERIC FORMAT) then 

{ Error 106 - Invalid numeric format: gegevens oude type FBS opgeslagen 
als real-getallen en niet als ASCII-tekst, zoals dit in de V3.02 type 
FBS-files gebeurt } 

Bepaal FBS versie := Oud type FBS 
else - - --

Bepaal FBS versie := V3 02 type FBS; 
Close(FBS file); - - -

end; { Functie Bepaal_FBS_versie } 

var FBS file 
FBS-aantal metingen 
FBS-metingen 
FBs-beginbreedte 
FBS-begindikte 
FBS-moment kracht 
FBS-moment-breedte 
FBs-moment-dikte 
MetIng teller 
Nieuw_metingrecord 

begin 

File of Real; 
Integer; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Integer; 
Metingpointer; 

{ Maak Trekproefgegevens store leeg alvorens de nieuwe gegevens in te lezen } 
Wis_trekproefgegevens_store; 

Assign(FBS file, FBS_naam); 
{$I-} -
Reset (FBS f He) ; 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Lees gegevens die eenmalig in de FBS-file voorkomen } 
Read(FBS file, FBS metingen, FBS beginbreedte, FBs_begindikte); 
{ zet gegevens in Trekproefgegevens_store } 
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Naam trekproef := Copy(FBS naam, Length(FBS naam) - 11, 8); 
FBS aantal metingen := ROund(FBS metingen); -
Aantal metIngen := FBS aantal metingen; 
Beginbreedte := FBS-beginbreedte; 
Begindikte := FBS:begindikte; 

if (Leesoptie = FBS_totaal) then 
begin 

{ Lees alle metingen en voeg deze toe aan de Trekproefgegevens store } 
for Meting teller := 1 to FBs_aantal_metingen do -
begin -

Read(FBS file, FBS moment kracht, FBS moment breedte, FBS moment dikte); 
Nieuw metingrecord-:= Toevoegen meting; - --
{ Zet-gegevens in nieuw meting-record } 
Nieuw metingrecordA.Moment trekkracht := FBS moment kracht; 
Nieuw-metingrecordA.Moment-breedte strip := FBS-moment-breedte; 
Nieuw-metingrecordA.Moment-dikte strip := FBS-moment-dikte; 
Nieuw:metingrecordA.Wis_meting - := False; -

end; 
end; 

end; 
Close(FBS file); 

~; -
end; { Procedure Lees_oude FBS } 

var FBS file Text; 
Integer; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 

FBS-aantal metingen 
FBS-metingen 
FBs-beginbreedte 
FBs-begindikte 
FBS-moment kracht 
FBS-moment-breedte 
FBS-moment-dikte 
MetIng telTer 
Nieuw_metingrecord 

Integer; 
Metingpointer; 

begin 
{ Maak Trekproefgegevens store leeg alvorens de nieuwe gegevens in te lezen } 
Wis_trekproefgegevens_store; 

Assign(FBS file, FBS_naam); 
{$I-} -
Reset(FBS file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Lees gegevens die eenmalig in de FBS-file voorkomen } 
ReadLn(FBS file, FBS beginbreedte, FBS begindikte, FBS_metingen); 
{ Zet gegevens in Trekproefgegevens store } 
Naam_trekproef := Copy(FBS_naam, Length (FBS_naam) - 11, 8); 
FBS_aantal_metingen := ROund(FBS_metingen); 
Aantal metingen := FBS aantal metingen; 
Beginbreedte := FBs-beginbreedte; 
Begindikte := FBS:begindikte; 

if (Leesoptie = FBS_totaal) then 
begin 

{ Lees aIle metingen en voeg deze toe aan de Trekproefgegevens store } 
for Meting teller := 1 to FBS_aantal_metingen do -
begin -

Read(FBS file, FBS moment kracht, FBS moment breedte, FBs_moment_dikte); 
Nieuw_metingrecord-:= Toevoegen_meting; -
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{ Zet gegevens in nieuw meting-record } 
Nieuw metingrecordA.Moment trekkracht := FBS moment kracht; 
Nieuw-metingrecordA.Moment-breedte strip := FBS-moment-breedte; 
Nieuw-metingrecordA.Moment-dikte strip := FBS-moment-dikte; 
Nieuw-metingrecordA.Wis meting - := False; -

end; - -
end; 

end; 
Close(FBS file); 

end; -
end; { Procedure Lees V3 02 FBS } 

var FBS file 
Meting teller 
Bewaar:meting 

begin 

Text; 
Integer; 
Metingpointer; 

Assign(FBS file, FBS naam); 
{$I-} - -
Rewrite(FBS file); 
{SI+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

WriteLn(FBS_file, Beginbreedte, 

{ Bewaar aIle metingen } 

Begindikte, 

Bewaar meting := Ga naar eerste meting; 
for Meting teller :; 1 to AantaI metingen do 
begin - -

, " Aantal_metingen); 

writeLn(FBS file, Bewaar metingA.Moment trekkracht, 
- Bewaar-metingA.Moment-breedte strip, 

Bewaar-metingA.Moment-dikte strip); 
:= Ga_naar:volgende_meting; -Bewaar meting 

end; -
end; 
Close(FBS file); 

end; -
end; { Procedure Bewaar V3 02 FBS } 

end. { Unit FBS_IO.pas } 
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9. unit GELUiD.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit GELUID *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie : Deze unit biedt de mogelijkheid tot het gebruik *} 
{* van geluidseffecten in het programma. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 15 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 15 oktober 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Unit Geluid; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses Crt; 

Procedure 
{* 

Waarschuwingstoon; 

In 
Functie Geeft een pieptoon om de gebruiker te waarschuwen voor een 

bepaalde (foutieve) handeling; 
uit 

*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Procedure Waarschuwingstoon; 

begin 
Sound(SOO); 
Delay(SO); 
NoSound; 

{ 500 Hertz frequentie toon } 
{ Toon houdt 50 msec aan } 

end; { Waarschuwingstoon } 

end. { Unit Geluid } 
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10. unit GRAF GEG.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* 
{* Unit GRAF GEG 

1.0-

*} 
*} 
*} {* Versie 

{* Functie 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 

Bevat routines voor het aanmaken van de tijdelijke *} 
bestanden "Graphlnp.txt" en "PlotDef.txt". Deze *} 
bevatten alle gegevens die noodzakelijk zijn voor *} 
het tonen of afdrukken van een grafiek. *} 
Deze bestanden worden gevuld met gegevens uit de *} 
store Grafiekgegevens_store. *} 

{* Taal 
{* Systeemeisen 
{* Auteur 
{* Aanmaakdatum 
{* Datum laatste 
{* wijziging 
{* 
{* copyright (C) 
{* 
{* 
{* Gebruikt in 
{* 

Borland Turbo Pascal 
IBM compatible XT of 
C.P.I. van de Werff 
31 december 1992 

2 januari 1993 

versie 6.0 
hoger 

Technische Universiteit Eindhoven, 
Laboratorium voor Omvormtechnologie. 

Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 

*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 
*} 

{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Crt, Printer, 
{ Library } Definiti 

{*** Uitleg over de opslagstructuur van Grafiekgegevens_store: 

***} 

1. I 1-1_1 _ _ _I I 1-->1 2a. I 3a·1 I I I <-
I 1 -->1 1-->1 1-->1 1-->1 I 

11_>'=<1
1 

- - - -

I II 2b. - 1 3b·1 1--1 1--1<-
---->1 __ 1-->1 __ 1-->1 __ 1-->1 __ 1 

1. Record met alle grafiekgegevens die eenmalig worden gedefinieerd 
(X-as definitie, Y-as definitie, aantal meetreeksen, enz.); 

2. Per meet reeks is een record opgenomen met de meetreeks-definitie 
(aantal meetwaarden, meetreeks-label, lijntype). Alle meetreeks
records zijn opgenomen in een lineaire lijst; 

3. Per meetreeks zijn alle grafiekwaarden opgenomen in een lineaire 
lijst. 

Via de procedures Aanmaken Graphlnp txt en Aanmaken PlotDef txt worden 
m.b.v. de gegevens uit de Grafiekgegevens store de grafiekbestanden 
Graphlnp.txt en PlotDef.txt aangemaakt -
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const {*** Maximale lengte van GraphInp.txt en PlotDef.txt samen ***} 
MAX LENGTE GRAFIEKBESTANDEN = 10000; 

type {*** Pointer voor het koppelen van de meetreeksen ***} 
Reekspointer = ARG_Reeksbeschrijving; 

{*** Pointer voor het koppelen van de grafiekwaarden ***} 
Grafiekpointer = ARG_grafiekwaarde; 

{*** Grafiekwaarde-record 
RG_grafiekwaarde 

(repeating-group) ***} 
= Record 

X coord 
Y-coord 
Volgende waarde 

end; -

Real; 
Real; 
Grafiekpointer; 

{*** Reeksbeschrijving-record (repeating-group) ***} 
RG Reeksbeschrijving = Record 

- Aantal coord Integer; 
Reeks label : String; 
Lijntype Integer; 
{ Pointer naar grafiekwaarden } 
Eerste grafiekwaarde Grafiekpointer; 
Laatste grafiekwaarde : Grafiekpointer; 
{ Pointer naar volgende reeksbeschrijving } 
Volgende reeks Reekspointer; 

end; -

{*** Definitie Grafiekgegevens store ***} 
Def Grafiekgegevens store = Record 

- - { X-as definitie } 
Min X 
Max-X 
Label X 
{ Y-as definitie } 
Min Y 
Max-Y 
Label Y 
{Titel definitie } 
Grafiektitel 
Schaal 
Aantal reeks en 
Toon parameters 
{ Plotter definitie } 
Plot type 
Naam::J>lotfile 
{ Papier definitie } 

Real; 
Real; 
String; 

Real; 
Real; 
String; 

String; 
Integer; 
Integer; 
Integer; 

Integer; 
String; 

Afmeting Integer; 
Plaats Integer; 
Plot volgnummer : Integer; 
{ PoInter naar reeksbeschrijvingen } 
Eerste reeks Reekspointer; 
Laatste reeks Reekspointer; 

end; 

var Grafiekgegevens_store : Def_grafiekgegevens_store; 

Procedure wis_grafiekgegevens_store; 
{* 

In 
Functie wist alle gegevens die zich in de Grafiekgegevens_store bevinden. 
Uit 

*} 
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Function Toevoegen reeksbeschrijving: Reekspointer; 
{* -

In 
Functie : Voegt een nieuw record toe aan het einde van de reeksbeschrijving

lijst. 

Uit 
*} 

Retourneert een pointer naar het toegevoegde reeksbeschrijving
record. 

Function Ga_naar_volgende_reeksbeschrijving: Reekspointer; 
{* 

In 
Functie : Gaat naar het eerstvolgende reeksbeschrijving-record. 

Uit 
*} 

Retourneert: - pointer naar het gevonden record indien het einde 
van de reeksbeschrijving-lijst nog niet bereikt is; 
NIL, indien het einde van de reeksbeschrijving
lijst weI reeds bereikt is, of indien de reeks
beschrijving-lijst geen records bevat. 

Function Toevoegen_grafiekwaarde: Grafiekpointer; 
{* 

In 
Functie : Voegt een grafiekwaarde-record toe aan het einde van de grafiek

waarden-lijst. De grafiekwaarde wordt toegevoegd aan de reeks 
waar Actuele reeks naar verwijst. 
Retourneert:-- pointer naar het toegevoegde grafiekwaarde-record, 

indien de Actuele reeks pointer ongelijk aan NIL is; 
- NIL, indien de reeksbeschrijving-lijst geen records 

bevat; 
Uit 

*} 

Function Ga_naar_volgende_grafiekwaarde: Grafiekpointer; 
{* 

In 
Functie : Gaat naar het eerstvolgende grafiekwaarde-record. 

Uit 
*} 

Function 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Retourneert: - pointer naar het gevonden grafiekwaarde-record, 
indien het einde van de grafiekwaarden-lijst nog 
niet bereikt is; 

- NIL, indien het einde van de grafiekwaarden-lijst 
weI reeds bereikt is, of indien de reeks-beschrij
ving-lijst geen records bevat; 

Zoek min_X: Real; 

Bepaalt de kleinste X-coordinaat die in de Grafiekgegevens store 
voorkomt. Hierbij worden aIle reeksen doorzocht. -
Retourneert de kleinste X-coordinaat; 

Function Zoek_max_X: Real; 
{* 

In 
Functie : Bepaalt de grootste X-coordinaat die in de Grafiekgegevens store 

voorkomt. Hierbij worden aIle reeksen doorzocht. -
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Uit 
*} 

Function 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Retourneert de qrootste X-coordinaat; 

Bepaalt de kleinste Y-coordinaat die in de Grafiekqeqevens_store 
voorkomt. Hierbij worden aIle reeksen doorzocht. 
Retourneert de kleinste Y-coordinaat; 

Function Zoek_max_Y: Real; 
{* 

In 
Functie : Bepaalt de qrootste Y-coordinaat die in de Grafiekqeqevens_store 

voorkomt. Hierbij worden aIle reeksen doorzocht. 

Uit 
*} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Retourneert de qrootste Y-coordinaat; 

Zorqt voor het aanmaken van het tijdelijke bestand Graphlnp.txt 
dat aIle qeqevens bevat over de te tekenen qrafiek. Dit tijdelijke 
bestand zal worden opqeslaqen in de directory die staat vermeld 
in Cfq_tijd_dir (directory voor opslaq tijdelijke bestanden). 
OPMERKING: Deze procedure voert qeen controles m.b.t. schrijf
bescherminq en vrije disk(ette)-ruimte. Deze controles zullen 
vooraf aan het aanroepen van deze procedure moeten worden uit
qevoerd. 

Zorqt voor het aanmaken van het tijdelijke bestand Plotdef.txt 
dat aIle qeqevens bevat over het afdrukken van de qetekende 
qrafiek. Dit tijdelijke bestand zal worden opqeslaqen in de 
directory die staat vermeld in Cfq tijd dir (directory voor opslaq 
tijdelijke bestanden). --
OPMERKING: Deze procedure voert qeen controles m.b.t. schrijf
bescherminq en vrije disk(ette)-ruimte. Deze controles zullen 
vooraf aan het aanroepen van deze procedure moeten worden uit
qevoerd. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-qedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

var Actuele reeks 
Actuele-waarde 

Reekspointer; 
Grafiekpointer; 
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Procedure wis_grafiekgegevens_store; 

var Reeks 
Hulpreeks 
Waarde 
Hulpwaarde 

begin 

: Reekspointer; 
: Reekspointer; 
: Grafiekpointer; 

Grafiekpointer; 

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ verwijder alle reeksbeschrijvingen} 
Reeks := Eerste reeks; 
while (Reeks <>-NIL) do 
begin 

Hulpreeks := Reeks"".Volgende reeks; 
{ Verwijder alle grafiekwaarden van de huidige reeks } 
with Reeks'" do 
begin 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
while (Waarde <>-NIL) do 
begin 

Hulpwaarde := waardeA.Volgende waarde; 
Dispose(Waarde); -
Waarde := Hulpwaarde; 

end; 
end; 
Dispose(Reeks); 
Reeks ;= Hulpreeksi 

end; 
Eerste reeks ;= NIL; 
Laatste reeks ;= NIL; 

{ Wis overige gegevens 
Min X := 0; 
Max-X := 0; 
Label X := ' , . , 
Min Y- := 0; 
Max-Y := 0; 
Label Y := ' , . , 
Grafiektitel := ' , . , 
Schaal := 0; 
Aantal reeksen := 0; 
Toon_parameters := 0; 
Plot _type := 0; 
Naam_plotfile := ' , . , 
Afmeting := 0; 
Plaats := 0; 
Plot_volgnummer 

end; 
:= 0; 

Actuele reeks := NIL; 
Actuele-waarde :- NIL; 

} 

end; { Procedure Wis_grafiekgegevens_store } 

Function Toevoegen reeksbeschrijving: Reekspointer; 
begin -

{ Maak nieuw reeksbeschrijving-record } 
New(Actuele_reeks); 

{ Voeg nieuwe record toe aan het einde van de reeksbeschrijving-lijst } 
with Grafiekgegevens store do 
begin -

if (Laatste reeks = NIL) then 
begin -

{ Nieuwe reeks is eerste reeks } 
Eerste_reeks := Actuele_reeks; 
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Laatste reeks := Eerste_reeks; 
end 
else 
begin 

{ Voeg reeks toe aan het einde van de reeksbeschrijving-lijst } 
Laatste reeksA.Volgende reeks := Actuele_reeks; 
Laatste:reeks := Actuele_reeks; 

end; 

{ Initialiseer nieuwe record } 
with Actuele reeks A do 
begin 

Aantal coord := 0; 
Eerste-grafiekwaarde := NIL; 
Laatste grafiekwaarde := NIL; 
volgende reeks := NIL; 

~d; -
end; 

{ Zet actuele grafiekwaarde op NIL } 
Actuele_waarde := NIL; 

{ Verhoog aantal reeks en } 
With Grafiekgegevens store do 

Inc (Aantal_reeksen); 

Toevoegen reeksbeschrijving := Actuele reeks; 
end; { Functie Toevoegen_reeksbeschrijving } 

Function Ga naar volgende reeksbeschrijving: Reekspointer; 
begin - - -

if (Actuele reeks <> NIL) then 
begin -

if (Actuele reeksA.Volgende reeks <> NIL) then 
begin - -

Actuele reeks := Actuele reeksA.Volgende reeks; 
Actuele-waarde := Actuele reeksA.Eerste grafiekwaarde; 
Ga_naar:volgende_reeksbeschrijving := Actuele_reeks; 

end 
else 

Ga_naar_volgende_reeksbeschrijving := NIL; 
end 
else 

Ga naar volgende reeksbeschrijving := NIL; 
end; {-Functie Ga_naar_volgende_reeksbeschrijving } 

Function Toevoegen grafiekwaarde: Grafiekpointer; 
begin -

if (Actuele reeks <> NIL) then 
begin -

with Actuele reeks A do 
begin 

New(Actuele_waarde); 

if (Laatste grafiekwaarde = NIL) then 
begin -

{ Nieuwe waarde is eerste waarde } 
Eerste grafiekwaarde := Actuele waarde; 
Laatste grafiekwaarde := Eerste-grafiekwaarde; 

end - -
else 
begin 

{ voeg grafiekwaarde toe aan het einde van de grafiekwaarden-!ijst } 
Laatste grafiekwaardeA.Volgende waarde := Actuele_waarde; 
Laatste:grafiekwaarde := Actuele_waarde; 
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end; 

{ Initialiseer nieuwe record } 
with Actuele waarde" do 

Volgende_waarde := NIL; 

Inc(Aantal coord); 
end; -
Toevoegen grafiekwaarde := Actuele_waarde; 

end -
else 

Toevoegen grafiekwaarde := NIL; 
end; { Functie Toevoegen_grafiekwaarde } 

Function Ga naar volgende grafiekwaarde: Grafiekpointer; 
begin - - -

if (Actuele reeks <> NIL) then 
begin -

if (Actuele waarde <> NIL) then 
begin -

if (Actuele waarde".Volgende waarde <> NIL) then 
begin - -

{ Einde van de lijst nog niet bereikt } 
Actuele waarde := Actuele waarde".Volgende waarde; 
Ga naar-volgende grafiekwaarde := Actuele waarde; 

end - - - -
else 

{ Einde van de lijst bereikt } 
Ga_naar_volgende_grafiekwaarde := NIL; 

end 
else 

end 
else 

Ga_naar_volgende_grafiekwaarde := NIL; 

Ga naar volgende grafiekwaarde := NIL; 
end; {-Functie Ga_naar_volgende_grafiekwaarde } 

var Huidige min X 
Reeks mIn X
Reeks
Waarde 

begin 

Real; 
Real; 
Reekspointer; 
Grafiekpointer; 

if (Actuele reeks <> NIL) then 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Bepaal minimale X-waarde in eerste reeks } 
Reeks := Eerste reeks; 
with Reeks" do -
begin 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
if (Waarde <> NIL) then 
begin 

with Waarde" do 
Reeks min X := X coord; 

Waarde := waarde".Volgende_waarde; 

while (Waarde <> NIL) do 
begin 

with Waarde'" do 
if (X coord < Reeks min X) then 

Reeks min X := X_coord; 
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Waarde := WaardeA.Volgende_waarde; 
end; 

end 
else 

Reeks min_x := Maxlnt; 
end; 
Huidige_min_X := Reeks_min_x; 

{ Bepaal minimum m.b.v. overige reeksen } 
Reeks := Reeks".Volgende reeks; 
while (Reeks <> NIL) do -
begin 

with Reeks" do 
begin 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
if (Waarde <> NIL) then 
begin 

with Waarde'" do 
Reeks min X := X coord; 

Waarde := Waarde .... Volgende_waarde; 

while (Waarde <> NIL) do 
begin 

with Waarde" do 
if (X coord < Reeks min X) then 

Reeks min X := X coord; 
Waarde :=-waarde .... voIgende_waarde; 

end; 
end 
else 

Reeks min_X := MaxInt; 
end; 
{ Bepaal of reeksminimum kleiner is dan minimum vorige reeks } 
if (Reeks min X < Huidige min X) then 

Huidige-min-X := Reeks min X; 
Reeks := Reeks .... Volgende=reeks; 

end; 
end; 

end; 

Zoek min X := Huidige min Xi 
end; {-Functie zoek_min=X }-

var Huidige max X 
Reeks mix X
Reeks
Waarde 

begin 

Real; 
Real; 
Reekspointer; 
Grafiekpointeri 

if (Actuele reeks <> NIL) then 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Bepaal maximale X-waarde in eerste reeks } 
Reeks := Eerste reeks; 
with Reeks'" do -
begin 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
if (Waarde <> NIL) then 
begin 

with Waarde" do 
Reeks max X := X coord; 

Waarde := waarde .... Volgende_waarde; 
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while (Waarde <> NIL) do 
begin 

with Waarde" do 
if (X coord > Reeks max X) then 

Reeks max X := X coord; 
Waarde :=-waardeA.voIgende_waarde; 

end; 
end 
else 

Reeks_max_X := -MaxInt; 
end; 
Huidige_max_x := Reeks_max_X; 

{ Bepaal maximum m.b.v. overige reeks en } 
Reeks :- ReeksA.Volgende reeks; 
while (Reeks <> NIL) do -
begin 

with Reeks" do 
begin 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
if (Waarde <> NIL) then 
begin 

with Waarde" do 
Reeks max X := X coord; 

Waarde := waardeA.Volgende_waarde; 

while (Waarde <> NIL) do 
begin 

with Waarde" do 
if (X coord > Reeks max X) then 

Reeks max X ;- X coord; 
Waarde :=-waarde".voIgende_waarde; 

end; 
end 
else 

Reeks_max_x := -MaxInt; 
end; 
{ Bepaal of reeksmaximum groter is dan 
if (Reeks max X > Huidige max X) then 

Huidige-max-X := Reeks max X; 
Reeks := Reeks".volgende:reeks; 

end; 
end; 

end; 

Zoek max X := Huidige max X; 
end; {-Functie zoek_max:x }-

var Huidige min Y 
Reeks mIn Y
Reeks
Waarde 

begin 

Real; 
Real; 
Reekspointer; 
Grafiekpointer; 

if (Actuele reeks <> NIL) then 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

maximum vorige reeks } 

{ Bepaal minimale Y-waarde in eerste reeks } 
Reeks := Eerste reeks; 
with Reeks" do -
begin 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
if (Waarde <> NIL) then 
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begin 
with WaardeA do 

Reeks min Y :- Y coord; 
Waarde := waardeA.Volgende_waarde; 

while (Waarde <> NIL) do 
begin 

with WaardeA do 
if (Y coord < Reeks min Y) then 

Reeks min Y := Y coord; 
Waarde :=-waardeA.VoIgende_waarde; 

end; 
end 
else 

Reeks min_Y := MaxInt; 
end; 
Huidige_min_Y := Reeks_min_Y; 

{ Bepaal minimum m.b.v. overige reeksen } 
Reeks := Reeks".Volgende reeks; 
while (Reeks <> NIL) do -
begin 

with Reeks" do 
begin 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
if (Waarde <> NIL) then 
begin 

with Waarde'" do 
Reeks min Y := Y coord; 

Waarde := WaardeA.Volgende_waarde; 

while (Waarde <> NIL) do 
begin 

with WaardeA do 
if (Y coord < Reeks min Y) then 

Reeks min Y := Y coord; 
Waarde :=-WaardeA.voIgende waarde; 

end; -
end 
else 

Reeks min_Y := MaxInt; 
end; 
{ Bepaal of reeksminimum kleiner is dan minimum vorige reeks } 
if (Reeks min Y < Huidige min Y) then 

Huidige-min-Y := Reeks min Y; 
Reeks := Reeks".Volgende=reeks; 

end; 
end; 

end; 

Zoek min Y := Huidige min Y; 
end; {-Functie zoek_min=Y }-

var Huidige max Y 
Reeks mix Y
Reeks
Waarde 

begin 

Real; 
Real; 
Reekspointer; 
Grafiekpointer; 

if (Actuele reeks <> NIL) then 
begin -

with Grafiekgegevens store do 
begin -

{ Bepaal maximale Y-waarde in eerste reeks } 
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Reeks := Eerste reeks; 
with Reeks" do -
begin 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
if (Waarde <> NIL) then 
begin 

with Waarde" do 
Reeks max Y := Y coord; 

Waarde := Waarde".Volgende_waarde; 

while (Waarde <> NIL) do 
begin 

with Waarde" do 
if (Y coord > Reeks max Y) then 

Reeks max Y := Y coord; 
Waarde :=-waarde".voIgende_waarde; 

end; 
end 
else 

Reeks_max_Y := -MaxInt; 
end; 
Huidige_max_Y := Reeks_max_Y; 

{ Bepaal maximum m.b.v. overige reeksen } 
Reeks := Reeks".Volgende reeks; 
while (Reeks <> NIL) do -
begin 

with Reeks" do 
begin 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
if (Waarde <> NIL) then 
begin 

with Waarde" do 
Reeks max Y := Y coord; 

Waarde := Waarde".Volgende_waarde; 

while (Waarde <> NIL) do 
begin 

with Waarde" do 
if (Y coord > Reeks max Y) then 

Reeks max Y := Y coord; 
Waarde :=-waardeA.voIgende_waarde; 

end; 
end 
else 

Reeks_max_Y := -Maxlnt; 
end; 
{ Bepaal of reeksmaximum groter is dan maximum vorige reeks } 
if (Reeks max Y > Huidige max Y) then 

Huidige-max-Y := Reeks max Y; 
Reeks := Reeks".Volgende-reeks; 

end; -
end; 

end; 

Zoek max Y := Huidige max Y; 
end; {-Functie zoek_max:Y }-

Procedure Aanmaken_GraphInp_txt; 

var Graphlnp 
Reeks 
Waarde 

begin 

Text; 
Reekspointer; 
Grafiekpointer; 

with Grafiekgegevens_store do 
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begin 
Assign (Graphlnp, Cfg_tijd_dir + 'Graphlnp.txt'); 
{$I-} 
Rewrite(Graphlnp); 
{$I+} 
if (IOResult = 0) then 
begin 

WriteLn(Graphlnp, Min X); 
WriteLn(Graphlnp, Max-X); 
WriteLn(Graphlnp, Label X); 
WriteLn(Graphlnp, Min Y); 
WriteLn{Graphlnp, Max-Y); 
WriteLn{Graphlnp, Label Y); 
WriteLn(Graphlnp, Grafiektitel); 
WriteLn(Graphlnp, Schaal); 
WriteLn(Graphlnp, Aantal reeksen); 
WriteLn(Graphlnp, Toon-parameters); 

Reeks := Eerste reeks; 
while (Reeks <>-NIL) do 
begin 

with ReeksA do 
begin 

WriteLn(Graphlnp, Aantal coord); 
WriteLn(Graphlnp, Reeks label); 
WriteLn{Graphlnp, Lijntype); 

Waarde := Eerste grafiekwaarde; 
while (Waarde <>-NIL) do 
begin 

with WaardeA do 
begin 

WriteLn{Graphlnp, X coord); 
WriteLn(Graphlnp, Y:coord); 

end; 
Waarde := WaardeA.Volgende waarde; 

end; -
end; 
Reeks := ReeksA.Volgende_reeks; 

end; 
end; 

end; 

Close(Graphlnp); 
end; { Procedure Aanmaken_Graphlnp_txt } 

Procedure Aanmaken_PlotDef_txt; 

var PlotDef : Text; 

begin 
with Grafiekgegevens store do 
begin -

Assign (PlotDef, Cfg tijd dir + 'PlotDef.txt'); 
{$I-} - -
Rewrite(PlotDef); 
{$I+} 
if (IOResult = 0) then 
begin 

writeLn{PlotDef, Plot type); 
WriteLn(PlotDef, Naam-plotfile); 
WriteLn(PlotDef, Afmeting); 
WriteLn(PlotDef, Plaats); 
WriteLn(PlotDef, Plot_volgnummer); 

Close(PlotDef); 
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end; 
end; 

end; { Procedure Aanmaken PlotDef txt } 

{*** Initialisatie-gedeelte ***} 
begin 

with Grafiekgegevens store do 
begin -

Eerste reeks := NIL; 
Laatste reeks := NIL; 
Aantal reeksen := 0; 

end; 
Actuele reeks := NIL; 
Actuele-waarde := NIL; 

end. { UnIt Graf_geg.pas } 
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11. Unit INST IO.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* 
{* Unit 
{* Versie 
{* Functie 
{* 
{* 
{* Taal 

*} 
INST 10 *} 
1.0 *} 
De routines in deze unit worden gebruikt voor het *} 
lezen en schrijven van het instellingen-bestand. *} 

*} 
Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 

{* Systeemeisen 
{* Auteur 

IBM compatible XT of hoger *} 
C.P.I. van de Werff *} 

{* Aanmaakdatum 
{* Datum laatste 
{* wijziging 

21 november 1992 *} 
*} 

28 december 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) 
{* 

Technische Universiteit Eindhoven, *} 
Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 

{* *} 
{* Gebruikt in 
{* 

Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
*} 

{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Library } Definit, Diskfunc; 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Lees_instellingen; 

Leest het instellingenbestand Trekprf.ins. Dit bestand bevat een 
aantal voor het Trekproef-Analyse Programma belangrijke instel
lingen. Dit bestand wordt gezocht in de directory van waaruit 
het Trekproef-Analyse Programma wordt opgestart. 
De gelezen waarden worden opgeslagen in de variabelen die 
gedefinieerd zijn in de unit Definit.pas. 

Bewaar_instellingen; 

Bewaart een aantal voor het Trekproef-Analyse Programma belang
rijke instellingen in het bestand Trekprf.ins. Dit bestand wordt 
bewaard in de programma-directory. De te bewaren gegevens zijn 
afkomstig uit de variabelen die gedefinieerd zijn in de unit 
Definit.pas. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const {*** Aanduiding voor een niet gebruikt opslagmedium ***} 
NIET GEBRUIKT = '0'; 
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Procedure Lees_instellingen; 

var Instellingen bestand 
Drive teller
opslag_type 

Text; 
Integer; 
Integer; { Waarde: 0 = 5.25" DD 

1 = 5.25" HD 
2 = 3.5" DD 
3 = 3.5" HD 
4 = HDD 
5 = Niet_gebruikt } 

begin 
{ Initialiseer arrays met opslagmedium-specificaties } 
for Drive teller := 1 to MAX AANTAL DRIVES do 
begin 

Drive aanduiding[Drive teller] := NIET GEBRUIKT; 
Drive-type[Drive teller] := Niet gedefinieerd; 

end; - - -

{ Lees instellingen } 
Assign(Instellingen bestand, 'Trekprf.ins'); 
Reset(Instellingen_bestand); 

ReadLn(Instellingen bestand, Cfg prog dir); 
ReadLn(Instellingen-bestand, cfg-data-dir); 
ReadLn(Instellingen-bestand, Cfg-tijd-dir); 
ReadLn(Instellingen-bestand, Cfg-COM poort); 
ReadLn(Instellingen-bestand, cfg-toeg code); 
ReadLn(Instellingen-bestand, cfg:print_type); 
ReadLn(Instellingen-bestand, Lengte verwerkte trekproef); 
ReadLn(Instellingen-bestand, Gebruikte drives); 
for Drive teller :=-1 to Gebruikte drives do 
begin 

ReadLn(Instellingen bestand, Drive aanduiding[Drive teller]); 
ReadLn(Instellingen-bestand, Opslag type); -
case Opslag type of- -

o : Drive-type[Drive teller] := DiskS 2SDD; 
1 Drive-type [Drive-teller] := DiskS-2SHD; 
2 Drive-type [Drive-teller] := Disk3-SDD; 
3 Drive-type [Drive-teller] := Disk3-SHD; 
4 Drive-type [Drive-teller] := HDD; -
5 Drive:type[Drive:teller]:= Niet_gedefinieerd; 

end; 
end; 

Close(Instellingen bestand); 
end; { Procedure Lees_instellingen } 

Procedure Bewaar_instellingen; 

var Instellingen bestand 
Drive teller
Opslag_type 

begin 
{ Bewaar instellingen } 

Text; 
Integer; 
Integer; { Waarde: 0 = 5.25" DD 

1 = 5.25" HD 
2 = 3.5" DD 
3 = 3.5" HD 
4 = HDD 
5 = Niet_gebruikt 

Assign(Instellingen bestand, Cfg prog dir + 'Trekprf.ins'); 
Rewrite(Instellingen_bestand); - -

WriteLn(Instellingen bestand, Cfg prog dir); 
WriteLn(Instellingen:bestand, cfg:data:dir); 
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WriteLn(Instellingen bestand, Cfg tijd dir); 
WriteLn(Instellingen-bestand, Cfg-COM poort); 
writeLn(Instellingen-bestand, Cfg-toeg code); 
WriteLn(Instellingen-bestand, cfg-print type); 
WriteLn(Instellingen=bestand, Lengte verwerkte trekproef); 
WriteLn(Instellingen bestand, Gebruikte drives); 
for Drive teller := I to Gebruikte drives do 
begin 

WriteLn(Instellingen bestand, Drive aanduiding[Drive teller]); 
case Drive type [Drive teller] of - -

DiskS 2SDD :-Opslag type := 0; 
DiskS-2SHD opslag-type := 1; 
Disk3-SDD opslag-type := 2; 
Disk3-SHD opslag-type := 3; 
HDD Opslag-type := 4; 
Niet gedefinieerd opslag-type:= S; 

end; - -
WriteLn(Instellingen bestand, opslag_type); 

end; -

Close(Instellingen bestand); 
end; { Procedure Bewaar_instellingen } 

end. { Unit Inst_IO.pas } 
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12. unit INT OPSL.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit INT OPSL *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie In deze unit wordt de interne opslagstructuur van *} 
{* de trekproefgegevens in het Trekproef-Analyse *} 
{* Programma gedefinieerd. *} 
{* De interne opslagstructuur staat beschreven in de *} 
{* datastore trekproefgegevens in de data-dictionary. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 10 november 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 9 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

type {*** Pointer voor het koppelen van de metingrecords ***} 
Metingpointer = ARG_momentane_meting; 

{*** Metingrecord (repeating-group) ***} 
RG_momentane_meting = Record 

Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 

Moment breedte strip 
Moment-dikte strip 
Moment-trekkracht 
Moment-dwarsdoorsnede 
Moment-eff spanning 
Moment-eff-rek 
Moment-breedte rek 
Moment-dikte rek 
Moment-anisotropiefactor 
Moment-vloeisp modell 
Moment-vloeisp-modeI2 
{ Informatie vQor aanmaken 

Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
subset } 
Boolean; Wis meting 

{ Informatie voor 
Vorige meting 
volgende meting 

end; -

{*** Definitie trekproefgegevens-store ***} 
Def_trekproefgeg_store = Record 

Naam trekproef 
Aanti'l metingen 
Beginbreedte 
Begindikte 
Datum 
Werkstoffnumrner 
Materiaalsoort 
Plaatdikte 
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Metingpointer; 

: Metingpointer; 

string(8); 
Integer; 
Real; 
Real; 
String[6]; 
String[30]; 
String[30]; 
Real; 



{*** Oefinitie vr~Je 
Oef_vrije_lijst 

Richting tov walsr 
Herkomst-materiaal 
Operator
Projectleider 
Opm mbt trekproefl 
Opm-mbt-trekproef2 
Opm-mbt-trekproef3 
Banksnelheid 
Merk trekbank 
Type-bank 
Serienummer 
OataTakerproef 
Commandoreg OataTakerl 
Commandoreg-O at aTaker 2 
Commandoreg-OataTaker3 
Commandoreg-oataTaker4 
Wijzigingsdatum 
Naam wijziger 
Opm ibt wijzigingl 
Opm-mbt-wijziging2 
Max-rel-nauwkeurigheid 
C modelI 
n-modell 
Kwadratensoml 
C model2 
n-model2 
Voordeformatie 
Kwadratensom2 
{ Meetrecords: dubbele 
Eerste meting 
Laatste meting 

end; -

lijst ***} 
= Record 

Eerste vrije record 
Laatste vrije record 

end; - -

var Trekproefgegevens store 
Vrije_Iijst -

Oef trekproefgeg store; 
oef:vrije_Iijst;-

Procedure 
{* 

Init_trekproefgegevens_store; 

Real; 
String(30) ; 
String(30) ; 
String[30] ; 
String[30]; 
String[30]; 
String[30] ; 
Real; 
String[30]; 
String[30); 
String[30); 
String[l); 
String[30]; 
String[30]; 
string[30]; 

: String[30]; 
: String(6); 

String(30); 
String[SO); 
String[SO]; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 

lineaire lijst } 
: Metingpointer; 
: Metingpointer; 

Metingpointer; 
Metingpointer; 

In 
Functie Vult aIle pointers met de waarde NIL. De trekproefgegevens_store 

is nu klaar voor gebruik. 
Uit 

*} 

Procedure 
{* 

In 
Functie 

uit 
*} 

verwijder_trekproefgegevens_store; 

Verwijdert aIle records uit de trekproefgegevens_store en uit de 
vrije lijst. Met behulp van deze procedure wordt aIle gebruikte 
heap-ruimte weer vrijgegeven. 

Function Toevoegen_meting: Metingpointer; 
{* 

In : 
Functie : Voegt een meting-record toe aan het einde van de lineaire lijst. 
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Uit 
*} 

Retourneert pointer naar het toegevoegde meting-record. 

Function Verwijder_meting: Metingpointer; 
{* 

In 
Functie Verwijdert een meting-record uit de lineaire lijst. Naar het te 

verwijderen record kan worden verwezen door gebruikmaking van de 
functies Ga naar eerste meting, Vorige meting, Volgende meting en 
Toevoegen meting: - - -

Uit 
*} 

Retourneert: - pointer naar record dat volgt op het verwijderde 
record, indien het verwijderde record niet het 
laatste record in de lijst was; 

- NIL, indien het verwijderde record het laatste 
(m.a.w. het verst van de wortel verwijderde) 
record was, of indien het verwijderde record het 
enigste record in de lijst was, of indien geen 
record kan worden verwijderd omdat de lijst reeds 
leeg was. 

Function Aantal_metingrecords: Integer; 
{* 

In 
Functie : Bepaalt hoeveel metingen in de lineaire lijst van de Trekproef

gegevens store zijn opgenomen. 
Retourneert het aantal metingen. 

Uit 
*} 

Function Ga_naar_eerste_meting: Metingpointer; 
{* 

In 
Functie : Gaat naar het eerste meting-record in de Trekproefgegevens store. 

Retourneert: - een pointer naar het eerste meting-record, Indien 
meting-records aanwezig; 

Uit 
*} 

- NIL, indien geen meting-records aanwezig. 

Function Ga_naar_volgende_meting: Metingpointer; 
{* 

In 
Functie : Gaat naar het eerstvolgende meting-record. 

Uit 
*} 

Retourneert: - pointer naar het record volgend op het in 
Actuele meting aangegeven record, indien het einde 
van de Iijst nog niet bereikt is; 

- NIL, indien geen meting-records aanwezig zijn of 
het einde van de lijst bereikt is. 

Function Ga_naar_vorige_meting: Metingpointer; 
{* 

In 
Functie : Gaat naar het voorafgaande meting-record. 

Retourneert: - pointer naar het record voorafgaand op het in 
Actuele meting aangegeven record, indien het begin 
van de Iijst nog niet bereikt is; 

- NIL, indien geen meting-records aanwezig of het 
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begin van de lijst bereikt is. 
uit 

*} 

Procedure Wis_trekproefgegevens_store; 
{* 

In 
Functie : Wist alle velden in de Trekproefgegevens store en verwijdert 

aIle aanwezige metingen. De verwijderde meting-records worden 
toegevoegd aan de vrije lijst voor hernieuwd gebruik. 

uit 
*} 

{$ifdef DEBUG} 
Function Aantal vrije records: Integer; 
{Sendif} - -

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

{*** Uitleg over de onderstaande opslagstructuur: 

De gegevens van een bepaalde trekproef worden opgeslagen in de datastore 
Trekproefgegevens store. Deze bestaat uit twee delen: 
- een record met alle gegevens die slechts een keer voorkomen; 
- een dubbele lineaire gelinkte lijst met aIle meting-gegevens. 

Om fragmentatie van de heap te voorkomen worden aIle meting-records, die 
uit de lijst worden verwijderd, opgenomen in een lijst met vrije records. 
Wanneer nieuwe meting-records nodig zijn, zullen eerst aIle records uit 
de vrije lijst worden gebruikt alvorens nieuwe heap-ruimte te alloceren. 

De pointer Actuele meting wordt gebruikt om bij te houden op welke 
meting een van de onderstaande functies betrekking heeft. ***} 

var Actuele_meting : Metingpointer; 

Procedure Init trekproefgegevens store; 
begin - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

Aantal metingen := 0; 
Eerste-meting := NIL; 
Laatste meting := NIL; 

end; -
with Vrije lijst do 
begin -

Eerste vrije record := NIL; 
Laatste vrije record := NIL; 

e~; - -
Actuele meting := NIL; 

end; { Procedure Init_trekproefgegevens_store } 

Procedure Verwijder_trekproefgegevens_store; 

var Hulppointer : Metingpointer; 

begin 
{ Verwijder aIle meting-records uit de Trekproefgegevens_store } 
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with Trekproefgegevens store do 
begin -

Actuele meting := Eerste meting; 
while (Actuele meting <>-NIL) do 
begin -

Hulppointer := Actuele metingA.Volgende meting; { Bewaar pointer naar volgende 
element } - -

Dispose(Actuele meting); { Verwijder record uit Trekproefgegevens_store } 
Actuele meting := Bulppointer; 

end; -
end; 
{ Verwijder aIle records uit de vrije lijst } 
with Vrije lijst do 
begin -

Actuele meting := Eerste vrije record; 
while (Actuele meting <>-NIL) do 
begin -

Bulppointer := Actuele metingA.Volgende meting; { Bewaar pointer naar volgende 
element} - -

Dispose(Actuele meting); { Verwijder record uit vrije lijst } 
Actuele meting := Bulppointer; 

end; -
end; 

end; { Procedure Verwijder_trekproefgegevens_store } 

Function Toevoegen_meting: Metingpointer; 

var Voorlaatste_vrije_record : Metingpointer; 

begin 
{ Bepaal of de vrije lijst minimaal 66n meting-record bevat } 
if (Vrije lijst.Eerste vrije record <> NIL) then 
begin - --

{ Verwijder record uit vrije lijst } 
with Vrije lijst do -
begin -

Actuele meting := Laatste vrije record; 
if (Laatste vrije recordA7Vorige meting = NIL) then 
begin - - -

{ Te verwijderen record is het enige record in de vrije lijst } 
Eerste vrije record := NIL; 
Laatste vrije record := NIL; 

end - -
else 
begin 

{ Verwijder het laatste record uit de vrije lijst } 
Voorlaatste vrije record := Laatste vrije recordA.Vorige meting; 
Voorlaatste-vrije-recordA.Volgende meting-:= NIL; -
Laatete vriJe record := Voorlaatste vrije record; 

end; - - - -
end; 

end 
else 

{ Vrije lijst is leeg: alloceer heap-ruimte voor nieuw meting-record } 
New(Actuele_meting); 

{ Voeg nieuw meting-record toe aan het einde van de lijst } 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

if (Eerste meting = NIL) then 
begin -

{ Nieuwe meting-record is eerste record in de lijst } 
Eerste meting := Actuele meting; 
Laatste meting := Eerete-meting; 
Eerste metingA.Vorige meting := NIL; 
Eerste:metingA.Volgende_meting := NIL; 

- 53 -



end 
else 
begin 

{ Lijst bevat reeds een of meerdere meting-records } 
Laatste metingA.Vo!gende meting := Actue!e meting; 
Actuele-metingA.Vorige meting := Laatste meting; 
Actuele-metingA.Vo!gende meting := NIL; -
Laatste-meting :- Actuele meting; 

end; - -
end; 

{ Retourneer pointer naar toegevoegde meting-record } 
Toevoegen meting := Actuele meting; 

end; { Functie Toevoegen_meting } 

Function verwijder_meting: Metingpointer; 

var Verwijderd record 
Vorige metIngrecord 
volgende_metingrecord 

Metingpointer; 
Metingpointer; 
Metingpointer; 

begin 
if (Actuele meting <> NIL) then 
begin -

{ Lijst bevat tenminste een meting-record } 
Verwijderd record := Actuele meting; 
with Trekproefgegevens store-do 
begin -

if (Actuele metingA.Vorige meting = NIL) then 
begin - -

{ Te verwijderen meting is eerste record in de lijst } 
if (Actuele metingA.Volgende meting = NIL) then 
begin - -

{ Te verwijderen record is enigste record in lijst } 
Berste meting := NIL; 
Laatste meting := NIL; 
Actuele-meting := NIL; 
Verwijder meting := NIL; 

end -
else 
begin 

{ Te verwijderen record is eerste van reeks meting-records } 
Berste meting := Actuele metingA.Volgende meting; 
Berste-metingA.Vorige meting := NIL; -
Actuele meting := Berate meting; 
Verwijder meting := Actuele meting; 

end; - -
end 
else 
begin 

if (Actuele metingA.Volgende meting = NIL) then 
begin - -

{ Te verwijderen record is laatste van een reeks meting-records } 
Laatste meting := Actuele metingA.Vorige meting; 
Laatste-metingA.Volgende meting := NIL; -
Actuele-meting := Laatste meting; 
Verwijder meting := NIL; -

end -
else 
begin 

{ Te verwijderen record bevindt zich niet aan het begin of einde van 
de lijst } 

Vorige metingrecord :- Actuele metingA.Vorige meting; 
Volgende metingrecord := ActueTe metingA.Volgende meting; 
Vorige metingrecordA.Volgende meting := Volgende metingrecord; 
Volgende_metingrecordA.Vorige:meting := Vorige_metingrecord; 
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Actuele meting := Volgende metingrecord; 
verwijder meting := Actuele meting; 

end; - -
end; 

end; 

{ Voeg het verwijderde record toe aan de vrije lijst } 
with Vrije lijst do 
begin -

if (Eerste vrije record = NIL) then 
begin - -

{ Vrije lijst is leeg } 
Eerste vrije record := Verwijderd record; 
Laatste vrije record := Verwijderd record; 
Verwijderd recordA.Vorige meting :~ NIL; 
verwijderd-recordA.Volgende meting := NIL; 

end - -
else 
begin 

{ Vrije lijst bevat minstens ~~n record } 
Laatste_vrije_recordA.Volgende_meting := verwijderd_record; 
Verwijderd recordA.Vorige meting := Laatste vrije record; 
Verwijderd-recordA.Volgende meting := NIL; - -
Laatste vrIje record := Verwijderd record; 

end; - - -

{ Wis de inhoud van het meting-record } 
Verwijderd recordA.Moment breedte strip 
Verwijderd-recordA.Moment-dikte strip 
Verwijderd-recordA.Moment-trekkracht 
Verwijderd-recordA.Moment-dwarsdoorsnede 
Verwijderd-recordA.Moment-eff spanning 
Verwijderd-recordA.Moment-eff-rek 
Verwijderd-recordA.Moment-breedte rek 
Verwijderd-recordA.Moment-dikte rek 
Verwijderd-recordA.Moment-anisotropiefactor 
Verwijderd-recordA.Moment-vloeisp modell 
Verwijderd-recordA.Moment-vloeisp-mode12 
Verwijderd-recordA.Wis meting -

end; - -
end 
else 

Verwijder meting := NIL; 
end; { Functie Verwijder_meting } 

Function Aantal_metingrecords: Integer; 

var Recordpointer Metingpointer; 
Record_teller : Integer; 

begin 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

Record teller := 0; 
Recordpointer := Eerste meting; 
while (Recordpointer <>-NIL) do 
begin 

:= -1; 
:= -1; 
:= -1; 
:= -Ii 
:= -1; 
:= -1; 
:= -1; 
:= -1; 
:= -1; 
:= -1; 
:= -1; 
:= False; 

Inc(Record teller); 
Recordpointer := RecordpointerA.Volgende meting; 

end; -
end; 
Aantal metingrecords := Record teller; 

end; { Functie Aantal_metingrecords } 
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Function Ga naar eerste meting: Metingpointer; 
begin - - -

with Trekproefgegevens store do 
begin -

if (Eerste meting = NIL) then 
Ga naar aerste meting := NIL 

else- - -
begin 

Actuele meting := Eerste meting; 
Ga naar-eerste meting :=-Eerste meting; 

end;- - - -
end; 

end; { Functie Ga_naar_eerste_meting } 

Function Ga naar volgende meting: Metingpointer; 
begin - - -

if (Actuele meting <> NIL) then 
begin -

if (Actuele metingA.Volgende meting <> NIL) then 
begin - -

{ Einde van de lijst nog niet bereikt } 
Actuele meting := Actuele metingA.Volgende meting; 
Ga naar-volgende meting :; Actuele meting;-

end - - - -
else 

end 
else 

{ Einde van de lijst bereikt } 
Ga_naar_volgende_meting := NIL; 

{ Geen meting-records in de lijst aanwezig } 
Ga naar volgend.e meting := NIL; 

end; {-Functie Ga_naar_volgende_meting } 

Function Ga naar vorige meting: Metingpointer; 
begin - - -

if (Actuele meting <> NIL) then 
begin. -

if (Actuele metingA.vorige meting <> NIL) then 
begin - -

{ Begin van de lijst nog niet bereikt } 
Actuele meting := Actuele metingA.Vorige meting; 
Ga naar-vorige meting := Actuele meting;-

end - - - -
else 

{ Begin van de lijst bereikt } 
Ga_naar_vorige_meting := NIL; 

end 
else 

{ Geen meting-records in de lijst aanwezig } 
Ga naar vorige meting := NIL; 

end; {-Functie Ga_naar_vorige_meting } 

Procedure Wis_trekproefgegevens_store; 

var Recordpointer : Metingpointer; 

begin 
with Trekproefgegevens store do 
begin -

{ Verwijder alle gegevens uit de Trekproefgegevens_store } 
Naam trekproef : = "; 
Aantal metingen := 0; 
Beginbreedte := -1; 
Begindikte := -1; 
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Datum := ' , . , 
Werkstoffnummer := ' , . , 
Materiaalsoort := ' , . , 
Plaatdikte := -1; 
Richting tov walsr := -1; 
Berkomst-materiaal := · , . , 
operator- := ' , . , 
Projectleider := ' , . , 
Opm_mbt_trekproefl := ' .. , 
Opm mbt trekproef2 := ' , ; 
Opm-mbt-trekproef3 := · , . I 

Banksnelheid := -1; 
Merk trekbank := · , . , 
Type-bank := ' , . 

I 

Serienummer := ' , . , 
DataTakerproef := ' , . , 
Commandoreg_DataTakerl := ' , ; 
Commandoreg DataTaker2 := ' , . , 
commandoreg:DataTaker3 := · .. I 
Commandoreg DataTaker4 := ' .. , 
Wijzigingsdatum := ' , . , 
Naam wijziger := ' , . , 
Opm mbt wijzigingl := ' , . , 
opm:mbt:wijziging2 ::;:; , , . , 
Max_rel_nauwkeurigheid := -1; 
C modell := -1; 
n-modell := -1; 
Kwadratensoml := -1; 
C model2 := -1; 
n-model2 := -1; 
Voordeformatie := -1; 
Kwadratensom2 := -1; 

{ Verwijder aIle meting-records uit de lijst } 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
while (Recordpointer <> NIL) do-
begin 

Recordpointer := Verwijder meting; 
end; -

end; 
end; { Procedure Wis_trekproefgegevens_store } 

{$ifdef DEBUG} 
Function Aantal_vrije_records: Integer; 

var Recordpointer Metingpointer; 
Record_teller : Integer; 

begin 
with Vrije lijst do 
begin -

Record teller := 0; 
Recordpointer := Eerste vrije record; 
while (Recordpointer <>-NIL) do 
begin 

Inc(Record teller); 
Recordpointer := RecordpointerA.Volgende meting; 

end; -
end; 
Aantal vrije records := Record_teller; 

end; - -
{$endif} 

end. { Unit Int_opsl.pas } 
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13. unit INVOER.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit INVOER *} 
{* Versie 2.0 *} 
{* Functie Met behulp van de in deze unit aangeboden routine *} 
{* kan alle invoer via het toetsenbord worden *} 
{* afgehandeld. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* CGA, EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 14 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 9 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Unit Invoer; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses Crt, 
KeyCodes, 
Definit, 
Geluid, 
Layout, 
CUrsor; 

const SEPARATOR = '.'; { Decimale punt (12.05) of komma (12,05) } 
BEGRENZING LINKS = 'AP'; 
BEGRENZING-RECHTS = 'AQ'; 

type Invoertype 
weergavetype 

= (Invoer string, Invoer integer, Invoer_real); 
= (Zichtbaar, Onzichtbaar); 

Function String_naar_real(Realstring: String): Real; 
{* 

In 
Functie : 

Uit 
*} 

Realstring -> string die real-waarde bevat; 
Zet Realstring om in een real-waarde. 
Retourneert: - de real-waarde, indien Realstring een correct 

real-getal bevat. Het separator-teken wordt auto
matisch omgezet in een decimale punt; 

- nul, indien Realstring ongeldige karakters bevat. 

Function Real_naar_string(Getal: Real; Aantal_dec: Integer): string; 
{* 

In 

Functie 

Getal -> de naar een string om te zetten real-waarde; 
Aantal dec -> aantal decimalen achter de 'komma'; 
Zet een real-waarde om in een string, waarbij automatisch de 
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decimale punt vervangen wordt door het separator-teken. 
uit 

*} 

Procedure Leesveld(Var Invoerstring: String; Defaultstring: String; 
Soort invoer: Invoertype; 
Max lengte, X pos, Y pos: Integer; 
weergave: Weergavetype; 
Var Speciale_toets: Char); 

{* 
In Defaultstring -> defaultwaarde van het in te voeren veld; 

Functie 

Uit 

*} 

Soort invoer -> geeft aan wat voor soort informatie moet worden 

Max lengte 
X_pOs, Yyos 

Weergave 

gelezen (string, integer of real); 
-> maximale lengte van de in te voeren informatie; 
-> coordinaten van de positie van het eerste in te 

voeren karakter; 
-> geeft aan of de invoer op het scherm getoond 

moet worden of niet; 
Leest een string van het toetsenbord. De toegestane karakters in 
deze string zijn afhankelijk van het soort invoer dat moet worden 
gelezen (string, integer of real). 
Indien Max lengte 0 is, worden geen begrenzingen en defaultwaarde 
getoond en-wordt de cursorweergave onderdrukt. Er wordt slechts 
een karakter gelezen, waarna Leesveld meteen wordt verlaten. 
Het indrukken van functietoets Fl levert (indien gedefinieerd) 
een helpscherm Ope 
Invoerstring -> bevat de van het toetsenbord gelezen informatie; 
Speciale toets -> bevat de scancode van een 'speciale toets' 

- indien hier op gedrukt is. Codes staan in unit 
KEYCODES.PAS; 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Function string_naar_real(Realstring: String): Real; 

var separatoryositie 
Waarde 
Fout~sitie 

begin 

Integer; 
Real; 
Integer; 

{ zet separator-teken om in decimale punt } 
separator~sitie := Pos(SEPARATOR, Realstring); 
if (Separator positie <> 0) then 

Realstring[Separator_positie] := '.'; 

{ Zet string om naar real } 
Val(Realstring, Waarde, Fout_positie); 

{ Controleer of Realstring een correct real-getal bevat } 
if (Fout positie <> 0) then 

string:naar_real := 0 {Rea!string bevat ongeldige karakters } 
else 

String naar real := Waarde; 
end; { Function-String_naar_real } 

Function Real_naar_string(Getal: Real; Aantal dec: Integer): String; 

var Hulpstring 
Separator_positie 

String; 
Integer; 
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begin 
{ zet real-waarde om in string } 
Str(Getal:O:Aantal_dec, Hulpstring); 

{ zet decimale punt om in separator-teken } 
separator-positie := Pos('.', Hulpstring); 
if (Separator-positie <> 0) then 

Hulpstring[Separator-positie] := SEPARATOR; 
Real naar string := Hulpstring; 

end; {-Function Real_naar_string } 

Procedure Leesveld(Var Invoerstring: String; Defaultstring: String; 
Soort invoer: Invoertype; 
Max _lengte, X -POs, Y _pos: Integer; 
Weergave: Weergavetype; 
Var Speciale_toets: Char); 

var KI_oorspr_voorgrond Byte; { Oorspronkelijke voorgrondkleur 
KI oorspr achtergrond: Byte; { Oorspronkelijke achtergrondkleur 
Einde invoer Boolean; { Beeindig invoer van karakters 
Invoer eerste toets Boolean; { Indien eerste ingedrukte toets een 

karakter is, dan defaultwaarde wissen 
Special_key Boolean; { Geeft aan of ingedrukte toets een 

special key is 
Invoer correct Boolean; { Geeft aan of toets correct is 
Insert-aan Boolean; { Insert-mode aan of uit 
Toets Char; { Van toetsenbord ingelezen toets 

} 
} 
} 

} 

} 
} 
} 
} 

Invoer Char; { Door routine bewerkte waarde van Toets} 
Werkstring String; { Samenstellen invoer-tekst } 
Tmp String; { tijdelijke opslag tekst } 
Eindpositie Integer; { Positie waar het laatste teken van de 

ingevoerde string staat } 
Positie Integer; { Huidige positie binnen ingevoerde 

string } 

{*** Interne functies/procedures binnen Leesveld: aIle variabelen die binnen 
Leesveld gebruikt worden, zijn toegankelijk voor deze interne functies, 
waardoor geen zeer grote parameterlijst hoeft te worden doorgegeven ***} 

Procedure Schrijf_werkstring; 
{* 

*} 

In 
Functie Zet de tot nu toe ingevoerde werkstring op het scherm. 
Uit 

var Teller: Integer; 

begin 
Cursor uit; 
Textcolor(KL INV TEKST); 
~otoXy{x_pos7 Y~Os); 
~f (Weergave = Zichtbaar) then 

Write (Werkstring) 
else 

for Teller := 1 to Length(Werkstring) do 
Write(' ')i 

{ Zet punten op overige posities } 
Textcolor(KL INV VRlJE POS); 
for Teller :; 1 to (Max lengte - Length(werkstring» do 
begin -

GotoXY(X_pos + Length(Werkstring) + Teller -1, Y-pOS); Write ( '.'); 
end; 
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Cursor aan; 
end; { Interne procedure Schrijf_werkstring } 

Procedure Plaats_cursor; 
{* 

In 
Functie Zet de cursor op een bepaalde stringpositie. 
Uit 

*} 
begin 

GotoXY(X pos + Positie - 1, Y pos); 
end; { Interne functie Plaats_cursor } 

Function Separator aanwezig: Boolean; 
{* -

In 
Functie Controleert of werkstring reeds een separator-teken bevat. 
Uit 

*} 

var Teller: Integer; 

begin 
Teller := 1; 
while «NOT (Werkstring[Teller] = SEPARATOR» AND 

(Teller <= Length(Werkstring») do 
begin 

Inc(Teller); 
end; 
{ Controleer of separator-teken voorkomt } 
if (Teller> Length(Werkstring» then 

Separator aanwezig := False 
else -

Separator aanwezig := True; 
end; { Interne functie separator_aanwezig } 

Procedure Toon_invoerregel; 
{* 

*} 

In 
Functie Zet begrenzingen en default-waarde op het scherm. 
Uit 

var Teller: Integer; 

begin 
{ Bewaar oorspronkelijke schermkleuren } 
Bepaal_schermkleuren(Kl_oorspr_voorgrond, Kl_oorspr_achtergrond); 

Textcolor(KL INV BEGRENZING); 
GotoXY(X-pos-- 1; Y_pos); Write(BEGRENZING_LINKS); 
GotoXY(X_pos + Max_lengte, Y_pos); Write(BEGRENZING_RECHTS); 

TextColor(KL INV TEKST); 
Schrijf werkstring; 

end; { Interne functie opbouwen_invoerregel } 

Procedure Verwijder_invoerregel; 
{* 

In 
Functie Wist begrenzingen en toont de ingevoerde string. 
Uit 

*} 
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var Teller: Integer; 

begin 
{ Wis begrenzing } 
GotoXY(X-pOS - 1, Y-pOS); write(' '); 
GotoXY(X_pos + Max_Iengte, Y_pos); Write(' '); 

if (Weergave = Ziehtbaar) then 
begin 

TextColor(KL WERK VOORGR ACC); 
GotoXY(X-pOS; y_pOS); WrTte(Invoerstring); 

end; 

{ Verwijder aIle resterende punten } 
Cursor uit; 
for Teller := 1 to (Max lengte - Length(Invoerstring» do 
begin -
GotoXY(X~s + Length(Invoerstring) + Teller - 1, Y_pos); Write(' '); 

end; 
Cursor_aan; 

{ Herstel oorspronkelijke sehermkleuren } 
TextBaekground(KI oorspr aehtergrond); 
TextColor(KI oorspr voorgrond); 

end; { Interne-funetie opruimen_invoerregel } 

Procedure Controleer_Default; 
{* 

In 
Funetie Controleert of default-waarde voldoet aan de opgegeven soort 

invoer. 
Uit 

*} 

var Teller Integer; 
Aantal_sep: Integer; 

begin 
if (Length (Defaultstring) > Max_Iengte) then 

Defaultstring := " 
else 

case Soort invoer of 
Invoer_string : begin 

Teller := 1; 
while «Ord(Defaultstring[Teller]) >= 32) AND 

(Teller <= Length(Defaultstring») do 
Ine(Teller); 

if (Teller <= Length(Defaultstring» then 
Defaultstring := "; 

end; 

Invoer_integer: begin 
Teller := 1; 
while «Defaultstring[Teller] IN ('0' •• '9') AND 

(Teller <= Length(Defaultstring») do 
Ine(Teller); 

if (Teller <= Length(Defaultstring» then 
Defaultstring := "; 

end; 

Invoer real begin 
Teller := 1; 
Aantal sep := 0; 
while «Defaultstring[Teller] IN ['0' •• '9', SEPARATOR]) 

AND (Teller <= Length(Defaultstring») do 
begin 
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end; 

if (Defaultstring[Teller] = SEPARATOR) then 
Inc(Aantal sep); 

Inc(Teller);-
end; 
if «Teller <= Length(Defaultstring» OR 

(Aantal sep > 1» then 
Defaultstring := "i 

end; 

end; { Interne procedure Controleer_default } 

Function Controleer special key(Toets: Char): Char; 
{* --

In Toets -> van het toetsenbord ontvangen code; 
Functie : Controleert of een special key is ingevoerd die geassocieerd 

wordt met een speciaal wetenschappelijk teken; 
Uit 

*} 
begin 

case Toets of 
EK ALT D: { op de plaats van Alt-D wordt een delta ('S') neergezet } 

Controleer special key := DELTA; 
EK ALT E: { op de plaats van-Alt-E wordt een epsilon ('E') neergezet } 

Controleer special key := EPSILON; 
EK ALT M: { op de plaats van-Alt-M wordt een mu ('~') neergezet } 

Controleer special key := MO; 
EK ALT S: { op de plaats van-Alt-S wordt een sigma ('a') neergezet } 

Controleer_special_key := SIGMA; 
else 

begin 
controleer special key := Toets; 
Special key := True; 

e~; -
end; 

end; { Interne functie controleer_special_key } 

Procedure 
{* 

In 
Functie Controleert of de ingevoerde toets toegestaan is. Indien dit het 

geval is, wordt de toets verwerkt in de werkstring. 
Uit 

*} 
begin 

if (Special key) 
begin -

case Invoer of 
EK DEL 

then 

begin 
if (Eindpositie = 0) then { Geen tekst aanwezig } 

Waarschuwingstoon 
else 

if (Positie > Eindpositie) then 
Waarschuwingstoon { Geen tekst onder cursor } 

else { Wis teken onder cursor } 
begin 

if (Positie = Eindpositie) then 
begin { Wis meest rechtse teken } 

Tmp := Copy(Werkstring, I, Positie - 1); 
Werkstring := Tmp; 

end 
else { Positie < Eindpositie } 
begin 

Tmp := Copy(Werkstring, 1, Positie - 1) + 
COpy (Werkstring, Positie + 1, Eindpositie); 

Werkstring := Tmp; 
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BACKSPACE 

EK HOME 

EK END 

EK INS 

EK CURSOR LEFT 

end; 
Oec(Eindpositie); 
Schrijf werkstring; 
Plaats cursor; 

end; -
Invoer eerste toets := False; 

end; 

begin 
if (Positie - 1) then 

Waarschuwingstoon 
else { Verwijder karakter voor cursorpositie } 
begin 

if (Positie > Eindpositie) then 
begin { Verwijder meest rechtse karakter } 

Tmp := Copy(Werkstring, 1, Positie - 2); 
Werkstring := Tmp; 

end 
else 
begin 

Tmp := Copy(Werkstring, 1, Positie - 2) + 
Copy (Werkstring, Positie, Eindpositie); 

Werkstring := Tmp; 
end; 
Oec(Positie); 
Oec(Eindpositie); 
Schrijf werkstring; 
Plaats cursor; 

end; -
Invoer eerste toets := False; 

end; 

begin; 
Positie := 1; 
Plaats cursor; 
Invoer-eerste toets := False; 

end; - -

begin 
if (Eindpositie < Max lengte) then 

Positie := Eindpositie + 1 
else 

Positie := Eindpositie; 
Plaats cursor; 
Invoer-eerste toets := False; 

end; 

begin; 
if (Insert aan) then 
begin -

Insert aan := False; 
Verander cursor(Typeover mode); 

end - -
else 
begin 

Insert aan := True; 
Verander cursor(Insert mode); 

end; - -
end; 

begin; 
if (Positie = 1) then 

Waarschuwingstoon 
else 
begin 

Oec(Positie); 
Plaats_cursor; 
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end; 
Invoer eerste toets := False; 

end; 

EK CURSOR RIGHT: begin 

EK Fl, 
ENTER, 
ESCAPE, 
EK CURSOR UP, 
EK-CURSOR-DOWN 

if (Positie > Eindpositie) then 
Waarschuwingstoon 

else 
if (Positie = Eindpositie) then 
begin 

if (Positie < Max lengte) then 
Inc(Positie) -

else 
Waarschuwingstoon; 

end 
else 

Inc(Positie); 
Plaats cursor; 
Invoer-eerste toets := False; 

end; 

begin 
Speciale toets := Invoer; 
Einde invoer := True; 

end; -
else { Niet toegestane speciale toets } 

Waarschuwingstoon; 
end; 

end 
else { Karakter-toets ingevoerd } 
begin 

case Soort invoer 
Invoer_string : 

of 
begin 

if (Ord(Invoer) < 32) then 
Invoer correct := False 

else 
Invoer correct := True; 

end; 

Invoer_integer: begin 

Invoer real 

end; 

if (NOT (Invoer IN ['0' •• '9']» then 
Invoer correct := False 

else 
Invoer correct := True; 

end; 

begin 
if (Invoer IN ['0' •• '9', SEPARATOR]) then 
begin 

{ Kijk of separator reeds voorkomt } 
if «Invoer = SEPARATOR) AND 

Separator aanwezig) then 
Invoer correct := False 

else 

end 
else 

Invoer correct := True; 

Invoer correct := False 
end; 

if (NOT Invoer correct) then 
Waarschuwingstoon 
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else 
begin 

{ Plaats correcte invoer in werkstring } 
if (Invoer eerste toets) then {le toets is karakter: default wissen } 
begin - -

Invoer eerste toets := False; 
Werkstring :=-Invoer; 
Schrijf werkstring; 
EindposItie := 1; 
Positie := 1; 
if (Max lengte > 1) then 

InC(Positie); 
Plaats cursor; 

end -
else 
begin {Reeds meerdere karakters ingevoerd } 

if (Insert aan) then {Controleer op insert-mode } 
begin -

if (Positie > Eindpositie) then 
begin 

Werkstring := Werkstring + Invoer; 
Schrijf werkstring; 
Inc(Eindpositie); 
if (Positie < Max lengte) then 

Inc(Positie); -
Plaats cursor; 

end -
else {Positie <= Eindpositie } 
begin 

if (Eindpositie = Max lengte) then { Werkstring reeds gevuld } 
Waarschuwingstoon -

else 
begin 

Tmp := Copy(Werkstring, 1, Positie - 1) + Invoer + 
Copy (Werkstring, positie, Eindpositie); 

Werkstring := Tmp; 
Schrijf werkstring; 
InC(Eindpositie); 
Inc(Positie); 
Plaats cursor; 

end; -
end; 

end { insert-mode } 
else { Type-over mode } 
begin 

if (Positie > Eindpositie) then 
begin 

Werkstring := Werkstring + Invoer; 
Schrijf werkstring; 
InC(Eindpositie); 
if (Positie < Max lengte) then 

Inc(Positie); -
Plaats cursor; 

end -
else { Positie <= Eindpositie } 
begin 

Werkstring[Positie] := Invoer; 
Schrijf werkstring; 
if (PosItie < Max lengte) then 

Inc(Positie); -
Plaats cursor; 

end; -
end; 

end; 
end; 

end; 
end; { Interne procedure Verwerk_toets } 
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{*** Hoofdroutine van Leesveld ***} 
begin 

{ Controleer invoer-parameters } 
if (Max lengte < 0) then 

Max lengte := 0; 
Controleer_default; 

{ Controleer of invoerregel moet worden opgebouwd } 
if (Max lengte = 0) then 

Cursor uit 
else 
begin 

werkstring := Defaultstring; 
if (Weergave = Onzichtbaar) then 

Werkstring := "; 
Toon invoerregel; 
Posltie := 1; 
Eindpositie := Length(Werkstring); 
Plaats cursor; 
Invoer-eerste toets := True; 

end; - -

{ Lees invoer van toetsenbord } 
Insert aan := True; { Invoer routine staat standaard in Insert-modus } 
Einde Tnvoer := False; 
while-(NOT Einde invoer) do 
begin -

Toets := ReadKey; 
{ controleer of een 'special key' in ingetoetst } 
if (Toets = #0) then 
begin 

Toets := ReadKey; 
Special key := False; 
Invoer := Controleer special key(ToetS); 

end --
else 
begin 

Invoer := Toets; 
if (Invoer IN [ESCAPE, ENTER, TAB, BACKSPACE]) then 

Special key := True 
else -

Special key := False; 
end; -

{ Verwerk ingevoerde toets } 
if (Max lengte = 0) then 
begin -

if (Special key OR (Invoer IN [BACKSPACE, TAB, ENTER, ESCAPE)) then 
begin -

Invoerstring := "; 
speciale toets := Invoer; 

end -
else 
begin 

Invoerstring := Invoer; 
Speciale toets := EK NULL; 

end; - -
Einde invoer := True; 

end -
else 

Verwerk_toets; 
end; 

{ Einde invoer: verwijder invoerregel } 
if (Max lengte = 0) then 

Cursor aan 
else -
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begin 
Invoerstring := Werkstring; 
Verwijder invoerregel; 

end; -
Verander cursor(Insert mode); { Herstel oorspronkelijke cursorvorm } 

end; - -

end. { Unit Invoer.pas } 
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14. unit KEYCODES.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit KEYCODES *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Bevat de scancodes van een groot aantal speciale *} 
{* toetsen(combinaties). *} 
{* Toetscodes afkomstig uit de ASClI-tabel kunnen *} 
{* worden gedetecteerd via een ReadKey-opdracht. *} 
{* Indien deze opdracht een #0 karakter oplevert, *} 
{* dan is er sprake van een 'extended key'-code. *} 
{* codes. Extended key-codes worden geretourneerd *} 
{* door toetsen die niet in de ASCII-code tabel zijn *} 
{* opgenomen. Een tweede ReadKey-opdracht is nodig om *} 
{* de extended key-code te verkrijgen. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 9 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 9 oktober 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Unit KeyCodes; 

Interface 

const {*** Speciale toets-codes 

BACKSPACE :: #8; 
TAB = #9; 
ENTER = #13; 
ESCAPE :: #27; 

{*** 'extended key'-codes 

EK NULL = #3; 
EK-SHIFT TAB = #15; 
EK:ALT_Q- :: #16; 
EK ALT W = #17; 
EK-ALT-E = #18; 
EK-ALT-R = #19; 
EK-ALT-T = #20; 
EK-ALT-Y = #21; 
EK-ALT-U = #22; 
EK-ALT-I = #23; 
EK-ALT-O :: #24; 
EK-ALT-P = #25; 
EK-ALT-A = #30; 
EK-ALT-S :: #31; 
EK-ALT-D = #32; 
EK-ALT-F = #33; 
EK-ALT-G = #34; 
EK-ALT-B = #35; 
EK-ALT-J :: #36; 
EK-ALT-K = #37; 
EK-ALT-L = #38; - -

uit ASCII-tabel ***} 

{ Backspace 
{ Tabulator 
{ Enter of Return 
{ Escape 

***} 

{ NUL (null karakter) 
{ Shift-tab 
{ Alt-Q 
{ Alt-W 
{ Alt-E 
{ Alt-R 
{ Alt-T 
{ Alt-Y 
{ Alt-U 
{ Alt-I 
{ Alt-O 
{ Alt-P 
{ Alt-A 
{ Alt-S 
{ Alt-D 
{ Alt-F 
{ Alt-G 
{ Alt-B 
{ Alt-J 
{ Alt-K 
{ Alt-L 
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EK ALT Z = #44; { Alt-Z } 
EK-ALT-X ::: #45; { Alt-X } 
EK-ALT-C = #46, { Alt-C } 
EK-ALT-V = #47; { Alt-V } 
EK-ALT-B = #4S; { Alt-B } 
EK-ALT-N = #49; { Alt-N } 
EK-ALT-M = #50; { Alt-M } 
EK-Fl = #59, { Fl } 
EK-F2 = #60; { F2 } 
EK-F3 = #61; { F3 } 
EK-F4 = #62; { F4 } 
EK-FS ::: #63; { F5 } 
EK-F6 = #64, { F6 } 
EK-F7 ::: #65; { F7 } 
EK-FS ::: #66; { FS } 
EK-F9 = #67; { F9 } 
EK-FlO ::: #68; { FlO } 
EK-HOME = #71; { Home } 
EK-CURSOR UP = #72; { Cursor omhoog } 
EK-PGUP = #73; { Page Up } 
EK-CURSOR LEFT = #75; { Cursor links } 
EK-CURSOR-RIGHT = #77; { Cursor rechts } 
EK-END = #79; { End } 
EK-CURSOR DOWN = #80; { Cursor omlaag } 
EK-PGDN = #81; { Page Down } 
EK-INS = #82; { Ins } 
EK-DEL = #83; { Del } 
EK-SHIFT Fl = ,S4; { Shift-Fl } 
EK-SHI FT-F2 = #S5; { Shift-F2 } 
EK-SHIFT-F3 = #86; { Shift-F3 } 
EK-SHIFT-F4 = #S7; { Shift-F4 } 
EK-SHIFT-F5 = #88; { Shift-F5 } 
EK-SHIFT-F6 = #89; { Shift-F6 } 
EK-SHIFT-F7 = #90; { Shift-F7 } 
EK-SHIFT-FS = #91; { Shift-FS } 
EK-SHIFT-F9 = #92; { Shift-F9 } 
EK-SHIFT-FIO = #93; { Shift-FlO } 
EK-CTRL F1 = #94; { Control-Fl } 
EK-CTRL-F2 = #95; { Control-F2 } 
EK-CTRL-F3 = #96; { Control-F3 } 
EK-CTRL-F4 = #97; { Control-F4 } 
EK-CTRL-F5 = #98; { Control-F5 } 
EK-CTRL-F6 = #99; { Control-F6 } 
EK-CTRL-F7 = #100; { Control-F7 } 
EK-CTRL-FS = #101; { Control-F8 } 
EK-CTRL-F9 = '102; { Control-F9 } 
EK-CTRL-FlO = '103; { Control-FlO } 
EK-ALT Fl = #104; { Alt-Fl } 
EK-ALT-F2 = #105; { Alt-F2 } 
EK-ALT-F3 = #106; { Alt-F3 } 
EK-ALT-F4 = #107; { Alt-F4 } 
EK-ALT-F5 :: #lOS; { Alt-F5 } 
EK-ALT-F6 :: #109; { Alt-F6 } 
EK-ALT-F7 = #110; { Alt-F7 } 
EK-ALT-F8 = #111; { Alt-FS } 
EK-ALT-F9 = #112; { Alt-F9 } 
EK-ALT-FI0 = #113; { Alt-FlO } 
EK-CTRL PRTSC = #114; { Control-PrintScreen } 
EK-CTRL-LEFT = #115; { Control-Cursor links } 
EK-CTRL-RIGHT = #116; { Control-Cursor rechts } 
EK-CTRL-END = #117; { Control-End } 
EK-CTRL-PGDN = #l1S; { Control-Page Down } 
EK-CTRL-HOME = #119; { Control-Home } 
EK-ALT'1 = '120; { Alt-1 } 
EK-ALT-2 = #121; { Alt-2 } 
EK-ALT-3 = #122; { Alt-3 } 
EK-ALT-4 = #123, { Alt-4 } 
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EK ALT 5 
EK-ALT-6 
EK-ALT-7 
EK-ALT-S 
EK-ALT-9 
EK-ALT-O 
EK-ALT-MIN 
EK-ALT-EQ 
EK-CTRL PGUP 
EK-Fll -
EK-F12 
EK-SHIFT Fll 
EK-SHIFT-F12 
EK-CTRL Fll 
EK-CTRL-F12 
EK-ALT Fll 
EK-ALT-F12 

Implementation 
end. { unit KeyCodes } 

= #124; 
= #125; 
= #126; 
= #127; 
= #12S; 
... #129; 
= #130; 
= #131; 
= #132; 
= #133; 
= #134; 
= #135; 
= #136; 
= #137; 
= #13S; 
... #139; 
... '140; 

{ Alt-5 
{ Alt-6 
{ Alt-7 
{ Alt-S 
{ Alt-9 
{ Alt-O 
{ Alt-minteken (-) 
{Alt-isteken (=) 
{ Control-Page Up 
{ Fll 
{ F12 
{ Shift-Fll 
{ Shift-F12 
{ Control-Fll 
{ Control-F12 
{ Alt-Fll 
{ Alt-F12 
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15. unit LAYOUT.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit LAYOUT *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Bevat routines voor het opbouwen van de in het *} 
{* Trekproef-Analyse Proqramma benodigde schermen. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 15 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziqing 22 oktober 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor omvormtechnoloqie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Proqramma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

unit Layout; 

{***************************************************************************} 
{* Deciaratie-qedeeite *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses Crt, Definit, Dat_tijd, Vid_buff; 

type {*** Toon kadertype: weI of qeen kader tonen ***} 
Toon_kadertype = (Kader, Zonder_kader); 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 

Uit 

Bepaal_schermkleuren(Var Kl_voorqrond, KI_achterqrond: Byte); 

Bepaalt de op dit moment qeldende voor- en achtergrondkleur van 
de actieve window. Kleuren worden afqeleid uit de TextAttr
variabele, waarvan de 4 meest siqnificante bits de achterqrond
kleur aanqeven en de 4 minst siqnificante bits de voorqrondkleur. 
Kl voorqrond -> qeldende voorqrondkleur van de actieve window; 
Kl-achterqrond -> qeIdende ahterqrondkleur van de actieve window. 

Procedure WriteAcc(Tekststrinq: Strinq; KI_tekst, Kl_achterqr: Byte); 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

Tekststrinq -> tekst die in inverse-video moet worden afqebeeld. 
Kl tekst -> tekstkleur; 
Kl-achterqr -> kleur tekstachterqrond; 
Accentueert een stuk tekst door dit in een 
drukken, waarna de oorspronkelijke kleuren 

andere kleur af te 
weer worden hersteld. 

Procedure Centreer(Tekststrinq: Strinq; Y_pos: Inteqer); 
{* 

In 

*} 

Functie 
Uit 

Tekststrinq -> tekst die binnen de huiduqe actieve window 
qecentreerd moet worden; 

Centreert de opgeqeven tekst binnen de huidige actieve window; 
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Procedure Toon kader(Pos X lb, Pos Y lb, Pos X ro, Pos Y ro: Integer; 
- Kader=voorgrond~ Kader_achtergrond:-Byte); 

{* 
In 

Functie 

nit 
*} 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 
Uit 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 
Uit 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 
Uit 

Pos_X_lb, Pos Y lb -> co8rdinaten hoek linksboven kader 
(relatief t.o.v. window); 

Pos_X_ro, Pos Y ro -> co8rdinaten hoek rechtsonder kader 
(relatief t.o.v. window); 

Kader_voorgrond -> kleur kader; 
Kader achtergrond -> achtergrondkleur kader; 
Aanmaken van een kader met de opgegeven maten. 

LET OP: Deze routine wist alle informatie die binnen het te 
plaatsen kader staat. Maak daarom altijd eerst het kader 
en zet dan pas tekst in dit kader. 

Selecteert het hele scherm als window. 

Toon_titelbalk_boven(Padnaam: string); 

Padnaam -> geeft aan waar men zich in het programma bevindt; 
Toont de bovenste titelbalk. Zie schermontwerp voor inhoud. 

Toont de onderste titelbalk. Zie schermontwerp voor inhoud. 

Procedure Selecteer_werkgebied(Kaderoptie: Toon_kadertype); 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

Kaderoptie -> geeft aan of 
moet worden: 

Selecteert het werkgebied. 
en onderste titelbalk. Zie 
afmetingen. 

een kader om het werkgebied getekend 
- Kader, teken kader; 
- Zonder kader, teken geen kader; 
Dit is het gebied tussen de bovenste 
schermontwerp voor precieze 

Procedure Toon_horizontale_lijn(Y_pos: Integer; Lijnkleur: Byte); 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

Y~s -> regel waarop de lijn moet worden getoond (relatief 
t.o.v. de actieve window); 

Lijnkleur -> kleur van de te tonen lijn; 
Tekent een horizontale lijn over de gehele breedte van de actieve 
window. 
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{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const LB HOEK = #201; 
RB-HOEK = #187; 
LO-HOEK = #200; 
RO-HOEK = #188; 
LIJN HOR = #205; 
LIJN-VERT = #186; 

{*** Interne routine ***} 

Procedure Rel naar abs(Rel X, Rel Y: Integer; Wind lb: Word; 
- - Var-Abs_X,-Abs_Y: Inteqer);-

{* 
In Rel X, Rel Y -> coordinaten relatief t.o.v. window; 

Wind lb - -> linker bovenhoek window in absolute coordinaten 
(= WindMin); 

Functie Converteert relatieve window-coordinaten om naar absolute 
scherm-coordinaten; 

uit 
*} 
begin 

Abs_X, Abs Y -> absolute scherm-coordinaten; 

Abs X := Lo(Wind lb) + Rel Xi 
Abs-Y := Hi(Wind-lb) + Rel-Y; 

end; { Interne procedure Rel-naar abs } 

{*** Einde interne routine ***} 

Procedure Bepaal schermkleuren(Var Kl_voorqrond, Kl_achterqrond: Byte); 
begin -

{ Achtergrondkleur actieve window: 4 meest significante bits TextAttr. 
Shift-right 4 (SHR 4) levert de qewenste achterqrondkleur. } 

Kl_achterqrond := (TextAttr SHR 4); 

{ Voorgrondkleur actieve window: 4 minst siqnificante bits TextAttr. 
Waarde TextAttr - 16 * achterqrondkleur levert gewenste voorgrondkleur. } 

Kl voorqrond := TextAttr - (16 * Kl achtergrond); 
end;-{ Procedure Bepaal_schermkleuren-} 

Procedure WriteAcc(Tekststring= strinq; Kl_tekst, Kl_achterqr: Byte); 

var Oorspr voorqr Byte; 
oorspr:achtergr : Byte; 

begin 
{ Bepaal huidiqe schermkleuren } 
Bepaal_schermkleuren(Oorspr_voorqr, Oorspr_achterqr); 

{ Inverse video } 
TextColor(Kl tekst); 
TextBackground(Kl_achterqr); 

Write(Tekststrinq); 

{ Herstel oorspronkelijke schermkleuren } 
Textcolor(Oorspr voorqr); 
TextBackqround(Oorspr achterqr); 

end; { WriteAcc } -
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Procedure Centreer(Tekststring: string; Y_pos: Integer); 

var Totale breedte 
centreerstring 
X_pos 

begin 

Integer; 
String; 
Integer; 

{ Bepaal de breedte van de actieve window } 
Totale_breedte := Lo(WindMax) - Lo(WindMin); 

if (Length (Tekststring) > Totale breedte) then 
Centreerstring := Copy(Tekststring, 1, Totale breedte) 

else -
Centreerstring := Tekststring; 

{ Centreer tekst } 
X pos := «Totale breedte - Length(Centreerstring» DIV 2) + 1; 
GotoXY(X-pOS, Y-pos); Write(Centreerstring); 

end; { Procedure Centreer } 

Procedure Toon kader(Pos X lb, Pos Y lb, Pos X ro, Pos Y ro: Integer; 
- Kader:voorgrond; Kader_achtergrond:-Byte); 

var Teller 
Oorspr voorgr 
Oorspr-achtergr 
oorspr-WindMin 
Oorspr-WindMax 
~sXlli,~sYTh 
~s:X:ro, ~s:Y:ro 

begin 

Integer; 
Byte; 
Byte; 
Word; 
Word; 
Integer; 
Integer; 

{ Bewaar oorspronkelijke window-afmetingen } 
Oorspr WindMin := WindMin; 
oorspr:WindMax := WindMax; 

{ Bewaar oorspronkelijke schermkleuren } 
Bepaal_schermkleuren(Oorspr_voorgr, Oorspr_achtergr); 

{ Zet relatieve window-coordinaten om naar schermcoordinaten } 
ReI naar abs(Pos X lb, Pos Y lb, Oorspr WindMin, ~s X lb, ~s Y lb); 
Rel:naar:abs(pos:x:ro, Pos:Y:ro, Oorspr:WindMin, ~s:x:ro, ~s:Y:ro); 

{ Wis kadergebied } 
Window(~s X lb, ~s Y lb, ~s_X_ro, ~s_Y_ro); 
TextColor(Kader voorgrond); 
TextBackground(Kader achtergrond); 
ClrScr; -

{ Teken kader } 
Schrijf video buffer(~s X lb, ~s Y lb, Ord(LB HOEK»; 
for Teller :=-(~s X lb + 1) to (Abs-X ro - 1) do 

Schrijf video buffer(Teller, ~s Y-lb, Ord(LIJN HOR»; 
Schrijf vIdeo buffer(~s X ro, ~s-Y-lb, Ord(RB HOEK»; 
for Teller :=-(~s Y lb + 1) to (Abs-Y ro - 1) do 
begin - - - -

Schrijf video buffer(~s X lb, Teller, Ord(LIJN VERT»; 
Schrijf-video-buffer(~s-X-ro, Teller, Ord(LIJN-VERT»; 

end; - - - - -
Schrijf video buffer(~s X lb, ~s Y ro, Ord(LO HOEK»; 
for Teller :=-(~S X lb + 1) to (Abs-X ro - 1) do 

Schrijf video buffer(Teller, ~s Y-ro, Ord(LIJN HOR»; 
Schrijf_vIdeo_buffer(~s_X_ro, ~s:Y:ro, Ord(RO_HOEK»; 

{ Herstel oorspronkelijke schermkleuren } 
TextColor(Oorspr_voorgr); 
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TextBackground(Oorspr_achtergr); 

{ Herstel oorspronkelijke window-afmetingen } 
WindMin := Oorspr WindMin; 
WindMax := oorspr-WindMax; 

end; { Procedure Toon_kader } 

Procedure Selecteer hele scherm; 
begin - -

Window(l, 1, 80, 25); 
end; { Procedure Selecteer_hele_scherm } 

Procedure Toon titelbalk boven(Padnaam: String); 
begin - -

Window(l, 1, 80, 3); 
TextBackground(KL TBB ACHTERGROND); 
Textcolor(KL_TBB_VOORGROND); 

Toon_kader(l, 1, 80, 3, KL_TBB_KADER, KL_TBB_ACHTERGROND); 

GotoXY(3, 2); Write(Padnaam); 
end; { Procedure Toon_titelbalk_boven } 

Procedure Toon titelbalk onder; 
begin - -

Window(l, 23, 80, 25); 
TextBackground(KL TBO ACHTERGROND); 
Textcolor(KL_TBO_VOORGROND); 

Toon_kader(l, 1, 80, 3, KL_TBO_KADER, KL_TBO_ACHTERGROND); 

Centreer(EIGENAAR, 2); 

TextColor(KL TBO DATUMTIJD); 
GotoXY(3, 2); wrIte(Haal datum(Tekst»; 
GotoXY(74, 2); Write(HaaI tijd); 

end; { Procedure Toon_titelbalk_onder } 

Procedure Selecteer werkgebied(Kaderoptie: Toon_kadertype); 
begin -

if (Kaderoptie = Kader) then 
begin 

Window(l, 4, 80, 22); 
Toon kader(l, 1, 80, 19, KL_WERK KADER, KL WERK ACHTERGROND); 

end; -

Window(2, 5, 79, 21); {Window-afmetingen binnen kader } 
TextBackground(KL WERK ACHTERGROND); 
TextColor(KL WERK-VOORGROND); 

end; { Procedure selecteer_werkgebied } 

Procedure Toon_horizontale_lijn(Y_pos: Integer; Lijnkleur: Byte); 

var Teller : Integer; 
Oorspr voorgr Byte; 
oorspr:achtergr: byte; 

begin 
{ Bewaar oorpronkelijke schermkleuren } 
Bepaal_schermkleu~en(oorspr_voorgr, oorspr_achtergr); 

TextColor(Lijnkleur); 
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for Teller := 1 to (Lo(WindMax) - Lo(WindMin) + 1) do 
begin 

GotoXY(Teller, Y-pos); Write(LIJN_HOR); 
end; 

{ Herstel oorspronkelijke schermkleuren } 
TextColor(Oorspr voorgr); 
TextBackground(Oorspr achtergr); 

end; { Procedure Toon_horizontale_lijn } 

end. { Unit Layout.pas } 
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16. unit KENU.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* Unit MENU *} 
{* Versie 1.0 *} 
{* Functie Biedt routines voor het aanmaken van een keuze- *} 
{* menu. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 17 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 3 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

Unit Menu; 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses Crt, Definit, KeyCodes, Invoer, Geluid, Cursor, Layout; 

Procedure Initialiseer_menu; 
{* 

In 
Functie Zet het aantal aanwezige menu-items op nul: menu-record is leeg. 
Uit 

*} 

Procedure Menu item(Select kar: Char; Itemstring: String; 
- x_pOS,-Y_pos: Integer); 

{* 
In 

Functie 

Uit 
*} 

Select kar -> karakter waarmee menu-item kan worden geselecteerd; 
Itemstring -> tekst menu-item; 
X_pos, Y_pos -> positie waar dit menu-item in het huidige window 

moet worden geplaatst; 
Voegt een menu-item toe aan het menu-record. 
MAX MENU ITEMS bevat het maximale aanta1 keren dat deze functie 
mag-worden aangeroepen voor het opbouwen van een menu. 

Procedure Toon_menu; 
{* 

*} 

In 
Functie 
Uit 

Toont de menu-items uit het menu-record op het scherm. 
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Function Lees menukeuze: Char; 
{* -

In 
Function : Leest een menukeuze uit de menu-items in het menu-record. 

Retourneert de menukeuze of een speciale toets, namelijk escape, 
return of Fl (help). Nadat op Fl gedrukt is, zal nog eens de 
functie Lees menukeuze moeten worden aangeroepen om een geldige 
menukeuze te-verkrijgen. De reden hiervoor is de volgende: 
Omdat de help-boodschappen in het Trekproef-Analyse Programma 
per onderdeel gegroepeerd zijn, moet de 'uses' lijst van deze 
unit per onderdeel worden aangepast om de betreffende help
boodschappen te vinden. Dit betekent dat deze unit dan echter 
niet meer universeel inzetbaar is. Daarom is besloten de help
afhandeling buiten deze unit te laten plaatsvinden. 
Indien het menu geen menu-items bevat, wordt EK NULL 
geretourneerd. 

Uit 
*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const MAX_HENU_ITEMS = 15; { Maximale aantal menu-items in het menu-record } 

type Menu_item_type = Record 
Item X 
Item-Y 
Item-selectie 
Item-tekst 

end; 

Menu_rec_type = Record 

Integer; 
Integer; 
Char; 
String; 

Aantal menu items 
Default Item 
Selectiestring 

Integer; 
Integer; 
String[MAX HENU ITEMS]; 
{ Bevat alIe Item-

Item 

end; 

selectie-karakters: nodig voor 
controle ingvoerde menukeuze } 

Array[l •• MAX HENU ITEMS] of 
Menu item_tyPe; -

var Menu record Menu_rec_type; 

{*** Interne routines ***} 

Procedure Toon_item_inverSe(Index: Integer); 
{* 

In Index -> item-array-index: geeft aan welk menu-item invers moet 
worden weergegeven, 

*} 

Functie 
Uit 

Geeft het opgegevens menu-item invers weer; 

begin 
with Menu record do 
begin 

if (Index <= Aantal menu items) then 
begin - -

with Item[Index1 do 
begin 

GotoXY(Item_x + 4, Item_Y); 
WriteAcc(' , + Item tekst + ' " 

end; -
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end; 
end; 

end; { Interne procedure Toon_item_inverse } 

Procedure Toon_item_normaal(Index: Integer); 
{* 

In : Index -> item-array-index: geeft aan welk menu-item normaal (dus 
in de voor deze window geldende voor- en achtergrond
kleur) moet worden weergegeven; 

Functie 
Uit 

Geeft het opgegeven menu-item in de geldende schermkleuren weer; 

*} 
begin 

with Menu record do 
begin 

if (Index <= Aantal menu items) then 
begin - -

with Item(Index] do 
begin 

GotoXY(Item X + 4, Item_Y); Write(' • + Item tekst + • ')1 
end; -

end; 
end; 

end; { Interne procedure Toon_item_normaal } 

{*** Einde interne routines ***} 

Procedure Initialiseer menu; 
begin -

with Menu record do 
begin 

Aantal menu items := 0; 
Default item := 1; 
selectiestring := I'; 

end; 
end; { Initialiseer_menu } 

Procedure Menu item(Select kar: Char; Itemstring: String; 
- X_POS,-y_pos: Integer); 

begin 
with Menu record do 
begin 

if (Aantal menu items < MAX_MENU_ITEMS) then 
begin - -

Inc(Aantal menu items); 
Selectiestring := Selectiestring + Select_karl 
with Item[Aantal menu items] do 
begin --

Item X := X pos; 
Item-Y := Y-pos; 
Item-selectIe := Select karl 
Item-tekst := Itemstring; 

end; 
end; 

end; 
end; { Menu item } 

Procedure Toon_menu; 

var Teller : Integer; 

begin 
with Menu record do 
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begin 
if (Aantal menu items > 0) then 
begin - -

for Teller := 1 to Aantal menu items do 
begin 

with Item[Teller] do 
begin 

GotoXY(Item X, Item_Y); Write(Item_Selectie, , - ',Item_tekst); 
end; -

end; 
end; 

end; 
end; { Toon_menu } 

Function Lees menukeuze: Char; 

var Goede keuze 
Keuze-

Boolean; 
String; 
Char; Sp toets 

Item index Integer; { Geeft aan welk menu-item invers getoond wordt } 

begin 
with Menu record do 
begin 

if (Aantal menu items > 0) then 
begin - -

Item index := Default item; 
Toon-item_inverse(Item_index); 

Goede keuze := False; 
while-(NOT Goede keuze) do 
begin -

Leesveld(Keuze, ", Invoer string, 0, 1, 1, Onzichtbaar, Sp_toets); 
if (NOT (Keuze = I'» then-
begin {Karakter ingevoerd } 

Keuze[l] := UpCaSe(Keuze[l]); 
if (POS(Keuze, Selectiestring) <> 0) then 
begin 

Lees menukeuze := Selectiestring[Pos(Keuze, Selectiestring)]; 
Goede keuze := True; 
Toon Item normaal(Item index); 
Default item := POS(Keuze, Selectiestring); 
Toon item inverse(Default item); 

end - - -
else 
begin 

Cursor uit; 
Waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -
end 
else 
begin {Speciale toets ingevoerd } 

case Sp toets of 
EK F1- begin 

Lees menukeuze := Sp toets; 
Default item := Item-index; 
Goede keuze := True;-

end; -

begin 
Toon item normaal(Item index); 
if (Item Index > 1) then 

DeC(Item index) 
else -

Item index := Aantal menu_items; 
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Toon item inverse(Item index); 
end; - - -

EK CURSOR DOWN: begin 

ENTER 

ESCAPE 

else {Niet 
begin 

Toon item normaal(Item index); 
if (Item Index < AantaI_menu_items) then 

InC(Item index) 
else -

Item index := 1; 
Toon item inverse(Item index); 

end; - - -

begin 
Lees menukeuze :- Selectiestring[Item index]; 
Goede keuze :- True; -
DefauIt item := Item index; 

end; - -

begin 
Lees menukeuze := ESCAPE; 
Goede keuze := True; 

end; -
toegestane speciale toets } 

Cursor uit; 
Waarschuwingstoon; 
Cursor aan; 

end; -
end; 

end; 
end; 

end 
else 

Lees 
end; 

menukeuze := EK_NULL; { Menu bevat geen items } 

end; { Lees_menukeuze } 

end. { Unit Menu.pas } 
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17. unit KGG IO.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit MGG 10 *} 
{* Versie : 1.0- *} 
{* Functie De routines in deze unit worden gebruikt voor het *} 
{* lezen en schrijven van de MGG-gegevens. *} 
{* *} 
{* De interne structuur van de MGG-files in versie *} 
{* 3.02 van het Trekproef-Analyse Programma verschilt *} 
{* van de interne structuur die in voorgaande versies *} 
{* gebruikt is. Daarom zijn er tevens routines opge- *} 
{* nomen voor het converteren van de oude MGG-files. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal vereie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 16 november 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 9 januari 1993 *} 
{* *} 
{* Copyright (Cl Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Dos, 
{ Library } Int_opsl, Invoer; 

type {*** Type MGG-file (oude of nieuwe versie) ***} 
MGG_type = (OUd_type_MGG, V3_02_type_MGG); 

Function Bepaal_MGG_versie{MGG_naam: String): MGG_type; 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

MGG_naam -> naam en volledige directory-pad van de onderzoeken 
MGG-file; 

Bepaalt of de betreffende MGG-file van het in het Trekproef
Analyse Programma versie 3.02 gebruikte type is, of dat het zich 
hier handelt om een ouder type MGG-file met een afwijkende in
terne structuur. 
Opmerking: er wordt NIET getest of de betreffende MGG-file 
bestaat. Is dit niet het geval, dan is de retourwaarde onbepaald. 
Retourneert het type MGG-file (oud type of V3.02 type). 

: --

Procedure Lees_oude_MGG(MGG_naam: String); 
{* 

In MGG_naam -> naam en volledige directory-pad van de te lezen 
MGG-file; 

Functie Leest de gegevens uit de betreffende (oude type) MGG-file en zet 
deze in de Trekproefgegevens store (zie unit Int opsl). 
Opmerking: er wordt NIET getest of de betreffende MGG-file 
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Uit 
*} 

bestaat en of deze inderdaad van het oude type is. Wanneer aan 
een van deze voorwaarden niet is voldaan, dan zal deze proce
dure worden afgebroken. 

Procedure Lees_V3_02_MGG(MGG_naam: string); 
{* 

In MGG naam -> naam en volledige directory-pad van de te lezen 
- MGG-file; 

Functie Leest de gegevens uit de betreffende (versie 3.02 type) MGG-file 
en zet deze in de Trekproefgegevens store (zie unit Int opal). 
Opmerking: er wordt NIET getest of de betreffende MGG-flle 
bestaat en of deze inderdaad van het versie 3.02 type ia. Wanneer 
aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, dan zal deze proce
dure worden afgebroken. 

Uit 
*} 

Procedure Bewaar_V3_02_MGG(MGG_naam: string); 
{* 

In MGG_naam -> naam en volledige directory-pad van de te lezen 
MGG-file; 

Functie Bewaart de MGG-gegevens in de vorm van een versie 3.02 type 
MGG-bestand. De MGG-gegevens zijn afkomstig uit de Trekproef
gegevens store (zie unit Int opsl). 
opmerking: er wordt NIET getest op voldoende schrijfruimte op de 
doel-disk(ette) en (i.g.v. diskette) op schrijfbescherming. 
Wanneer de MGG-gegevens niet kunnen worden bewaard, wordt deze 
procedure afgebroken. 

Uit 
*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

Function Bepaal_MGG_versie(MGG_naam: string): MGG_type; 

var MGG file Text; 
Teststring : String[30]; 

begin 
Assign(MGG file, MGG_naam); 
{$I-} -
Reset(MGG file); 
ReadLn(MGG file, Teststring); {Lees eerste regel van de MGG-file } 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

if (Copy (Teststring, 1, 5) = 'Datum') then 
{ V3.02 type MGG-file } 
Bepaal MGG versie := V3 02 type MGG 

else - - - - -
{ OUd type MGG-file } 
Bepaal MGG versie := Oud type MGG; 

Close(MGG file); --
~; -

end; { Functie Bepaal_MGG_versie } 
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Procedure Lees_oude_MGG(MGG_naam: string); 

var MGG file Text; 
MGG:regel : String[79]; 

begin 
Assign(MGG file, MGG_naam); 
{$I-} -
Reset(MGG file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

ReadLn(MGG file, MGG regel); 
Datum := Copy(MGG regel, 1, 6); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
Werkstoffnummer := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
Materiaalsoort := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
Plaatdikte-:= String-naar real(MGG regel); 
ReadLn(MGG file, MGG-regel); -
Richting tov walsr :~ String naar real(MGG regel); 
ReadLn(MGG fIle, MGG regel);- - -
Herkomst materiaal :~ Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Operator :~ Copy(MGG-regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG-regel); 
Projectleider := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
BanksnelheId := String naar real(MGG regel); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Opm mbt trekproef1 :~ Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Opm mbt trekproef2 :~ Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Opm mbt trekproef3 :~ Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Merk trekbank := copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
Type bank := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
Serienummer := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
DataTakerproef := Copy(MGG regel, 1, 1); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
Commandoreg DataTaker1 := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Commandoreg DataTaker2 := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Commandoreg DataTaker3 := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Commandoreg DataTaker4 := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Wijzigingsdatum := COPY(MGG regel, 1, 6); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
Naam wijziger := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); 
Opm mbt wi)ziging1 :~ Copy(MGG regel, 1, 50); 
ReadLn(MGG file, MGG regel); -
Opm mbt wi)ziging2 :~ Copy(MGG regel, 1, 50); 

end; - - -
Close(MGG file); 

end; -
end; { Procedure Lees oude MGG } 
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var MOO file 
Dummy 
Moo_regel 

Text; 
String(30); 
string[79] ; 

begin 
Assign(MGG file, MGG_naam); 
{$I-} -
Reset(MOO file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

ReadLn(MGG file, Dummy, MGG regel); 
Datum := copy(MGG regel, 1,-6); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MOO regel); 
Werkstoffnummer := Copy(MGG-regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MGG-regel); 
Materiaalsoort := Copy(MOO regel, 1, 30); 
ReadLn(MOO file, Dummy, MaG regel); 
Plaatdikte-:= string naar real(MOO regel); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MGG regel); 
Richting tOY walsr := String naar real(MOO regel); 
ReadLn(MGG fIle, Dummy, MGG regel); -
Herkomst materiaal := Copy(MOO regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MGG regel); 
Operator :~ Copy(MGG regel,-1, 30)1 
ReadLn(MGG file, Dummy, MGG regel); 
Projectleider := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MGG regel); 
BanksnelheId := String naar-real(MGG regel); 
ReadLn(MGG file, Dummy~ MGG-regel); -
Opm mbt trekproef1 := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MOO file, Dummy, MOO regel); 
Opm mbt trekproef2 := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MOO regel); 
Opm mbt trekproef3 := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MOO file, Dummy, MGG regel); 
Merk trekbank := Copy(MOO regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MGG regel); 
Type bank := Copy(MOO regel~ 1, 30); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MOO regel); 
Serienummer := Copy(MOO regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, Dummy,-MGG regel); 
DataTakerproef := Copy(MGG regel, 1, 1); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MGG regel); 
Commandoreg DataTakerl := copy(MOO regel, 1, 30); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MGG regel); 
Commandoreg DataTaker2 := Copy(MGG regel, 1, 30); 
ReadLn(MOO file, Dummy, MGG regel); 
Commandoreg DataTaker3 := Copy(MOO regel, 1, 30); 
ReadLn(MOO file, Dummy, MGG regel); 
Commandoreg DataTaker4 := Copy(MOO regel, 1, 30); 
ReadLn(MOO file, Dummy, MOO regel); 
Wijzigingsdatum := Copy(MOO-regel, I, 6); 
ReadLn(MGG file, Dummy, MGG-regel); 
Naam wijziger := Copy(MOO regel, 1, 30); 
ReadLn(MOO file, Dummy, MGG regel}; 
Opm mbt wiJziging1 := Copy(MOO regel, 1, 50); 
ReadLn(MOO file, Dummy, MGG regel); 
Opm mbt wiJziging2 := Copy(MOO regel, 1, 50); 

end; - - -
Close(MGG file}; 

end; -
end; { Procedure Lees_V3_02_MGG } 
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var MGG file : Text; 

begin 
Assign(MGG file, MGG naam); 
{$I-} - -
Rewrite(MGG file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

write (MGG file, 'Datum (jjmmdd) :'); 
WriteLn(MGG-file, Datum); 
Write (MGG-file, 'Werkstoffnummer :'); 
writeLn(MGG-file, Werkstoffnummer); 
Write (MGG-file, 'Materiaalsoort :'); 
writeLn(MGG-file, Materiaalsoort); 
Write (MGG-file, 'Plaatdikte (mm) :'); 
writeLn(MGG-file, Real naar string(Plaatdikte, 2»; 
Write (MGG-file, 'Richting-t.o.v. walsrichting :'); 
WriteLn(MGG-file, Real naar string(Richting tov walsr, 0»; 
Write (MGG-file, 'Herkomst-materiaal - -:'); 
writeLn(MGG-file, Herkomst materiaal); 
Write (MGG-file, 'Operator :'); 
WriteLn(MGG-file, Operator); 
write (MGG-file, 'Projectleider :'); 
WriteLn(MGG-file, Projectleider); 
Write (MGG-file, 'Banksnelheid (mm/min) :'); 
WriteLn(MGG-file, Real naar string (Banksnelheid, 2»; 
Write (MGG-file, 'Opmerkingen m.b.t. trekproef :'); 
WriteLn(MGG-file, Opm mbt trekproefl); 
Write (MGG-file, , - - :'); 
writeLn(MGG-file, Opm mbt trekproef2); 
Write (MGG-file, , - - :'); 
WriteLn(MGG-file, Opm mbt trekproef3); 
Write (MGG-file, 'Merk trekbank :'); 
WriteLn(MGG-file, Merk trekbank); 
Write (MGG-file, 'Type bank :'); 
WriteLn(MGG-file, Type bank); 
Write (MGG-file, 'serIenummer :'); 
WriteLn(MGG-file, Serienummer); 
Write (MGG-file, 'DataTakerproef (J/N) :'); 
WriteLn(MGG-file, DataTakerproef); 
Write (MGG-file, 'Commandoregel 1 DataTaker :'); 
WriteLn(MGG-file, Commandoreg DataTakerl); 
Write (MGG-file, 'Commandoregel 2 DataTaker :'); 
writeLn(MGG-file, Commandoreg DataTaker2); 
Write (MGG-file, 'Commandoregel 3 DataTaker :'); 
WriteLn(MGG-file, Commandoreg DataTaker3); 
Write (MGG-file, 'Commandoregel 4 DataTaker :'); 
WriteLn(MGG-file, Commando reg DataTaker4); 
Write (MGG-file, 'Wijzigingsdatum (jjmmdd) :')i 
WriteLn(MGG-file, Wijzigingsdatum); 
Write (MGG-file, 'Naam wijziger :'); 
WriteLn(MGG-file, Naam wijziger); 
Write (MGG-file, 'Opmerking m.b.t. wijziging :'); 
WriteLn(MGG-file, Opm mbt wijzigingl); 
Write (MGG-file, , - - :'); 
writeLn(MGG-file, opm_mbt_wijziging2); 

end; -
Close(MGG file); 

end; -
end; { Procedure Bewaar V3 02 MGG } 

end. { Unit MGG_IO.pas } 
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18. unit SER IO.PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit : SER 10 *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie De routines in deze unit worden gebruikt voor het *} 
{* lezen en schrijven van de SER-gegevens. *} 
{* *} 
{* De interne structuur van de SER-files in versie *} 
{* 3.02 van het Trekproef-Analyse Programma verschilt *} 
{* van de interne structuur die in voorgaande versies *} 
{* gebruikt is. Daarom zijn er tevens routines opge- *} 
{* nomen voor het converteren van de oude SER-files. *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 18 november 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 18 november 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright eC) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses { Run-time lib } Dos, 
{ Library } Int_opsl; 

type {*** Type SER-file (oude of nieuwe versie) ***} 
SER_type = (Oud_type_SER, V3_02_type_SER); 

Function Bepaal_SER_versie(SER_naam: string): SER_type; 
{* 

In 

Functie 

Uit 
*} 

SER_naam -> naam en volledige directory-pad van de te onderzoeken 
SER-file; 

Bepaalt of de betreffende SER-file van het in het Trekproef
Analyse Programma versie 3.02 gebruikte type is, of dat het zich 
hier handelt om een ouder type SER-file met een afwijkende 
interne structuur. 
Opmerking: er wordt NIET getest of de betreffende SER-file 
bestaat. Is dit niet het geval, dat is de retourwaarde onbepaald. 
Retourneert het type SER-file (OUd_type of V3_02_type). 

Procedure Leee_oude_SER(SER_naam: string); 
{* 

In 

Functie 

SER naam -> naam en volledige directory-pad van de te lezen 
SER-file; 

Leest de gegevens uit de betreffende (oude type) SER-file en 
zet deze in de Trekproefgegevens store (zie unit Int opel). 
Opmerking: er wordt NIET getest of de betreffende SER-file 
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Uit 
*} 

bestaat. Is dit niet het geval, dan zal deze procedure worden 
afgebroken. 

Procedure Lees_V3_02_SER(SER_naam: String); 
{* 

In SER naam -> naam en volledige directory-pad van de te lezen 
SER-file; 

Functie Leest de gegevens uit de betreffende (versie 3.02 type) SER-file 
en zet deze in de Trekproefgegevens store (zie unit Int opsl). 
Opmerking= er wordt NIET getest of de betreffende SER-fIle 
bestaat. Is dit niet het geval, dan zal deze procedure worden 
afgebroken. 

Uit 
*} 

Procedure Bewaar_V3_02_SER(SER_naam: String); 
{* 

In SER naam -> naam en voledige directory-pad van de te bewaren 
- SER-file; 

Functie Bewaart de SER-gegevens in de vorm van een versie 3.02 type 
SER-bestand. De SER-gegevens zijn afkomstig uit de Trekproef
gegevens store (zie unit Int opsl). 
Opmerking: er wordt NIET getest op voldoende schrijfruimte op de 
doel-disk(ette) en (i.g.v. diskette) op schrijfbescherming. 
Wanneer de sER-gegevens niet kunnen worden bewaard, wordt deze 
procedure afgebroken. 

Uit 
*} 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const {*** Turbo Pascal foutcode (106) bij het optreden van een verkeerd 
numeriek formaat (text of real) bij het lezen van bestanden ***} 

INVALID NUMERIC FORMAT = 106; 

var SER file 
Dummy 

begin 

Text; 
: Real; 

Assign(SER file, SER_naam); 
{$I-} -
Reset(SER file); 
ReadLn(SER file, Dummy); 
{$I+} -
if (IOResult = INVALID NUMERIC FORMAT) then 

{ Error 106 - Invalid numeric format: gegevens oude type SER opgealagen 
ala real-getallen en niet als ASCII-tekst, zoals dit in de V3.02 type 
SER-files gebeurt } 

8epaal SER vereie := Dud type SER 
else - - --

8epaal SER versie := V3 02 type SER; 
Close(SER file); - - -

end; { Functie Bepaal_SER_versie } 
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Procedure Lees_oude_SER(SER_naam: string); 

var SER file 
SER-aantal metingen 
SER-metingen 
SER-moment dwarsdoorsnede 
SER-moment-eff spanning 
SER-moment-eff-rek 
SER-moment-breedte rek 
SER-moment-dikte rek 
SER-moment-anisotropiefactor 
MetIng teller 
Recordpointer 

begin 
Assign(SER file, SER_naam); 
{SI-} -
Reset(SER file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

File of Real; 
Integer; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Integer; 
Metingpointer; 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

Read(SER file, SER metingen); 
SER_aantal_metingen := Round(SER_metingen); 

{ Vul meting-records met SER-gegevens } 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
for Meting teller :~ 1 to SER aantal metingen do 
begin - --

Read(SER file, SER moment dwarsdoorsnede); 
Read(SER-file, SER-moment-eff spanning); 
Read (SER-file, SER-moment-eff-rek); 
Read (SER-file, SER-moment-breedte rek); 
Read (SER-file, SER-moment-dikte rek); 
Read (SER=file, SER=moment=anisotropiefactor); 

{ Vul meting-record } 
RecordpointerA.Moment dwarsdoorsnede := SER moment dwarsdoorsnede; 
RecordpointerA.Moment-eff spanning := SER-moment-eff spanning; 
RecordpointerA.Moment-eff-rek := SER-moment-eff-rek; 
RecordpointerA.Moment-breedte rek := SER-moment-breedte rek; 
RecordpointerA.Moment-dikte rek := SER-moment-dikte rek; 
RecordpointerA.Moment=anisotropiefactor := SER=moment=anisotropiefactor; 

{ Ga naar volgende meting-record } 
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
end; 
Close (SER file); 

end; -
end; { Procedure Lees_oude SER } 

var SER file 
SER-aantal metingen 
SER-metingen 
SER-moment dwarsdoorsnede 
SER-moment-eff spanning 
SER-moment-eff-rek 
SER-moment-breedte rek 
SER-moment-dikte rek 
sER-moment-anisotropiefactor 
MetIng teller 
Recordpointer 

Text; 
Integer; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Real; 
Integer; 
Metingpointer; 
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begin 
Assign(SER file, SER_naam)i 
{$I-} -
Reset(SER file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

ReadLn(SER file, SER metingen)i 
SER_aantal:metingen := ROund(SER_metingen); 

{ vul meting-records met SER-gegevens } 
Recordpointer := Ga naar eerste meting; 
for Meting teller :; 1 to SER aantal metingen do 
begin - --

Read (SER file, SER moment dwarsdoorsnede); 
Read (SER-file, SER-moment-eff spanning); 
Read (SER-file, SER-moment-eff-rek); 
Read (SER:file, SER-moment-breedte rek); 
Read (SER file, SER-moment-dikte rek); 
ReadLn(SER:file, SER:moment:anisotropiefactor); 

{ Vul meting-record } 
RecordpointerA.Moment dwarsdoorsnede := SER moment dwarsdoorsnedei 
RecordpointerA.Moment-eff spanning := SER-moment-eff spanning; 
RecordpointerA.Moment-eff-rek := SER-moment-eff-rek; 
RecordpointerA.Moment-breedte rek := SER-moment-breedte rek; 
RecordpointerA.Moment-dikte rek := SER-moment-dikte rek; 
RecordpointerA.Moment:anisotropiefactor := SER:moment:anisotropiefactor; 

{ Ga naar volgende meting-record } 
Recordpointer := Ga naar volgende meting; 

end; - - -
end; 
Close(SER file); 

e~; -
end; { Procedure Lees V3 02 SER } 

var SER file 
SER-metingen 
MetIng teller 
Bewaar:meting 

begin 

text; 
Real; 
Integer; 
Metingpointer; 

Assign(SER file, SER naam); 
{$I-} - -
Rewrite(SER file); 
{$I+} -
if (IOResult = 0) then 
begin 

with Trekproefgegevens store do 
begin -

Ser metingen := Aantal metingen; 
WriteLn(SER_file, SER_metingen); 

{ Bewaar aIle meting-gegevens } 
Bewaar meting := Ga naar eerate meting; 
for Meting teller :; 1 to Aantal metingen do 
begin - -

Write (SER file, Bewaar metingA.Moment dwarsdoorsnede); 
Write (SER-file, Bewaar-metingA.Moment-eff spanning); 
Write (SER-file, Bewaar-metingA.Moment-eff-rek); 
Write {SER~file, I I, Bewaar_metingA.Moment_breedte_rek)i { Spatie vanwege 
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neg. 

neg. 

waarde } 
Write (SER_file, 

waarde } 
WriteLn(SER_file, 

, , 

Bewaar_metingA.Moment_anisotropiefactor); 

{ Ga naar volgende meting-reocrd } 
Bewaar meting := Ga naar volgende meting; 

end; - - - -
end; 
Close(SER file); 

end; -
end; { Procedure Bewaar V3 02 SER } 

end. { Unit SER_IO.pas } 
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19. unit VZD BUFF. PAS. 

{***************************************************************************} 
{* *} 
{* unit VID BUFF *} 
{* Versie 1.0- *} 
{* Functie Bevat routines voor het rechtstreeks lezen van en *} 
{* schrijven naar de videobuffer. *} 
{* *} 
{* Opmerking *} 
{* De werking van enige van de hieronder beschreven *} 
{* procedures is onbekend wegens het niet vermelden *} 
{* van enig commentaar door de oorspronkelijke auteur *} 
{* *} 
{* Taal Borland Turbo Pascal versie 6.0 *} 
{* Systeemeisen IBM compatible XT of hoger *} 
{* EGA of VGA grafische kaart *} 
{* Auteur C.P.I. van de Werff *} 
{* Aanmaakdatum 19 oktober 1992 *} 
{* Datum laatste *} 
{* wijziging 21 oktober 1992 *} 
{* *} 
{* Copyright (C) Technische Universiteit Eindhoven, *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie. *} 
{* *} 
{* Gebruikt in Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 *} 
{* *} 
{* Opmerking De in deze unit gebruikte routines zijn oor- *} 
{* spronkelijk ontworpen en gerealiseerd door *} 
{* G.J.A. Markslag_ *} 
{* *} 
{***************************************************************************} 

{***************************************************************************} 
{* Declaratie-gedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Interface 

uses Dos, Crt; 

Procedure Schrijf_video_buffer(X-POs, Y_pos, Waarde: Integer); 
{* 

In 

Functie 

uit 
*} 

X-P0s, Y_pos -> schermpositie waar het karakter Waarde 
worden gezet; 

Waarde -> ASCII-code van het te tonen karakter; 
Schrijft het opgegeven karakter Waarde direct naar de 
videobuffer op een plaats overeenkomend met de SCHERM
positie (X_pos, Y-pos); 

Function Lees_video_buffer(X-pos, Y_pos: Integer): Integer; 
{* 

moet 

In X-pos, Y_pOS -> Schermpositie van het te lezen karakter; 
Functie : Leest een karakter direct uit de videobuffer. De plaats in de 

videobuffer komt overeen met de opgegeven SCHERM-positie. 
Retourneert het betreffende karakter; 

uit 
*} 
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Procedure 
{* 

In 
Functie 

Uit 
*} 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 
Uit 

Bewaar_scherm; 

Bewaart de inhoud, de actieve window-afmetinqen en de qeldende 
schermkleuren van het huidige scherm. 
Opmerkinq: Het is niet mogelijk om meer dan een scherm teqelijker

tijd te bewaren. Het voor de tweede keer aanroepen van 
Bewaar scherm zonder eerst Herstel scherm qedaan te 
hebben7 leidt tot het verlies van de scherminformatie 
van de eerste Bewaar_scherm-opdracht. 

Herstel_scherm; 

Herstelt het scherm dat met Bewaar scherm is opqeslaqen. 

{***************************************************************************} 
{* Implementatie-qedeelte *} 
{***************************************************************************} 
Implementation 

const LENGTE VIDEOBUFFER = 4096; { Videobuffer is 4096 bytes lanq } 

type Adrestype = { Segment en offset binnen dit segment v. e. bepaald adres } 
Record 

Segment Word; 
Offset in seg Word; 

e~; --

Bewaar_schermtype = { Noodzakelijke qeqevens om bewaard scherm weer te 
kunnen herstellen } 

Record 
{ Geqevens over het window dat op het moment van 

bewaren actief was } 
Act win hoek lb Word; { co6rd. hoek linksboven } 
Act-win-hoek-ro Word; { co6rd. hoek rechtsond. } 
Act-win-Cursor X : Integer; 
Act-win-Cursor-Y : Integer; 
Act-win-kleuren : Word; 
{ pointer naar locatie waar scherm wordt opqeslagen } 
Schermpointer : Pointer; 

end; 

var Scherm informatie : Bewaar_schermtype; 

{*** Interne routines ***} 

Procedure 
{* 

*} 

In 
Functie 

Uit 

Bepaal_buffer_startadres(Var Startadres: Adrestype); 

Bepaalt op welk adres de videobuffer voor de in deze computer 
aanwezige qrafische kaart beqint; 
Startadres -> record met daarin het segment en de offset binnen 

dit segment van het beqin van de videobuffer; 
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var Reg 
Mode 

begin 
Reg.ah := 15; 
Intr(16, Reg); 
Mode := Reg.al; 

Registers; 
Word; 

if «Mode = 7) OR (Mode = 2» then 
begin 

Startadres.Segment := $BOOO; 
Startadres.Offset in seg := $0000; 

end - -

{ Hercules } 

else { eGA, EGA en VGA } 
begin 

Startadres.Segment := $B800; 
Startadres.Offset in seg := $0000; 

end - -
end; { Interne functie Bepaal_buffer_startadres } 

{*** Einde interne routines ***} 

Procedure Schrijf_video_buffer(X_pos, Y_pos, Waarde: Integer); 

var Videobuffer : Adrestype; 

begin 
{ Bepaal segmentadres van de videobuffer } 
Bepaal_buffer_startadres(Videobuffer); 

Mem[Videobuffer.Segment : (Y pos - 1) * 160 + (X_pos - 1) * 2] := Waarde; 
end; { Procedure Schrijf_video:buffer } 

Function Lees_video_buffer(X_pos, Y_pos: Integer): Integer; 

var Videobuffer 
Waarde 

begin 

Adrestype; 
Integer; 

{ Bepaal segmentadres van de videobuffer } 
Bepaal_buffer_startadres(Videobuffer); 

Waarde := Mem[Videobuffer.Segment : (Y_pos - 1) * 160 + (X_POS - 1) * 2]; 
Lees video buffer := Waarde; 

end; {-Procedure Lees video buffer } 

Procedure Bewaar_scherm; 

var Bufferytr 
Videobuffer 

begin 

Pointer; 
Adrestype; 

With Scherm informatie do 
begin 

{ Bewaar informatie over de huidige actieve window } 
Act win hoek lb := WindMin; 
Act-win-hoek-ro := WindMax; 
Act-win-cursor X := WhereX; 
Act-win-cursor-Y := WhereY; 
Act-win-kleuren := TextAttr; 

{ Bepaal pointer naar videobuffer } 
Bepaal buffer startadres(Videobuffer); 
Buffer~tr :=-Ptr(Videobuffer.Segment, Videobuffer.Offset_in_seg); 
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{ Alloceer geheugen voor opslag scherm } 
GetMem(Schermpointer, LENGTE_VIDEOBUFFER); 

{ Bewaar scherm } 
Move(Buffer ptrA , schermpointerA

, LENGTE_VIDEOBUFFER); 
end; -

end; { Procedure Bewaar_Scherm } 

Procedure Herstel_scherm; 

var Buffer-ptr Pointer; 
Videobuffer : Adrestype; 

begin 
with Scherm informatie do 
begin 

if Schermpointer <> NIL then 
begin 

{ Bepaal pointer naar videobuffer } 
Bepaal buffer startadres(Videobuffer); 
Buffer:ptr :=-Ptr(Videobuffer.Segment, Videobuffer.Offset_in_seg); 

{ Herstel scherm } 
Move(SchermpointerA

, Buffer-ptrA, LENGTE_VIDEOBUFFER); 

{ Geef geheugen weer vrij } 
FreeMem(Schermpointer, LENGTE_VIDEOBUFFER); 

{ Herstel informatie over actieve window } 
WindMin := Act win hoek lb; 
WindMax := Act-win-hoek-ro; 
TextAttr := Act win kleuren; 
GotoXY(Act win cursor X, Act win cursor Y)i 

end; - - - - - -
end; 

end; { Procedure Heretel scherm } 

end. { Unit Vid buffer } 
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l:nleidinq. 

Binnen het Laboratorium voor Omvormtechnologie vormt de procesbe
schrijving van omvormende bewerkingen een van de hoofdonderzoeks
gebieden. Dit zijn bewerkingen waarbij een gewenste vormveran
dering wordt verkregen zonder dat er materiaalverlies optreedt 
(een voorbeeld hiervan is het persen van een autodeur uit een 
vlakke metaalplaat). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
verspanende bewerkingen, waarbij een gewenste vormverandering 
wordt verkregen door het overtollig materiaal te verwijderen 
(bijvoorbeeld door frezen of draaien). 

De ontwikkelde procesmodellen worden beschreven met behulp van 
de plasticiteitsmechanica en gekoppeld aan de ontwikkelde 
materiaalmodellen. Tevens vindt er een experimentele toetsing 
plaats. 

Bij omvormprocessen spelen onder andere de eigenschappen van het 
materiaal, waaruit het werkstuk gemaakt dient te worden, een 
grote rol. Om nu gefundeerde ui tspraken te kunnen do en over 
omvormende processen, zullen deze materiaaleigenschappen bekend 
moeten zijn. V~~r het bepalen hiervan staan het Laboratorium voor 
Omvormtechnologie verschillende methoden ter beschikking. E€m van 
deze methoden is de trekproef. 

V~~r de trekproef wordt een strip metaal (de trekstrip) ingeklemd 
in de twee inspanbekkens van de trekbank. Daarna wordt de trek
strip volgens de Iengte-hartlijn met een oplopende kracht belast, 
waardoor deze plastisch gaat deformeren (de strip wordt langer, 
terwijl de breedte en dikte afnemen). 

Tijdens het uitvoeren van de trekproef worden de trekkracht, 
breedte- en dikte-afname nauwkeurig gemeten. Dit gebeurt m.b.v. 
sensoren die op de trekbank zijn bevestigd. De signalen van deze 
sensoren gaan via de noodzakelijke versterkingsapparatuur naar 
een anaIoog/digitaal-converter (de DataTaker), die verbonden is 
met een computer. Hier worden de binnengekomen signalen geregi
streerd en verwerkt m.b.v. het Trekproef-Analyse Programma. 

Het Trekproef-Analyse Programma heeft twee hoofdtaken, nameIijk: 
- Het registreren en bewaren van de door de DataTaker naar de 

computer verzonden trekproef-gegevens (data acquisitie); 
- Het verwerken van deze trekproef-gegevens tot de gewenste 

materiaalparameters en het weergeven hiervan in grafieken en 
overzichten. 

Verder bevat het Trekproef-Analyse programma nog een aantal 
andere onderdelen, zoals een programma voor het maken van een 
overzicht van aIle trekproeven op een bepaald opslagmedium. 

In het eerste hoofdstuk van deze handleiding komen de minimum 
hardware-eisen van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 
aan hod. 
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Het tweede hoofdstuk beschrijft hoe het Trekproef-Analyse 
Programma versie 3.02 moet worden gestart. 

In het derde hoofdstuk wordt een schematische weergave van het 
Trekproef-Analyse Programma getoond. Met behulp van dit schema 
kan men eenvoudig zien waar men zich in het programma bevindt. 

De hoofdstukken vier tIm zeven behandelen de afzonderlijke 
onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02. 

Deze handleiding bestaat verder uit vier bijlagen. In de eerste 
bijIage wordt de opbouw van de trekproef beschreven. 

De tweede bijlage behandelt aIle fout-boodschappen die in het 
Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 voorkomen. Waar dit 
mogelijk is, zal tevens een oplossing voor de betreffende fout 
gegeven worden. 

In de derde bijlage worden problemen beschreven die kunnen op
treden tijdens het gebruik van het Trekproef-Analyse Programma. 

De vierde en Iaatste bijlage toont het standaard meetrapport dat 
in het verwerking-gedeelte kan worden afgedrukt. 

Dit verslag is geschreven n.a.v. de 16T stage van augustus 1992 
tIm januari 1993 in het Laboratorium voor Omvormtechnologie van 
de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens deze stageperiode 
zijn de volgende verslagen geschreven: 

stageverslag 1: jan. 1993, WPA 1450 - Introductie; 
Stageverslag 2 : jan. 1993, WPA 1451 - ontwerp deel 1: Het 

essential model; 
Stageverslag 3: jan. 1993, WPA 1452 - ontwerp deel 2: Het 

implementatiemodel; 
stageverslag 4: jan. 1993, WPA 1453 - Analyse; 
Stageverslag 5: jan. 1.993, WPA 1454 - Source-code programma-

onderdelen Trekproef-
Analyse Programma versie 
3.02; 

Stageverslag 6: jan. 1993, WPA 1455 - Source-code library-
bestanden Trekproef-
Analyse Programma versie 
3.02; 

Stageverslag 7: jan. 1993, WPA 1456 - Gebruikershandleiding. 
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Hoofdstuk 1 - Kinimale hardware-eisen Trekproef-Analyse 
Programma versie 3.02. 

De minimale hardware-eisen van het Trekproef-Analyse Programma 
zijn afhankelijk van de onderdelen die men van dit programma 
wenst te gaan gebruiken. 

V~~r het acquisitie-gedeelte gelden de volgende minimale 
hardware-eisen: 

IBM compatible PC/XT/ATj 
- 640 Kb RAM geheugen; 
- CGA grafische kaartj 
- 2 diskettestations (diskette-versie); 

1 diskettestation + harde schijf (harddisk-versie); 
(diskettestations moeten minimaal van het type 5.25" DD met een 
capaciteit van 360 Kb zijn); 

- MS-DOS besturingssysteem, versie 3.3 of hoger; 

V~~r het verwerking-gedeelte gelden de volgende minimale 
hardware-eisen: 

- IBM compatible PC/XT/ATj 
- 640 Kb RAM geheugen; 
- VGA grafische kaart; 
- 2 diskettestations (diskette-versie); 

1 diskettestation + harde schijf (harddisk-versie); 
(diskettestations moeten minimaal van het type 5.25" DD met een 
capaciteit van 360 Kb zijn)j 

- MS-DOS besturingssysteem, versie 3.3 of hoger; 

Het verwerking-gedeelte ondersteunt de volgende afdruk-appara
tuur: 

- HP LaserJet III laserprinter, aan te sluiten via de parallelle 
printerpoort (LPT1). Wordt gebruikt voor het afdrukken van het 
standaard meetrapport (incl. grafieken); 
Belangrijk: In het setup-menu van de printer moet de optie 
'page protection' op A4 worden gezet. Gebeurt dit niet, dan is 
de kans groot dat de printer niet in staat is om de in het 
verwerking-gedeelte gemaakte grafieken af te drukken. Zie de 
printer-handleiding voor nadere details betreffende de page 
protection optie. 

- HPGL plotter (HP 747SA compatible), aan te sluiten via de 
tweede seriele poort (COM2). Wordt gebruikt voor het afdrukken 
van grafieken. 

Alleoverigeprogramma-onderdelen (hoofdmenu, trekproef-overzicht 
programma en extern installatieprogramma) lopen op beide bovenge
noemde hardware-configuraties. 
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Boofdstuk 2 - starten van het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02. 

Bij het start en van het Trekproef-Analyse Programma moet 
onderscheid gemaakt worden tussen de diskette-versie en harddisk
versie. 

2.1 starten van de diskette-versie van het acquisitie/verwerking
gedeelte: 

Indien de computer nog niet is ingeschakeld: 

- Doe de programma-diskette in station A (meestal linkse of 
bovenste diskettestation); 
Zet aIle benodigde randapparatuur (zoals beeldscherm, printer 
of plotter) aan; 

- zet de computer aan. 

Na een korte wachttijd zal het programma automatisch worden 
gestart en verschijnt het introductiescherm (figuur 4.1) van het 
Trekproef-Analyse Programma. 

Indien de computer reeds is ingeschakeld: 

- Doe de programma-diskette in station A (meestal linkse of 
bovenste diskettestation)i 

- zet aIle benodigde randapparatuur (indien di t nog niet het 
geval was) aani 

- Druk tegelijk op de toetsen ctrl, Alt en Delete. De computer 
zal nu opnieuw worden gestart. 

Na een korte wachttijd zal het programma automatisch worden 
gestart en verschijnt het introductiescherm (figuur 4.1) van het 
Trekproef-Analyse Programma. 

2.2 starten van de harddisk-versie van het acquisitie/verwerking
gedeelte. 

De manier van starten van de harddisk-versie hangt af van de 
manier waarop deze op de harddisk geinstalleerd is. 

Indien de computer nog niet is ingeschakeld: 

- Zet aIle benodigde randapparatuur (zoals beeldscherm, printer 
of plotter) aani 

- zet de computer aani 
- Indien na het starten van de computer een keuzemenu verschijnt 

waarin het Trekproef-Analyse Programma vermeld staat, dan moet 
de betreffende keuze worden geactiveerd. 
Verschijnt na het starten geen keuzemenu of het Trekproef
Analyse Programma komt niet in het menu voor, dan moet men naar 
de directory gaan waar het programma zich bevindt (vraag indien 
nodig de systeembeheerder voor hUlp). 
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Het Trekproef-Analyse Programma wordt vervolgens gestart door 
HOOFDHEN in te toetsen, gevolgd door de Enter-toets. Nu zal het 
introductiescherm (figuur 4.1) verschijnen. 

Indien de computer reeds is ingeschakeld: 

- Zet aIle benodigde randapparatuur (indien dit nog niet het 
geval was) aani 

- Druk tegelijk op de toetsen ctrl, Alt en Delete. De computer 
zal nu opnieuw worden gestart; 

- Indien na het starten van de computer een keuzemenu verschijnt 
waarin het Trekproef-Analyse Programma vermeld staat, dan moet 
de betreffende keuze worden geactiveerd. 
Verschijnt na het starten geen keuzemenu of het Trekproef
Analyse Programma komt niet in het menu voor, dan moet men naar 
de directory gaan waar het programma zich bevindt (vraag indien 
nodig de systeembeheerder voor hulp). 
Het Trekproef-Analyse Programma wordt vervolgens gestart door 
HOOFDHEN in te toetsen, gevolgd door de Enter-toets. Nu zal het 
introductiescherm (figuur 4.1) verschijnen. 

- 5 -



Hoofdstuk 3 - Schematische weerqave van de onderdelen van het 
Trekproef-Analyse Programma versie 3.02. 

Hoofdnenu 

Figuur 3.1 - Schema Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 

Opmerking 1: 
Voor een uitgebreide beschrijving van het acquisitie-gedeelte van 
het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 wordt verwezen naar 
de rapporten WPA 1351 tIm 1354 en WPA 1364 (gebruiker-handleiding 
acquisitie-gedeelte). 

Opmerking 2: 
Het externe programma voor het wijzigen van bepaalde instellingen 
van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 is nog niet 
gerealiseerd. 
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verwerkinq-qedeelte: 

Data 
verwerl::ing 

Verwerl:: 
bestaande 

Handmatige 
invoer 

5121 trelcproef trel::proef 5122 

I 

Wijzigbegin
afmetingen 

51211 trel::strip 

V 
LeesJmaal:: Leeslmaal:: Presentatie 

5ER- CNE- trekproof-
bestand bestand gegevens 

5123 5124 5125 

I 
Toon 
MGG

gegevens 

Toon meet-
geg. & af-
geleide geg. 

Toon 
materiaal-

parameters 

Maak 
subset 

I 
Rapporten Conversie 

en naar 
grafieken 5E-file 

51251 51252 51253 51254 151255 51256 

Toon 
standaard

grafiel:: 

512551 

Definieer 
grafiel:: 

512552 

Figuur 3.2 - Schema opbouw verwerking-gedeelte. 

Opmerking: 
De onderdelen handmatige invoer van de trekproex en conversie 
naar SE-xile zijn nog niet gerealiseerd. Wel is in het programma 
reeds rekening gehouden met het feit dat deze onderdelen in een 
later stadium kunnen worden toegevoegd. 
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Hoofdstuk 4 - Het boofdmenu-proqramma. 

Het hoofdmenu-proqramma staat centraal in het Trekproef-Analyse 
Proqramma versie 3.02. Vanuit dit menu kunnen de belangrijkste 
handelingen worden gestart. 

4.1 Invoeren van de toeqanqscode. 

TREKPROEF ANALYSE PROGRAMMA 

Data-Acquisitie en Verwerking PC <-> DataTaker DT100 

Copyright ec) 1992, versie 3.02 
Lab. voor Omvormtechnologie 
Tel: 040 - 474521 

Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers 
Ir. L.J.A. Houtackers 
Dhr. M. Th. de Groot 
W.J.C.M. Verstraelen 
C.P.I. van de Werff 

Voer toegangscode in: ~ •••••• ~ (.e poging) I 
Voer toegangscode in of druk <Esc> om het programma te beeindigen 

dd nnd. Jj j j Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

Figuur 4.1 - Introductiescherm. 

Het Trekproef-Analyse Programma is tegen oneigenlijk gebruik 
beschermd d.m.v. een toegangscode. Voordat U met het programma 
kunt werken zult U eerst de correcte toegangscode moeten 
invoeren. De correcte toegangscode is bekend bij de systeembe
heerder. 

Indien een foutieve toe gangs code is ingevoerd, dan verschijnt een 
fout-boodschap op het scherm (fout no. 002), waarna U de toe
gangscode opnieuw moet invoeren. In totaal krijgt U maximaal drie 
pogingen om de code correct in te voeren. Is ook de derde code 
fout, dan zal het programma worden beeindigd. Dit gebeurt ook als 
U in plaats van de toegangscode op Escape drukt. 

Wanneer de ingevoerde code correct is, verschijnt het hoofdmenu 
(figuur 4.2). 

Opmerking: 

Wanneer tijdens het starten van het Trekproef-Analyse Programma 
fouten optreden, dan worden deze in het introductiescherm 
getoond. 

De volgende fouten kunnen tijdens het starten optreden: 
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De gebruikte computer-configuratie bezit geen geldige grafische 
kaart. Indien dit het geval is, dan wordt een fout-boodschap 
(fout no. 001) getoond en wordt het programma beeindigd; 

- Het instellingen-bestand Trekprf.ins, dat een aantal voor het 
Trekproef-Analyse Programma belangrijke instellingen bevat, 
staat niet in de directory waar de overige programmabestanden 
zich bevinden. Hierdoor kan de uitvoering van het Trekproef
Analyse Programma niet worden voortgezet. In dit geval wordt 
een fout-boodschap (fout no. 003) getoond en wordt het 
programma beeindigd. 

4.2 Het boofdmenu. 

I S1: Hoofdmenu 

A - Data-acquisitie 

V - Data-verwerking 

o - Overzicht trekproeven op disk(ette) 

I - Verander programma-instellingen 

E - Einde Trekproef-Analyse Programma 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

dd nn::I. jj jj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

Figuur 4.2 - Hoofdmenu. 

uu:nm 

Men kan een menu-item kiezen op twee manieren kiezen: 
- door de letter die voor het betreffende menu-item staat vermeld 

in te toetsen; 
- door met behulp van de pijltjes-toetsen (omhoog en omlaag) de 

(blauwe) menubalk naar het betreffende menu-item te verplaatsen 
en vervolgens Enter te drukken. 

Menu
item: 

A. 

Uitleg: 

start het acquisitie-gedeelte van het trekproef-analyse 
Programma (hoofdstuk 5). Hiermee kunnen de trekproef
gegevens die de Datataker naar de computer stuurt worden 
geregistreerd en bewaard. 
Indien Uw versie van het Trekproef-Analyse Programma 
geen acquisitie-gedeelte bevat, dan verschijnt een fout
boodschap (fout no. 004). Vraag indien nodig de systeem-
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beheerder voor een diskette met het bijbehorende acqui
sitie-gedeelte. 

v. start het verwerking-gedeelte van het Trekproef-Analyse 
Programma (hoofdstuk 6). Hiermee kunnen de via het 
acquisitie-gedeelte verkregen trekproef-gegevens worden 
verwerkt tot materiaalparameters en desgewenst worden 
gepresenteerd in grafieken en overzichten. 
Indien Uw versie van het Trekproef-Analyse Programma 
geen verwerking-gedeelte bevat, dan verschijnt een fout
boodschap (fout no. 005). Vraag indien nodig de systeem
beheerder voor een diskette met het bijbehorende verwer
king-gedeelte. 

O. Met behulp van deze functie wordt van alle trekproeven, 
die zich in de data-directory (dit is de plaats waar de 
trekproef-gegevens staan opgeslagen) bevinden, de 
belangrijkste gegevens getoond en desgewenst afgedrukt 
(hoofdstuk 7). 

I. Deze menu-optie maakt het mogelijk om een aantal instel
lingen van het Trekproef-Analyse Programma te wijzigen, 
zoals bijvoorbeeld de programma- en data-directory en 
type afdruk-apparaat (par. 4.3). 

E. Via deze optie wordt het Trekproef-Analyse Programma 
beeHndigd. In plaats van 'E' kan men ook op Escape 
drukken om het programma te beeindigen. 

4.3 Wijziq proqramma-instellinqen (intern). 

S14: Hoofdmenu\Yijzigen programma-instellingen 

1 - Directory programma-bestanden: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 - Directory trekproeven: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 - Directory tijdelijke bestanden: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4 • Door DataTaker DT100 gebruikte seriele (COM) poort: 
xxxx 

5 - Type afdruk-eenheid: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Uw keuze (1 tIm 5, <Esc> is terug): ••• 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

(F1 = Help) 

w:mm 

Figuur 4.3 - wijziq instellingen. 
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Door het intoetsen van 1 tIm 5 kan men de getoonde instellingen 
wijzigen. Deze worden in de onderstaande paragrafen toegelicht. 

Het indrukken van de F1-toets heeft tot gevolg dat een help
scherm verschijnt, waarin het wijzigen van de instellingen wordt 
toegelicht. Bladeren in de helpschermen gebeurt via de PgUp en 
PgDn toetsen. Via de Escape-toets komt men terug in het instel
lingen-scherm. 

Indien op de Escape-toets gedrukt wordt, zal het programma 
eventueel gemaakte instellingen bewaren en terugkeren naar het 
hoofdmenu. 

4.3.1 Wijzig programma-directory_ 

De programma-directory geeft de plaats aan waar de verschillende 
onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma V3.02 zich 
bevinden. 

De programma-directory kan worden gewijzigd door 1 in te toetsen 
in het wijzig-instellingen scherm (figuur 4.3). De gewijzigde 
programma-directory moet een bestaande directory zijn. 

Nadat de wijzigingen zijn aangebracht, wordt gecontroleerd of de 
nieuwe programma-directory aan aIle geldigheidseisen voldoet, en 
eventuele fouten worden getoond: 
- Ingevoerd disk(ette)station bestaat niet (fout no. 010); 
- Ongeldige schrijfwijze (fout no. 011); 
- Ingevoerde directory bestaat niet (fout no. 012). 

Nadere aanwijzigingen over het wijzigen van de programma
directory kan men via F1 (help) oproepen. Door middel van Escape 
kan men de help-functie weer verlaten. 

Indien men wenst de wijziging te annuleren, dan kan men op Escape 
drukken, waardoor de oorspronkelijke instelling gehandhaafd 
blijft. 

4.3.2 Wijzig data-directory. 

De data-directory geeft de plaats aan waar zich de trekproeven 
bevinden. 

De data-directory kan worden gewijzigd door 2 in te toetsen in 
het wijzig-instellingen scherm (figuur 4.3). De gewijzigde data
directory moet een bestaande directory zijn. 

Nadat de wijzigingen zijn aangebracht, wordt gecontroleerd of de 
nieuwe data-directory aan aIle geldigheidseisen voldoet, en 
eventuele fouten worden getoond: 
- Ingevoerd disk(ette)station bestaat niet (fout no. 010); 
- Ongeldige schrijfwijze (fout no. 011); 
- Ingevoerde directory bestaat niet (fout no. 012). 
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Nadere aanwijzigingen over het wijzigen van de data-directory kan 
men via Fl (help) oproepen. Door middel van Escape kan men de 
help-functie weer verlaten. 

Indien men wenst de wijziging te annuleren, dan kan men op Escape 
drukken, waardoor de oorspronkelijke instelling gehandhaafd 
blijft. 

4.3.3 Wijzig directory voor tijdelijke opslag. 

De directory voor tijdelijke opslag geeft de plaats aan waar het 
Trekproef-Analyse programma tijdelijk bestanden kan opslaan. Dit 
gebeurt onder andere bij het tonen en afdrukken van grafieken. 

De directory voor tijdelijke bestanden kan worden gewijzigd door 
3 in te toetsen in het wijzig-instellingen scherm (figuur 4.3). 
De gewijzigde directory voor tijdelijke bestanden moet een 
bestaande directory zijn. 

Nadat de wijzigingen zijn aangebracht, wordt gecontroleerd of de 
nieuwe directory voor tijdelijke bestanden aan aIle geldigheids
eisen voldoet, en eventuele fouten worden getoond: 
- Ingevoerd disk(ette)station bestaat niet (fout no. 010); 
- Ongeldige schrijfwijze (fout no. 011); 
- Ingevoerde directory bestaat niet (fout no. 012). 

Nadere aanwijzigingen over het wijzigen van de directory voor 
tijdelijke bestanden kan men via Fl (help) oproepen. Door middel 
van Escape kan men de help-functie weer verlaten. 

Indien men wenst de wijziging te annuleren, dan kan men op Escape 
drukken, waardoor de oorspronkelijke instelling gehandhaafd 
blijft. 

4.3.4 Wijziq COM-poort. 

Op deze plaats genoemde COM-poort wordt gebruikt voor de 
communicatie tussen het acquisitie-gedeelte en de DataTaker. 

De COM-poort kan worden gewijzigd door op 4 te drukken in het 
wijzig-instellingen scherm. Geldige COM-poort instellingen zijn 
1 tIm 3. 

Via Fl (help) krijgt men een nadere toelichting over het wijzigen 
van de COM-poort. 

De oude instelling kan worden behouden door op Escape te drukken. 

Opmerking: 
De huidige versie van het acquisitie-gedeelte maakt nog geen 
gebruik van deze instelling. Dit moet in de toekomst nog worden 
aangepast. 
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4.3.5 wijziq afdruk-eenheid. 

Op deze plaats kan het gebruikte type afdruk-eenheid worden 
opgegeven. 

Het type afdruk-eenheid kan worden gewijzigd door op 5 te drukken 
in het wijzig-instellingen scherm. Geldige afdruk-eenheden zijn: 
- HP LaserJet III; 
- HPGL seriele plotter CHP 7475A compatible); 
- Geen afdruk-eenheid. 

Via Pi (help) krijgt men een nadere toelichting over het wijzigen 
van de afdruk-eenheid. 

De oude instelling kan worden behouden door op Escape te drukken. 

- 13 -



Boofdstuk 5 - Bet acquisitie-qedeelte. 

Het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02 is reeds uitvoerig beschreven door W. Verstraelen in 
de rapporten WPA 1351 tim 1354 en WPA 1364. Voor informatie over 
het acquisitie-gedeelte wordt daarom naar deze rapporten 
verwezen. 
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Hoofdstuk 6 - Het verwerkinq-qedeelte. 

6.1 Het verwerkinq-menu. 

I S12: Hoofdmenu\Data verwerking 

B - Verwerken bestaande trekproef-gegevens 

H - Handmatige invoer van trekproef-gegevens 

T - terug naar het hoofdmenu 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

dd mel. jjjj Laboratorium voor Omvonntechnologie TUE UU:1IIIl 

Figuur 6.1 - Verwerking-menu. 

Data verwerking wil zeggen dat de tijdens de uitvoering van de 
trekproef geregistreerde gegevens (dit zijn de trekkracht, 
breedte en dikte van de trekstrip) worden gebruikt voor het 
bepalen van een aantal eigenschappen van het voor de trekproef 
gebruikte plaatmateriaal. Vervolgens kunnen deze gegevens worden 
gepresenteerd in de vorm van grafieken, tabellen en rapporten. 

In dit scherm (figuur 6.1) kan men bepalen waar de te verwerken 
trekproef-gegevens vandaan komen: 

B. Er wordt een bestaande trekproef verwerkt. Dit wil zeggen 
dat deze voorkomt in de data-directory (directory waar aIle 
trekproef-gegevens staan opgeslagen). In het algemeen zijn 
dit de via het acquisitie-gedeelte geregistreerde en 
bewaarde trekproeven. 

H. De voor de verwerking noodzakelijke trekproef-gegevens 
(kracht, breedte en dikte strip) worden handmatig ingevoerd. 
De uitvoering van een trekproef wordt gesimuleerd, door aIle 
gegevens, die normaal door het acquisitie-gedeelte worden 
geregistreerd, met de hand in te voeren. Hiermee kunnen 
bepaalde (theoretische) situaties nader worden onderzocht, 
zonder dat hiervoor een trekproef moet (of kan) worden 
uitgevoerd. 

Via de optie T of Escape kan men terugkeren naar het hoofdmenu. 
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6.2 Selecteer bestaande trekproef. 

S121: Hoofdmenu\Data verwerking\Bestaande gegevens 

Trekproef: 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

Bijbehorende gegevens: 

Materiaalsoort : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Werkstoff-Nummer : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Herkomst materiaal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Plaatdikte : xxxx mm_ 
Richting tOY walsr. : xxx 0 

Datum : xxxxxx 
Proef reeds verwerkt : xxx 

It: Vorige/volgende proef <Enter>: Selecteer proef <Esc>: Annuleer 

dd nn:l. jj j j Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

Figuur 6.2 - Selecteer trekproef. 

In dit scherm wordt de trekproef geselecteerd die U wilt 
verwerken. 

In het venster met de naam "Trekproef" staan de namen van de 
trekproeven die zich in de data-directory bevinden. De (licht
grijze) selectiebalk geeft de te selecteren trekproef aan. Met 
behulp van de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) kan de gewenste 
trekproef worden gezocht. 

Het venster met de naam "Bijbehorende gegevens" toont van de 
trekproef die z ich onder de selectiebalk bevindt een aantal 
bijzonderheden. Met behulp van deze gegevens kan de te selecteren 
trekproef eenvoudig worden herkend. 

Selecteren van de te verwerken trekproef gebeurt door de menubalk 
naar de gewenste trekproef te verplaatsen en vervolgens Enter te 
drukken. Nu zullen de volgende bestanden van deze trekproef 
worden gelezen: 

FBS-bestand. Dit bestand bevat de kracht (F), breedte (b) en 
dikte (s) gegevens die door het acquisitie-gedeelte zijn 
geregistreerd; 
MGG-bestand. Dit bestand (MetingGeGevens) bevat een aantal 
algemene gegevens over de ui tgevoerde trekproef, zoals de 
gebruikte materiaalsoort en de herkomst hiervan, gebruikte 
trekbank, datum van uitvoering enz. 
Ook deze gegevens zijn in het acquisitie-gedeelte ingevoerd. 

Het indrukken van Escape heeft tot gevolg dat het programma 
terugkeert naar het verwerking-menu (par. 6.1). 
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Trekproer opgeslagen volgens verouderd bestanasrormaat: 

Indien de geselecteerde trekproef is geregistreerd (en eventueel 
verwerkt) m.b.v. het Trekproef-Analyse Programma versie 1.0, dan 
verschijnt eenmelding dat het zich hier handelt om een trekproef 
die is opgeslagen volgens een verouderd bestandsformaat (dit is 
de wijze waarop de gegevens zijn opgeslagen op disk(ette). Vanaf 
versie 3.01 maakt het Trekproef-Analyse Programma gebruik van een 
ander bestandsformaat. Trekproeven afkomstig van oudere versies 
zullen eerst (automatisch) worden geconverteerd (omgezet) naar 
dit nieuwe formaat, voordat het programma de verwerking kan 
voortzetten. 

Opmerkingen: 

- Indien geen trekproeven in de data-directory aanwezig zijn, dan 
verschijnt een fout-boodschap (fout no. 017). Het programma 
keert vervolgens terug naar het hoofdmenu. 

- Indien de data-directory niet bestaat, dan verschijnt een fout
boodschap (fout no. 018 of fout no. 019). Het programma keert 
vervolgens terug naar het hoofdmenu. 

- Indien van de geselecteerde trekproef een bestand met algemene 
metinggegevens (MGG-bestand) niet aanwezig is, dan verschijnt 
een fout-boodschap (fout no. 020). Het is niet mogelijk de 
betreffende trekproef te verwerken zonder dit MGG-bestand. Het 
programma keert vervolgens terug naar het hoofdmenu. 

6.3 Aanpassen beginafmetingen trekstrip. 

51211: •••• \Data verwerking\Bestaande gegevens\Aanpassen beginafmetingen 

Trekproef : xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Beginafmetingen van de gebruikte trekstrip: 

Beginbreedte: xxxxxx mm. 
Segindikte : xxxxxx mm. 

Wilt U de beginafmetingen van de trekstrip wijzigen (J/N/Esc) •• ~ 

<J> = Wijzigen <N> = Niet wijzigen <Esc> = Vorig menu 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvonntechnotogie TUE 

Figuur 6.3 - Aanpassen beginafmetingen trekstrip (1). 
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Indien in het acquisitie-gedeelte een fout is gemaakt bij het 
invoeren van de beginbreedte en/of -dikte, dan zijn de gegevens 
van deze trekproef onbruikbaar. 
Wanneer echter de werkelijke beginbreedte en -dikte bekend zijn, 
dan is het mogelijk de foutieve trekproefgegevens te corrigeren. 
Dit heeft echter wel tot gevolg dat alle oude gegevens verloren 
gaan. 

Zijn de beginafmetingen in het acquisitie-gedeelte correct 
ingevoerd, dan voert U 'N' in bij de vraag of U de beginafmetin
gen wilt aanpassen, waarna het programma verder gaat met de 
verwerking (par. 6.5). Wilt U de beginafmetingen wel aanpassen, 
dan moet 'J' worden ingevoerd. Het indrukken van Escape heeft tot 
gevolg dat het programma terugkeert naar het verwerking-menu 
(par. 6.1). 

Wanneer gekozen is voor het aanpassen van de beginafmetingen, dan 
zullen de nieuwe beginbreedte en -dikte moeten worden ingevoerd 
(zie figuur 6.4). Vervolgens zal gevraagd worden om een bevesti
ging van de zojuist ingevoerde maten. Voert U 'N' in, dan kunnen 
de ingevoerde beginmaten worden gewijzigd. Het indrukken van 
Escape heeft tot gevolg dat het programma terugkeert naar het 
scherm zoals getoond in figuur 6.3. 

Indien U 'J' invoert, dan geeft het programma nog een laatste 
waarschuwing. Wordt deze beantwoord met Enter, dan zullen de 
beginafmetingen worden aangepast, de hieruit afgeleide gegevens 
worden herberekend en de oude gegevens worden gewist. Vervolgens 
gaat het programma verder met de verwerking (par. 6.5). 
Indien U op Escape drukt, dan wordt deze handeling afgebroken en 
keert U terug naar het scherm zoals getoond in figuur 6.3. 

S1211: •••• \Data verwerking\Bestaande gegevens\Aanpassen beginafmetingen 

Trekproef : xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Beginafmetingen van de gebruikte trekstrip: 

Beginbreedte: xxxxxx 1IIll. 
Begindikte : xxxxxx 1IIll. 

Wilt U de beginafmetingen van de trekstrip wijzigen (J/N/Esc) J 

Nieuwe beginafmetingen van de gebruikte trekstrip: 

Beginbreedte: ~ ••••••• 1IIll. 
Begindikte : nm. 

Nieuwe beginafmetingen van de trekstrip correct ingevoerd (J/N/Esc) 

<J> = Correct <N> = Niet correct <Esc> = Annuleer 

dd Imd. jjjj laboratorium voor Qmvormtechnologie TUE uu:nm 

Figuur 6.4 - Aanpassen beginafmetingen trekstrip (2). 
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6.4 Handmatiqe invoer trekproefqeqevens. 

De routine voor de handmatige invoer van trekproefqeqevens is nog 
niet gerealiseerd. Wel is het Trekproef-Analyse Programma er op 
voorbereid dat deze routine in een later stadium kan worden 
toegevoegd. 

6.5 Bepaling van de SER-gegevens. 

S123: Hoofdmenu\Data verwerking\SER-gegevens 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Aantal metingen (exel. bO, sO): xxx 

Effectieve spanning (u): 
minimaal : xxxxxxx [N/mm2] 
gemiddeLd: xxxxxxx [N/mm2] 
maximaal : xxxxxxx [N/mm'] 

Effectieve rek (E): 
minimaaL : xxxxxxx [-] 
maximaal : xxxxxxx [-] 

Anisotropiefaetor (R): 
minimaal : xxxxxxx [-] 
gemiddeld: xxxxxxx [-] 
maximaal : xxxxxxx [-] 

Druk een willekeurige toets om door te gaan ••• 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

Figuur 6.5 - SER-gegevens. 

uu:mm 

uit de FBS-gegevens van de geselecteerde trekproef worden als 
eerste de SER-gegevens berekend. SER staat voor Spanning, rek 
(EPsilon) en anisotropiefactor (R). De SER-gegevens worden 
vervolgens bewaard in een SER-bestand. 

Indien de geselecteerde trekproef reeds eerder verwerkt was, dan 
hoeven de SER-gegevens van deze trekproef niet opnieuw te worden 
berekend. Het SER-bestand zal dan worden gelezen. 

Door op een willekeurige toets te drukken gaat men verder naar 
het volgende scherm. 
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6.6 Berekeninq van de voordeformatie. 

S124: Hoofdmenu\Data verwerking\CNE-gegevens 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

BEPALING VOORDEFORMATIE (EO): 

Om de voordeformatie van het trekstripmateriaal te kunnen bepalen, is het 
noodzakelijk dat een schattingsinterval wordt ingevoerd waarvan met 
zekerheid kan worden gezegd dat de voordeformatie zich hierin bevindt. 
De uiterste grenzen van dit interval zijn: [0.00 ~ eO ~ 0.60] 

Ondergrens schattingsinterval: •••••• [-J 
Bovengrens schattingsinterval: [0) 

Grenzen correct ingevoerd (J/N): 

dd rond. jjjj Laboratorium voor OmvormtechnoLogie TUE uu:nm 

Figuur 6.6 - Bepaling van de voordeformatie. 

Na het bepalen van de SER-gegevens zal de voordeformatie van het 
trekstrip-materiaal worden berekend. 

V~~r het bepalen van de voordeformatie moet het interval worden 
ingevoerd waarin de voordeformatie zich met zekerheid bevindt. 
De uiterste grenzen van dit interval zijn 0 (ondergrens) en 0.6 
(bovengrens). Indien men een duidelijk beeld heeft van de te 
verwachten waarde van de voordeformatie, dan kan men de onder
en/of bovengrens aanpassen, wat een kortere rekentijd oplevert. 
In aIle andere gevallen kunnen de ui terste grenzen van het 
interval worden aangehouden. 

Wanneer men op de vraag of de grenzen goed zijn ingevoerd 
antwoordt met IJ/, dan zal de voordeformatie worden berekend. 
Indien deze vraag met 'N' wordt beantwoord kunnen de ingevoerde 
grenzen worden veranderd. 

Indien deze trekproef reeds eerder verwerkt is (en dus ook de 
voordeformatie reeds eerder berekend is), dan zal deze stap 
worden overgeslagen, en zal het programma na de bepaling van de 
SER-gegevens direct doorgaan met de bepaling van de CNE-gegevens 
(par. 6.7). 

Door op een willekeurige toets te drukken gaat men verder naar 
het volgende scherm. 
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6.7 Bepaling van de ONE-gegevens. 

5124: Hoofdmenu\Data verwerking\CNE-gegevens 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Aantal metingen (exel. bO, sO): xxx 

Berekende parameters voor model 1 (af = C.[ceff]"): 
Kar. deformatieweerstand (C): xxxx [N/mmzl 
Verstevigingsexponent (n) xx.xx [-] 

Berekende parameters voor model 2 (af = C.[ceff + COlA): 
Kar. deformatieweerstand (C): xxxx [N/mm2] 
Verstevigingsexponent (n) : xx.xx [-] 
Voordeformatie (cO) : x.xxxxx [-] 

Druk een willekeurige toets om door te gaan ••• 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

Figuur 6.7 - eNE-gegevens. 

uu:mm 

Met behulp van de SER-gegevens en de voordeformatie worden nu een 
aantal materiaalmodel-parameters bepaald, zoals de karakteristie
ke deformatieweerstand (e) en de verstevigingsexponent (n) en de 
vloeispanning (af). 

Zoals in het bovenstaande scherm getoond, worden twee materiaal
modellen gebruikt, waarbij het ene geen (model 1) en het andere 
weI (model 2) rekening houdt met de voordeformatie van het 
trekstripmateriaal. 

De berekende gegevens worden bewaard in een eNE-bestand. eNE 
staat voor karakteristieke deformatieweerstand (0), verstevi
gingsexponent (n) en voordeformatie (Epsilon nul, Eo). 

Indien de geselecteerde trekproef reeds eerder verwerkt was, dan 
hoeven de eNE-gegevens van deze trekproef niet opnieuw te worden 
berekend. Het eNE-bestand zal dan worden gelezen. 

Door op een willekeurige toets te drukken gaat men verder naar 
het volgende scherm. 
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6.8 Presentatie van de trekproefqeqevens. 

S125: Hoofdmenu\Data verwerking\Presentatie trekproefgegevens 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

A - Toon additionele trekproefgegevens (MGG-gegevens) 

M - Toon meetgegevens en hiervan afgeleide gegevens 

P - Toon materiaalmodel-parameters 

S - Maak subset (deelreeks) (verwijderen metingen) 

R - Maak rapporten en grafieken 

C - Conversie naar SE-file 

T - Terug naar het data verwerking-menu 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

del n. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uU:1II1I 

Figuur 6.8 - Presentatie-trekproefgegevens-menu. 

Via de in dit scherm getoonde menu-opties kunnen de trekproefge
gevens op verschillende manieren worden getoond. Tevens is het 
mogelijk de gevonden materiaalmodel-parameters te corrigeren door 
het verwijderen van meetfouten en niet relevante metingen. 

Menu
item: 

A. 

M. 

P. 

s. 

R. 

c. 

uitleg: 

Deze menu-optie toont aIle additionele gegevens, die in 
het acquisitie-gedeelte zijn opgeslagen in een MGG
bestand. Deze gegevens hebben o. a. betrekking op de 
gebruikte trekstrip, trekbank en de uitvoering van de 
trekproef. 

M.b.v. deze menu-optie worden aIle meting-gegevens en de 
hiervan afgeleide gegevens getoond. 

Toont de berekende materiaalmodel-parameters. 

Deze menu-optie biedt de mogelijkheid de meetfouten en 
niet relevante meetpunten van deze trekproef te verwij
deren, zodat deze niet meegenomen worden in de bereke
ning van de materiaalmodel-parameters. 

Deze menu-optie biedt de mogelijkheid om de trekproefqe
gevens in de vorm van grafieken en rapporten te pres en
teren. 

Converteert detrekproefgegevens zodaniq, dat deze qe
bruikt kunnen worden in het programma ncmod van het 
Laboratorium voor Materiaalkunde. 
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6.9 Toon additione1e trekproefqeqevens. 

S1251A: •• ,Data verwerking\Presentatie trekproefgegevens\Additionele gegevens 

Naam trekproef 
Datum uitvoering (jjmmdd) 

KENMERKEN TREKSTRIP: 

Werkstoffnl.lllller 
Richting t.o.v. walsrichting 
Materiaalsoort 
Herkomst materiaal 
Plaatdikte (nm) 
Beginbreedte trekstrip (nm) 
Begindikte trekstrip (nm) 

: XXXXXXXX 
: XXXXXX 

: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
: xxx 0 

: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXX 
: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

X.XX 
XX.XX 

: X.XX 

<PgDn> = Volgende pagina <Esc> = Terug naar menu 

dd mnd. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

Figuur 6.9 - Additionele gegevens (1). 

1/4 

uu:nm 

Dit scherm toont de kenmerken van de tijdens de trekproef 
gebruikte trekstrip. 

Door het indrukken van PqDn zal het volgende scherm getoond 
worden (fig. 6.10). Via Esoape komt men terug in het presentatie
trekproefgegevens menu (par. 6.8). 

S1251B: •• 'Data verwerking,Presentatie trekproefgegevens,Additionele gegevens 

Naam trekproef 
Datum uitvoering (jjmmdd) 

KENMERKEN TREKBANK: 

Merk trekbank 
Type bank 
Serienummer 
Banksnelheid (nm/min) 

XXXXXXXX 
xxxxxx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x.xx 

2/4 

<PgUp> = Vorige pagina <PgDn> = Volgende pegina <Esc> = Terug naar menu 

dd mnd. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:nm 

Figuur 6.10 - Additionele gegevens (2). 

Dit scherm toont de eigenschappen van de gebruikte trekbank. 
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Via PgUp keert men terug naar het vorige scherm (fig. 6.9), 
terwijl PgDn het volgende scherm toont (fig. 6.11). Escape keert 
terug naar het presentatie-trekproefgegevens-menu (par. 6.1). 

S1251C: •• \Data verwerking\Presentatie trekproefgegevens\Additionele gegevens 

Naam trekproef 
Datum uitvoering (jjmmdd) 

UITVOERING TREKPROEF: 

xxxxxxxx 
xxxxxx 

Operator : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Opmerkingen m.b.t. trekproef xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DataTakerproef (J/H) x 
Aantal metingen xxx 
Commandoregel 1 DataTaker xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Commandoregel 2 DataTaker xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Commandoregel 3 DataTaker xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Commandoregel 4 DataTaker : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3/4 

<PgUp> .. Vorige pegina <PgDn>" Volgende pegina <Esc>" Terug naar menu 

dd mnd. jjjj laboratorium vaal' Omvormtechnologie TUE uu:mm 

Figuur 6.11 Additionele gegevens (3). 

Dit scherm toont de bijzonderheden betreffende de uitvoering van 
de trekproef. 

Via PgUp keert men terug naar het vorige scherm (fig. 6.10), ter
wijl PgDn het volgende scherm toont (fig. 6.12). Escape keert 
terug naar het presentatie-trekproefgegevens-menu (par. 6.1). 

S12510: •• \Data verwerking\Presentatie trekproefgegevens\Additionele gegevens 

Haam trekProef 
Datum uitvoering (jjmmdd) 

WIJZIGINGEN TREKPROEF: 

xxxxxxxx 
xxx xxx 

Wijzigingsdatum (jjmmdd): xxxxxx 
Naam wijziger : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4/4 

Opm. 1 m.b.t. wijziging : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Opm. 2 m.b.t. wijziging : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OVERIGE GEGEVENS: 

Projectleider : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

<PgUp> = Vorige pegina <Esc> = Terug naar menu 

dd mnd. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

Figuur 6.12 - Additionele gegevens (4). 
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Indien de huidige trekproef 
oorspronkelijke trekproef is, 
aanmaak van de subset. 

een subset (deelreeks) van de 
dan staan hier gegevens over de 

Paragraaf 6.12 gaat in op het aanmaken van een meting-subset 
(deelreeks). 

Via PgUp keert men terug naar het vorige scherm (fig. 6.11). 
Escape keert terug naar het presentatie-trekproefgegevens-menu 
(par. 6.1). 

6.10 Toon meetgegevens en hiervan afge1eide gegevens • 

S1252: •• \Presentatie trekproefgegevens\Meetgegevens en afgeleide gegevens 

8 F = xxxx.x [N] b = xxx. xxx [nm] s = xxx.xxx [mn] 
aeff = xxx.xx [N/mnl] A .. xx.xxxx [mn2] R .. xx.xxxx [-] 
fieff = x.xxxx [-] fib .. "x.xxxx [-] '8 = -X.XXXX [-] 

8 F = xxxx.x [N] b .. XXK.XXX [1IIIll 8 .. XXX.XXX [1IIIll 
/Jeff .. XXX.XK [N/mnl] A .. XX.XKKK [nm2] R .. XX.XXXX [oj 

(eff = X.KXXX [-] eb = -x.xxxx [-] fiS .. -X.XXXX [-] 

8 F = xxxx.x [N] b .. xxx.xxx [1IIIll S .. xxx. xxx [IIIIl] 
/Jeff = xxx. xx [N/mn2] A = xx.xxxx [mn2] R .. XX.KXXX [-] 
(eff = x.xxxx [-] Eb = -x.xxxx [-] (s = -X.xxxx [-] 

8 F = xxxx.x EN] b = xxx.xxx [nm] s = xxx.xxx [1IIIll 
aeff = xxx.xx [N/mn2] A = xx.xxxx Emn2] R = xx.xxxx [-] 
(eff = X.xxxx [-] Eb = -x.xxxx [-] (s = -X.xxxx [-] 

t1 = Vorige/volgende meting <Esc> = Terug naar menu 

dd nnd. jjjj Laboratorium voor omvormtechnologie TUE w:mn 

Figuur 6.13 - Meetgegevens en hiervan afgeleide gegevens. 

oit scherm toont per meting aIle gemeten (F, b en s) en aIle 
hieruit afgeleide gegevens. 

Met behulp van de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) kan men door 
de metingen bladeren. Via Escape keert men terug naar het 
presentatie-trekproefgegevens menu (par. 6.1). 
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6.11 Toon materiaalmodel-parameters. 

S1253A: •• \Presentatie trekproefgegevens\Materiaalmodel-parameters 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 1/2 

Aantal metingen (excl. bO, sO): xxx 

Berekende parameters voor model 1 (af = e.[feff]"): 
Kar. deformatieweerstand (e): xxxx [N/mrnZ] 
Verstevigingsexponent (n) xx.xx [-] 

Berekende parameters voor model 2 (af = e.[feff + fO]"): 
Kar. deformatieweerstand (e) xxxx [N/mrnZ] 
Verstevigingsexponent (n) xx.xx [-] 
Voordeformatie (fO) : x.xxxxx [-] 

<PgDn> = Volgende pagina <Esc> = Terug naar menu 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mrn 

Figuur 6.14 - Materiaalmodel-parameters (1). 

Dit scherm toont de voor het gebruikte trekstripmateriaal 
geldende materiaalparameters, berekend volgens model 1 (geen 
rekening houden met de voordeformatie) en model 2 (weI rekening 
houdend met de voordeformatie). 

Indien men op PgDn drukt, dan worden een aantal gegevens getoond 
die betrekking hebben op de manier waarop de materiaalmodel
parameters berekend zijn (fig. 6.15). Via Escape keert men terug 
naar het presentatie-trekproefgegevens-menu (par. 6.1). 

S1253B: •• \Presentatie trekproefgegevens\Materiaalmodel-parameters 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 2/2 

Aantal metingen (excl. bO, sO): xxx 

Berekende parameters voor model 1 (af = e.[feff]"): 
Totale kwadratensom spanningsverschil xxxxx.xxxxx [N/mrnZ] 
Gemiddelde afstand tussen aeff en af : xxxxx.xxxxx [N/mrnZ] 
Gemiddelde relatieve afwijking (t.o.v. am): xx.xxxxx % 

Berekende parameters voor model 2 (af = e.[feff + fO]"): 
Totale kwadratensom spanningsverschil xxxxx.xxxxx [N/mrnZ] 
Gemiddelde afstand tussen aeff en af : xxxxx.xxxxx [N/mrnZ] 
Gemiddelde relatieve afwijking (t.o.v. am): xx.xxxxx % 

<PgUp> = Vorige pagina <Esc> = Terug naar menu 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mrn 

Figuur 6.15 - Materiaalmodel-parameters (2). 
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6.12 Aanmaken van een meting-subset (deelreeks). 

Bij het bepalen van de materiaalmodel-parameters wordt gebruik 
gemaakt van aIle door het acquisitie-gedeelte geregistreerde 
metingen. Deze metingen zijn echter niet allemaal even geschikt. 
Vooral in het begin van de trekproef kunnen grote meetfouten 
optreden, omdat daar met zeer kleine waarden gerekend wordt. 
Tevens zijn de metingen die zijn geregistreerd vanaf het moment 
dat de trekstrip een insnoering vertoont niet geschikt, omdat 
deze niet gecorrigeerd worden d.m.v. de correctie van Bridgman. 

In de praktijk blijken de materiaalmodel-parameters het beste te 
kloppen indien: 

aIle metingen met een effectieve rek < 0.01 worden verwijderd; 
- aIle metingen na Fmu worden verwijderd. 

De overgebleven meting-subset wordt door het Trekproef-Analyse 
Programma als een nieuwe trekproef beschouwd en wordt ook als 
zodanig bewaard. Overigens wordt de trekproef waaruit de meting
subset is samengesteld niet veranderd. 

Werkwijze voor de aanmaak van een meting-subset: 

S1254A: •• \Presentatie trekproefgegevens\Aanmaken meting-subset (deetreeks) 

AANMAKEN VAN EEN METING-SUBSET (DEElREEKS): 

Het aanmaken van een nieuwe meting-subset gebeurt door uit de huidige 
trekproef (xxxxxxxx) alle niet relevante metingen te verwijderen. 
De inhoud van de huidige trekproef zal door deze handeling niet worden 
gewijzigd. 

De nieuwe meting-subset zat worden bewaard onder de naam xxxxxxxx. 

Druk een wilLekeurige toets om door te gaan ••• 

dd mnd. jjjj laboratorium voor Omvormtechnotogie TUE uu:nm 

Figuur 6.16 - Aanmaken meting-subset (1). 

Als eerste wordt de naam van de nieuwe meting-subset bepaald. 
Deze is afgeleid van de naam van de oorspronkelijke trekproef. 
Op de eerste positie van het jaartal (derde positie van de naam) 
zal een letter komen te staan, die aangeeft welke subset wordt 
aangemaakt (A = eerste, B = tweede enz.). Op deze wijze is een 
maximum van 26 subsets (A - Z) van een trekproef mogelijk. 

Wanneer reeds 26 subsets van deze trekproef zijn aangemaakt, dan 
zal een fout-boodschap (fout no. 23) worden getoond. Dit probleem 
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kan aIleen worden opgelost door een van de subsets (ongeacht 
welke) te verwijderen. De nieuwe subset zal dan in de plaats 
komen van de verwijderde subset. 

Een andere fout die kan optreden is dat er niet genoeg disk(et
te)-ruimte beschikbaar is om de subset te bewaren. In dit geval 
zal een fout no. 24 getoond worden. Dit probleem kan worden 
opgelost door: 

op de huidige disk (ette) ruimte vrij te maken d.m.v. het 
verwijderen van bestanden; 
het nemen van een nieuwe diskette, waarop nog voldoende ruimte 
beschikbaar is om de subset te kunnen bewaren. 
Belangrijk: indien de trekproeven zijn opgeslagen in een 
bepaalde sub-directory, dan moet deze sub-directory ook op de 
nieuwe diskette aanwezig zijn, anders kan de subset alsnog niet 
worden bewaard. 

Na het bepalen van de naam van de meting-subset moeten aIle niet 
relevante metingen worden verwijderd. 

S1254B: •• \Presentatie trekproefgegevens\Aanmaken meting-subset (deelreeks) 

F = xxxX.x [N] b :: xXX.xxx [111Ill s = xXX.xxx [111Ill 
ueff = xXX.xx [N/IIIIl'] A = XX.XXXX [IIIIl' ) R :: xx.XXXX [-] 

e:eff = X.xxxx [-] e:b = -x.XXXX [-] liS :: -X.XXXX [0] 

2 F = xxxx.x [N] b :: xxX.xxx [111Ill s :: xXX.xxx [1IIIl] 
ueff = xXX.xx [N/IIIIl'] A :: xX.xxxx [1IIIl2] R = xX.xxxx [-] 
e:eff :: X.xxxx [-] e:b = -x.xxxx [-] e:s :: -X.xxxx [-] 

3 F :: xxxX.x [N] b .. xxx.xxx [111Ill s .. xxx.xxx [111Ill 
ueff = xxx.xx [N/1IIIl2] A = XX.XXXX lIIIIl2 ] R = xx.xxxx [-J 
feff = x.xxxx [-] fb .. -x.xxxx [-] e:s :: -x.XXXX [-] 

4 F :: xxxX.x [In b :: xxX.xxx [1IIIl] s :: XXX.xxx [111Ill 
ueff = xxx.xx [N/IIIIl' ] A :: xX.xxxx [1IIIl2 ] R :: xX.xxxx [-] 

e:eff :: x.xxxx [-] e:b ::: -X.xxxx [-] e:s :: -X.xxxx [-] 

fl :: Selecteer <W>" Wissen <H> = Herstel <B>:: Bewaar <Esc>:: Annuleer 

dd 1IIld. jj jj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE UU:1IIIl 

Figuur 6.17 - Aanmaken meting-subset (2). 

Bet verwijderen van een meting geschiedt door de (blauwe) 
selectiebalk m.b.v. de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) naar 
de betreffende meting te verplaatsen en vervolgens w te drukken. 
De meting zal nu worden voorzien van een 'WIS'-markering. Indien 
deze meting alsnog bewaard moet blijven, dan kan dit via H, 
waarna de 'WIS'-markering verdwijnt. 

Bet aanmaken van een meting-subset kan via Escape worden 
afgebroken. 

Door op B te drukken geeft men aan dat de subset geselecteerd is 
en gaat men door naar het volgende scherm (fig. 6.18). 
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S1254E: •• \Presentatie trekproefgegevens\Aanmaken meting-subset (deelreeks) 

Trekproef waaruit de nieuwe meting-subset is samengesteld: xxxxxxxx 
Naam van de nieuwe meting-subset xxxxxxxx 

Datum aanmaak meting-subset (jjmmdd): xxxxxxx 
Naam aanmaker meting-subset xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Opmerkingen m.b.t. aanmaak meting-subset: 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Alle velden correct ingevoerd (J/N) •• ~ 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

Figuur 6.18 - Aanmaken meting-subset (3). 

Na het verwijderen van aIle niet relevante metingen moeten nog 
een aantal gegevens over de nieuwe subset worden ingevoerd, zoals 
de naam van degene die de subset aanmaakt, de aanmaakdatum een 
maximaal 2 regels met opmerkingen. Bij de opmerkingen moet worden 
ingevuld welke metingen uit de oorspronkelijke trekproef niet 
zijn meegenomen in deze subset. Indien aIleen de metingen in het 
plastisch gebied van trekstrip zijn meegenomen, kan de opmerking 
als voIgt uitzien: 

EPSeff<O.Ol en EPSeff>(EPSeff bij Fmax) verwijderd 

Vervolgens wordt nog om bevestiging van de ingevoerde gegevens 
gevraagd. 

Nu het aanmaken van de meting-subset vol tooid is, worden de 
overgebleven metingen bewaard in een FBS-bestand. De informatie 
over het aanmaken van de subset wordt samen met de additionele 
gegevens van de oorspronkelijke trekproef bewaard in een MGG
bestand. 

De laatste stap is het opnieuw berekenen van de materiaalmodel
parameters a.d.h.V. de gegevens in deze subset. Hiervoor wordt 
de subset beschouwd als een nog niet verwerkte trekproef, waarna 
de SER- en CNE-gegevens worden berekend. Dit gaat op dezelfde 
wijze als getoond in de paragrafen 6.S tIm 6.7. 
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6.13 Rapporten en grafieken. 

De trekproefgegevens kunnen worden weergegeven in de vorm van 
grafieken en rapporten. 

51255: •• \Presentatie trekproefgegevens\Rapporten en grafieken 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

RAPPORTEN: 

A - 5tandaard meet rapport 
B - Titelpagina/materiaalparameters standaard meetrapport 
C - Standaard meet rapport zander metingen-overzicht 
D - Standaard meet rapport zander standaardgrafieken 

GRAFIEKEN: 

E - Standaardgrafiek 
F - Definieer grafiek 

T - Terug naar Presentatie-trekproefgegevens menu 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

dd mncI. j jj j laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

Figuur 6.19 - Rapporten/grafieken-menu. 

w:mm 

Rapporten: 

Menu
item: 

A. 

B. 

c. 

Uitleg: 

Drukt het hele standaard meetrapport af. dit bestaat uit 
de volgende onderdelen: 

Titelpagina (gegevens over trekstrip, trekbank en 
uitvoering van de trekproef); 

- Pagina met materiaalmodel-parameters; 
- Overzicht van aIle metingen plus afgeleide gegevensj 
- Acht standaardgrafieken (in AS landscape formaat). 
Bijlage 4 bevat een voorbeeld van het standaard meetrap
port. 

Drukt de titelpagina en de pagina met de materiaalpara
meters van het standaard meetrapport af. 

Drukt het standaard meetrapport af (zie A) m.u.v. het 
metingen-overzicht. 

D. Drukt het standaard meetrapport af (zie A) m.u.v. de 
acht standaardgrafieken. 

Belangrijk: De rapporten kunnen aIleen op de HP LaserJet III 
worden afgedrukt en niet op de HPGL plotter! 

- 31 -



Grafieken: 

Menu
item: 

E. 

F. 

Uitleg: 

Toont een menu waarin de acht standaardgrafieken uit 
het standaard meetrapport op het scherm getoond worden. 

Biedt de mogelijkheid om uit de beschikbare grafiekgege
vens zelf een grafiek samen te stellen d.m.v. het kiezen 
van de gegevens op de X/Y-as en de schaalverdeling. 

Via de menu-optie T of Escape keert men terug naar het presenta
tie-trekproefgegevens menu. 

Opmerkingen: 

- V~~r het ton en of afdrukken van grafieken moeten een aantal 
tijdelijke bestanden worden aangemaakt. Indien dit om de een 
of andere reden niet mogelijk is, dan wordt een fout-boodschap 
(fout no. 26 of 27) getoond. 

- Indien F gekozen, maar er is geen printer of plotter geselec
teerd, dan zal fout no. 28 worden getoond. Deze fout kan worden 
verholpen door in de wij zig-instellingen optie in het hoofdmenu 
een printer of plotter te selecteren (par. 4.3). 

- Indien F gekozen, maar de printer/plotter is niet ingeschakeld, 
dan verschijnt fout-boodschap no. 29 op het scherm. 

- Indien een rapport moet worden afgedrukt terwijl de geselec
teerde afdruk-eenheid geen HP LaserJet III is, zal een fout
boodschap (fout no. 31) worden getoond. Deze fout kan worden 
verholpen door in de wij zig-instellingen optie in het hoofdmenu 
de HP LaserJet III als afdruk-eenheid te selecteren (par. 4.3). 

- Indien gekozen is voor A tIm D en de printer is niet ingescha
keld, dan wordt fout no. 32 getoond. 
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6.14 Standaardqrafieken. 

S12551: •• \Rapporten en grafieken\Toon standaardgrafiek 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

STANDAARDGRAFIEK: X-as V-as 

A - Kracht - weg kramme Lin Lin 
B - Berekende spanning (qf) - gemeten spanning (qeff) Lin Lin 
C· Gemeten spanning (qeff) - effectieve rek (Ieff) Lin lin 
o - Gemeten spanning (qeff) - effectieve rek (Ieff) Log log 
E· Berekende spanning (qf) • effectieve rek (Ieff) Lin lin 
F - Berekende spanning (qf) . effectieve rek (Ieff) log Log 
G - Verhouding breedte-rek (12) • dikte-rek (13) lin lin 
H - Anisotropiefactor als functie van effectieve rek lin lin 

T· Terug naar rapporten/grafieken menu 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

dd rond. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnotogie TUE 

Figuur 6.20 - Standaardgrafiek-menu. 

uu:mm 

In dit menu staan de grafieken van het standaard meetrapport 
genoemd. Achter de grafieksoort staat de schaalverdeling van de 
betreffende grafiek (lineair of logarithmisch) vermeld. 

Nadat een bepaalde grafiek geselecteerd is, verschijnt deze op 
het scherm. Rechtsonder op het scherm staat de vraag of men de 
grafiek wil afdrukken of niet. Indien Ja, dan zal de grafiek in 
A4 landscape-formaat worden afgedrukt. Indien Nee, dan keert men 
terug naar het standaardgrafiek-menu. 

Via de menu-optie T of Escape keert men terug naar het rappor
ten/grafieken-menu (fig. 6.19). 

Opmerkingen: 

- Voor het tonen of afdrukken van grafieken moeten een aantal 
tijdelijke bestanden worden aangemaakt. Indien dit om de een 
of andere reden niet mogelijk is, dan wordt een fout-boodschap 
(fout no. 26 of 27) getoond. 

Indien geen printer of plotter geselecteerd is, dan zal fout 
no. 28 worden getoond. Deze fout kan worden verholpen door in 
de wijzig-instellingen optie in het hoofdmenu een printer of 
plotter te selecteren (par. 4.3). 

Indien de printer/plotter niet is ingeschakeld, dan verschijnt 
fout-boodschap no. 29 op het scherm. 
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6.15 Definieer qrafiek. 

S12552A: •• \Rapporten en grafieken\Definieer grafiek 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Kies .-as: A - Trekkracht (F) 
8 - Breedte trekstrip (b) 
C - Dikte trekstrip (s) 
o - Oppervlakte dwarsdoorsnede trekstrip (A) 
E - Effectieve spanning (aeff) 
f· Vloeispanning volgens model 1 (excl. voordeformatie) 
G· Vloeispanning volgens model 2 (incl. voordeformatie) 
H· Effectieve rek (feff) 
I· Breedte-rek (fb) 
J - Dikte-rek (fS) 
K - Anisotropiefactor (R) 
L - Relatieve weg (SILO) 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

Figuur 6.21 - Definieer grafiek (1). 

UU:IIIII 

Met behulp van de optie 'Definieer grafieken' is het mogelijk om 
aIle trekproef-gegevens in grafiekvorm tegen elkaar uit te 
zetten. 

Als eerste moet de X-as worden gedefinieerd. Men kan hierbij 
kiezen uit 12 mogelijke gegevens. Vervolgens wordt deze handeling 
tevens voor de Y-as uitgevoerd. 

S125528: •• \Rapporten en grafieken\Definieer grafiek 

Trekproef: xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

AS-DEfINITIE: 

X-as: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
V-as: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SCHAALVERDELING: 

Mogelijke schaalverdelingen: 1. X-as lineair/Y-as lineair 
2. X-as logarithmisch/Y-as logarithmisch 

Kies schaalverdeling: ~.~ 

Kies schaalverdeling of druk <Esc> om grafiek-definitie af te breken 

dd rond. jjjj Laboratorium voor OmvormtechnoLogie TUE 

Figuur 6.22 - Definieer grafiek (2). 
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Als laatste moet de te gebruiken schaalverdeling worden gekozen. 
Hiervoor staan twee mogelijkheden ter beschikking, namelijk: 
- 1) X-as lineair en Y-as lineair; 
- 2) X-as logarithmisch en Y-as logarithmisch. 
Wanneer i. p. v. een schaal verdeling op Escape gedrukt wordt, keert 
het programma terug naar het rapporten/grafieken-menu. 

Vervolgens zal de grafiek worden getoond. Rechtsonder op het 
scherm staat de vraag of men de grafiek wil afdrukken of niet. 
Indien Ja, dan zal de grafiek in A4 landscape-formaat worden 
afgedrukt. Indien Nee, dan keert men terug naar het rappor
ten/grafieken-menu. 

Opmerking: 

- Indien gekozen wordt voor een logarithmische schaalverdeling, 
maar een van beide assen kan niet logarithmisch worden 
weergegeven, dan wordt een fout-boodschap getoond (fout no. 
30). 

6.16 Conversie naar SE-fi1e. 

In de huidige versie van het Trekproef-Analyse Programma is de 
conversie naar een SE-file nog niet gerealiseerd. Het Trekproef
Analyse Programma is weI reeds voorbereid op het in een later 
stadium toevoegen van deze optie. 
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Hoofdstuk 7 - Het trekproef-overzioht proqramma. 

Het trekproef-overzicht programma is in deze versie van het 
Trekproef-Analyse Programma nog niet gerealiseerd. Wel is reeds 
rekening gehouden met een eventuele toevoeging van dit onderdeel 
in een later stadium. 
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Bijlaqe 1 - Opslaq van de trekproefqeqevens. 

1. Opbouw van de trekproef. 

In het acquisitie-gedeelte wordt een geregistreerde trekproef 
bewaard door de volgende bestanden aan te maken: 

- FBS-bestand; 
- MGG-bestand; 

Door de verwerking van deze trekproef in het verwerking-gedeelte 
worden hier nog twee bestanden aan toe gevoegd, namelijk: 

- SER-bestandj 
- CNE-bestand; 

In de onderstaande tekst zal de inhoud van deze bestanden worden 
beschreven. 

1.1 Opbouw FBS-bestand. 

Het FBS-bestand is als voIgt opgebouwd: 

- Aantal metingenj 
- Beginbreedte strip (bo); 
- Begindikte strip (so); 
V~~r elke meting: 

- Momentane trekkracht op strip (F); 
- Momentane breedte (b)j 
- Momentane dikte (s). 

1.2 Opbouw MGG-bestand. 

Het MGG-bestand is als voIgt opgebouwd: 

- Datumj 
- Werkstoffnummer; 
- Materiaalsoortj 
- Plaatdikte; 
- Richting t.o.v. de walsrichting; 
- Herkomst van het materiaal; 
- operator; 
- Projectleiderj 
- Banksnelheidj 
- Opmerking 1 m.b.t. de trekproefj 
- Opmerking 2 m.b.t. de trekproef; 
- Opmerking 3 moboto de trekproef; 
- Merk trekbank; 
- Type bank; 
- Serienummer; 
- DataTakerproef; 
- Commandoregel 1 DataTakerj 
- Commandoregel 2 DataTaker; 
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(vervolg opbouw MGG-bestand) 

- Commandoregel 3 DataTaker; 
- Commandoregel 4 DataTaker; 
- Wijzigingsdatum; 
- Naam wijzigeri 

Opmerking 1 m.b.t. wijziging; 
Opmerking 2 m.b.t. wijziging. 

1.3 Opbouw SER-bestand. 

Het SER-bestand is als voIgt opgebouwd: 

- Aantal metingen; 
V~~r elke meting: 

- Momentane oppervlakte dwarsdoorsnede strip (A); 
- Momentane effectieve spanning {a~)i 
- Momentane effectieve rek {E~)i 
- Momentane breedte-rek (Eb); 
- Momentane dikte-rek {Es)i 
- Momentane anisotropiefactor (R). 

1.4 Opbouw CNE-bestand. 

Het CNE-bestand is als voIgt opgebouwd: 

- Aantal metingeni 
- Maximale relatieve nauwkeurigheid {oEo)i 
- Kar. deformatieweerstand C (model 1); 
- Verstevigingsexponent n (model l)i 
- Kar. deformatieweerstand C (model 2); 
- Verstevigingsexponent n (model 2); 
- Voordeformatie (Eo); 
V~~r elke meting: 

- Momentane vloeispanning an (model 1); 
- Momentane vloeispanning an (model 2). 

2. Naamqevinq trekproef. 

De naam van de trekproef heeft een lengte van 8 posities, die 
allen een bepaalde betekenis hebben: 

Positie: Betekenis: 

1 Soort omvormproces: 
T = trekproef 
W = wringproef 
p = persproef 
S = striptrekproef 
D = dieptrekproef 
B = buigproef 
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Positie: Betekenis: 

2 Werkstukmateriaal: 
F = staal 
M = messing 
A = aluminium 
K = koper 
L = lood 
R = roestvrij staal 
N = nikkel 
Z = zink 
D = diversen 

3,4 Jaartal uitvoering trekproef. 
In het geval van een meting-subset wordt de eerste 
positie van het jaartal vervangen door de aanduiding 
van de betreffende subset (A - Z). 

5,6 Weeknummer uitvoering trekproef. 

7,8 Volgnummer van de trekproef in de betreffende week. 
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BijIaqe 2 - Overzicbt fout-boodscbappen. 

Het onderstaande overzicht bevat aIle fout-boodschappen die in 
het Trekproef-Analyse Programma kunnen voorkomen. Het op het 
scherm getoonde nummer komt overeen met een foutcode in het 
overzicht. Naast de oorzaak van de fout wordt in een aantal 
qevallen ook een oplossing hiervoor gegeven. 

Fout-nr: 

FOOl 

F002 

F003 

F004 

F005 

F006 

F007 

Omschrijving: 

Ongeldig type grafische kaart aanqetroffen. 
Om het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 te 
kunnen gebruiken moet u beschikken over een eGA 
(acquisitie-gedeelte) of VGA (verwerkinq-qedeelte) 
graf ische kaart. AIle andere onderdelen van het 
Trekproef-Analyse Programma lopen op beide grafische 
kaarten. 

Ingevoerde toegangscode is niet correct. Voer de 
toegangscode opnieuw in. 

Instellingenbestand "Trekprf.ins" niet gevonden. 
Zonder dit bestand kan het Trekproef-Analyse Pro
gramma versie 3.02 niet correct functioneren, en 
daarom wordt het programma beeindigd. 
Het hoofdmenu zoek dit bestand in de directory van 
waaruit het programma wordt gestart, terwijl aIle 
overige onderdelen dit bestand in de programma
directory zoeken. 
Kopieer dit bestand vanaf de originele programma
diskette en pas de instellingen aan. 

Deze versie van het Trekproef-Analyse Programma 
bevat geen acquisitie-gedeelte. Vraag indien nodig 
de systeembeheerder voor een diskette met het 
bijbehorende acquisitie-gedeelte. 

Deze versie van het Trekproef-Analyse Programma 
bevat geen verwerking-gedeelte. Vraag indien nodig 
de systeembeheerder voor een diskette met het 
bijbehorende verwerking-gedeelte. 

Er is een fout opgetreden bij het starten van het 
acquisitie-gedeelte. Controleer of er voldoende 
geheugen beschikbaar is (minimaal 300 kb) en het 
commando FILES=xx (met xx minimaal 30) is opgenomen 
in eONFIG.SYS. 
Beeindig in het geval van te weinig geheugen een of 
meerdere geheugen-residente programma's (TSR's), 
zoals bijvoorbeeld sommige virus-scanners of device
drivers. 

Er is een fout opgetreden bij het starten van het 
verwerking-gedeelte. Controleer of er voldoende 
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Fout-nr: 

F008 

F009 

F010 

FOll 

F012 

F013 

F014 

Omschrijving: 

(vervolg F007) 
geheugen beschikbaar is (minimaal 300 kb) en het 
commando FILES=xx (met xx minimaal 30) is opgenomen 
in CONFIG.SYS 
Beeindig in het geval van te weinig geheugen een of 
meerdere geheugen-residente programma's (TSR's), 
zoals bijvoorbeeld sommige virus-scanners of device
drivers. 

Het trekproef-overzicht programma komt niet voor in 
de huidige programma-directory en kan dus niet 
gestart worden. 
Kopieer het trekproef-overzicht programma vanaf de 
oorspronkelijke programma-diskette naar de program
ma-directory. 

Er is een fout opgetreden bij het start en van het 
trekproef-overzicht. Controleer of er voldoende 
geheugen beschikbaar is (minimaal 300 kb) en het 
commando FILES=xx (met xx minimaal 30) is opgenomen 
in CONFIG.SYS. 
Beeindig in het geval van te weinig geheugen een of 
meerdere geheugen-residente programma's (TSR's), 
zoals bijvoorbeeld sommige virus-scanners of device
drivers. 

Ongeldige drive-aanduiding (A, B, C 
ingevulde (hard)disk-aanduiding heeft 
computer-configuratie geen betekenis. 

enz.). De 
op deze 

Ongeldige directory-aanduiding. Eengeldige directo
ry bestaat uit een drive-aanduiding plus aIle sub
directories vanaf de root-directory. Dit is meestal 
het gevolg van een tikfout. 

Ongeldige directory opgegeven. Het betreffende 
disk (ette) -station bevat geen directory met deze 
naam. Controleer directory-naam op schrijffouten. 

Bij het bewaren van het instellingen-bestand "Trek
prf.insu bIijkt dat er onvoldoende ruimte beschik
baar is. De gemaakte instellingen worden genegeerd. 
Dit kan worden opgelost door op de disk (ette) 
waarnaar de programma-directory verwijst een of 
meerdere bestanden te wissen. Vervolgens moeten de 
instellingen opnieuw worden gewijzigd. 

Diskette in station <station> heeft schrijfbescher
mingo Verwijder de schrijfbescherming en druk Enter 
om het programma de gegevens opnieuw te laten 
bewaren. 
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Fout-nr: 

F015 

F016 

F017 

F01S 

F019 

F020 

F02l 

F022 

F023 

F024 

Omschrijving: 

Deze computer-configura tie beschikt niet over een 
voor het verwerking-gedeelte benodigde VGA grafische 
kaart. Zonder deze VGA-kaart zullen aIle grafieken 
verminkt op het scherm getoond worden. 

Instellingenbestand "Trekprf.ins" niet gevonden in 
de huidige directory. De verwerking kan niet worden 
voortgezet zonder dit bestand. 
Kopieer dit bestand vanaf de originele programma
diskette en pas de instellingen aan. 

De trekproef-directory <data directory> bevat geen 
trekproef-gegevens. -

Ongeldige dri ve-aanduiding. Het in de trekproef
directory opgegeven disk (ette) station heeft op deze 
computer-configuratie geen betekenis. 
Pas de instellingen aan (zie hoofdmenu). 

Trekproef-directory nietgevonden. station <station> 
bevat geen directory <data directory> 
Pas de instellingen aan (zie hoofdmenu). 

Van de geselecteerde trekproef ontbreekt de bijbeho
rende MGG-file. Hierdoor kan deze trekproef niet 
worden verwerkt. 

De ingevoerde ondergrens moet GROTER of GELIJK zijn 
aan de onderste grenswaarde en KLEINER zijn dan de 
bovenste grenswaarde. 

De ingevoerde bovengrens moet GROTER z i j n dan de 
ingevoerde ondergrens en KLEINER of GELIJK zijn aan 
de bovenste grenswaarde. 

Het is niet mogelijk om nog een subset van deze 
trekproef aan te maken (het maximum van 26 subsets 
is bereikt). Om een nieuwe subset te creeren zal een 
bestaande subset moeten worden verwijderd. 

Disk (ette) in station <station> is vol. Er kunnen 
geen nieuwe trekproeven of meting-subsets worden 
toegevoegd. 
In het geval van een harde schijf zullen bestanden 
moeten worden verwijderd om plaats te maken voor de 
trekproefbestanden. 
In het geval van een diskette moet een lege diskette 
genomen worden. De in het programma ingestelde data
directory moet op de diskette aanwezig zijn, anders 
kunnen alsnog geen nieuwe trekproevenjsubsets worden 
toegevoegd. 
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Fout-nr: 

F025 

F026 

F027 

F028 

F029 

F030 

F031 

F032 

omschrijving: 

Bij (op een na) aIle metingen is de 'WIS'-markering 
aangezet. De nieuwe meting-subset kan aIleen worden 
aangemaakt indien deze minimaal twee metingen bevat. 

Directory voor de opslag van tijdelijke bestanden 
bestaat niet. Wijzig de tijdelijke-directory instel
ling (zie hoofdmenu). 

De disk(ette) in station <station> bevat onvoldoende 
vrije ruimte om de voor het tonen of afdrukken van 
grafieken noodzakelijke tijdelijke bestanden te 
kunnen opslaan. 
Verwijder een of meerdere bestanden op de betreffen
de disk(ette). In het geval van een diskette kan ook 
worden volstaan met een andere (lege) diskette. 
Hierop moet dan weI de directory aanwezig zijn die 
is vermeld in de tijdelijke-directory instelling 
(zie hoofdmenu). 

Er is geen printer/plotter geselecteerd om de 
grafiek af te drukken. 
Selecteer een printer/plotter in het wijzig-instel
lingen scherm (zie hoofdmenu). 

Printer/plotter reageert niet. Controleer of de 
printer/plotter is ingeschakeld en ON-LINE staat. 

De door U gekozen x/Y-gegevens kunnen niet m.b.v. 
een dubbellogarithmische schaalverdeling worden 
getoond. Een (of beide) assen bevat negatieve 
gegevens, die dus niet Iogarithmisch kunnen worden 
weergegeven. 

Verkeerd afdruk-apparaat geselecteerd. Rapporten 
kunnen aIleen worden afgedrukt op een laserprinter. 

Printer reageert niet. Controleer of de printer is 
ingeschakeld en ON-LINE staat. 
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Bijlage 3 - ProDlemen tijdens het geDruik van het Trekproef
Analyse Programma versie 3.02. 

In de onderstaande tekst worden een aantal problemen behandeld 
die kunnen optreden tijdens het werken met het Trekproef-Analyse 
Programma versie 3.02. Tevens wordt de oplossing van het 
betreffende probleem vermeld. 

1) Het afgedrukte standaard meetrapport begint met een aantal 
"vreemde" tekens. 

Oplossing: 
De printer waarop het standaard meetrapport wordt afgedrukt 
is geen HP LaserJet III. De getoonde vreemde tekens zijn 
onderdeel van de "setup-string". Dit is een reeks printer
codes die nodig zijn om de HP LaserJet III zodanig in te 
stellen dat deze het standaard meetrapport correct afdrukt. 

2) In plaats van een grafiek drukt de printer een reeks letters 
en getallen af. 

Oplossing: 
De gebruikte printer ondersteunt geen HPGL-code. Gebruik een 
printer die dit weI doet, zoals de HP LaserJet III. 

3) Tijdens het printen van grafieken stopt de HP LaserJet III 
met de melding "error 2~, print overrun". 

Oplossing: 
De af te drukken grafieken worden in de vorm van een HPGL
bestand aan de laserprinter aangeboden. Deze moet de 
plotter-commando's eerst omzetten in voor de laserprinter 
bruikbare gegevens. In een aantal gevallen blijkt het 
omzetten dusdanig veel tijd te kosten, dat het papier 
sneller door de printer loopt dan dat de printer in staat is 
om de grafiek af te drukken. De printer zal dan stoppen met 
de melding "021 print overrun". 
Dit probleem kan worden opgeheven door in het setup-menu op 
de voorkant van de printer de optie "page protection" op A4 
te zetten, waardoor de printer weI in staat is de grafieken 
correct af te drukken. V~~r nadere informatie betreffende de 
page protection instelling wordt verwezen naar de HP Laser
Jet III handleiding. 

5) Alarm-lampje op de plotter gaat branden, zander dat een 
grafiek'wordt afgedrukt. 

Dit is in de meeste gevallen een verkeerde instelling van: 
a. De tweede seriale poort (COM2)i 
b. De DIP-switches aan op de achterkant van de plotter. 
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ad a: Om de communicatie tussen de plotter en COM2 goed te 
laten verlopen, moet v66r het starten van het hoofdme
nu het volgende DOS-commando worden ingevoerd: 

HODE COH2:300 N 8 1 P 

Wanneer men zich reeds in het Trekproef-Analyse 
Programma bevindt, dan moet men dit verlaten, het 
bovenstaande commando invoeren en de plotter uit en 
weer aan zetten. Controleer tevens de DIP-switch
instellingen op de plotter (zie ad b). Vervolgens kan 
het programma weer worden gestart. 

ad b: Voor een correcte communicatie tussen de Sekonic SPL-
450 en COM2 moeten de DIP-switches op de achterkant 
van de plotter als volgt worden ingesteld: 

switch: Waarde: Betekenis: 

1-3 011 Baud-rate: 300 
4 0 Stopbits: 1 
5-6 00 Geen pariteitscontrole 
7 0 Niet gebruikt 
8-9 01 Papierafmeting: DIN/ISO A4 
10 0 Niet gebruikt 

11-14 1111 ANSI ASCII character-set 

o = OFF, 1 = ON 

Verander de DIP-switches alleen als de plotter ui t 
staat. 

6) De plotter drukt een grafiek niet correct af. 

Oplossing: 
De gebruikte plotter ondersteunt geen HPGL-code, of gebruikt 
een HPGL-versie die niet compatible is met de HP 7475A 
plotter (dit is de HPGL-versie die gebruikt wordt voor het 
afdrukken van de grafieken in het verwerking-gedeelte). 
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Bijlage 4 - Bet standaard meetrapport. 

In deze bijlage staat een afdruk van het standaard meetrapport, 
zoals dit afgedrukt wordt in het verwerking-gedeelte. 
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LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOLOGIE TUE 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

- TITELPAGINA -

Trekproef 
Datum uitvoering (jjromdd) 

Werkstoffnuromer 
Richting tov. walsrichting 
Materiaalsoort 
Herkomst materiaal 
Plaatdikte (rom) 
Beginbreedte trekstrip (rom) 
Begindikte trekstrip (rom) 

Merk trekbank 
Type trek bank 
Serienuromer 
Banksnelheid (rom/min) 

Operator 
Aantal metingen 
DataTakerProef (J/N) 
Coromandoregels DataTaker 

Opmerkingen mbt. trekproef 

Datum aanmaak subset (jjromdd) 
Aanmaker subset 
Opmerkingen mbt. subset 

TFOOOOOO 
930113 

· ********** · 0° 
spd 

· ********** · · 1.00 · 9.900 
· 1.000 · 

Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type wIt 

· 9817 · · 0.16 · 
********** 
39 
J 

· P22=44 · P24=44 
/m /n /u 
R15S 1V 2V 3V 

proefmeting 
· -· · -· 

930113 
: ********** 
· · 

EPSeff<O.Ol en EPSeff>(EPSeff bij Fmax) verwijderd 

Projectleider : ********** 



LABORATORIUM VOOR OMVORMTEeHNOLOGIE TUE 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

Trekproef 
Datum uitvoerinq (jjmmdd) 

TFOOOOOO 
: 930113 

- MATERlAALPARAMETERS -

Materiaalmodel 1: uf = e . [eeff]n 

Karakteristieke deformatieweerstand (e) 
Versteviqinqsexponent (n) 

Materiaalmodel 2: uf = e . [eeff + eO]n 

Karakteristieke deformatieweerstand (e) 
Versteviqinqsexponent (n) 
Voordeformatie (eO) 

Anisotropiefactoren: 

Gemiddeld (Rm) 
R bij 10% effectieve rek [R(O.l)] 
R bij 20% effectieve rek [R(0.2)] 

· · 

525 [N/mm2] 
0.23 [-] 

525 [N/mm2] 
0.23 [-] 

: 0.00000 [-] 

· · · · · · 
1.33 [-] 
1.35 [-] 
1.37 [-] 



LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOLOGIE TUE 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

Trekproef TFOOOOOO 
Datum uitvoering (jjnundd) 930113 

- OVERZICHT METINGEN EN AFGELEIDE GEGEVENS -

1 F == 1895.7 [N] b == 9.8376 [nun] S == 0.9951 [nun] 
aeff == 193.65 [N/nun2 ] A == 9.7893 [nun2 ] R = 1.2829 [-] 
eeff == 0.0112 [-] eb == -0.0063 [-] es == -0.0049 [-] 

2 F = 2014.2 [N] b == 9.8112 [nun] s = 0.9915 [nun] 
aeff = 207.05 [N/nun2 ] A == 9.7281 [nun2 ] R = 1.0602 [-] 
eeff = 0.0175 [-] eb = -0.0090 [-] E'S = -0.0085 [-] 

3 F = 2110.6 [N] b = 9.7824 [nun] s = 0.9895 [nun] 
aeff = 218.05 [N/nun2 ] A = 9.6798 [nun2 ] R = 1.1337 [-] 
eeff = 0.0225 [-] eb = -0.0120 [-] E'S = -0.0105 [-] 

4 F = 2201.1 [N] b = 9.7509 [nun] s == 0.9873 [nun] 
aeff = 228.63 [N/nun2 ] A = 9.6275 [nuna ] R = 1.1910 [-] 
eeff == 0.0279 [-] eb = -0.0152 [-] es = -0.0127 [-] 

5 F == 2283.2 [N] b = 9.7212 [nun] s = 0.9860 [nun] 
aeff == 238.19 [N/nun:!] A == 9.5855 [nun2 ] R = 1.2966 [-] 
eeff = 0.0323 [-] eb = -0.0182 [-] es == -0.0141 [-] 

6 F = 2355.8 [N] b == 9.6931 [nun] s = 0.9837 [nun] 
aeff == 247.08 [N/nun:!] A = 9.5348 [nun2 ] R == 1.2824 [-] 
eeff = 0.0376 [-] eb = -0.0211 [-] es == -0.0165 [-] 

7 F = 2423.1 [N] b = 9.6632 [nun] s = 0.9827 [nun] 
aeff = 255.17 [N/nun:!] A = 9.4960 [nun:! ] R = 1.3876 [-] 
eeff = 0.0417 [-] eb == -0.0242 [-] es == -0.0174 [-] 

8 F = 2485.6 [N] b = 9.6307 [nun] s == 0.9802 [nun] 
aeff = 263.32 [N/nun2 ] A = 9.4395 [nun2 ] R = 1.3760 [-] 
eeff = 0.0476 [-] eb = -0.0276 [-] es == -0.0200 [-] 

9 F == 2534.4 [N] b = 9.6007 [nun] s == 0.9761 [nun] 
aeff = 270.44 [N/nun2 ] A = 9.3712 [nun2 ] R = 1.2691 [-] 
eeff = 0.0549 [-] eb = -0.0307 [-] E'S = -0.0242 [-] 

10 F = 2580.8 [N] b = 9.5698 [nun] s = 0.9736 [nun] 
aeff = 276.98 [N/nuna ] A = 9.3175 [nun2 ] R = 1.2699 [-] 
eeff = 0.0606 [-] eb = -0.0339 [-] es = -0.0267 [-] 

11 F = 2629.6 [N] b == 9.5388 [nun] S = 0.9739 [nun] 
aeff = 283.06 [N/nun2 ] A == 9.2900 [nun2 ] R = 1.4065 [-] 
eeff = 0.0636 [-] eb == -0.0372 [-] es == -0.0264 [-] 



LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOLOGIE TUE 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

Trekproef TFOOOOOO 
Datum uitvoering (jjnundd) 930113 

- OVERZICHT METINGEN EN AFGELEIDE GEGEVENS -

12 F = 2664.0 [N] b = 9.5074 [nun] S = 0.9724 [nun] 
qeff = 288.16 [N/nuna ] A = 9.2448 [nuna ] R = 1. 4447 [-] 
£eff = 0.0685 [-] £b = -0.0405 [-] £S = -0.0280 [-] 

13 F = 2699.2 [N] b = 9.4764 [nun] S = 0.9699 [nun] 
qeff = 293.66 [N/nuna ] A = 9.1914 [nun2 ] R = 1.4323 [-] 
£eff = 0.0743 [-] £b = -0.0437 [-] £S = -0.0305 [-] 

14 F = 2729.6 [N'] b = 9.4460 [nun] S = 0.9668 [nun] 
qeff = 298.90 [N/nun2 ] A = 9.1323 [nun2 ] R = 1.3899 [-] 
£eff = 0.0807 [-] fb = -0.0469 [-] fS = -0.0338 [-] 

15 F = 2761.6 [N] b = 9.4154 [nun] S = 0.9642 [nun] 
qeff = 304.21 [N/nun2 ] A = 9.0780 [nun2 ] R = 1.3751 [-] 
£eff = 0.0867 [-] £b = -0.0502 [-] £S = -0.0365 [-] 

16 F = 2782.4 [N] b = 9.3846 [nun] S = 0.9612 [nun] 
qeff = 308.45 [N/nuna ] A = 9.0205 [nun2 ] R = 1.3510 [-) 
feff = 0.0930 [-] fb = -0.0535 [-] £s = -0.0396 [-] 

17 F = 2814.4 [N] b = 9.3496 [nun] S = 0.9585 [nun] 
qeff = 314.04 [N/nuna ] A = 8.9620 [nuna ] R = 1.3509 [-] 
feff = 0.0995 [-] fb = -0.0572 [-] fS = -0.0423 [-] 

18 F = 2832.8 [N] b = 9.3173 [nun] S = 0.9558 [nun] 
qeff = 318.10 [N/nuna ] A = 8.9055 [nun2 ] R = 1.3419 [-] 
£eff = 0.1059 [-] eb = -0.0607 [-] fS = -0.0452 [-] 

19 F = 2849.6 [N] b = 9.2849 [nun] S = 0.9535 [nun] 
qeff = 321.86 [N/nun2 ] A = 8.8534 [nun2 ] R = 1.3480 [-] 
£eff = 0.1117 [-] eb = -0.0641 [-] £s = -0.0476 [-] 

20 F = 2856.0 [N] b = 9.2536 [nun] S = 0.9503 [nun] 
qeff = 324.76 [N/nun2 ] A = 8.7941 [nun2 ] R = 1.3256 [-] 
£eff = 0.1185 [-] fb = -0.0675 [-] fS = -0.0509 [-] 

21 F = 2868.0 [N] b = 9.2208 [nun] S = 0.9486 [nun] 
qeff = 327.90 [N/nun2 ] A = 8.7467 [nun2 ] R = 1.3464 [-] 
£eff = 0.1239 [-] £b = -0.0711 [-] £S = -0.0528 [-] 

22 F = 2880.8 [N] b = 9.1894 [nun] S = 0.9463 [nun] 
qeff = 331. 30 [N/nun2 ] A = 8.6956 [nun2 ] R = 1.3484 [-] 
£eff = 0.1297 [-] £b = -0.0745 [-] £S = -0.0552 [-] 
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23 F = 2892.8 [N] b = 9.1593 [mm] S = 0.9448 [mm] 
aeff = 334.27 [N/mm2] A = 8.6541 [mm2 ] R = 1.3706 [-] 
Eeff = 0.1345 [-] eb = -0.0778 [-] ES = -0.0567 [-] 

24 F = 2901. 6 [N] b = 9.1312 [mm] S = 0.9415 [mm] 
aeff = 337.50 [N/mm2] A = 8.5973 [mm2 ] R = 1.3417 [-] 
eeff = 0.1411 [-] eb = -0.0808 [-] es = -0.0602 (-] 

25 F = 2910.4 [N] b = 9.1010 [mm] S = 0.9394 (mm] 
aeff = 340.43 [N/mm2] A = 8.5492 [mm2 ] R = 1.3454 [-] 
eeff = 0.1467 [-] €b = -0.0842 [-] €S = -0.0625 [-] 

26 F = 2918.4 [N] b = 9.0662 [mm] S = 0.9361 [mm] 
aeff = 343.89 [N/mm2] A = 8.4864 [mm2 ] R = 1.3313 [-] 
€eff = 0.1541 [-] €b = -0.0880 [-] es = -0.0661 [-] 

27 F = 2924.8 [N] b == 9.0350 [mm] S = 0.9334 [mm] 
aeff = 346.83 [N/mm2] A = 8.4330 [mm2 ] R = 1.3259 [-] 
feff = 0.1604 [-] €b = -0.0914 [-] €S = -0.0690 [-] 

28 F = 2928.8 [N] b = 9.0054 [mm] s = 0.9307 [mm] 
aeff = 349.44 [N/mm2] A = 8.3813 [mm2 ] R = 1.3187 [-] 
€eff = 0.1665 [-] €b = -0.0947 [-] es = -0.0718 [-] 

29 F = 2932.8 [N] b = 8.9750 [mm] s = 0.9277 [mm] 
aeff = 352.25 [N/mm2] A = 8.3258 [mm2 ] R = 1.3065 [-] 
€eff = 0.1732 [-] eb = -0.0981 [-] €S = -0.0751 [-] 

30 F = 2936.8 [N] b = 8.9440 [mm] s = 0.9256 [mm] 
aeff = 354.73 [N/mm2] A = 8.2789 [mm2 ] R = 1.3142 [-] 
eeff = 0.1788 [-] €b = -0.1016 [-] es = -0.0773 [-] 

31 F = 2940.0 [N] b = 8.9126 [mm] s = 0.9240 [mm] 
aeff = 356.99 [N/mm2] A = 8.2354 [mm2 ] R = 1.3296 [-] 
eeff = 0.1841 [-] eb = -0.1051 [-] ES = -0.0790 [-] 

32 F = 2947.2 [N] b = 8.8822 [mm] s = 0.9221 [mm] 
aeff = 359.83 [N/mm2] A = 8.1906 [mm2 ] R = 1.3384 [-] 
eeff = 0.1895 [-] €b = -0.1085 [-] €S = -0.0811 [-] 

33 F = 2942.4 [N] b = 8.8529 [mm] S = 0.9205 [mm] 
aeff = 361. 06 [N/mm2] A = 8.1494 [mm2 ] R = 1.3502 [-] 
eeff = 0.1946 [-] eb = -0.1118 [-] €S = -0.0828 [-] 
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34 F = 2947.2 [N] b = 8.8225 [mm] s = 0.9195 [mm] 
creff = 363.30 [N/mm2 ] A = 8.1123 [mm2 ] R = 1.3730 [-] 
eeff = 0.1992 [-] eb = -0.1152 [-] es = -0.0839 [-] 

35 F = 2947.2 [N] b = 8.7925 [mm] s = 0.9168 [mm] 
creff = 365.63 [N/mm2 ] A = 8.0605 [mm2 ] R = 1.3649 [-] 
eeff = 0.2056 [-] eb = -0.1186 [-] es = -0.0869 [-] 

36 F = 2948.8 [N] b = 8.7624 [mm] s = 0.9140 [mm] 
creff = 368.19 [N/mm2] A = 8.0088 [mm2 ] R = 1.3574 [-] 
eeff = 0.2120 [-] eb = -0.1221 [-] es = -0.0899 [-] 

37 F = 2948.0 [N] b = 8.7330 [mm) s = 0.9112 [mm] 
creff = 370.48 [N/mm2 ] A = 7.9572 [mm2 ] R = 1.3481 [-] 
eeff = 0.2185 [-] eb = -0.1254 [-) es = -0.0930 [-] 

38 F = 2947.2 [N] b = 8.7043 [mm) s = 0.9085 [mm] 
creff = 372.69 [N/mm2] A = 7.9079 [mm2 ] R = 1.3415 [-] 
eeff = 0.2247 [-] eb = -0.1287 [-] es = -0.0959 [-] 

39 F = 2950.4 [N] b = 8.6196 [mm] s = 0.9004 [mm] 
creff = 380.14 [N/mm2 ] A = 7.7614 [mm2 ] R = 1.3206 [-] 
eeff = 0.2434 [-] eb = -0.1385 [-] es = -0.1049 [-] 
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Grafiek 3: gemeten spanning - rek kromme (TFOOOOOO) 
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Grafiek 5: berekende spanning - rek kromme (TFOOOOOO) 
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Grafiek 7: verhouding breedte-rek - dikte-rek (TFOOOOOO) 
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Grafiek 8: Anisotropiefactor als functie van de eff. rek (TFOOOOOO) 


	Voorblad
	Adressenlijst.
	Inhoudsopgave 
	Inleiding
	1. Acquisitie-qedeelte.
	2. Hoofdmenu-programma
	3. verwerking-gedeelte
	Voorblad source-code lebrary-bestanden 
	Adressenlijst 
	Inhoudsopgave 
	Inleiding
	1. unit BGX CRR.PAS.
	2. unit CNB IO.PAS.
	3. unit CODERER.PAS.
	4. unit CURSOR. PAS.
	5. unit DAT TIJD.PAS.
	6. unit DEFINIT.PAS.
	7. unit DISKFUNC.PAS.
	8. unit FBS IO.PAS.
	9. unit GELUiD.PAS.
	10. unit GRAF GEG.PAS.
	11. Unit INST IO.PAS.
	12. unit INT OPSL.PAS.
	13. unit INVOER.PAS.
	14. unit KEYCODES.PAS.
	15. unit LAYOUT.PAS.
	16. unit KENU.PAS.
	17. unit KGG IO.PAS.
	18. unit SER IO.PAS.
	19. unit VZD BUFF. PAS.
	Voorblad gebruikshandleiding
	Adressenlijst.
	Inhoudsopgave. 
	Figurenlijst.
	lnleiding
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2  
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Boofdstuk 5 
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Bijlagen

