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Voorwoord. 
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trekproef en de hierbij gebruikte rekenmodellen. 
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samenvattinq. 

Dit verslag is geschreven naar aanleiding van de 16T stage van 
de Informatica-opleiding van de Hogeschool Heerlen, en heeft 
betrekking op de periode augustus 1992 tim januari 1993. Deze 
stage is doorlopen in het Laboratorium voor Omvormtechnologie van 
de Technische Universiteit Eindhoven. 

Binnen het Laboratorium voor Omvormtechnoloqie 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 
(bijvoorbeeld het persen van een autodeur uit een vlakke 
metaalplaat) • 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 doen over 
omvormende processen, zullen deze materiaaleigenschappen bekend 
moeten zijn. V~~r het bepalen hiervan staan het Laboratorium voor 
Omvormtechnologie verschillende methoden ter beschikking. Een 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 lengte-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 analoog/digitaal-converter (de DataTaker), die verbonden is 
met een computer. Hier worden de binnengekomen signalen m.b.v. 
het Trekproef-Analyse Programma geregistreerd, bewaard en 
verwerkt tot materiaalparameters. 

Het registreren en bewaren van de metingen tijdens het uitvoeren 
van een trekproef gebeurt m.b.v. een programma dat wordt 
aangeduid met de term acquisitie-gedeelte. Het acquisitie
gedeelte was reeds gerealiseerd door W. Verstraelen. 

Het verwerken van de via het acquisitie-gedeelte geregistreerde 
metingen tot de gewenste materiaalparameters gebeurt m.b.v. een 
programma, dat wordt aangeduid met de term verwerking-gedeelte. 

Omdat de gebruikte versie van het Trekproef-Analyse Programma 
(3.01) op een aantal punten niet voldeed aan de wensen van het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie, ontstond de behoefte aan een 
verbeterde versie van dit programma. Deze behoefte was gebaseerd 
op het feit dat dit programma wat betreft de gebruikersvriende-
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lijkheid voor verbetering vatbaar was en tevens een aantal fouten 
bevatte, waardoor het programma niet optimaal functioneerde. 

In vergelijking met het Trekproef-Analyse Programma versie 3.01 
werd, na overleg met de gebruikers, het nieuwe programma (versie 
3.02) uitgebreid met de volgende onderdelen: 
- Een hoofdmenu-programma; 
- Een programma voor het maken van een overzicht van de trekproe-

ven op een bepaald opslagmedium (trekproef-overzicht program
ma); 

- Een programma voor het wijzigen van bepaalde instellingen van 
het Trekproef-Analyse Programma. 

De werkzaambeden m.b.t. de realisatie van het nieuwe Trekproef
Analyse Programma konden worden gesplitst in zes fasen, te weten: 
1. ontwerpen van het nieuwe Trekproef-Analyse Programma. 
2. Aanpassen van het acquisitie-gedeelte; 
3. Realisatie van het hoofdmenu-programma; 
4. Realisatie van het verwerking-gedeelte; 
5. Realisatie van het trekproef-overzicht programma; 
6. Realisatie van het programma voor het wijzigen van bepaalde 

instellingen van het Trekproef-Analyse Programma v3.02. 

In de 1e fase werd het essentieel model van het nieuwe Trekproef
Analyse Programma opgesteld. Tevens werd een overzicht opgesteld 
van aIle in het programma gebruikte formules en rekenmodellen. 

In fase 2 werd het door W. Verstraelen gerealiseerde acquisitie
gedeelte aangepast. Deze aanpassing was noodzakelijk, omdat van 
aIle onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma aparte 
programma's moesten worden gemaakt, die vanuit een hoofdmenu
programma kunnen worden gestart. Door deze opzet bevindt zich 
aIleen het door de gebruiker gekozen programma in het geheugen, 
waardoor de rest van het geheugen beschikbaar is voor data. 

De 3e fase hield in dat een hoofdmenu-programma ontworpen en 
gerealiseerd moest worden, van waaruit de overige programma
onderdelen konden worden gestart. In dit programma moesten tevens 
een aantal instellingen van het Trekproef-Analyse Programma 
kunnen worden gewijzigd. 

In de 4c fase werd het verwerking-gedeelte ontworpen en gereali
seerd. Met behulp van dit programma kunnen de trekproef-gegevens, 
die via het acquisitie-gedeelte zijn geregistreerd en bewaard, 
worden verwerkt tot de gewenste materiaalparameters. Deze kunnen 
worden getoond in de vorm van tabellen, rapport en en grafieken. 

De fasen 5 en 6 zijn nog niet gerealiseerd. WeI is in de 
structuur van het Trekproef-Analyse Programma reeds rekening 
gehouden met het feit dat deze in een later stadium kunnen worden 
toegevoegd. 
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Symbolenlijst. 

Symbool: Omschrijvinq: 

bo beqinbreedte trekstrip 
So beqindikte trekstrip 
10 beqinlenqte trekstrip 
b momentane breedte trekstrip 
s momentane dikte trekstrip 
1 momentane lenqte trekstrip 

F momentane trekkracht 

momentane axiale of lanqsrek 
momentane breedte-rek 
momentane dikte-rek 
momentane effectieve rek 
voordeformatie 

Synoniem: 

Ex, E. 
Ey , Eb 

Ez, E. 
E 

max. rel. nauwkeuriqheid voor voordeformatie 

R 

Rut 
Ro.t 
Ro.2 

momentane spanninq in lenqte-richtinq 
momentane spanninq in breedte-richtinq 
momentane spanninq in dikte-richtinq 
momentane vloeispanninq (model 1) 
momentane vloeispanninq (model 2) 
initiale vloeigrens 
momentane effectieve spanning 

anisotropiefactor 
gemiddelde anisotropiefactor 
anisotropiefactor bij lanqsrek van 0.1 
anisotropiefactor bij langsrek van 0.2 

C1 karakteristieke deformatieweerstand (model 1) -
C2 karakteristieke deformatieweerstand (model 2) -

n1 versteviqinqsexponent (model 1) 
n2 versteviginqsexponent (model 2) 
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Inleidinq. 

Gedurende de periode augustus 1992 tot februari 1993 van de 
Informatica-opleiding van de Hogeschool Heerlen, moest voor het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie van de Technische Universi
teit Eindhoven het daar ontwikkelde Trekproef-Analyse Programma 
worden aangepast. Dit programma wordt gebruikt voor het vaststel
len van materiaaleigenschappen van metalen. De gebruikte versie 
van dit programma (3.01) voldeed meer niet aan de gebruikersei
sen, waardoor de behoefte ontstond aan een verbeterde versie 
hiervan (3.02). 

Het nieuwe programma (versie 3.02) heeft twee hoofdtaken, name
lijk: 

1) Het registreren en opslaan van de metingen tijdens het 
uitvoeren van een trekproef (dit programma wordt aangeduid 
met de term "acquisitie-gedeelte")i 

2) Het verwerken van de geregistreerde metingen tot de gewenste 
materiaalparameters (dit programma wordt aangeduid met de 
term "verwerking-gedeelte"). 

Verder bevat het nieuwe Trekproef-Analyse Programma (versie 3.02) 
de volgende onderdelen: 
- Een hoofdmenu-programmai 
- Een programma voor het maken van een overzicht van de trekproe-

ven op een bepaald opslagmedium (trekproef-overzicht program
ma); 

- Een programma voor het wijzigen van bepaalde instellingen van 
het Trekproef-Analyse Programma. 

Het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02 is reeds gerealiseerd en uitvoerig beschreven door 
W. Verstraelen (zie LIT [5 .• 9]), en hierop zal dan ook niet meer 
worden ingegaan. 

Het eerste hoofdstuk van dit verslag beschrijft de werkomgeving 
waarin de stage-opdracht dient te worden uitgevoerd. Hierin komen 
de plaats in de organisatiestructuur en de activiteiten van het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie aan bod. 

In hoofdstuk twee zal de trekproef worden behandeld. Er zal onder 
andere over het doel en de uitvoering van de trekproef worden 
gesproken. 

I 

Hoofdstuk drik geeft een omschrijving van de opdracht, die 
tijdens deze ~tageperiode gerealiseerd is. 

In het vierde hoofdstuk staan aIle aan het bestaande Trekproef
Analyse Programma (versie 3.01) aan te brengen wijzigingen , die 
voortvloeien ~it de stage-opdracht, beschreven. 
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Hoofdstuk vijf beschrijft de uitwerking van de stage-opdracht. 
Hierin worden alle genomen beslissingen m.b.t. de realisatie van 
het Trekproef-Analyse Programma uitgelegd. 

Het zesde en laatste hoofdstuk handel t over het testen en 
invoeren van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02. 

De volgende verslagen hebben betrekking op de tijdens deze stage
periode verrichte werkzaamheden: 

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 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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Boofdstuk 1 - De staqe-omqevinq. 

1.1 De staqeverlenende instellinq. 

De Technische universiteit Eindhoven, in 1956 gegrondvest als 
Technische Hogeschool Eindhoven, bestaat uit een achttal 
faculteiten, aan welke voor het merendeel technische disciplines 
worden onderwezen. Een van deze faculteiten is de Faculteit der 
Werktuigbouwkunde, welke is opgedeeld in drie afzonderlijke 
vakgroepen, die elk een deel der werktuigbouwkunde bestrijken. 

Werktuig
bouwkunde 

WPA 

De vakgroep WFW bestrijkt de fundamentele gebieden mechanica, 
dynamica, regeltechniek en polymeertechnologie. De vakgroep woe 
bekijkt de gebieden ontwerpen, construeren, aandrijf- en tribo
techniek, vervoerstechnologie, energietechnologie en fabrieks
en apparatenbouw voor de procesindustrie. De derde vakgroep, 
genaamd WPA, concentreert zich op de productietechnologie en de 
productie-automatisering. 

Binnen elke vakgroep zijn meerdere deelgebieden te onderscheiden. 
Zo zijn er binnen de vakgroep WPA de volgende deelgebieden: 

1) Bewerkingstechnologie: 
- Materiaalgedrag in de fabricage; 
- Mechanische bewerkingsprocessen. 

2) Productiemiddelen: 
- Universele productiemiddelen; 
- Specifieke productiemiddelen. 

3) Precision Engineering: 
- eonstructieve aspecten en precisie-bewerkingen; 
- Meet- en besturingstechniek. 

4) Automatisering van de productie: 
- Machinebesturingstechnologie; 
- Fabrieksbesturingstechnologie en Technische Bedrij fsvoering. 

Het laatstgenoemde deelgebied wordt bestudeerd in het Laboratori
um voor Omvormtechnologie, waar ik mijn 16T stage heb doorlopen. 
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1.2 Het Laboratorium voor omvormtechnoloqie. 

Een van de hoofdonderzoeksgebieden binnen het Laboratorium voor 
Omvormtechnologie vormt de procesbeschrijving van omvormende 
bewerkingen. 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 doen over 
omvormende processen, zullen deze materiaaleigenschappen bekend 
moeten zijn. V~~r het bepalen hiervan staan het Laboratorium voor 
Omvormtechnologie verschillende methoden ter beschikking. Een van 
deze method en is de trekproef, die in het volgende hoofdstuk 
nader zal worden bekeken. 
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Boofdstuk 2 - De trekproef. 

In de onderstaande tekst zal als eerste een algemene inleiding 
over omvormprocessen worden gegeven. Vervolgens zal op de 
trekproef zelf worden ingegaan. Tenslotte komt de meetopstelling 
aan bod. Hierbij wordt zowel de traditionele als ook de geautoma
tiseerde opstelling beschreven. 
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de voor de trek
proef gebruikte mathematische modelleringstechnieken wordt 
verwezen naar LIT[l]. 

2.1 Algemene inleiding over omvormprocessen. 

Zoals reeds in de vorige paragraaf is vermeld kan onder een 
omvormproces worden verstaan: het verkrijgen van een gewenste 
vormverandering, zonder dat daarbij materiaalverlies optreedt. 

Omvormprocessen z1Jn zogenaamde plastiscbe processen. Deze 
processen berusten op het vermogen van een groot aantal materia
len (vooral metalen) om, onder vaak hoge mechanische belasting, 
plastisch (dat wil zeggen met een blijvende vormverandering) te 
deformeren. De gewenste vormverandering van het werkstuk komt via 
plastische deformatie van het werkstukmateriaal tot stand. Naast 
omvormprocessen worden verder ook verspanende processen (frezen 
en draaien), scheidende processen (knippen en pons en) en 
verbindende processen (felsen) tot de plastische processen 
gerekend. 

Men kan de groep van omvormprocessen onderverdelen in warm- en 
koudomvormen. Bij warmomvormen wordt energie in de vorm van 
warmte toegevoerd, waarna het werkstukmateriaal kan worden 
bewerkt. Een voorbeeld van een bewerkingsproces dat gebruik maakt 
van warmomvormen is smeden. 

Bij koudomvormen wordt geen energie in de vorm van warmte 
toegevoerd aan het werkstukmateriaal. Om geschikt te zijn voor 
koudomvormen dient een materiaal over een aantal eigenschappen 
te beschikken: 
- Het moet strekbaar en rekbaar zijnj 
- Het moet plastisch te deformeren zijnj 
- Het materiaal moet verstevigen. Dit wil zeggen dat als men het 

plastisch gedeformeerde materiaal nog verder wil deformeren, 
men een grotere kracht op het materiaal zal moeten uitoefenen 
dan bij de eerste deformatie. Het materiaal is dUs sterker 
geworden. 

De bovengenoemde eigenschappen van de voor koudomvormen geschikte 
materialen zijn zeer verschillend. De trekproef kan worden toe
gepast om een aantal eigenschappen van het gebruikte werkstuk
materiaal te bepalen. De trekproef zelf is (relatief gezien, want 
de temperatuur in de strip kan oplopen naar ±40 0 C) een koudom
vormproces. Tijdens het uitvoeren van deze proef worden een 
aantal parameters nauwkeurig gemeten. Dit zijn onder andere de 
trekkracht en de breedte- en dikte-afname. De trekproef zal nader 
worden toegelicht in de volgende paragrafen. 
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2.2 Beschrijvinq van de trekproef. 

V~~r de trekproef wordt een strip metaal (in de onderstaande 
tekst aangeduid als trekstrip) gebruikt van ±15 em lang, ±1 em 
breed en een dikte varierend tussen 0,1 en 2 mm. 
De trekstrip wordt ingeklemd in de twee inspanbekkens van de 
trekbank. Daarna wordt de trekstrip volgens de lengte-hartlijn 
met een oplopende kraeht belast, waardoor deze plastiseh gaat 
deformeren (de strip wordt langer, terwijl de breedte en dikte 
afnemen). 

De deformatie van de trekstrip is onder te verdelen in een aantal 
toestanden, afhankelijk van de op de trekstrip uitgeoefende trek
kraeht: 

1 - Elastisehe deformatie; 
2 - Plastisehe deformatie; 
3 - Insnoering. 

Uniforme pIasIIache defonna1le Insnoeringsgebied I 

t 
Breuk 

Ir8katrip 

Figuur 2.1: Spanning - rek diagram. Hierin worden de spanning at 
(di t is de momentane trekkraeht, gedeeld door de 
oppervlakte van de momentane doorsnede van de trek
strip) en de optredende langsrek €l tegen elkaar 
uitgezet. 
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2.2.1 Elastische deformatie. 

Bij een niet al te hoge belasting treedt bij de meeste metalen 
elastische deformatie Ope Dit wil zeggen, dat het metaal zijn 
oorspronkelijke vorm weer aanneemt wanneer de belasting wordt 
opgeheven. 

In het spanning-rek diagram (fig. 2.1) vormt de elastische 
deformatie een rechte lijn. In dit gebied is de trekspanning a 
evenredig aan de rek f. 

2.2.2 Plastische deformatie. 

Vanaf een bepaalde spanning gaat de trekstrip plastisch deforme
ren (vloeien), wat betekent dat de trekstrip een blijvende 
vormverandering ondergaat. 
Plastische deformatie treedt pas op vanaf een zekere spannings
grens, genaamd de initiale vloeigrens (aro ). Zolang de spanning 
kleiner is dan afu' is er sprake van elastische deformatie. Op het 
moment dat de spanning afu passeert, is er sprake van plastische 
deformatie. 

Tijdens de plastische deformatie neemt de benodigde spanning toe: 
om het materiaal verder te deformeren is een steeds groter 
wordende kracht nodig. Dit verschijnsel wordt versteviging van 
het materiaal ('work-hardening') genoemd. Hiervan wordt in de 
omvormtechnologie bewust gebruik gemaakt door produkten een extra 
vormverandering te geven, waardoor het uiteindelijke produkt 
sterker wordt. 

In het spanning-rek diagram begint het plastische deformatiege
bied op de plaats waar de spanning en de rek niet meer evenredig 
zijn (vanaf aro)' Een relatief kleine toename van de spanning 
leidt tot een aanmerkelijke toename van de rek. 

2.2.3 Insnoering. 

Tot aan een zeker punt is er sprake van uniforme plastische 
deformatie. Indien de trekstrip nog verder verlengd wordt, treedt 
(meestal in de buurt van het midden van de strip) plaatselijk een 
insnoering op (de doorsnede van de strip neemt op deze plaats 
sterk af). De rek is nu niet meer uniform verdeeld over de gehele 
lengte van de strip, maar gaat zich concentreren binnen een 
bepaald gebied. Omdat de doorsnede bij de insnoering sterk 
afneemt, zal ook bij een gelijkblijvende trekkracht de spanning 
daar ter plaatse toenemen, en weer een grotere rek en dus een 
sterkere insnoering veroorzaken enz., zodat de trekstrip bij een 
constante of zelfs afnemende trekkracht tens lotte breekt. 

Vanaf het moment dat de insnoering optreedt, is de deformatie 
niet meer uniform verdeeld en heerst er ter plaatse een drie
dimensionale spanningstoestand. Met behulp van de Correctie van 
Bridgman (zie LIT[l]) is dit gebied weliswaar te onderzoeken, 
maar hierop zal in de onderstaande tekst niet worden ingegaan. 
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2.3 uitleq van bij de trekproef qebruikte beqrippen. 

V~~r het uitvoeren van de trekproef zijn de volgende beqrippen 
van be1ang: 

- Het begrip rekj 
- De anisotropiefactorj 
- P1astische v10ei en deformatieweerstandj 
- De verstevigingsfunctiej 
- De voordeformatie. 

2.3.1 Het beqrip rek. 

De begin1engte van een trekstrip wordt aangegeven met 10, de 
beginbreedte met bo en de begindikte met so. 
Wanneer de trekstrip vo1gens de 1engte-hart1ijn met een op1opende 
kracht be1ast wordt, za1 de strip worden getrokken tot een 1engte 
1. De tota1e ver1enging van de trekstrip, van uitgangs1engte 10 
tot een 1engte 1, wordt beschreven door de eindige natuurlijke 
of logarithmische rek, aangegeven met de Griekse letter epsilon 
( e:) : 

1 
e: = Ln -

10 
(eindige natuur1ijke of logarithmische rek) 

Bij omvormprocessen wordt -indien moge1ijk- de ligging van de 
hoofdassen (aangeduid met 1, 2 en 3) bepaa1d. V~~r de trekproef 
betekent dit het volgende: 

1 
(axia1e rek of langsrek) 

b 
(breedte-rek) 

s 
(dikte-rek) 

Om verschil1ende deformatietoestanden op eenvoudige w1Jze met 
e1kaar te kunnen verge1ijken is een vergelijk rek of effectieve 
rek gedefinieerd: 

e: = 
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V~~r een isotrope trekproef (zie volgende paragraaf) geldt: 

E2 = E3 = -~El 

Hieruit voIgt dat de effectieve rek bij een isotrope trekproef 
gelijk is aan de langsrek: 

(effectieve rek voor isotroop materiaal) 

2.3.2 De anisotropiefactor. 

Een belangrijke wetmatigheid uit de plasticiteitsleer is de 
volumefnvariantie. Dit betekent dat het volume van de trekstrip 
tijdens de gehele trekproef constant blijft. Er moet dus gelden: 

(volumeinvariantie) 

oftewel: 

El = -(E2 + E3) 

Het langer worden van de trekstrip betekent dat de breedte en de 
dikte moeten afnemen. Wanneer de breedte-rek en de dikte-rek 
gelijk aan elkaar zijn, dan spreekt men van een isotroop materi
aal. Is de breedte-rek groter dan de dikte-rek of omgekeerd, dan 
spreekt men van een anisotroop materiaal. 

De anisotropiefactor (symbool R) is als voIgt geformuleerd: 

R= (anisotropiefactor) 

Bij isotroop materiaal geldt: R = 1. 
Bij anisotroop materiaal geldt: R < 1, indien Ea > Eb 

R > 1, indien Eb > Ea 

2.3.3 Plastische vloei en deformatieweerstand. 

Zolang de trekstrip uniform deformeert (er is dan geen sprake van 
insnoering), werken in de richtingen 2 en 3 geen spanningen. 
De trekkracht F veroorzaakt een spanning in de 1-richting. De 
spanningstoestand in de trekstrip is dan: 

F 
a1 = (momentane spanning in lengte-richting) 

A 

a2 = a3 = 0 

V~~r de (niet ingesnoerde) trekstrip, waarin dus een lijnspan
ningstoestand heerst, geldt volgens de vloeivoorwaarde van von 
Mises (zie LIT[l]): 
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2a2 = [(a 1 - ( 2 )2 + (a2 - ( 3 )2 + (a3 - ( 1)2] 

De grootheid a wordt de effectieve spanning genoemd. Verder 
geldt: 

Hieruit volgt voor de trekproef: 

Wanneer dit proces-model wordt gekoppeld aan het exponentieel 
verstevigend materiaalmodel, bijvoorbeeld de verstevigingsfunctie 
volgens Nadai (zie volgende paragraaf), dan vindt men: 

(vloeivoorwaarde voor lijnspanningstoestand) 

Deze vergelijking drukt uit, dat het materiaal in de trekstrip 
plastisch vloeit als de opgebrachte spanning a 1 gelijk is aan de 
deformatieweerstand af • Men spreekt hier van de momentane 
vloeispanning af • Plastische vloei treedt pas op vanaf een 
initiEHe vloeispanning afO, de vloeigrens. Zolang a1 < afO, dan 
bevindt zich het materiaal in een elastische toestand. 

2.3.4 De versteviqinqsfunctie. 

Bij de analyse van omvormprocessen is het noodzakelijk om een 
mathematische beschrijving van de vloeikromme te formuleren. De 
gemeten vloeikrommen kunnen op een aantal manieren schematisch 
worden weergegeven (gemodelleerd). V~~r de trekproef wordt het 
exponentieel verstevigend materiaalmodel gebruikt. Hierbij worden 
de meetpunten van de vloeikromme uitgezet op dubbellogarithmisch 
papier, waarna met behulp van "curve-fitting" via een "gewogen" 
methode van de kleinste kwadratensom een rechte lijn door deze 
punten getrokken kan worden (zie figuur 2.2). De volgende 
verstevigingsfunctie (Nadai, ±1930) beschrijft dit gedrag: 

af = 
Eetf = 
C = 
n = 

(verstevigingsfunctie) 

vloeispanning (model 1) 
effectieve rek 
karakteristieke deformatieweerstand 
verstevigingsexponent 

(af voor Eetf = 1) 
(= tan (a» 

De parameters C en n kunnen worden afgeleid uit figuur 2.2 op de 
volgende pagina. 
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Figuur 2.2 - Het exponentieel verstevigend materiaalmodel. 

2.3.5 De voordeformatie. 

Veel processen worden uitgevoerd met uitgangsmateriaal in de vorm 
van halffabrikaten, zoals de metaalplaten waaruit de trekstaven 
gestansd worden. Deze materialen hebben reeds een aantal 
vervormingen (koud-, warm- en gloeibehandelingen) ondergaan. 
Daarom gebruikt men de volgende verstevigingsfunctie: 

= vloeispanning (model 2) 
= effectieve rek 
= voordeformatie 
= karakteristieke deformatieweerstand 
= verstevigingsexponent 

(Of voor €eff = 1) 
(= tan (a» 

In de voordeformatie (€o) zijn aIle effecten van voorafgaande 
behandelingen op het werkstukmateriaal verdisconteerd. 
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2.4 Heetopstellinqen. 

De onderstaande tekst is gewijd aan de voor de trekproef 
gebruikte meetopstelling (de trekbank). Hierbij wordt tevens iets 
verteld over de voor de betreffende meetopstelling benodigde 
werkwijze. Als eerste zal de traditionele meetopstelling aan bod 
komen en vervolgens de meetopstelling met automatische registra
tie. Tenslotte zal iets verteld worden over het bij de automati
sche registratie gebruikte Trekproef-Analyse Programma. 

2.4.1 Tra4itionele meetopstellinq. 

Bij de traditionele meetopstelling wordt de trekstrip na het 
opmeten van de beginbreedte en -dikte in de beide inspanbekkens 
ingeklemd. Vervolgens wordt de trekstrip m.b.v. een elektromotor 
volgens de lengte-hartlijn met een oplopende kracht belast. 

Op de trekbank (type Monsanto Tensometer W) is een kwikkolom 
aanwezig, waarop de momentane trekkracht kan worden afgelezen. 
Telkens als de kracht met een bepaalde hoeveelheid is toegenomen 
(bijvoorbeeld 50 N), stopt men de trekbank en meet de momentane 
breedte en dikte, waarna de trekproef wordt hervat. Dit wordt net 
zolang herhaald totdat de trekstrip insnoert of breekt. 

Vervolgens moeten aIle materiaalparameters met de hand worden 
berekend door de verkregen meetwaarden in te voeren in formules 
en uit te zetten in grafieken. 

2.4.2 Heetopstellinq met automatische reqistratie. 

Het is mogelijk een deel van de uitvoering van de trekproef te 
automatiseren. Hiervoor moet de trekbank worden voorzien van de 
volgende uitbreidingen: 

- In plaats van de kwikkolom gebruikt men een Kistler load-cel 
om de trekkracht te registreren. Een Kistler-cel is een zgn. 
piezo-element, dat een bepaald ladingsverschil afgeeft, 
afhankelijk van de hier op uitgeoefende kracht; 

- De trekstrip wordt voorzien van (Hottinger-Baldwin) verplaat
singsopnemers, die de breedte- en dikteafname registreren; 

- Via de noodzakelijke versterkingsapparatuur worden de trek
kracht en de momentane breedte en dikte gestuurd naar de 
DataTaker DT100. Dit is een analoog/digitaal-converter, die de 
binnengekomen analoge voltsignalen omzet in digitale signalen; 

- De van de DataTaker afkomstige digitale signalen worden met 
behulp van een computer verwerkt. V~~r deze verwerking wordt 
het Trekproef-Analyse Programma gebruikt. Hierop zal in de 
volgende paragraaf nader worden ingegaan. 

De werkwijze voor het uitvoeren van de trekproef is op een aantal 
punten gewijzigd. Na het opmeten van de beginbreedte en -dikte 
en het bevestigen van de trekstrip op de trekbank, worden de 
verplaatsingsopnemers tegen de trekstrip geplaatst. Vervolgens 
kan de trekbank worden gestart. Met behulp van het acquisitie-
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gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma worden de via de 
DataTaker doorgegeven metingen geregistreerd en op een diskette 
bewaard, waarna men deze later met het verwerking-gedeelte van 
het Trekproef-Analyse Programma kan verwerken tot de gewenste 
materiaalparameters. 

Het gebruik van een computer voor het registreren, bewaren en 
verwerken van de trekproefgegevens heeft een aantal voordelen ten 
opzichte van de handmatig registratie en verwerking: 

- De uitvoering van een trekproef vergt minder tijd, omdat de 
trekbank niet regelmatig gestopt hoeft te worden voor het 
opmeten van de momentane breedte en diktei 

- De uitvoering van een trekproef levert meer meetpunten 0Pi 
- Het verwerken van de trekproefgegevens hoeft niet meer 

handmatig te geschieden, hetgeen een grote tijdwinst opleverti 
- Omdat de gegevens niet meer handmatig verwerkt worden, neemt 

de kans op het maken van fouten tijdens de verwerking flink af 
(behoudens fouten in de verwerking-software); 

- Door middel van de computer kunnen de trekproefgegevens in een 
korte tijd op een groot aantal manieren worden verwerkt en 
weergegeven in rapporten, grafieken en tabellen. 

2.4.3 Het Trekproer-Analyse Programma. 

Zoals reeds vermeld in de vorige paragraaf wordt bij de meetop
stelling met automatische registratie gebruik gemaakt van het 
Trekproef-Analyse Programma. De twee hoofdtaken van di t programma 
zijn: 

- Het registreren en bewaren van de door de DataTaker naar de 
computer verzonden trekproef-gegevens (data-acquisitie)i 

- Het kunnen verwerken van deze trekproef-gegevens tot de 
gewenste materiaalparameters en het weergeven hiervan in 
grafieken en overzichten. 

In de onderstaande tekst zal in het kort op deze hoofdtaken 
worden ingegaan. 

2.4.3.1 Acquisitie van de trekproer-qeqevens. 

Voordat de uitvoering van de trekproef kan beginnen, moeten in 
het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma een 
aantal zaken worden ingesteld, zoals de beginbreedte en -dikte 
van de te onderzoeken trekstrip. Vervolgens wordt de trekbank 
gestart, waarna de van de DataTaker afkomstige gegevens (momenta
ne trekkracht, breedte en dikte) in het geheugen worden opgesla
gen. De registratie van de trekproefgegevens stopt op het moment 
dat de geregistreerde trekkracht meer dan 100 Newton kleiner is 
dan bij de voorgaande meting het geval was. 

Nadat de registratie beeindigd is, heeft de gebruiker de 
mogelijkheid om aIle foute metingen te verwijderen. Deze fouten, 
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die meestal in het begin van de trekproef optreden, kunnen een 
aantal oorzaken hebben, zoals een ietwat bol staande trekstrip, 
of het niet correct inspannen van de trekstrip in de trekbank. 
In beide gevallen treedt een buigend moment op, waardoor de 
verplaatsingsopnemers een toename in de breedte en dikte van de 
trekstrip registreren, ondanks een trekkracht in de lengte
richting. Deze metingen zijn voor de trekproef onbruikbaar. 

De overgebleven metingen worden vervolgens in een bestand 
opgeslagen. Tevens zal de gebruiker een aantal bijzonderheden 
over de gebruikte trekstrip moeten invoeren, zoals het soort 
materiaal en de herkomst hiervan. Ook deze gegevens worden in een 
bestand opgeslagen. Dit bestand krijgt dezelfde naam (m.u.v. het 
achtervoegsel) als het bestand met de meting-gegevens, waardoor 
duidelijk zichtbaar is dat de beide bestanden op dezelfde 
trekproef betrekking hebben. 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het acquisitie
gedeelte wordt verwezen naar LIT[5 •• 9J. 

2.4.3.2 Verwerkinq van de trekproef-qeqevens. 

De via het acquisitie-gedeelte opgeslagen trekproef-gegevens 
kunnen in het verwerking-gedeelte worden gebruikt voor het 
bepalen van een aantal eigenschappen van het plaatmateriaal 
waarui t de trekstrip gestansd is. Met behulp van een aantal 
rekenmodellen kunnen o.a. de volgende materiaalparameters bepaald 
worden: 

- Karakteristieke deformatieweerstand (e)i 
- Verstevigingsexponent (n); 
- Voordeformatie (co)i 
- Vloeispanning (at) volgens model 1 (geen voordeformatie)i 
- Vloeispanning (at) volgens model 2 (weI voordeformatie); 
- Voor elke meting de breedte-rek (C2)' dikte-rek (E3), effectieve 

rek (c~) en anisotropiefactor (R); 

De trekproef-gegevens en de hieruit afgeleide materiaalparameters 
kunnen op een aantal manieren worden weergegeven. Zo kunnen de 
gegevens in grafiek- of tabelvorm op het scherm worden getoond, 
of kunnen deze in de vorm van rapporten op de printer worden 
afgedrukt. 

Een andere belangrijke functie van het verwerking-gedeelte is de 
mogelijkheid tot het samenstellen van subsets (deelreeksen) uit 
de oorspronkelijke reeks metingen. Hierdoor is het mogelijk een 
specifiek gedeelte van de uitgevoerde trekproef nader te 
onderzoeken. 

Als laatste biedt het verwerking-gedeelte de mogelijkheid tot het 
met de hand inbrengen van de trekproef-gegevens. Hierdoor kunnen 
bepaalde (theoretische) situaties nader worden onderzocht, zonder 
dat hiervoor een trekproef moet (of kan) worden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 3 - omscbrijving van de stage-opdracbt. 

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de opdracht die 
in deze stage-periode dient te worden gerealiseerd. Ais eerste 
zal daarom de aanleiding tot de opdracht worden beschreven en 
vervolgens de stage-opdracht zelf. 

3.1 Aanleiding. 

V~~r het registreren, bewaren en verwerken van de trekproefgege
vens via de meetopstelling met automatische registratie heeft het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie de beschikking over het 
Trekproef-Analyse Programma versie 3.01. Dit programma voldoet 
op een aantal punten echter niet geheel aan de eisen van de 
opdrachtgever. Zo zijn onder andere een aantal onderdelen niet 
of niet volledig geYmplementeerd en bevat het programma nog een 
aantal fouten. Daarom is er bij de gebruikers van het Trekproef
Analyse Programma de behoefte ontstaan aan een nieuwe versie van 
dit programma, waarin de bovenstaande zaken zijn verbeterd en 
bovendien het accent gelegd wordt op de gebruikersvriendelijkheid 
van het Trekproef-Analyse Programma. 

3.2 De stage-opdracbt. 

uit de hierboven genoemde behoefte aan een verbeterde versie van 
het Trekproef-Analyse Programma is de volgende stage-opdracht 
voortgekomen: 

Pas het Trekproef-Analyse Programma versie 3.01 zodanig aan, dat 
het aan de wensen van het Laboratorium voor Omvormtechnologie 
voldoet. Tevens moet worden gezorgd voor een zo gebruikersvrien
delijk mogelijke bediening van het programma. Verder moet e.e.a. 
goed gedocumenteerd worden en het programma van voldoende 
commentaar worden voorzien. 

Daar de wijzigingen vooral betrekking hebben op de interne 
werking van het Trekproef-Analyse Programma, en het programma qua 
functionaliteit niet veel verandert, zal dit nieuwe programma het 
versienummer 3.02 krijgen. 

Opmerking: Het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse 
Programma versie 3.02 is reeds gerealiseerd door W. Verstraelen 
(zie LIT [5 •• 9] ). Deze stage-opdracht heeft dus betrekking op aIle 
overige onderdelen van dit programma. 
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Boofdstuk 4 - wijziginqen t.o.v. vorige versie Trekproef-
Analyse Programma (versie 3.01). 

Zoals reeds vermeld in het vorige hoofdstuk voldoet de huidige 
versie van het Trekproef-Analyse Programma (versie 3.01) niet 
geheel aan de wens en van de opdrachtgever. Daarom is in overleq 
met de gebruikers van het Trekproef-Analyse Programma (Ir. L.J .A. 
Houtackers en Dhr. M.Th. de Groot) besloten het bestaande pro
gramma op een aantal punt en te wijzigen. De voornaamste wijzi
gingen zullen in de onderstaande tekst worden uitgewerkt. 

Deze wijzigingen kunnen worden verdeeld in functionele en 
technische wijzigingen. Functionele wijzigingen hebben betrekking 
op wijzigingen in de mogelijkheden van het programma, en zijn dus 
zichtbaar voor de gebruiker. 
Technische wijzigingen betreffen wijzigingen in de manier hoe het 
programma intern zijn taak uitvoert. Deze zijn voor de gebruiker 
niet zichtbaar. 

Daar het acquisitie-gedeelte buiten het kader van deze stage
opdracht valt, hebben de onderstaande wijzigingen dan ook aIleen 
betrekking op de overige programmadelen. Bij sommige wijzigingen 
is echter weI reeds rekening gehouden met mogelijke verbeteringen 
aan het acquisitie-gedeelte. 

4.1 Functionele wijzigingen. 

Aan de huidige versie van het Trekproef-Analyse Programma dienen 
de volgende functionele wijzigingen te worden aangebracht: 

1) Het aanbrengen van een toegangscode; 
2) De mogelijkheid tot het maken van een inhoudsopgave van de 

trekproeven op de datadisk(ette); 
3) De mogelijkheid tot het corrigeren van foutief ingevoerde 

beginafmetingen van de trekstrip, voordat de trekproef-gege
vens verwerkt worden; 

4) Het selecteren van een te verwerken trekproef dient te 
worden vereenvoudigdi 

5) Het verhogen van de gebruikersvriendelijkheid. 

4.1.1 Toegangscode. 

Omdat het zich bij zowel het Trekproef-Analyse Programma als ook 
de trekproefgegevens niet handelt om vrij toegankelijke informa
tiebronnen, maar deze is voorbehouden aan de medewerkers van het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie, moet worden voorkomen dat 
onbevoegden zich toegang tot deze informatie kunnen verschaffen. 
Daarom zal het nieuwe Trekproef-Analyse programma worden voorzien 
van een toegangscode. Deze toegangscode is bekend bij de 
systeembeheerder. 

Het wijzigen van de toegangscode kan niet vanuit het Trekproef
Analyse Programma zelf gebeuren. Hiervoor moet een afzonderlijk 
programma gebruikt worden, dat aIleen in het bezit is van de 
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systeembeheerder, waardoor aIleen deze in staat is om de 
toegangscode te wijzigen. 

4.1.2 IDboudsopgave datadisk(ette). 

Uit gesprekken met de gebruikers bleek dat het na verloop van 
tijd niet meer duidelijk was welke trekproeven zich op een 
bepaalde data-disk(ette) bevonden. Hierdoor werd het zoeken naar 
gegevens van een bepaalde trekproef lastig en tijdrovend. Boven
dien bestond de behoefte aan een overzicht, waarop van elke trek
proef op de data-disk (ette) de bijbehorende algemene gegevens 
(soort materiaal, herkomst materiaal enz.) en een aantal 
afgeleide gegevens (Cl , nll <;, n2t Eo enz.) worden vermeld. 

De bovengenoemde problemen kunnen worden opgelost door van elke 
data-disk(ette) een overzicht te maken van aIle hierop voorkomen
de trekproeven en hun bijbehorende gegevens. Daarom is aan het 
hoofdmenu de optie toegevoegd om een inhoudsopgave van een 
datadisk(ette) te creeren. Dit overzicht kan zowel op het scherm 
worden getoond en op papier worden afgedrukt. 

Met betrekking tot het maken van een inhoudsopgave van een data
disk (ette) moet worden opgemerkt, dat dit noch een onderdeel van 
het acquisitie-gedeelte, noch een onderdeel van het verwerking
gedeelte is. Daarom zal dit als een apart onderdeel in het 
hoofdmenu worden opgenomen. 

4.1.3 Koqelijkbeid tot correctie van de ~eqiDafmetinqeD van de 
trekstrip v66r verwerking. 

In het verleden bleek het meer dan eens voor te komen dat bij het 
uitvoeren van een trekproef de beginafmetingen van de trekstrip 
(beginbreedte en -dikte) in het acquisitie-gedeelte foutief 
werden ingevoerd. Deze fout werd meestal pas opqemerkt op het 
moment dat men de trekproefgegevens wilde gaan verwerken. Het 
huidige verwerking-gedeelte kent echter geen mogelijkheid om deze 
veranderingen aan te brengen. 

Om aan dit probleem tegemoet te komen moet de nieuwe versie van 
het Trekproef-Analyse Programma een optie bezitten om de 
beginmaten te wijzigen, waarna de trekproef met de goede waarden 
verwerkt kan worden. Was de trekproef reeds verwerkt met de oude 
beginmaten, dan zullen deze verwerkte gegevens eerst worden 
verwijderd en vervolgens opnieuw berekend. 

4.1.4 Selectie van de te verwerken trekproef. 

In de huidige versie van het verwerking-gedeelte moet de gebrui
ker een trekproef selecteren ui teen window met daarin een 
opsomming van de bestandsnamen van de op de datadisk(ette) 
aanwezige trekproeven. Deze bestandsnamen geven echter onvoldoen
de informatie over de bijbehorende trekproeven, hetgeen tot 
gevolg heeft, dat de gebruiker altijd de naam moet weten 
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waaronder de te verwerken trekproef op de datadisk(ette) is 
opgeslagen. 

Om dit probleem te verhelpen moet in de nieuwe versie naast de 
opsomming van de bestandsnamen ook een aantal andere gegevens van 
de trekproeven worden getoond, zoals materiaalsoort, herkomst 
materiaal enz. Hieraan kan een trekproef op eenvoudige wij ze 
worden herkend. 

4.1.5 verhoqinq van de qebruikersvriende1ijkheid. 

Om de gebruikersvriendelijkheid van het Trekproef-Analyse 
Programma te verhogen moeten een aantal veranderingen worden 
aangebracht. 

In het bestaande Trekproef-Analyse Programma wordt vrij wille
keurig met de scherm-layout omgesprongen, hetgeen in een aantal 
gevallen tot onduidelijkheden leidt. 
Daarom is in deze nieuwe versie gekozen voor een schermindeling, 
die voor elk scherm hetzelfde is. Tekst met een bepaalde bete
kenis bevindt zich nu altijd op dezelfde plaats op het scherm. 
Bovendien wordt elk scherm voorzien van een pad-aanduiding, 
waaraan men kan zien waar men zich in het programma bevindt. 

Verder zal op plaatsen waar dit nodig is het programma moeten 
worden voorzien van melding-windows, om de gebruiker attent te 
maken op belangrijke handelingen of mogelijke foutsituaties. 

Optredende fouten verschijnen in fout-windows. Elke fout is 
voorzien van een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kan in 
de gebruikershandleiding de fout in een foutenlijst worden 
opgezocht. Deze lijst bevat aIle mogelijke fouten en geeft van 
elke fout een nadere omschrijving en (indienmogelijk) een oplos
sing hiervoor. 

Tevens moet het programma zodanig worden geconstrueerd dat de 
mogelijkheid aanwezig is tot het inbouwen van helpschermen op 
plaatsen waar dit nodig is. Deze moeten zorgen voor een nadere 
toelichting van de handeling waarmee de gebruiker bezig is. De 
helpschermen moeten met de F1-toets kunnen worden geactiveerd. 

4.2 Technische wijziqinqen. 

Naast de functionele wijzigingen moeten in het Trekproef-Analyse 
Programma tevens een aantal technische wijzigingen worden 
aangebracht: 

1) Het Trekproef-Analyse Programma moet zelfstandig grafieken 
kunnen afdrukken; 

2) Er wordt geen gebruik meer gemaakt van overlays; 
3) Het dynamisch geheugenbeheer moet worden verbeterd; 
4) Het programma moet flexibeler zijn, hetgeen betekent dat het 

eenvoudiger op afwijkende computerconfiguraties kan worden 
gebruikt; 
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5} De verschillende onderdelen van het Trekproef-Analyse 
Programma moeten worden losgekoppeld; 

6) De broncode moet beter worden gedocumenteerd. 

4.2.1 Printen van qrafieken. 

Het huidige Trekproef-Analyse Programma is niet in staat om 
zelfstandig grafieken af te drukken. Hiervoor maakt het gebruik 
van een geheugen-resident proqramma, genaamd 'pizazz' I dat 
voorafgaand aan het Trekproef-Analyse Programma geladen moet 
worden. Deze methode heeft echter de volgende nadelen: 
- een poging om meer dan een grafiek uit te printen resulteert 

in het vastlopen van de computer; 
- indien het 'pizazz'-programma niet geladen is, heeft een poging 

tot het afdrukken van een grafiek tot gevolg dat het Trekproef
Analyse Programma wordt afgebroken, waarbij aIle zich in het 
geheugen bevindende gegevens verloren gaan; 

Om deze problemen te voorkomen moet het nieuwe Trekproef-Analyse 
Programma weI in staat zijn om zelfstandig grafieken af te 
drukken. Hiervoor wordt door Dhr. A. Bron in opdracht van het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie een aparte Turbo-Pascal 
print-module ontworpen, die het mogelijk maakt om grafieken af 
te drukken op een HPGL plotter of een HP LaserJet III. Na 
realisatie zal deze module worden toegevoegd aan het nieuwe 
verwerking-gedeelte. 

4.2.2 Het qebruik van overlays. 

Het huidige verwerking-gedeelte maakt gebruik van overlays. Om 
onbekende redenen functioneert het overlay-mechanisme echter 
aIleen indien in het configuratiebestand van de computer 
(CONFIG.SYS) een aantal ongebruikelijke instellingen worden 
aangebracht, die bovendien zeer nadelig zijn voor aIle overige 
programma's die op deze computer draaien. Zo moet aIle expanded 
memory worden geblokkeerd I waardoor programma's die di t gebruiken 
(zoals WordPerfect 5.l) slechts kunnen beschikken over maximaal 
640 Kb geheugen, ongeacht de werkelijke hoeveelheid geheugen dat 
in de computer aanwezig is. 
Wanneer de bovengenoemde instellingen niet worden aangebracht, 
zal het verwerking-gedeelte bij het start en meteen vastlopen. 

De nieuwe versie van het verwerking-gedeelte zal geen gebruik 
meer maken van overlays, omdat de computers waarop het Trekproef
Analyse Programma gebruikt gaat worden over een zodanige hoeveel
heid intern geheugen beschikken, dat het onnodig is om overlays 
te gebruiken. 

4.2.3 Dynamisch qeheugenbeheer. 

Omdat het aantal metingen per trekproef niet constant is, worden 
de trekproefgegevens dynamisch in het geheugen opgeslagen in de 
vorm van lijststructuren. Het huidige Trekproef-Analyse Programma 
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maakt gebruik van drie afzonderlijke lijsten (een lijst voor de 
FBS-gegevens, een voor de SER-gegevens en een voor de CNE
gegevens) en een array (voor de MGG-gegevens). 

Turbo Pascal, de taal waarin het Trekproef-Analyse Programma 
geschreven is, biedt een aantal verschillende method en voor het 
toepassen van dynamisch geheugenbeheer. Dit zijn de commando's 
Mark/Release, New/Dispose en GetMem/FreeMem. 
Hoewel het theoretisch mogelijk is al deze methoden door elkaar 
te gebruiken, moet hier in de praktijk zeer zorgvuldig mee worden 
omgegaan, omdat de kans op gegevensverlies bij verkeerd gebruik 
zeer groot is (de ene methode kan een stuk geheugen wissen dat 
beheerd wordt door een andere methode, zonder dat deze dit weet. 
Dit leidt tot onvoorspelbare gebeurtenissen) • uit bestudering van 
het huidige programma en gesprekken met eerdere ontwerpers 
bestaat een vermoeden dat een aantal problemen met het huidige 
verwerking-gedeelte terug te voeren zijn op het bovenstaande. 

V~~r het oplossen van de bovengenoemde problemen zijn twee 
oplossing beschikbaar, namelijk: 
1 - Het aanpassen van de bestaande implementatie van het 

dynamisch geheugenbeheer. Hierin worden Mark/Release en 
New/Dispose door elkaar gebruikt; 

2 - Het geheel nieuw ontwerpen en implementeren van het dyna
misch geheugenbeheer, waarbij slechts een methode zal worden 
toegepast. 

Hieronder zullen de voor- en nadelen van beide methoden worden 
toegelicht. 

ad. 1 - Aanpassen bestaande implementatie van het dynamisch 
geheugenbeheer. 

Voordeel: 

- Het grootste deel van de routines die gebruik maken van 
dynamisch geheugenbeheer hoeft niet structureel gewijzigd te 
worden. 

Nadelen: 

- Het zoeken van de fouten in het dynamisch geheugenbeheer is een 
lastig en tijdrovend karwei, waarbij een fout gemakkelijk over 
het hoofd gezien wordt. Daar de meeste fouten slechts in 
bepaalde situaties optreden, kan het heel lang duren voordat 
een dergelijke fout zich aan de gebruiker manifesteert, wat kan 
betekenen dat het Trekproef-Analyse programma op langere 
termijn nog een aantal malen zal moeten worden aangepast; 

- Zoals reeds vermeld treden de meeste fouten slechts op in 
bepaalde specifieke situaties. Omdat het in het huidige 
Trekproef-Analyse Programma toegepaste dynamisch geheugenbeheer 
vrij complex is, is het ondoenlijk om aIle facetten hiervan 
uitvoerig testen, waardoor een of meerdere fouten onopgemerkt 
blijven; 
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- Bij het aanpassen van het dynamisch geheugenbeheer kan men 
kiezen voor het verwijderen van aIle Mark/Release opdrachten. 
Hierdoor wordt de interne geheugenstructuur veel duidelijker 
en zal de kansop een succesvolle verbetering ervan toenemen. 
Dit betekent echter weI, dat voor elke Mark/Release-opdracht 
vervangende routines geschreven zullen moeten worden; 

- De implementatie van het dynamisch geheugenbeheer in de huidige 
versie van het Trekproef-Analyse Programma is onvoldoende ge
documenteerd. Dit betekent dat eerst de werking hiervan zal 
moeten worden uitgezocht, wat veel tijd gaat kosten. Bovendien 
wordt door het ontbreken van de noodzakelijke documentatie de 
kans op het maken of juist niet opmerken van fouten sterk 
verhoogd. 

ad. 2 - Nieuw ontwerpen en implementeren van het dynamisch 
geheugenbeheer. 

Voordeel: 

- Omdat het dynamische geheugenbeheer geheel opnieuw ontwikkeld 
wordt, kan men deze optimaal afstemmen op de eisen die de 
verschillende onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma 
hieraan stellen. Ook kan het dynamisch geheugenbeheer zodanig 
worden ontworpen, dat dit overzichtelijk en eenvoudig te 
gebruiken is en in de toekomst zonder problemen uitgebreid kan 
worden. 

Nadeel: 

- AIle functies en procedures die gebruik maken van gegevens die 
dynamisch in het geheugen zijn opgeslagen zullen moeten worden 
aangepast aan de eisen van de nieuwe geheugenstructuur. Dit zal 
echter een aanzienlijke hoeveelheid tijd kosten. 

uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat het verstandi
ger is om het dynamisch geheugenbeheer opnieuw te ontwerpen, 
omdat aan het aanpassen van de bestaande structuur zoveel nadelen 
kleven, dat de kans op een correct functionerend geheel klein mag 
worden beschouwd. Bovendien is het twij felachtig of het aanpassen 
van de bestaande structuur minder tijd vergt dan het ontwerpen 
en implementeren van een nieuwe structuur. 

4.2.4 Flexibiliteit. 

Het huidige Trekproef-Analyse Programma is niet flexibel in de 
betekenis van toepasbaarheid op een afwijkende computer-configu
ratie. Dit betekent dat als het programma hierop gebruikt gaat 
worden, de broncode op een aantal plaatsen veranderd en vervol
gens opnieuw gecompileerd moet worden. Het betreft hier de 
volgende zaken: 
- Drive/directory Trekproef-Analyse Programma; 
- Drive/directory trekproeven (data-directory); 
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- Drive/directory voor tijdelijke opslagi 
- Welke COM-poort wordt gebruikt door de DataTaker (nodig in 

acquisitie-gedeelte); 
- Soort afdrukapparatuur: HPGL plotter of HP LaserJet IIIi 
- Toegangscode, nodig om het Trekproef-Analyse Programma te 

kunnen starten; 
- Overzicht externe opslagmedia (hoeveel en welke externe opslag-

media bevinden zich op de huidige computer-configuratie). 

Het nieuwe Trekproef-Analyse Programma zal zodanig moeten worden 
opgezet, dat het eenvoudig aan te passen is aan de eigenschappen 
van een afwijkende computer-configuratie, zonder dat het 
programma hiervoor opnieuw gecompileerd hoeft te worden. 

Het aanpassen van de bovengenoemde instellingen zal gebeuren op 
twee ni veaus. Op het laagste ni veau, het ni veau van de gebruiker, 
zijn alle zaken instelbaar die nodig zijn om dagelijks met het 
programma te kunnen werken, namelijk alle drive/directories, COM
poort DataTaker en afdrukapparatuur. 
op het hoogste niveau, het niveau van de systeembeheerder, zijn 
zaken instelbaar waartoe de gebruiker niet gerechtigd is 
(wijzigen van de toegangscode) en technische zaken betreffende 
de installatie van het Trekproef-Analyse Programma (overzicht van 
de ext erne opslagmedia). 

Om te voorkomen dat de gebruiker instellingen op het hoogste 
niveau kan wijzigen, zal dit slechts kunnen gebeuren met behulp 
van een apart programma, dat alleen in het bezit van de systeem
beheerder is. Alle andere instellingen kunnen vanuit het 
Trekproef-Analyse Programma zelf worden gewijzigd. 

4.2.5 Loskoppeling van de verscbillende onderdelen van bet Trek
proef-Analyse programma. 

Het huidige Trekproef-Analyse Programma wordt op drie manieren 
gebruikt: 
1) Een diskette met alleen het hoofdmenu en het acquisitie

gedeeltei 
2) Een diskette met alleen het hoofdmenu en het verwerking

gedeelte; 
3) Een diskette met het hele Trekproef-Analyse Programma 

(acquisitie en verwerking-gedeelte). 

Bij gebruikmaking van de in punt 1 en 2 genoemde methoden, bete
kent het wisselen van acquisi tie naar verwerking het moeten 
wisselen van diskettes. In de in punt 3 genoemde methode zijn het 
acquisitie en het verwerking-gedeelte echter samengevoegd tot een 
gecompileerd (.EXE) bestand, dat in zijn geheel in het geheugen 
geplaatst wordt. Hierdoor treedt er geen wachttijd op bij het 
wisselen tussen acquisitie en verwerking en omgekeerd. 

Dit voordeel weegt echter niet op tegen het nadeel dat aan deze 
methode kleeft. Het in het geheugen houden van het hele Trek
proef-Analyse Programma betekent namelijk, dat er veel minder 
intern geheugen over blijft voor de opslagvan trekproef-gegevens 
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dan bij de in punt 1 en 2 qenoemde methoden. In het onqunstiqste 
qeval kan dit betekenen dat er onvoldoende qeheuqen beschikbaar 
is om aIle trekproefqeqevens in op te slaan. 

Tevens blijkt de moqelijkheid om snel te kunnen wisselen tussen 
acquisitie en verwerkinq in de praktijk van weiniq waarde. De 
qebruikelijke werkvolqorde behelst namelijk eerst het uitvoeren 
en (via het acquisitie-qedeelte) reqistreren van aIle trekproe
yen, om deze vervolqens allemaal achter elkaar te verwerken. 
Wisselen tussen acquisitie en verwerking blijft dus in het 
alqemeen beperkt tot slechts een keer. 

Gezien de bovenqenoemde nadelen, en het feit dat het acquisitie 
en verwerkinq-qedeelte volkomen zelfstandiqe proqramma's zijn die 
niet op elkaar zijn aanqewezen voor een correcte werkinq, kan 
worden qeconcludeerd dat er qeen noodzaak bestaat om beide 
programma's teqelijk in het qeheuqente houden. Daarom zal het 
nieuwe Trekproef-Analyse Proqramma gesplitst worden in een aantal 
aparte .EXE bestanden, namelijk: 

- Hoofdmenui 
- Acquisitie-gedeeltei 
- Verwerkinq-qedeeltei 
- Proqramma voor het maken van een inhoudsopqave van een data-

disk (ette) (trekproef-overzicht proqramma)i 
- Systeembeheerder: onderhoudsproqramma voor het wijziqen van 

bepaalde proqramma-instellinqen (zie paragraaf 4.2.4). 

Elk van deze .EXE bestanden zal in het qeheugen worden qeladen 
op het moment dat de qebruiker de betreffende functie kiest, en 
zal weer worden verwijderd nadat de qebruiker deze functie heeft 
befHndigd. 

4.2.6 Programma-documentatie. 

Tenslotte is er nog het feit dat de broncode van het bestaande 
Trekproef-Analyse Programma onvoldoende qedocumenteerd is, 
waardoor de werking van de hierin beschreven functies en 
procedures niet of slechts ten dele duidelijk is. 
Om het proqrammeren en onderhoud van de nieuwe versie te 
vereenvoudiqen, zal deze versie voorzien moeten worden van 
veelvuldig en duidelijk commentaar. 
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Hoofdstuk 5 - uitvoerinq van de staqe-opdracht. 

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de te realiseren stage
opdracht beschreven. Als eerste zal worden ingegaan op de 
belangrijke vraag of het verwerking-gedeelte van het Trekproef
Analyse Programma moet worden aangepast of geheel nieuw moet 
worden gemaakt. Vervolgens zal het ontwerp van het Trekproef
Analyse Programma versie 3.02 aan de orde komen. Als laatste zal 
op het programmeren van dit programma worden ingegaan. 

5.1 Keuze tussen aanpassen bestaande verwerkinq-qedeelte of 
het qeheel nieuw maken hiervan. 

De uit de stage-opdracht voortvloeiende wijzigingen aan het 
bestaande Trekproef-Analyse Programma versie 3.01 (zie hoofdstuk 
4), hebben voornamelijk betrekking op het verwerking-gedeelte 
(het acquisitie-gedeelte versie 3.02 was reeds gerealiseerd). 
Deze wijzigingen konden op twee manieren worden verwezenlijkt: 

1 - Het aanpassen van het bestaande verwerking-gedeelte van het 
Trekproef-Analyse Programma versie 3.01; 

2 - Het geheel nieuw programmer en van het verwerking-gedeelte. 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de te maken keuze, is het 
bestaande verwerking-gedeelte grondig geanalyseerd. Dit gebeurde 
door het opstellen van een lijst met aIle in het verwerking
gedeelte gebruikte functies en procedures, waarbij met het oog 
op de in hoofdstuk 4 genoemde wijzigingen, bij elk van de 
genoemde routines werd aangegeven of deze gewijzigd moest worden 
en wat deze wijziging zou moeten inhouden. 

De analyse van het verwerking-gedeelte leverde de volgende 
resultaten op: 
- Het programma bevat fouten in het dynamisch geheugenbeheer (zie 

paragraaf 4.2.3), waarvan niet duidelijk is of deze volledig 
verholpen kunnen worden; 
Het programma is onvoldoende gedocumenteerd. Van veel routines 
is de werking niet direct (of in het geheel niet) duidelijk. 
Hierdoor wordt het aanpassen van het programma bemoeilijkt. 
Bovendien blijkt in een aantal gevallen de routine iets anders 
te doen dan het weinige commentaar aangeeft; 
Een aantal routines is dubbel opgenomen (bijvoorbeeld twee 
verschillende menu-opbouw routines). De reden hiervoor is 
onbekend. Hoewel het programma hier geen nadelige gevolgen van 
ondervindt, werk dit zeer verwarrend indien het programma moet 
worden aangepast. 

Uit het bovenstaande kon worden geconcludeerd, dat de kans op een 
correct werkend verwerking-gedeelte, verkregen door aanpassing 
van het bestaande programma, klein mocht worden beschouwd. 

Het alternatief voor het aanpassen van het verwerking-gedeelte 
was het geheel nieuw realiseren hiervan. Dit had als voordeel dat 
optimaal aan de gebruikerseisen kon worden voldaan en tevens het 
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programma duidelijk gestructureerd en goed gedocumenteerd kon 
worden opgebouwd. 

Aan het geheel nieuw ontwikkelen van het verwerking-gedeelte 
zaten echter ook nadelen. Zo was er het risico dat het programma 
niet binnen de beschikbare tijd zou kunnen worden gerealiseerd. 
Een tweede nadeel was dat ook de library-routines opnieuw moesten 
worden ontwikkeld. Dit betekende, dat het nieuwe Trekproef
Analyse Programma versie 3.02 gebruik zou maken van 2 ver
schillende libraries (het reeds gereed zijnde acquisitie-gedeelte 
maakt namelijk nog steeds gebruik van de bestaande library). 

uiteindelijk is, mede in overleg met de opdrachtgever, gekozen 
voor het geheel nieuw ontwikkelen van het verwerking-gedeelte. 
De redenen hiervoor waren: 
- De wijzigingen die aan het bestaande verwerking-gedeelte 

moesten worden aangebracht, waren dermate ingrijpend, met name 
in het dynamisch geheugenbeheer, dat de kans op een werkend 
programmabinnen de beschikbare tijd niet erg groot was; 

- De nieuw te ontwikkelen versie van het verwerking-gedeelte kon 
zodanig gestructureerd en goed gedocumenteerd worden opgebouwd, 
dat indien dit niet binnen de beschikbare tijd gereed zou 
komen, een andere programmeur het programma zonder veel 
problemen zou kunnen voltooien. Tevens is het in een later 
stadium eenvoudiger om eventuele uitbreidingen aan het 
verwerking-gedeelte toe te voegen. 

5.2 Uitwerkinq van bet essential model. 

Bij het uitwerken van het essential model werd gekozen voor het 
opstellen van een uitgebreide data dictionary. De reden hiervoor 
was, dat in de bestaande versies van het Trekproef-Analyse 
Programma vrijwel geen aandacht aan het definieren van de 
gebruikte begrippen en symbolen geschonken was. Dit leidde tot 
verwarring, omdat meermaals aan een bepaald symbool verschillende 
namen werden toegekend (vb. het symbool n heette zowel verstevi
gingsexponent als ook verstevigingscomponent) en tevens werden 
bepaalde begrippen op verschillende wijze geYnterpreteerd (vb. 
onder de term standaard meetrapport wordt in de verschillende 
versies van het Trekproef-Analyse Programma niet altijd hetzelfde 
verstaan) • 

De opgestelde data dictionary is in zijn geheel door de stage
begeleider gecontroleerd, waardoor nu de betekenis van aIle 
gebruikte symbolen en begrippen eenduidig vastligt. 

Tijdens het maken van het essential model werd ook reeds een stap 
in de richting van het implementatiemodel gedaan, door van 
belangrijke handelingen in het programma de scherm-Iayout op te 
stellen. Door deze voor te leggen aan de toekomstige gebruikers 
van het programma kon men z ich een beeld vormen van hoe het 
programma zou gaan functioneren. Dit leverde waardevolle 
suggesties op die weer verwerkt werden in het essential model. 
Ook kwam hier de keuze uit voort voor het gebruiken van een 
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standaard scherm-Iayout, waarbij dezelfde soort informatie in elk 
scherm op dezelfde plaats verschijnt. 

Het essential model is uitgewerkt in stageverslag 2, "ontwerp 
deel 1: het essential model", WPA 1451. 

Het implementatiemodel is uitgewerkt in stageverslag 3 f "Ontwerp 
deel 2: het implementatiemodel", WPA 1452. 

5.3 opstellen van een formule-lijst. 

Een nadeel van het Trekproef-Analyse Programma 3.01 was, dat de 
in het verwerking-gedeelte gebruikte formules en rekenmodellen 
niet in de bijbehorende documentatie vermeld zijn. Het was dus 
niet bekend hoe de door het programma getoonde gegevens worden 
bepaald. 

Omdat de gebruikte formules en rekenmodellen de belangrijkste 
onderdelen van het verwerking-gedeelte vormen, werd in over leg 
met de stage-begeleider besloten, om een lijst op te stellen 
waarin aIle gebruikte formules en rekenmodellen werden opgenomen. 
De hiervoor vereiste basiskennis over de trekproef werd verkregen 
door gesprekken met de stage-begeleider en bestudering van een 
deel van het boek "Plastisch bewerken van metalen" (zie LIT[l]) • 

De gebruikte formules en rekenmodellen zijn opgenomen in 
stageverslag 4, "Analyse", WPA 1453. 

5.4 Aanpassen van het acquisitie-gedeelte. 

Vanuit het oogpunt van doelmatig geheugengebruik, werd besloten 
om aIle onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma aparte 
programma (.EXE) bestanden te maken (zie paragraaf 4.2.5). Dit 
heeft als voordeel dat een bepaald onderdeel in het geheugen 
wordt geladen op het moment dat de gebruiker deze functie kiest, 
en dat dit na beeindiging weer uit het geheugen wordt verwijderd. 
Op deze wijze blijft altijd zo veel mogelijk geheugenruimte 
beschikbaar voor het opslaan van de trekproef-gegevens. 

Een ander voordeel van deze opzet is, dat een bepaald onderdeel 
van het Trekproef-Analyse Programma kan worden vervangen door een 
verbeterde versie hiervan, zonder dat de andere onderdelen van 
het Trekproef-Analyse Programma hierdoor worden beinvloed. 

Het kiezen van de bovengenoemde opzet had echter tot gevolg, dat 
het reeds door W. Verstraelen gerealiseerde acquisitie- gedeelte 
van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 moest worden 
gewijzigd, omdat dit nog niet voorzag in de genoemde opzet. Dit 
hield in, dat het aan het acquisitie-gedeelte gekoppelde hoofdme
nu moest worden verwijderd en worden vervangen door een Pascal
routine, die ervoor zorgde dat het acquisitie-gedeelte aIleen via 
het (nog te realiseren) hoofdmenu-programma kon worden gestart. 
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5.5 Ontwikkelinq van het hoofdmenu-proqramma. 

De in de vorige paragraaf beschreven beslissinq om van alle 
onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 losse 
.EXE bestanden te maken, betekende dat het hoofdmenu-programma 
centraal stond, en dat alle overige programma-onderdelen van hier 
uit gestart moesten worden. Om het Trekproef-Analyse Programma 
echter zo flexibel mogelijk te maken, werd in het hoofdmenu een 
optie toegevoegd om een aantal belangrijke zaken (o.a. programma
en data-directory) te kunnen instellen. Deze instellingen werden 
bewaard in het instellingen-bestand "Trekprf.ins". 

Door de splitsing van het Trekproef-Analyse Programma in aparte 
onderdelen, ontstond het probleem hoe de bovengenoemde instellin
gen aan de overige onderdelen moesten worden doorgegeven. Er 
bleken twee oplossingen mogelijk, namelijk: 

1 - Het doorgeven van de instellingen als command-line parame
ter. Turbo Pascal biedt via de 'EXEC' -opdracht de moge
lijkheid om vanuit het huidige programma een ander programma 
te starten, waarbij tevens een aantal parameters kunnen 
worden doorgegeveni 

2 - Elk programma dat via het hoofdmenu gestart wordt moet het 
instellingen-bestand opnieuw lezen. 

Het doorgeven van de instellingen in de vorm van command-line 
parameters heeft als voordeel dat dit zeer snel gaat. Een nadeel 
is echter dat de hoeveelheid door te geven informatie beperkt is 
tot een maximaal 255 karakters. 

Het telkens opnieuw moeten lezen van het instellingen-bestand in 
elk programma-onderdeel gaat weliswaar veel langzamer dan het 
doorgeven van informatie als command-line parameters, de hoe
veelheid informatie die kan worden doorgegeven is echter 
praktisch onbeperkt. 

Gezien het aantal instellingen dat moet worden doorgegeven, en 
met het oog op mogelijke uitbreidingen in de toekomst, is gekozen 
voor het in elk onderdeel van het Trekproef-Analyse Programma 
opnieuw lezen van het instellingen-bestand. 

5.6 ontwikkelinq van het verwerkinq-qedeelte. 

Bij het ontwikkelen van het verwerking-gedeelte moesten beslis
singen over de volgende onderwerpen worden genomen: 

1 - Opslag van de trekproefgegevens in het intern geheugeni 
2 - Implementeren van de benodigde formules en rekenmodelleni 
3 - Implementatie van de grafieken. 

Deze onderwerpen zullen in de onderstaande paragrafen nader 
worden toegelicht. 
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5.6.1 opslaq van de trekproef-qeqevens in het intern qeheuqen. 

Voor de opslag van de trekproef-gegevens in het intern geheugen, 
is in het nieuwe verwerking-gedeel te gebruik gemaakt van een 
record dat aIle algemene trekproef-gegevens bevat, en een dubbele 
lineaire lijst die voor elke meting aIle hierbij horende gemeten 
en berekende informatie bevat. 

Het implementeren van de dubbele lineaire lijst voor de opslag 
van de meting-gegevens kon op twee manieren gebeuren: 

1 - Gebruikmaking van de door Turbo Pascal geboden standaard-
voorzieningen op het gebied van dynamisch geheugenbeheer; 

2 - Gebruikmaking van een zgn. XMS-library. 

Het dynamisch geheugenbeheer van Turbo Pascal is gebonden aan de 
MS-DOS geheugenlimiet van 640 Kb. Binnen dit geheugengebied 
bevinden zich echter ook MS-DOS en eventuele andere programma's, 
waaronder het verwerking-gedeelte. Hierdoor blijft meestal 
ongeveer 200 Kb. geheugen over dat kan worden gebruikt voor de 
opslag van de trekproef-gegevens. 

Een alternatief hiervoor is het gebruik van een XMS-library. Deze 
biedt de mogelijkheid om aIle in de computer aanwezige extra 
geheugen in de vorm van extended memory te gebruiken voor de 
opslag van gegevens. Een nadeel van de XMS-library is dat deze 
minder eenvoudig te implementeren is dan het standaard dynamische 
geheugenbeheer van Turbo Pascal. 

Uit gesprekken met de gebruikers van het Trekproef-Analyse 
Programma bleek, dat een trekproef zelden of nooit meer dan 100 
metingen bevatte. Met behulp van een testprogramma werd echter 
vastgesteld, dat indien gebruik gemaakt werd van het standaard 
Turbo Pascal dynamisch geheugenbeheer, er genoeg geheugenruimte 
beschikbaar was voor het opslaan voor meer dan 2000 metingen. Om 
deze reden is daarom gekozen voor het implementeren van de 
dubbele lineaire lijst m.b.v. de standaard Turbo Pascal dynamisch 
geheugenbeheer-methode New/Dispose, in plaats van de XMS-library. 

Ook op aIle andere plaatsen in het verwerking-gedeelte zijn aIle 
dynamische opslagstructuren opgebouwd m.b.v de opdrachten
combinatie New/Dispose. 

5.6.2 Implementatie formules en rekenmodellen. 

Een van de uit de stage-opdracht voortvloeiende eisen was dat het 
programma van voldoende commentaar moest worden voorzien om de 
begrijpbaarheid hiervan te verhogen. Dit gold ook voor de 
formules en rekenmodellen die in het programma moesten worden 
geimplementeerd. 

In een aantal gevallen kon echter de werking van een geimplemen
teerde formule of rekenmodel niet meer worden achterhaald vanwege 
het ontbreken van commentaar of andere vormen van programma
documentatie. Ondanks het feit dat dit veel (niet geplande) tijd 
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zou gaan kosten, werd besloten, om overal waar dit noodzakelijk 
was de betreffende formules en rekenmodellen opnieuw te implemen
teren op een duidelijke en goed gedocumenteerde manier. 

5.6.3 Zmplementatie van de qrafieken. 

Een belangrijk onderdeel van het verwerking-gedeelte vormt het 
kunnen weergeven en afdrukken van de gemeten en berekende 
trekproef-gegevens in grafiekvorm. Omdat de grafieken in de 
vorige versies van het Trekproef-Analyse Programma altijd een 
zwakke schakel vormden, is door de stage-begeleider besloten om 
het weergeven en afdrukken van grafieken geheel nieuw te 
realiseren. Deze grafiek-module zal door Dhr. A. Bron worden 
ontwikkeld. 

Om de te ontwikkelen grafiek-module in het verwerking-gedeelte 
van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 te kunnen 
gebruiken, moest een koppeling tussen beiden gedefinieerd worden. 
Hierbij waren twee alternatieven mogelijk: 

1 - De grafiek-module wordt zodanig ontworpen, dat deze de 
trekproef-gegevens kan gebruiken in de vorm zoals deze door 
het verwerking-gedeelte worden aangeboden. Dit betekent dUs 
dat de grafiek-module specifiek gebonden is aan de in het 
verwerking-gedeelte gebruikte opslagstructuur van de 
trekproef-gegevens. Deze methode werd in alle voorgaande 
versies van het Trekproef-Analyse Programma gebruikti 

2 - Een applicatie-onafhankelijke koppeling, waardoor de 
grafiek-module algemeen bruikbaar is. De te tonen of af te 
drukken gegevens moeten altijd in een bepaalde standaardvorm 
aan de grafiek-module worden aangeboden. 

Het maken van een specifiek op het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02 toegesneden grafiek-module heeft het voordeel, dat 
de grafiek-module 'weet' hoe de trekproef-gegevens in het verwer
king-gedeelte zijn opgeslagen, waardoor deze gegevens voor de 
grafiek-module direct toegankelijk zijn. Het opbouwen van een 
grafiek gebeurt dUs zeer snel, en er is vrijwel geen overhead 
nodig om de grafiek-module aan het verwerking-gedeelte te 
koppelen. 

Indien gebruik gemaakt wordt van een applicatie-onafhankelijke 
koppeling tussen het verwerking-gedeelte en de grafiek-module, 
dan is een extra tussenstap noodzakelijk. De trekproef-gegevens 
in het verwerking-gedeelte moeten worden geconverteerd naar een 
door de grafiek-module vereiste standaard opslagstructuur. Het 
gebruik van deze tussenstap heeft als voordeel, dat de grafiek
module niet alleen inzetbaar is in het Trekproef-Analyse 
Programma, maar ook in andere programma's. Hierbij worden dan 
telkens de gegevens uit de programma-specifieke opslagstructuur 
omgezet naar de door de grafiek-module gebruikte standaard 
opslagstructuur. 

Een nadeel van de applicatie-onafhankelijke koppeling is de grote 
hoeveelheid overhead die nodig is voor het converteren van de 
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trekproef -gegevens naar de door de graf iek-module gebruikte 
standaard opslagstructuur. 

In overleg met de stage-begeleider en Dhr. A. Bron is gekozen 
voor een grafiek-module, die gebruik maakte van een applicatie
onafhankelijke koppeling. De doorslaggevende factor hiervoor was, 
dat het Laboratorium voor Omvormtechnologie buiten het Trekproef
Analyse Programma beschikte over nog een aantal programma's, 
waarvoor de betreffende grafiek-module gebruikt kon worden. 

5.7 ontwikkeling van bet trekproef-overBicbt programma. 

Vanwege tijdgebrek was het niet mogelijk om dit programma te 
realiseren. 

5.8 Ontwikkeling van bet programma voor bet wijBigen van 
hepaalde instellingen van bet Trekproef-Analyse Programma. 

Vanwege tijdgebrek was het niet mogelijk om dit programma te 
realiseren. 
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Boofdstuk 6 - Testen en invoeren. 

Voor het testen van de in het Trekproef-Analyse Programma 
gebruikte routines werd de volgende testprocedure gebruikt: 
1. Nadat een functie of procedure gerealiseerd was, werd deze 

afzonderlijk getest d.m.v. een speciaal hiervoor geschreven 
testprogramma, waarmee de interne werking van de betreffende 
routine (controles I if •• then constructies enz.) helemaal 
gecontroleerd werd. 

2. Indien een aantal routines later in het Trekproef-Analyse 
Programma intensief moesten samenwerken, dan werden· deze 
routines vervolgens als groep getest d.m.v. een test
programma. Een voorbeeld hiervan was een testprogramma voor 
het controleren van aIle routines die gebruikt werden voor 
het manipuleren van de trekproef-gegevens in het interne 
geheugen. 
Op deze wijze werden fouten geconstateerd die bij het afzon
derlijk testen van de routines niet werden opgemerkt. 

3. Nadat de routines m.b.v. de bovenstaande testmethoden waren 
gecontroleerd, werden deze in het Trekproef-Analyse Program
ma gelmplementeerd. Een laatste controle die dan nog werd 
uitgevoerd, bestond uit het invoeren van dezelfde trekproef
gegevens in het nieuwe Trekproef-Analyse Programma en in een 
oudere versie van dit programma, waarna de resultaten werden 
vergeleken. 

Voor de invoer van het verwerking-gedeelte Trekproef-Analyse 
Programma versie 3.02 is gekozen voor een parallelle invoer. cit 
betekent dat het nieuwe programma geruime tijd wordt proefge
draaid naast het oude programma, waarbij de uitkomsten van be ide 
kunnen worden vergeleken. Indien zich geen verdere problemen met 
het nieuwe programma voordoen, zal het oude programma na ongeveer 
een half jaar worden vervangen door het nieuwe programma. 
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Conolusie. 

Bij aanvang van deze stage-peri ode was de te realiseren opdracht 
geformuleerd als het volledig functionerend maken van het 
verwerking-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma versie 
3.01, en tevens het verhogen van de gebruikersvriendelijkheid 
hiervan. Het gerealiseerde programma zou dan een onderdeel vormen 
van het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02, waarvan het 
acquisitie-gedeelte reeds voltooid was. 

Na grondige bestudering van het Trekproef-Analyse Programma, werd 
in overleg met de opdrachtgever besloten tot een wijziging in de 
structuur van dit programma, waarbij van aIle onderdelen aparte 
programma's werden gemaakt. Dit had een wijziging van het reeds 
gerealiseerde acquisitie-gedeelte van versie 3.02 tot gevolg. 
Verder werden twee nieuwe onderdelen aan de structuur toegevoegd, 
namelijk het trekproef-overzicht programma en een programma voor 
het wijzigen van bepaalde instellingen van het Trekproef-Analyse 
Programma versie 3.02. 

De bestudering van het verwerking-gedeelte van het Trekproef
Analyse Programma versie 3.01, leidde in overleg met de opdracht
gever tot de beslissing om dit programma geheel nieuw te 
ontwikkelen, omdat aIleen op deze manier het welslagen van dit 
programma een reele kans leek te hebben. 

De gemaakte planning werd vooral in de eindfase flink overschre
den. Dit was vooral een gevolg van problemen met de implementatie 
van bepaalde formules en de zeer late oplevering van de grafiek
module door A. Bron, waardoor veel afstemmingsproblemen op het 
allerlaatste moment moesten worden opgelost. 

Aan het einde van deze stage-periode kan men stellen dat de te 
realiseren stage-opdracht te omvangrijk was om binnen de ter 
beschikking staande tijd geheel te verwezenlijken. Toch is het 
grootste (en ook het belangrijkste) gedeelte voltooid, namelijk 
een verwerking-gedeel te dat aIle gewenste materiaalparameters kan 
bepalen en de trekproef-gegevens in de vorm van grafieken en 
rapporten kan presenteren. 

Tot slot van dit verslag wil ik opmerken dat de 16T stage in het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie van de Technische Universi
teit Eindhoven mij goed bevallen is. De omgang met en de 
behulpzaamheid van de medewerkers, als ook de werksfeer werden 
door mij als prettig ervaren. Ik kan deze stageplaats voor 
volgende stagiairs ten zeerste aanbevelen. 
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Bijlaqe 1 - Planninq. 

De hieronder getoonde planning geldt vanaf 12 oktober 1992 tot 
aan het einde van deze stageperiode. De hieraan voorafgaande tijd 
(vanaf 24 augustus) is gebruikt voor het verkrijgen van een 
duidelijk beeld over het doel en de werking van het Trekproef
Analyse Programma, d.m.v. het lezen van de bij de versies 1.0 en 
3.01 van dit programma horende verslagen en een deel van het boek 
'Plastisch bewerken van metalen'. Verder is in deze periode het 
essential model opgesteld. 

Acguisftie-gedeelte. 

Activfteft. Gepl. tijd. 

loskoppeLen acquisitie-gedeelte 4 dagen 
van het hoofdmenu (moet drie 
keer gebeuren, omdat er drie 
versies van het acquisitie-gedeeL-
te bestaan. 

Totaal acquisitie-gedeelte: 4 dagen 

Hoofdmenu-programma. 

In prakt. Opmerking. 

2 dagen Het loskoppeLen van het acquisitie-gedeelte 
van het hoofdmenu bLeek eenvoudiger dan 
aanvankeLijk verwacht. 

2 dagen 

Activiteit. Gepl. tijd. In prakt. opmerking. 

Uitwerken units voor invoer, menu- 15 dagen 10 dagen ImpLementatie verliep snelLer dan verwacht. 
weergave, scherman en wi ndows. 

Uitwerking ontwerp hoofdmenu 3 dagen 1 dag Ontwerpen ging sneller dan verwacht. 
(scherman + modulair ontwerp). 

Implementatie hoofdmenu. 5 dagen 8 dagen Het implementeren van het wijzigen van 

Totaal hoofdmenu-programma: 

Verwerkin9-gedeelte. 

Activiteit. 

Implementatie datastores uit data 
dictionary (Trekproefgegevens, 
FBS, MGG, SER en CNE). 

Ontwerp en implementatie van de 
menu-structuur van het verwer
king-gedeelte. 

Ontwerp en implementatie selee
teren van een bestaande trek
proef/aanpassen beginafmetingen. 

Ontwerp en impLementatie van de 
handmatige invoer van trekproef
gegevens. 

23 dagen 

Gepl. ti jd. 

12 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

5 dagen 

19 dagen 

In prakt. 

8 dagen 

2 dagen 

5 dagen 

o dagen 
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bepaalde instell ingen van het Trekproef
Analyse Programma bleek moeilijker en 
uitgebreider dan verwacht. Vooral de 
controle van de instellingen leverde veel 
vertraging cp. 

Opmerking. 

Implementatie verliep sneller dan verwaeht. 

Kon grotendeels uit het vorige Trekproef-
Analyse Programma (3.01) worden over-
genomen. 

Implementatie aanpassen beginafmetingen 
duurde Langer dan verwaeht. 

Wegens tijdgebrek niet gerealiseerd. 



(vervolg planning verwerking-gedeelte) 

Activiteit. Gepl. tijd. In prakt. Opmerking. 

Ontwerp en implementati e lees/ 5 dagen 20 dagen Berekende SER-gegevens komen niet overeen 
met de gevonden waarden in versie 1.0 van 
het Trekproef-Analyse Programma, waardoor 
veel controles nodig. Tevens problemen met 
de implementatie van het voordeformatfe
algorithme bij de bepaling van de CNE
gegevens. 

maak SER/CNE-gegevens. 

Ontwerp en iq:>lementatie over- % dag 1 dag MGG-gegevens anders gerangschikt dan in 
voorgaande versies van het Trekproef
Analyse Programma. 

zicht additionele (MGG) gegevens. 

Ontwerp en implement8tie over
zicht metingen en hiervan afge
leide gegevens. 

Ontwerp en implementatie over
zicht modelparameters. 

Ontwerp en implementatie aan
maken meting subset. 

Ontwerp en iq:>lementatie rappor
ten. 

Jmplementatie unit voor het aan
maken van de tijdelijke grafiek
bestanden "Graphlnp. txt" en 
"PlotOef.txt". 

Ontwerp en implementatie stan
daardgrafieken. 

Ontwerp en iq:>lementatie defi
nieer grafiek. 

1 dag 

% dag 

2 dagen 

3 degen 

1 deg 

2 dagen 

1 deg 

Koppelen grafiek-module A. Bron 2 dagen 
8an Trekproef-Analyse Programma. 

Totaat verwerking-gedeelte: 42 degen 

Onvoorzien. niet gepland 

Trekproef-overzicht programma. 

1 deg 

1 dag Footen in fornules gevonden in het 
Trekproef-Analyse Programma versie 1.0, 
waardoor nadere controle noodzakelijk. 

5 dagen o.a. problemen met routine voor het bepalen 
van de naaRI van een meting-subset. 

1 deg Iq:>lementatie verliep sneller den verwacht. 

2 degen Complexiteit van de te iq:>lementeren rou
tines onderschat. 

2 dagen 

1 deg 

10 dagen Grafiek-module wordt veel later opgeleverd 
den oorspronkel i jk overeengekomen. Boven
dien blijkt de routine nog een aantal 

59 dagen 

1 dag 

foot en te bevatten, voornamel i jk in de 
schaalverdeling van de grafiek-assen. 
Tevens blijkt het koppelen van de grafiek
module te lei den tot footen in het 
Trekproef-Analyse Programma, die echter 
allemaal zijn terug te voeren op onvolko
mendheden in de grafiek-module. 

Uitwerking van de koppeling tussen het 
Trekproef-Analyse Programma en de door A. Bron 
te realiseren grafiek-module. 

Activiteit. Gepl. tijd. In prakt. Opmerking. 
----------------------------

Ontwerp en implementatie samen- 2 degen 0 dagen Wegens tijdgebrek niet gerealiseerd. 
stellen inhoudsopgave. 

Ontwerp en implementatie tonent 3 dagen 0 dagen Wegens tijdgebrek niet gerealiseerd. 
afdrukken inhoudsopgave. 

Ontwerp en implementatie zet 2 degen 0 dagen Wegens tijdgebrek niet gerealfseerd. 
inhoudsopgave op opslagmediun. 

Totaal trekpr. overz. programma: 7 dagen o degen 
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Programma voor wijzising instellingen Trekproef-Analyse Programma. 

Activiteit. Gepl. tijd. In prakt. Opmerking. 

ontwerp en i~lementatie pro- 5 dagen 0 dagen Wegena tijdgebrek niet gerealiseerd. 
gramma voor het wijzigen van 
bepaalde instell ingen van het 
Trekproef-Analyse Programma. 

Totaal wijzig inst. progr.: 5 dagen o dagen 

Volgens de planning benodigde totaal aantal dagen 
ter realisatie van de stage-opdracht 

Resterende tijd vanaf begin planning (12-10-92) 
tot aan officiele einddatum stage-periode 
(24-01-93) 

Overschrijding van de officiele stage-periode 

opmerkingen m.b.t. bovenstaande planning: 

81 dagen 

: 75 dagen 

: 6 dagen 

In de bovenstaande planning is ui tgegaan van werkdagen van 8 
uren. Hierin is echter geen rekening gehouden met de extra tijd 
van ongeveer 20 uren per week gedurende de hele stage-periode, 
die gebruikt is voor de realisatie van de bovengenoemde onderwer
pen en de documentatie. Ondanks deze extra tijd is de planning 
niet gehaald, waaruit blijkt dat de geplande tijd voor de 
onderdelen in de planning veel te krap bemeten was, en dat de 
stage-opdracht veel te omvangrijk was om binnen een stage
semester te realiseren. 

Naast de in de planning genoemde 81 werkdagen is ook nog een 
aantal dagen extra besteed aan het voltooien van de documentatie. 
Hiermee komt de overschrijding van de officiele stage-periode op 
twee weken (10 werkdagen). 

- 37 -



Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Productietechnologie en -Automatisering 
Laboratorium voor Omvormtechnologie 

stageperiode 

Trekproef-Analyse Programma 
PC - OT100 versie 3.02 

ONTWERP (deel 1) 

RET ESSENTIAL MODEL 

C.P.I. van de Werff 

HS-Heerlen-HIO - stageverslag 2 

Jan. 1993 

VF-code: 02 WPA 1451 

: 24-08-1992 tIm 24-01-1993 

Begeleider TU Eindhoven Ir. L.J.A. Houtackers 
Begeleider Hogeschool Heerlen : Ir. A.J. Goos 



Adressenlijst. 

stageverlenende instelling: Technische Universiteit Eindhoven 

Bezoekadres 

Postadres 

Begeleider instelling 

Prive 

Intern 

Begeleider HS-Heerlen 

Prive 

Intern 

Stagiair 

Prive 

Den Dolech 2 
5612 AZ Eindhoven 
Tel: 040-47911 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven. 

Ir. L.J.A. Houtackers 

: Nachtegaallaan 2 
5731 XR Mierlo 
Tel: 04927 - 62281 

: TU Eindhoven 
W-Hoog 0.119 
Tel: 040 - 474521 

Ir. A.J. Goos 

Frederikagracht 5 
6465 CR Kerkrade 
Tel: 045 - 423163 

Dr. Jaegersstraat 40 
6417 CK Heerlen 
Tel: 045 - 734892 

C.P.I. van de Werff 

De Katplantsoen 6 
6372 TS Landgraaf 
Tel: 045 - 419244 

- iii -



Hfst. 1. 

1.1 
1.1.1 
1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

Hfst. 2. 

2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 

2.2 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

2.3.4 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.7 
2.3.8 
2.3.9 
2.3.10 
2.3.11 
2.3.12 
2.3.13 
2.3.14 

2.4 
2.4.1 
2.4.2 

Inhoudsopgave. 

Adressenlijst .............................•• iii 

Inhoudsopgave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 

Symbolenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix 

Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Beschrijving van de gebruikte ontwerpmethode 
voor het essential model •••••••••••••••••••• 

Het essential model .......•...........•....• 
Het environmental model ••••.••.••••••••••..• 
Doelomschrijving ........................... . 
context schema •••••••••••••••••••••••••••••• 
Gebeurtenissenlijst ••••••••••••••••••••••••• 
Het behaviour model •••••••••••••••••.••••••• 
De data dictionary ......•.........•......... 
Proces-specificaties .••••••...•...••••••.•.. 

ontwerp essential model Trekproef-Analyse 

3 

3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 

Progra-mma. • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • 7 

Environmental model......................... 7 
Doelomschrijving............................ 7 
context schema.............................. 7 
Gebeurtenissenlijst......................... 8 

Behaviour-model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Data dictionary............................. 13 
Datastore CNE (intern) .••••••.•••••••••.•.•• 13 
Datastore FBS (intern) ••••..•••••••••••••••• 15 
Datastore Inhoud (intern) •.••••••..•..•.•••• 16 

Datastore Inhoud opslagmedium (extern} •••••• 18 
Datastore MGG (intern) •••••••••••••••••••••• 20 
Datastore SER (intern) •••••••••••••••••••••• 23 
Datastore Trekproefgegevens (intern) •••••••• 24 
Graf ieken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Inhoudsopgave opslagmedium •••••••••••••••••• 28 
Metingen/afgeleide gegevens ••••••••••••••••• 30 
Modelparameters ............................. 31 
Naam trekproef ....................•••.••.... 32 
~GlI>I>()~tE!l1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 33 
wis meting.................................. 36 

Proces-specificaties ••.••••••••••••••••••••• 37 
Proces 2.1.1 - Lees trekproef ••••••••••••••. 37 
Proces 2.1.2 - Wijzig beginafmetingen 
trekstrip .. * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 37 

- v -



(vervolg inhoudsopgave) 

2.4.3 

2.4.4 
2.4.5 
2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 
2.4.10 

2.4.11 
2.4.12 

2.4.13 

2.4.14 

2.4.15 

2.4.16 

2.4.17 

2.4.18 

2.4.19 

2.4.20 

2.4.21 

2.4.22 

2.4.23 

2.4.24 

2.4.25 
2.4.26 

~races 2.2 - Trekpraefgegevens met de hand 
1nvoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 38 
Praces 2.3.1.1 - Lees/maak SER ••..•••••••••• 39 
Praces 2.3.1.2 - Lees/maak CNE •••••••••••••• 40 
Praces 2.3.2 - Maak averzicht additianele 
gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Praces 2.3.3 - Maak tabel met metingen en 
afgeleide gegevens •••••••••••••.•••••••••••• 40 
Praces 2.3.4 - Maak averzicht madel-
parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Praces 2.3.5 - Canversie naar SE-file ••••••• 41 
Praces 2.3.6.1 - Maak subset trekpraef-
gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 42 
Praces 2.3.7.1 - Maak standaard meetrappart. 42 
Praces 2.3.7.2 - Maak titelpagina standaard 
1R~~1:~al?l?()~1:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 42 
Praces 2.3.7.3 - Maak standaard meetrappart 
zander grafieken •••••••••••••••••••••.•••••• 43 
Praces 2.3.7.4 - Maak standaard meetrappart 
zander meetpunten ••••••••••••••••••••••••••• 43 
Praces 2.3.7.5 - Maak zelf te definieren 
grafiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Praces 2.3.7.6.1 - Maak std.graf. 1: 
Kracht - weg kramme •••••••....•.••••.••••••• 44 
Praces 2.3.7.6.2 - Maak std.graf. 2: 
Berekende spanningen - gemeten spanningen ••• 44 
Praces 2.3.7.6.3 - Maak std.graf. 3: 
Gemeten spanning - rek (lineair) •••••••••••• 45 
Praces 2.3.7.6.4 - Maak std.graf. 4: 
Gemeten spanning - rek (dubbellag) •••••••••• 45 
Praces 2.3.7.6.5 - Maak std.graf. 5: 
Berekende spanning - rek (lineair) •••••••••• 46 
Praces 2.3.7.6.6 - Maak std.graf. 6: 
Berekende spanning - rek (dubbellag) •••••••• 46 
Praces 2.3.7.6.7 - Maak std.graf. 7: 
Verhauding breedte-rek - dikte-rek •••••••••• 47 
Praces 2.3.7.6.8 - Maak std.graf. 8: 
Anisatrapiefactar als functie van de 
effectieve rek................................ 47 
Praces 3.1 - Stel inhaudsapgave apslagmedium 
samen. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 48 
Praces 3.2 - Taan inhaudsapgave ••••••••••••• 49 
Praces 3.3 - Zet inhaudsapgave ap apslag-
rn~Cli\l]R. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ~~ 

Literatuurlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 50 

- vii -



Symbo1en1ijst. 

Symboo1: Omschrijving: 

bo beginbreedte trekstrip 
So begindikte trekstrip 
10 beginlengte trekstrip 
b momentane breedte trekstrip 
s momentane dikte trekstrip 
I momentane lengte trekstrip 

F momentane trekkracht 

momentane axiale of langsrek 
momentane breedte-rek 
momentane dikte-rek 
momentane effectieve rek 
voordeformatie 

synoniem: 

Ex' Ea 
Ey , Eb 

Ez , E. 
~ 

max. reI. nauwkeurigheid voor voordeformatie 

R 

Rut 
Ro.l 
Ro.2 

momentane spanning in lengte-richting 
momentane spanning in breedte-richting 
momentane spanning in dikte-richting 
momentane vloeispanning (model 1) 
momentane vloeispanning (model 2) 
initiele vloeigrens 
momentane effectieve spanning 

anisotropiefactor 
gemiddelde anisotropiefactor 
anisotropiefactor bij langsrek van 0.1 
anisotropiefactor bij langsrek van 0.2 

C1 karakteristieke deformatieweerstand (model 1) -
C2 karakteristieke deformatieweerstand (model 2) -

n l verstevigingsexponent (model 1) 
n2 verstevigingsexponent (model 2) 

- ix -



I:nleidinq. 

Gedurende de periode augustus 1992 tot februari 1993 van de 
Informatica-opleiding van de Hogeschool Heerlen, moest voor het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie van de Technische Universi
teit Eindhoven het daar ontwikkelde Trekproef-Analyse Programma 
worden aangepast. Dit programma wordt gebruikt voor het vaststel
len van materiaaleigenschappen van metalen. De qebruikte versie 
van dit programma (3.01) voldeed meer niet aan de gebruikersei
sen, waardoor de behoefte ontstond aan een verbeterde versie 
hiervan (3.02). 

Het nieuwe programma (versie 3.02) heeft twee hoofdtaken, name
lijk: 

1) Het registreren en opslaan van de metingen tijdens het 
uitvoeren van een trekproef (dit proqramma wordt aangeduid 
met de term "acquisitie-gedeelte")i 

2) Het verwerken van de geregistreerde metingen tot de gewenste 
materiaalparameters (dit programma wordt aangeduid met de 
term "verwerking-gedeelte"). 

Verder bevat het nieuwe Trekproef-Analyse programma (versie 3.02) 
de volgende onderdelen: 
- Een hoofdmenu-programmai 
- Een programma voor het maken van een overzicht van de trekproe-

ven op een bepaald opslagmedium (trekproef-overzicht program
mali 

- Een programma voor het wijzigen van bepaalde instellingen van 
het Trekproef-Analyse Programma. 

Het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02 is reeds gerealiseerd en uitvoerig beschreven door 
w. Verstraelen (zie LIT [8 •• 12]), en hierop zal dan ook niet meer 
worden ingegaan. 

Het aanpassen van het bestaande Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.01 heeft tot qevolg dat een nieuw ontwerp gemaakt dient 
te worden. Dit ontwerp kan worden gesplitst in twee delen, name
lijk het essential model en het implementatiemodel. 

In di t verslag wordt het essential model behandeld. Het imp lemen
tatiemodel zal in een afzonderlijk verslaq (stageverslag 3, WPA 
1452) worden uitgewerkt. 

Het eerste hoofdstuk geeft een beschrijving van de gebruikte 
ontwerpmethode. Hierin wordt beschreven uit welke onderdelen het 
essential model is opgebouwd en wat deze onderdelen inhouden. 

In het tweede en laatste hoofdstuk wordt het essential model in 
al haar onderdelen uitgewerkt. 
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De volgende verslagen hebben betrekking op de tijdens deze stage
periode verrichte werkzaamheden: 

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: Bet 

implementatiemodel; 
Stageverslag 4: jan. 1993, WPA 1453 - Analyse; 
Stageverslag 5: jan. 1993, 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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Boofdstuk 1 - Beschrijvinq van de qebruikte ontwerpmethode voor 
het essential model. 

De voor dit programma gebruikte ontwerpmethode is gebaseerd op 
de Yourdon-ontwerptechniek. Deze verdeelt het ontwerp in een 
aantal onderdelen, die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd. 

Het ontwerp kan worden verdeeld in twee hoofd-onderdelen: 
1) Het essential model (beschrijving van het te realiseren 

systeem); 
2) Het implementatiemodel (hoe wordt het essential model op een 

bepaald computersysteem geimplementeerd). 

In dit verslag zal uitsluitend worden ingegaan op het essential 
model. Het implementatiemodel wordt in een afzonderlijk verslag 
(stageverslag 3, WPA 1452) uitgewerkt. 

1.1 Het essential model. 

Men kan het essential model als voIgt omschrijven: 

Het essential model is een model dat aangeeft wat een systeem 
moet doen om aan de eisen van de gebruiker te voldoen, maar 
daarbij zo weinig mogelijk zegt (in het ideale geval zelfs niet;s) 
over hoe het systeem geimplementeerd moet worden. 

Het essential model is als voIgt opgebouwd: 

doelomschrijving 

environmental model (,---- context schema 

behaviour model gebeurtenlssenlijst 

essential model 

data dictionary 

processpeclficaties 
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1.1.1 Het environmental model. 

Het environmental model legt de grens vast tussen het systeem en 
de rest van de wereld (dat wil zeggen de omgeving waarin het 
systeem bestaat). Het bestaat uit een korte beschrijving van het 
doel van het systeem, een context schema en een lijst met 
gebeurtenissen. 

1.1.1.1 Doelomschrijvinq. 

Het eerste onderdeel is een beknopte omschrijving van het doel 
van het systeem. Deze is bedoeld om iedereen die niet recht
streeks bij de ontwikkeling van het systeem betrokken is, een 
globaal beeld over het te realiseren systeem te verschaffen. 

1.1.1.2 Het context schema. 

Het context schema belicht een aantal belangrijke eigenschappen 
van het systeem: 
- De mensen, de organisaties of de systemen waarmee het te 

realiseren systeem communiceert. Deze worden terminators 
genoemd. 
De gegevens, die het te realiseren systeem ontvangt en die 
verwerkt dienen te worden. 
De gegevens die door het te realiseren systeem geproduceerd 
worden en naar de buitenwereld verzonden worden. 
De grens tussen het systeem en de buitenwereld. 

Het context schema bevat de volgende onderdelen: 
- Het te modelleren systeem. Dit wordt in het schema weergegeven 

als een cirkel. 
- Terminators: dit zijn externe entiteiten (personen, orqanisa

ties, andere computersystemen) die met het systeem communice
ren. Ze worden in het schema als rechthoeken weergegeven. 

- Informatiestromen: deze vertegenwoordigen de interface 
(verbinding) tussen het systeem en de wereld daarbuiten. In het 
schema worden deze weergegeven in de vorm van pijlen. De 
richting van de pijlen geeft aan of de informatie naar het 
systeem toe gaat of uit het systeem afkomstig is. 

- Data stores: gegevensverzamelingen, waarin gegevens voor een 
kortere of langere tijd bewaard worden. Een data store wordt in 
het schema aangegeven door een naam geplaatst tussen twee 
horizontale lijnen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe stores. 
Interne stores zijn gegevensverzamelingen die aIleen binnen dit 
systeem gebruikt worden. Externe stores zijn gegevensverzame
lingen die van buiten af het systeem binnen komen. 

1.1.1.3 Gebeurtenissenlijst. 

De gebeurtenissenlijst is een lijst die een beschrijving geeft 
van de 'stimuli' die afkomstig zijn van de buitenwereld en waarop 
het systeem respons dient te geven. 
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Elke gebeurtenis is voorzien van een aanduiding F, C of T om aan 
te geven of deze gebeurtenis een stroomaspect (Engels: flow
oriented), een besturingsaspect (Engels: control) of een 
tijdsaspect heeft. 

Een stroomgerichte gebeurtenis wil zeggen dat het systeem zich 
bewust wordt van een bepaalde gebeurtenis doordat er een 
gegevenspakket arriveert. Een voorbeeld hiervan is de gebeurtenis 
'Gebruiker voert de te verwerken trekproefgegevens met de hand 
in' • 

Een besturingsgerichte gebeurtenis geeft aan het systeem de 
opdracht welke handeling als volgende moet worden ui tgevoerd. Een 
voorbeeld hiervan is de gebeurtenis 'Gebruiker wil een overzicht 
van de berekende modelparameters van een verwerkte trekproef'. 

Een tijdgerichte gebeurtenis geeft aan dat een bepaalde handeling 
op een zeker (van tevoren te bepalen) tijdstip plaatsvindt of 
betrekking heeft over een bepaalde tijdsperiode. Een voorbeeld 
hiervan is de gebeurtenis 'AID-converter stuurt periodiek 
meetgegevens'. 

1.1.2 Het behaviour model. 

Het behaviour model beschrijft het gewenste inwendige gedrag van 
het systeem voor een succesvolle wisselwerking met de omgeving. 
Dit model is opgebouwd uit een aantal data-flow diagrammen, 
afgekort DFD, op een of meerdere niveaus. De inhoud van deze 
DFD's is gebaseerd op de gebeurtenissenlijst. 

Een data-flow diagram bestaat uit de volgende componenten: 
- Data-transformatie COT): hierin wordt invoer omgezet in een 

bepaalde vorm van uitvoer. Deze worden weergegeven in de vorm 
van cirkels. 

- Data stores: gegevensverzamelingen, waarin gegevens voor een 
kortere of langere tijd bewaard worden. Deze worden op dezelfde 
manier aangegeven als in het context schema. 

- Informatiestromen: geven aan waar bepaalde informatie verwerkt 
of geproduceerd wordt. De pijl geeft aan of de informatie de 
DT binnenkomt of verlaat. 

1.1.3 De data dictionary. 

De data dictionary is een georganiseerde lijst met aIle gegevens
elementen die voor het systeemvan belang zijn. Deze gegevensele
menten komen overeen met de informatiestromen en de datastores 
in het behaviour model. 

De gegevenselementen worden op de volgende w1Jze gedefinieerd: 
- De betekenis van elk elementair gegevenselement moet worden 

beschreven; 
- Van samengestelde gegevensstromen en data stores moet de 

precieze samenstelling worden gegeven. 
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In de data dictionary wordt gebruik gemaakt van de volgende 
notatiewijze: 

+ 
( .. ) 
[ .. ] 
x{ •• }y 
* .• * 
I 
@ 

is samengesteld uit 
en 
optionee I (kan aan- of afwezig zijn) 
kies uit een aantal alternatieven 
herhaling: minimaal x keren, maximaal y keren 
commentaar 
separator tussen alternatieven in [ •• ] constructie 
sleutelveld in een data store 

1.1.4 Proces-specificaties. 

Het doel van een proces-specificatie (in andere ontwerpmethodes 
ook weI mini specs genoemd) is precies te definieren wat met de 
invoer moet gebeuren om deze te transformeren in de gewenste 
ui tvoer • Hiervoor wordt de werking van het proces op een 
eenvoudige wijze beschreven. 

Het beschrijven van de werking kan op verschillende manieren, 
namelijk door het gebruik van pseudo-tekst, pre/postcondities of 
beslissingstabellen. 

Van elke elementaire data-transformatie (d.i. een data-trans for
matie die niet is samengesteld uit andere data-transformaties op 
een lager niveau) in de DFD's dient een proces-specificatie te 
worden opgesteld. 
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Hoofdstuk 2 - ontwerp essential model van het Trekproef-Analyse 
Programma. 

Hieronder volgen het environmental model, het behaviour model, 
de data dictionary en de proces-specificaties van de nieuwe 
versie van het Trekproef-Analyse Programma, welke samen het 
essential model vormen. 

2.1 Environmental model. 

2.1.1 Doelomschrijving. 

Het Trekproef-Analyse Systeem heeft als doel het registreren en 
bewaren van trekproefgegevens, en het later kunnen verwerken van 
deze gegevens tot materiaalparameters, waarbij een en ander moet 
kunnen worden weergegeven in de vorm van grafieken en rapporten. 

2.1.2 context schema. 

Wis metlng(en) 

Trekbank aanzetten 

Beglnmaten trekstrlp 

Inhoudsopgave opslagmedlum 

Besturl A/D-COnverter 

Meetgegevens (F. b. s) 

r-~---l 

I Laboratorlum I 
i voor Materlaal~ 
! kunde i 
I ! 
L i 

N.B. de koppeling van het Trekproef-Analyse Programma met het 
nCmod-programma van het Laboratorium voor Materiaalkunde is nog 
niet gerealiseerd. WeI is het Trekproef-Analyse Programma er 
reeds op voorbereid om deze koppeling later tot stand te brengen. 
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2.1.3 Gebeurtenissen1ijst. 

1) Gebruiker definieert trekproef (F). 
2) Gebruiker voert additionele gegevens in (F). 
3) Gebruiker start trekproef ee). 
4) Gebruiker verwerkt bestaande trekproef (e). 
5) Gebruiker wijzigt FBS gegevens (beginbreedte en -dikte) 

voordat deze worden verwerkt (F). 
6) Gebruiker voert de te verwerken trekproefgegevens met de 

hand in (F). 
7) Gebruiker wil een overzicht van de additionele gegevens 

van een verwerkte trekproef (e). 
8) Gebruiker wil een overzicht met metingen en afge1eide 

gegevens van een verwerkte trekproef (e). 
9) Gebruiker wil een overzicht van de berekende mode1parame

ters van een verwerkte trekproef (e). 
10) Gebruiker wil trekproefgegevens naar SE-file converteren 

voor toepassing in het nCmod programma van het Laboratorium 
voor materiaalkunde (e). 

11) Gebruiker wil een deelverzameling (subset) van de metingen 
van een bepaalde trekproef verwerken, door een aIle 
niet relevante meetpunten te wissen en deze opnieuw te 
verwerken (F). 

12) Gebruiker wil standaard meetrapport (titelpagina + metingen 
+ 8 standaardgrafieken) (e). 

13) Gebruiker wil titelpagina van het standaard meetrapport 
(e) • 

14) Gebruiker wil standaard meetrapport zonder grafieken 
(titelpagina + metingen) (e). 

15) Gebruiker wil standaard meetrapport zonder metingen 
(titelpagina + 8 standaardgrafieken) (e). 

16) Gebruiker wil een standaardgrafiek. 
17) Gebruiker wil een willekeurige (zelf te definieren) gra

fiek (e). 
18) Gebruiker wil inhoudsopgave van aIle trekproeven opge

slagen op een bepaald opslagmedium ee). 
19) AID-converter stuurt meetgegevens (FIT). 
20) AID-converter werkt niet (niet aangesloten, staat niet 

aan) (e). 
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2.2 Behaviour model. 

Uitwerking DT 0 - Trekproef-Analyse Systeem. 

Range-lnatelling 
trekbank 

Naam 
1rekproef 

Model 
parametetI 

Uitwerking DT 1 - Acquisitie trekproef-gegevens. 

Meetgegewna 
(F. 1\1) 

Het ontwerp van het acquisitie-gedeelte van het Trekproef
Analyse Programma staat beschreven in rapport WPA 1354 
'Technisch ontwerp', gemaakt door W. Verstraelen. 
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Uitwerking DT 2 - Verwerking trekproef-gegevens. 

Num 
trekproef 

Beginmaten 
ti&kstrlp 

ModelParameters· ..... ---i 

Naam 
trekproef 

Rapporten, 
1----;.... graf .. ken, 

label 

WII 
rri81ing(en) 

Uitwerking DT 2.1 - Lees bestaande trekproef-gegevens. 

Hum 
trekproef 
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Uitwerking DT 2.3 - start verwerking trekproer-gegevens. 

Metingen en 
afgelelde gegevena 

Rapporten, 
grafieken 

Uitwerking DT 2.3.5 - Conversie naar SE-rile. 

. LaboI'atorium 
fnOnM3d~--

t----~:voor tot 
!kunde I 
! I 
L- J 

KoppeIIng moat nog worden garsaIIaeerd. 

Trekproef.AnaJyse Programma Is Iller wei 
reeds op YOOIberekf.. 
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Uitwerking DT 2.3.7 - Maak rapport en en grafieken. 

Uitwerking DT 3 - Geef inhoudsopgave opslagmedium. 

Inhoudop
slagmedium 
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2.3 Data dictionary. 

Hieronder voIgt 'een alfabetisch georganiseerde lijst van aIle 
gegevenselementen die voor het systeem van belang zijn. Deze 
gegevenselementen komen overeen met de informatiestromen en de 
datastores in het behaviour model. 

2.3.1 Datastore CNE (intern): 

Gegevenselement: definitie: 

datastore CNE = * deze store bevat gegevens over de 
karakteristiekedeformatieweerstandC, 
de verstevigingsexponent n en de vo
ordeformatie Eo en tevens de berekende 
vloeispanning volgens model 1 en 2 
voor elke meetverzameling (F, b, s) 
uit de bijbehorende FBS-store. 
Gebruikte modellen voor het berekenen 
van de momentane vloeispanning af: 
Model l: an : = Cp [Eeff] n 

Model 2: an := C2• [Eo + Eeff]n * 
= aantal metingen + 

max reI nauwkeurigheid + 
C model! + 
n-modell + 
C-mode12 + 
n-mode12 + 
voordeformatie + 
l{ 

moment vloeispanning modell + 
moment-vloeispanning-mode12 

} aantaI_met ingen -

aantal_metingen = * dit is het aantal keren dat de A/D-
converter tijdens een trekproef meet
gegevens registreert * 

= interval 1 - 200 

max_rel_nauwkeurigheid = * maximale relatieve nauwkeurigheid 
voor Eo (OEo> * 

C modell = * karakteristieke deformatieweerstand 
berekend volgens model 1 eCI) * 

= * eenheid: N/mm2 * 

n mode11 = * verstevigingsexponent berekend vol-
gens model 1 en}) * 

= * eenheid: geen * 
C mode12 = * karakteristieke deformatieweerstand 

berekend volgens model 2 (C2) * 
= * eenheid: N/mm2 * 
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(vervolg datastore CNE) 

n mode12 

voordeformatie 

moment vloei
spanning model1 

moment vloei
spanning_model2 

= * verstevigingsexponent berekend vol
gens model 2 (nz) * 

= * eenheid: geen * 

= * voordeformatie (Eo) * 
= interval 0 - 0.6 
= * eenheid: geen * 
= * momentane vloeispanning berekend 

volgens model 1 (an). E~ is afkomstig 
uit SER * 

= * eenheid: N/mm2 * 
= * momentane vloeispanning berekend 

volgens mode12 (aa). E~ is afkomstig 
uit SER * 

= * eenheid: N/mm2 * 
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2.3.2 Datastore FDS (intern): 

Gegevenselement: 

datastore FBS 

aantal_metingen 

beginmaten_trekstrip 

beginbreedte 

begindikte 

meetgegevens 

moment dikte strip - -

moment trek
kracht-op_strip 

definitie: 

= * deze store bevat de momentane breed
te (b) en dikte (s) van een trekstrip 
en de momentane trekkracht (F) die 
hierop wordt uitgeoefend, gemeten op 
een aantal tijdstippen tijdens een 
trekproef * 

= aantal metingen + 
beginmaten trekstrip + 
1{ -

meetgegevens 
}aantal_metingen 

= * zie datastore CNE * 

= * beginbreedte (bo) en 
van de trekstrip * 

begindikte 

= beginbreedte + begindikte 

= interval 0 - 16 
= * Eenheid: mm* 

= interval 0 - 5 
= * Eenheid: mm* 

(so) 

= * breedte, dikte en de trekkracht op 
een bepaald moment tijdens de trek
proef * 

= moment breedte strip + 
moment-dikte strip + 
moment trekkracht_op_strip 

= * momentane breedte trekstrip (b) * 
= 0 < moment breedte strip < begin-

breedte - -
= * eenheid: mm * 

= * momentane dikte trekstrip (s) * 
= 0 < moment dikte strip < begindikte 
= * eenheid:-mm * -

= * momentane trekkracht die op de 
trekstrip wordt uitgeoefend (F) * 

= 0 < trekkracht < 20000 
= * eenheid: Newton * 
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2.3.3 Datastore Inhoud (intern): 

Gegevenselement: 

data store Inhoud 

naam_trekproef 

verwerkte_trekproef 

materiaalsoort 

Werkstoffnummer 

herkomst materiaal 

plaatdikte 

richting tov walsrich-
ting - -

C mode11 

n mode11 

C mode12 

n mode12 

voordeformatie 

definitie: 

= * interne storej wordt gebruikt voor 
het opbouwen van een inhoudsopgave van 
een opslagmedium dat trekproefgegevens 
bevat * 

= 1{ 
naam trekproef + 
verwerkte trekproef + 
materiaalsoort + 
Werkstoffnummer + 
herkomst materiaal + 
plaatdikte + 
richting tov walsrichting + 
C mode11-+ -
n-mode11 + 
C-mode12 + 
n-mode12 + 
voordeformatie + 
R gemiddeld + 
R-O 1 + 
R-O-2 

}aantal_trekproeven 

= * zie Naam trekproef * 

= * geeft aan of de betreffende trek
proef reeds verwerkt is, m.a.w. of van 
deze trekproef een SER en CNE bestand 
bestaan * 

= [JINJ 

= * zie datastore MGG * 

= * zie datastore MGG * 

= * zie data store MGG * 

= * zie datastore MGG * 

= * zie data store MGG * 

= * zie datastore CNE * 

= * zie datastore CNE * 

= * zie data store CNE * 

= * zie data store CNE * 

= * zie data store CNE * 
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(vervolg datastore Inhoud) 

R 0 1 

R 0 2 

aantal_trekproeven 

= * gemiddelde anisotropiefactor voor 
het in deze trekproef gebruikte mate
riaal (~) * 

= * anisotropiefactor bij een axiale rek 
(E'.) van 0.1 * 

= * anisotropiefactor bij een axiale rek 
(E'.) van 0.2 * 

= * aantal trekproeven op het gekozen 
opslagmedium * 

= interval 1 - (max. aantal trekproeven 
dat op dit opslagmedium past) 
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2.3.4 Datastore Inhoud_opslagmedium (intern): 

Gegevenselement: 

data store Inhoud op-
slagmedium -

naam_trekproef 

materiaalsoort 

Werkstoffnummer 

herkomst materiaal 

plaatdikte 

richting tov walsrich-
ting - -

C modell 

n mode11 

C mode12 

n mode12 

voordeformatie 

R_gemiddeld 

R 0 1 

definitie: 

= * bevat de inhoudsopgave van een 
opslagmedium, dat de trekproefgegevens 
bevat. Deze store wordt op hetzelfde 
medium opgeslagen * 

= 1{ 
naam trekproef + 
materiaalsoort + 
Werkstoffnummer + 
herkomst materiaal + 
plaatdikte + 
richting tov walsrichting + 
C mode11-+ -
n-mode11 + 
c-mode12 + 
n-mode12 + 
vQordeformatie + 
R_gemiddeld + 
R 0 1 + 
R 0 2 

}aantal_trekproeven 

= * zie data store MGG * 

= * zie datastore MGG * 

= * zie datastore MGG * 

= * zie datastore MGG * 

= * zie datastore MGG * 

= * zie data store MGG * 

= * zie data store CNE * 

= * zie datastore CNE * 

= * zie datastore CNE * 

= * zie data store CNE * 

= * zie data store CNE * 

= * gemiddelde anisotropiefactor v~~r 

het in deze trekproef gebruikte mate-
riaal (Rut) * 

= * anisotropiefactor bij een axiale rek 
(€a) van 0.1 * 
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(vervolg datastore Inhoud_opslagmedium) 

R 0 2 

aantal_trekproeven 

= * anisotropiefactor bij een axiale rek 
( € a) van o. 2 * 

= * zie data store Inhoud (intern) * 

- 19 -



2.3.5 Datastor MGG (intern): 

Gegevenselemen_, definitie: 

datast::re MGG * deze store bevat een aantal aanvul
lende gegevens behorende bij een uit
gevoerde trekproef (Meting-GeGevens) 

additionele ges' 'lens 

datum 

Werkstcffnumme:'::' 

materiaalsoort 

plaatdikte 

* = additionele gegevens 

= * gegevens die worden opgeslagen in de 
MGG store van een bepaalde trekproef 
* = datum + 
Werkstoffnummer + 
materiaalsoort + 
plaatdikte + 
richting tOY walsrichting + 
herkomst-materiaal + 
operator-+ 
projectleider + 
opm mbt trekproef + 
banksnelheid + 
merk trekbank + 
type=bank + 
serienummer + 
trekbankproef + 
commandoreg AD converter + 
wijzigingsdatum + 
naam wijziger + 
opm_mbt_wijziging 

* datum waarop de trekproef verricht 
is * 

= Mgg_jaar + mgg_maand + mgq_dag 

interval 00 - 99 

interval 01 - 12 

= interval 01 - 31 

= * unieke materiaalcode volgens de 
stahlschllissel * 

= {toegestaan-teken} 

= * omschrijving van het soort materiaal 
waarvan de trekstr ip gemaakt is en 
waarop de trekproef uitgevoerd wordt 
* 
{toegestaan-teken} 

= * globale dikte-aanduiding * 
= {toegestaan-teken} 
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(vervolg datastore MGG) 

richting tov walsrich-
ting - -

Herkomst materiaal 

operator 

projectleider 

opm_trekproef 

banksnelheid 

merk trekbank 

type_bank 

= * de richting van de lengte-hartlijn 
van de trekstrip t.o.v. de richting 
waarin de plaat, waaruit de trekstrip 
gestansd is, gewalst is * 

= [0145190] 
= eenheid: graden 

= * Herkomst van het plaatmateriaal 
waaruit de trekstrip gestansd is * 

= {toegestaan-teken} 

= * Naam van de persoon die de trekproef 
uitvoert * 

= {toegestaan-teken} 

= * Naam van de projectleider van het VF 
project D2 "Computer aided design van 
Omvormgereedschappen" , waarvan het 
Trekproef-Analyse programma een onder
deel is * 

= {toegestaan-teken} 

= * bijzonderheden betreffende deze 
trekproef * 

= 3{opm_trekproef}3 

= {toegestaan-teken} 

= * snelheid waarmee het bewegende in
spanbekken van de trekbank T.:::rdt 
verplaatst * 

= 1) Motor zonder tussenoverbrenging; 
2) Motor met tussenoverbrengingi 

soort: poelie: snelheid: 

1 klein 50 
middel 25 
groot 12.5 

2 klein 6.4 
middel 3.2 
groot 1. 6+ 

+ = huidige gebruikte snelheid 
= * eenheid: rom/min * 

= * merk van de gebruikte trekbank * 
= {toegestaan-teken} 

= * type-aanduiding van de gebruikte 
trekbank * 

= {toegestaan-teken} 
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(vervolg datastore MGG) 

serienummer 

datatakerproef 

commandoreg data-
taker -

commandoregel 

wijzigingsdatum 

opm mbt wijziging - -

opm wijziging 

toegestaan-teken 

= * serienummer van de gebruikte trek
bank * 

= {toegestaan-teken} 

= * Geeft aan of de bijbehorende trek
proefgegevens (F, b en s) zijn verkre
gen door gebruikmaking van de datata
ker, of dat deze gegevens zijn verkre
gen door handmatige invoer via het 
toetsenbord * 

= [JIN] 

= * Commando's die Z1]n gebruikt om 
dedatataker(analoog/digitaal-conver
ter) te besturen * 

= 4{commandoregel}4 

= {toegestaan-teken} 

= * datum waarop de trekproefgegevens 
zijn gewijzigd of een subset van deze 
trekproef is gemaakt * 

= datum 

= * naam van de persoon die de trek
proefgegevens heeft gewijzigd of een 
subset van de trekproefgegevens heeft 
gemaakt * 

= {toegestaan teken} 

= * opmerkingen betreffende de wij ziging 
van de trekproefgegevens of de aanmaak 
van een subset * 

= 3{Opm_wijziging}3 

= {toegestaan-teken} 

= [A - Zia - zlo - 91-1=1/1 I] 
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2.3.6 Datastore SER (intern): 

Gegevenselement: 

datastore SER 

aantal_metingen 

moment dwarsdoorsnede 

moment eff rek 

moment breedte rek 

moment dikte rek 

moment anisotropie
factor-

definitie: 

= * deze store bevat gegevens over de 
spanning, rek en anisotropiefactor 
voor elke meetverzameling (F, b , s) 
uit de bijbehorende FBS-store * 

= aantal_metingen + 
1{ 

moment dwarsdoorsnede + 
moment-eff spanning + 
moment-eff-rek + 
moment-breedte rek + 
moment-dikte rek + 
moment-anisotropiefactor 

}aantal_meetpunten 

= * zie datastore CNE * 
= * oppervlakte van de momentane dwars

doorsnede van de trekstrip (A) * 
= interval 0 - 80 
= * eenheid: mm2 * 

= * momentane effectieve spanning (aeff) 

* = interval 0 - 3000 
= eenheid: N/mm2 

= * momentane effectieve rek (€eff) * 
= interval 0 - 0,6 
= * eenheid: geen * 

= * momentane berekende breedte-rek (E"b) 

* 
= interval (-1,5) - 0 
= * eenheid: geen * 

= * momentane berekende dikte-rek (£8) * 
= interval (-1,5) - 0 
= * eenheid: geen * 

= * momentane anisotropiefactor (R) * 
= interval 0 - 10 
= * eenheid: geen * 
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2.3.7 Datastore Trekproefqeqevens (intern): 

Gegevenselement: 

datastore Trekproef
gegevens 

naam_trekproef 

aantal metingen 

beginmaten trekstrip 

datum 

definitie: 

= * interne store; wordt gebruikt voor 
het bewaren van aIle bij een bepaalde 
trekproef horende gegevens * 

= naam trekproef + 
aantal metingen + 
beginmaten trekstrip + 
datum + -
Werkstoffnummer + 
materiaalsoort + 
plaatdikte + 
richting tov walsrichting + 
herkomst-materiaal + 
operator-+ 
projectleider + 
opm mbt trekproef + 
banksnelheid + 
merk trekbank + 
type-bank + 
serienummer + 
datatakerproef + 
commandoreg datataker + 
wijzigingsdatum + 
naam wijziger + 
opm mbt wijziging + 
max-rel-nauwkeurigheid + 
C model! + 
n-modell + 
C-model2 + 
n-model2 + 
voordeformatie 
l{ 

moment breedte strip + 
moment-dikte strip + 
moment-trekkracht op strip + 
moment-dwarsdoorsnede + 
moment-eff spanning + 
moment-eff-rek + 
moment-bFeedte rek + 
moment-dikte rek + 
moment-anisotropiefactor 
moment-vloeispanning modell + 
moment-vloeispanning-modeI2 + 
wis meting -

}aantal_metingen 

= * zie Naam trekproef * 
= * zie data store CNE * 
= * zie data store FBS * 
= * zie data store MGG * 
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(vervolg datastore Trekproefgegevens) 

Werkstoffnummer = * zie data store MGG * 

materiaalsoort = * zie data store MGG * 

plaatdikte = * zie data store MGG * 

richting tov wals- = * zie data store MGG * 
richting- -

herkomst materiaal = * zie datastore MGG * 

operator = * zie data store MGG * 

projectleider = * zie data store MGG * 

opm_mht_trekproef = * zie data store MGG * 

banksnelheid = * zie datastore MGG * 

merk trekbank = * zie data store MGG * 

type_bank = * zie datastore MGG * 

serienummer = * zie data store MGG * 

datatakerproef = * zie data store MGG * 

commandoreg_datataker = * zie data store MGG * 

wijzigingsdatum = * zie datastore MGG * 

naam wijziger = * zie datastore MGG * 

opm_mbt_wijziging = * zie datastore MGG * 

max reI nauwkeurigheid = * zie data store CNE * - -
C model1 = * zie data store CNE * 

n model1 = * zie datastore CNE * 

C model2 = * zie datastore CNE * 

n mode12 = * zie datastore CNE * 

voordeformatie = * zie data store CNE * 

moment breedte strip = * zie data store FBS * - -
moment_dikte_strip = * zie datastore FBS * 

moment trek- = * zie datastore FBS * 
kracht op_strip 
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(vervolg datastore Trekproefgegevens) 

moment dwarsdoorsnede = * zie data store SER * 

moment_eff_spanning = * zie data store SER * 

moment eff rek = * zie datastore SER * 

moment breedte rek = * zie datastore SER * 

moment dikte rek = * zie datastore SER * 

moment_anisotropie- = * zie datastore SER * 
factor 

moment vloei- = * zie datastore CNE * 
spanning_model 1 

moment vloei- = * zie datastore CNE * 
spanning_model2 

wis_meting = * zie wis_meting * 
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2.3.8 Grafieken: 

Gegevenselement: 

grafieken 

standaardgrafiekl 

standaardgrafiek2 

standaardgrafiek3 

standaardgrafiek4 

standaardgrafiek5 

standaardgrafiek6 

standaardgrafiek7 

standaardgrafiek8 

willekeurige_grafiek 

definitie: 

= * grafieken die kunnen worden opge
steld uit de gemeten en berekende 
trekproef-gegevens * 

= [standaardgrafiekl I 
standaardgrafiek2 I 
standaardgrafiek3 I 
standaardgrafiek4 I 
standaardgrafiek5 I 
standaardgrafiek6 I 
standaardgrafiek7 I 
standaardgrafiek8 I 
willekeurige_grafiek] 

= * kracht - weg kromme * 
= * berekende spanningen - gemeten span

ningen * 
= * gemeten spanning - rek kromme 

(lineair) * 
= * gemeten spanning - rek kromme 

(dubbel-logarithmisch) * 

= * berekende spanning - rek kromme 
(lineair) * 

= * berekende spanning - rek kromme 
(dubbel-logarithmisch) * 

= * verhouding dikte-rek - breedte-rek 

* 
= * anisotropiefactor als functie van de 

effectieve rek * 
= * grafiek waarbij de x en y-waarde 

zelf kunnen worden gekozen uit de 
volgende reeks: 
01. trekkracht F 
02. breedte strip b 
03. dikte strip s 
04. opp. doorsnede A 
05. effectieve spanning 
06. vloeispanning (model 1) 
07. vloeispanning (model 2) 
os. effectieve rek 
09. breedte-rek 
10. dikte-rek 
11. anisotropiefactor R 
12. relatieve weg SIlo 
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2.3.9 inhoudsopgave opslaqmedium: 

Gegevenselement: 

Inhoudsopgave opslag-
medium -

naam_trekproef 

materiaalsoort 

Werkstoffnummer 

definitie: 

= * bevat de inhoudsopgave van het 
opslagmedium, dat de trekproefgegevens 
bevat * 

= l{ 
naam trekproef + 
materiaalsoort + 
Werkstoffnummer + 
herkomst materiaal + 
plaatdikte + 
richting tov walsrichting + 
C model1-+ -
n-model1 + 
C-model2 + 
n-model2 + 
voordeformatie + 
R gemiddeld + 
R-O 1 + 
R-0-2 

}aantal_trekproeven 

= * zie data store MGG * 

= * zie data store MGG * 
= * zie datastore MGG * 

herkomst materiaal = * zie data store MGG * 

plaatdikte = * zie datastore MGG * 

richting tov walsrich- = * zie datastore MGG * 
ting - -

C model1 = * zie datastore CNE * 
n model1 = * zie data store CNE * 
C model2 

n model2 

voordeformatie 

R 0 1 

R 0 2 

= * zie datastore CNE * 
= * zie datastore CNE * 
= * zie datastore CNE * 
= * gemiddelde anisotropiefactor voor 

het in deze trekproef gebruikte mate
riaal (~) * 

= * anisotropiefactor bij een axiale rek 
(E'a) van 0.1 * 

= * anisotropiefactor bij een axiale rek 
( E' a) van O. 2 * 

- 28 -



(vervolg Inhoudsopgave_opslagmedium) 

aantal_trekproeven = * zie data store Inhoud (intern) * 
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2.3.10 Hetinqen/afqeleide qeqevens: 

Gegevenselement: 

metingen/afgeleide 
meetqeqevens 

moment trek-
kracht:op_strip 

moment breedte strip - -
moment_dikte_strip 

moment_ber_spanning 

moment dwarsdoorsnede 

moment_anisotropie-
factor 

moment eff rek 

moment breedte rek 

moment dikte rek 

aantal_metingen 

definitie: 

= * voor elke metinq in de bij deze 
trekproef horende FBS-store, worden 
tevens de bijbehorende afgeleide gege
vens getoond * 

= 1{ 
moment trekkracht op strip + 
moment-breedte strip-+ 
moment-dikte strip + 
moment-eff spanninq + 
moment-dwarsdoorsnede + 
moment-anisotropiefactor + 
moment-eff rek + 
moment-breedte rek + 
moment-dikte rek 

} aantal jiietinqen 

= * zie datastore FBS * 

= * zie data store FBS * 

= * zie data store FBS * 

= * zie data store SER * 

= * zie datastore SER * 

= * zie data store SER * 

= * zie datastore SER * 

= * zie datastore SER * 

= * zie datastore SER * 

= * zie datastore CNE * 
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2.3.11 Modelparameters: 

Gegevenselement: 

modelparameters 

C model1 

n model1 

tot kwadratensom model1 

gem afw vloei
spannin~Lmodel1 

definitie: 

= * Rekenresultaten van de twee modellen 
voor het bepalen van de momentane 
vloeispanning. Modellen: zie datastore 
CNE * 

= C model1 + 
n-model1 + 
tot kwadratensom model1 + 
gem-afw vloeispanning model1 + 
gem reI afwijking_model1 + 
C model2 + 
n-model2 + 
voordeformatie + 
tot kwadratensom model2 + 
gem-afw vloeispanning model2 + 
gem_rel:afwijking_modeI2 

= * zie datastore CNE * 
= * zie datastore CNE * 

= * totale kwadratensom KSda bij gebruik 
van model 1 * 

= interval 0 - 999 

= * gemiddelde afwijking in de berekende 
vloeispanningen bij gebruik van model 
1 * 

= interval 0 - 9,99 
= * eenheid: N/mm2 * 

gem_rel_afwijking_model1= * gemiddelde relatieve afwijking 
t. o. v. all in procenten * 

C model2 

n model2 

voordeformatie 

tot kwadratensom model2 

gem afw vloei
spann ing_model 2 

= * zie data store CNE * 
= * zie datastore CNE * 
= * zie datastore CNE * 
= * totale kwadratensom KSda bij gebruik 

van model 2 * 
= interval 0 - 999 

= * gemiddelde afwijking in de berekende 
vloeispanningen bij gebruik van model 
2 * 

= interval 0 - 9,99 
= * eenheid: N/mm2 * 

gem_rel_afwijking_modeI2= * gemiddelde relatieve afwijking 
t. o. v. all2 in procenten * 
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2.3.12 Naam trekproef: 

Gegevenselement: 

naam_trekproef 

geldig_naamteken 

definitie: 

= * unieke naam waarmee een trekproef 
geYdentificeerd kan worden * 

= {geldig_naamteken} 

= [A - Z I a - z I 0 - 9] 
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2.3.13 Rapporten: 

Gegevenselement: 

rapporten 

standaard meetrapport 

titelpagina 

naam_trekproef 

aantal_metingen 

materiaalsoort 

Werkstoffnummer 

herkomst materiaal 

plaatdikte 

definitie: 

= * weergave materiaalgegevens * 
= [standaard meetrapport I 

titelpagina I 
std. meetrapport zonder grafieken I 
std. meetrapport zonder metingen en 
afgeleide gegevens] 

= * standaard meetrapport * 
= titelpagina + metingen en afgeleide 

gegevens + standaardgrafieken 

= * opsomming MGG-gegevens en de bere
kende materiaalparameters * 

= naam trekproef + 
materiaalsoort + 
Werkstoffnummer + 
herkomst materiaal + 
plaatdikte + 
beginbreedte + 
begindikte + 
richting tov walsrichting + 
datum + - -
aantal metingen + 
operator + 
projectleider + 
banksnelheid + 
merk trekbank + 
type-trekbank + 
seri'enummer + 
DataTakerproef + 
commandoreg datataker + 
C modell + -
n-modell + 
C-mode12 + 
n-mode12 + 
voordeformatie + 
R gemiddeld + 
R-O 1 + 
R 0 2 

= * zie Naam trekproef * 

= * zie data store CNE * 

= * zie datastore MGG * 

= * zie datastore MGG * 

= * zie datastore MGG * 
= * zie datastore MGG * 
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(vervolg Rapporten) 

beginbreedte = * zie datastore MGG * 
begindikte = * zie data store MGG * 
richting tov walsrich- = * zie datastore MGG * 
ting - -

datum = * zie data store MGG * 

operator = * zie datastore MGG * 

projectleider = * zie datastore MGG * 

banksnelheid = * zie data store MGG * 
merk trekbank = * zie data store MGG * 
type_trekbank = * zie data store MGG * 
serienummer = * zie datastore MGG * 
datakerproef = * zie datastore MGG * 
commandoreg_datataker 

C model1 

n model1 

C model2 

n model2 

voordeformatie 

R 0 1 

R 0 2 

metingen en afgeleide 
gegevens 

= * zie data store MGG * 
= * zie datastore CNE * 
= * zie datastore CNE * 

= * zie datastore CNE * 

= * zie data store CNE * 

= * zie data store CNE * 

= * gemiddelde anisotropiefactor voor 
het in deze trekproef gebruikte mate
riaal (Rut) * 

= * anisotropiefactor bij een axiale rek 
(Ea) van 0.1 * 

= * anisotropiefactor bij een axiale rek 
(Ea) van 0.2 * 

= * voor elke meting in de bij deze 
trekproef horende FBS-store I worden 
tevens de bijbehorende afgeleide gege
vens getoond * 

= 1{ 
moment trekkracht op strip + 
moment breedte_strip-+ 
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(vervolg Rapporten) 

moment trek-
kracht op_strip 

moment_breedte_strip 

moment_dikte_strip 

moment dwarsdoorsnede 

moment anisotropie
factor-

moment eff rek 

moment breedte rek 

moment dikte rek 

aantal_metingen 

standaardgrafieken 

moment dikte strip + 
moment-eff spanning + 
moment-dwarsdoorsnede + 
moment-anisotropiefactor + 
moment-eff rek + 
moment-breedte rek + 
moment-dikte rek 

} aantaI_met ingen 

= * zie data store FBS * 

= * zie data store FBS * 
= * zie data store FBS * 
= * zie datastore SER * 

= * zie data store SER * 
= * zie data store SER * 

= * zie datastore SER * 

= * zie data store SER * 

= * zie datastore SER * 

= * zie datastore CNE * 

= * zie grafieken * 
standaardgrafiekl + 
standaardgrafiek2 + 
standaardgrafiek3 + 
standaardgrafiek4 + 
standaardgrafiek5 + 
standaardgrafiek6 + 
standaardgrafiek7 + 
standaardgrafiek8 
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2.3.14 Wis_meting: 

Gegevenselement: 

wis_meting 

definitie: 

= * commando om een niet relevante me
ting uit de metingenreeks te verwijde
ren * 

= [JIN] 
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2.4 proces-specificaties. 

Hieronder volgen de proces-specificaties van de elementaire 
processen uit de data-flow diagrammen van het behaviour model 
(par. 2.2). Omwille van de duidelijkheid hebben de proces
specificaties hetzelfde nummer als de bijbehorende data-trans for
matie. 

2.4.1 Proces 2.1.1 - Lees trekproef; 

begin 
Lees naam trekproef; 
Lees de bIj naam trekproef horende FBS store; 
Sla FBS gegevens-op in store Trekproefgegevens; 
Lees de bij naam trekproef horende MGG store; 
Sla MGG gegevens-op in store Trekproefgegevens; 

end. 

2.4.2 Proces 2.1.2 - wijziq beqinafmetinqen trekstrip; 

begin 
{ wijzig de beginafmetingen van de trekstrip } 
Lees beginbreedte nieuw; 
Lees begindikte nIeuw; 
Sla nieuwe beginafmetingen op in store Trekproefgegevens; 

{ Wijzig FBS-gegevens } 
while (NOT aIle metingen gewijzigd } 
begin 

{ Aanpassen momentane breedte } 
Lees moment breedte uit store Trekproefgegevens; 
moment breedte nieuw := moment breedte - begin breedte + 

- - begin breedte nieuw; -
Sla moment breedte nieuw op in store Trekproefgegevens; 
{ Aanpassen momentane dikte } 
Lees moment_dikte uit store Trekproefgegevens; 
moment dikte nieuw := moment dikte - begindikte + 

- - begin dikte nieuw; 
Sla moment dikte nieuw op in store Trekproefgegevens; 

end; -
Sla aangepaste gegevens op in bij naam trekproef horende FBS store; 

{ Controleer of de FBS gegevens reeds-verwerkt waren met de 
oorspronkelijke trekstrip-afmetingen } 

if (bij naam trekproef horende SER en CNE stores bestaan reeds) then 
begin -

Verwijder bij naam trekproef horende SER store; 
Verwijder bij naam:trekproef horende CNE store; 

end; 
end. 
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2.4.3 Proces 2.2 - Trekproefqeqevens met de hand invoeren; 

begin 
{ Gebruiker voerttrekstripgegevens via het toetsenbord in } 
Lees beginbreedte; {beginbreedte trekstrip } 
Lees begindikte; { begindikte trekstrip } 
if (gebruiker wil beginafmetingen wijzigen) then 

Wijzig beginafmetingen; 
Sla beginafmetingen op in store Trekproefgegevens; 

{ lees alle metingen } 
while (NOT alle metingen gelezen) do 
begin 

Lees momentane trekkracht; 
Lees momentane-breedte; 
Lees momentane:dikte; 

end; 
if (gebruiker wil metingen wijzigen) then 

Wijzig metingen; 
Sla aIle metingen op in store Trekproefgegevens; 

{ Lees aIle additionele gegevens } 
Lees additionele gegevens; {samenstelling: zie data dictionary, datastore 
MGG } 
if (gebruiker wil add. gegevens wijzigen) then 

Wijzig additionele gegevens; 
Sla add. gegevens op in store Trekproefgegevens; 

{ Lees de naam waaronder deze trekproef moet worden bewaard } 
Lees naam trekproef; 
{ Kijk of-er nog geen trekproef met deze naam voorkomt } 
if (naam trekproef bestaat reeds) then 

Lees naam_trekproef opnieuw; 
Sla naam_trekproef op in store Trekproefgegevens; 

{ Bewaar trekproefgegevens } 
Bewaar metingen in bij naam trekproef horende FBS store; 
Bewaar additionele gegevens-in bij naam trekproef horende MGG store; 

end. -
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2.4.4 Proces 2.3.1.1 - Lees/maak SER; 

begin 
{ bepaal van welke trekproef de SER store gelezen/gemaakt moet worden } 
Lees naam_trekproef uit interne store Trekproefgegevens; 

if (bij naam trekproef horende SER store bestaat reeds) then 
begin -

Lees SER gegevens uit SER store; { samenstelling: zie data dictionary, 
datastore SER } 
Sla SER gegevens op in store Trekproefgegevens; 

end 
else 
begin 

{ Bepaal uit hoeveel metingen de trekproef bestaat } 
Baal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
For meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

Bereken momentane dwarsdoorsnede 
Bereken momentane effectieve spanning 
Bereken momentane effectieve rek 
Bereken momentane berekende breedte-rek 
Bereken momentane berekende dikte-rek 
Bereken momentane anisotropiefactor 

(A) ; 
(oeIT) ; 
(EcIT); 
(Eb ) ; 

(E.) i 
(R) ; 

Sla de hierboven berekende gegevens op in store Trekproefgegevens; 
end; 

{ Bewaar gegevens } 
Bewaar de hierboven berekende gegevens in bij naam_trekproef horende 
SER store; 

end; 
end. 
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2.4.5 Proces 2.3.1.2 - Lees/maak ONE; 

begin 
{ bepaal van welke trekproef de CNE store gelezen/gemaakt moet worden } 
Lees naam_trekproef uit store Trekproefgegevens; 

if (bij naam trekproef horende CNE store bestaat reeds) then 
begin -

Lees CNE gegevens uit CNE store; { samenstelling: zie data dictionary, 
datastore CNE } 
Sla CNE gegevens op in store Trekproefgegevens; 

end 
else 
begin 

{ Bereken modelparameters voor model 1: on := CI.[e~]ft 
Zie CNE store in data dictionary voor nadere toelichting } 

Bereken karakteristieke deformatieweerstand voor model 1 (CI); 
Bereken verstevingingsexponent voor model 1 (nl); 
sla de modelparameters voor model 1 op in store Trekproefgegevens; 

{ Bereken modelparameters voor model 1: oa := C;.[eo + e~Jn 
Zie CNE store in data dictionary voor nadere toelichting } 

Bereken karakteristieke deformatieweerstand voor model 2 (Cz); 
Bereken verstevigingsexponent voor model 2 (n:); 
{ *** voordeformatie *** } 
Sla de modelparameters voor model 2 op in store Trekproefgegevens; 

{ Bepaal uit hoeveel metingen de trekproef bestaat } 
Baal aantal_metingen uit store Trekproefgegevens; 
For meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

Bereken vloeispanning volgens model 1 (on); 
Bereken vloeispanning volgens model 2 (00); 
Sla de hierboven berekende vloeispanningen op in store Trekproef
gegevens; 

end; 

{ Bewaar gegevens } 
Bewaar alle hierboven berekende modelparameters in bij naam_trekproef 
horende CNE store; 

end; 
end. 

2.4.6 Proces 2.3.2 - Maak overzicht additionele qeqevens; 

begin 
Lees alle MGG-gegevens uit de store Trekproefgegevens; 
Maak overzicht MGG gegevens; { samenstelling: zie data dictionary, 
datastore MGG } 

end. 

2.4.7 Proces 2.3.3 - Maak tabel met metinqen en afqeleide 
qeqevens; 

begin 
Lees alle FBS en SER gegevens uit store Trekproefgegevens; 
Maak tabel met per meting de gemeten waarden en de hieruit afgeleide 
gegevens; { samenstelling: zie data dictionary, metingen/afgeleide geg. } 

end. 
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2.4.8 Proces 2.3.4 - Maak overzicht modelparameters; 

begin 
{ Gegevens over modelparameters, berekend via model 1, 

Zie datastore CNE in data dictionary voor nadere toelichting } 
Bereken de kleinste kwadratensom ; 
Bereken de gemiddelde afwijking in de berekende spanningen; 
Bereken de relatieve afwijking t.o.v. de gemiddelde spanning; 

{ Gegevens over modelparameters, berekend via model 2; 
Zie datastore CNE in data dictionary voor nadere toelichting } 

Bereken de kleinste kwadratensom ; 
Bereken de gemiddelde afwijking in de berekende spanningen; 
Bereken de relatieve afwijking t.o.v. de gemiddelde spanning; 

{ Toon modelparameters } 
Toon karakteristieke deformatieweerstand voor model 1 (CI ); 

Toon verstevigingsexponent voor model 1 (nl ); 

Toon de kleinste kwadratensom voor model 1; 
Toon de gemiddelde afwijking in de berekende spanningen voor model 1; 
Toon de relatieve afwijking t.o.v. de gemiddelde spanning voor model 1; 
Toon karakteristieke deformatieweerstand voor model 1 (C2); 

Toon verstevigingsexponent voor model 1 (n2); 
Toon de voordeformatie (Eo); 
Toon de kleinste kwadratensom voor model 2; 
Toon de gemiddelde afwijking in de berekende spanningen voor model 2; 
Toon de relatieve afwijking t.o.v. de gemiddelde spanning voor model 2; 

end. 

2.4.9 Proces 2.3.5 - Conversie naar SE-file; 

begin 
{ De mogelijkheid om het Trekproef-Analyse Programma te koppelen aan het 

programma nCmod (Lab. v. Materiaalkunde), moet nog nader worden 
onderzocht. Daarom kan hier nog geen proces-specificatie van gegeven 
worden } 

end. 
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2.4.10 Proces 2.3.6.1 - Maak subset trekproefqeqevens; 

begin 
{ Bepaal uit hoeveel metingen de trekproef bestaat } 
Baal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
For meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

{ Geef voor elk meting aan of deze gewist moet worden of niet } 
Lees Wis meting; 
if (Wis meting is Ja) then 

Markeer meetpunt; 
end; 
Verwijder alle gemarkeerde metingen uit de store Trekproefgegevens; 

{ Naam subset } 
Bepaal de naam van deze metingen-subset a.d.h.v. de naam van de 
oorspronkelijke trekproefgegevens; 
Bewaar de subset in een FBS store met de hierboven bepaalde naam; 

{ Wijzig bijbehorende MGG } 
Lees MGG-gegevens uit store Trekproefgegevens; 
Lees Wijzigingsdatum; 
Lees Naam wijziger; 
Lees opmerkingen m.b.t. deze wijziging; 
Bewaar bij deze subset horende MGG store 

end. 

2.4.11 Proces 2.3.7.1 - Maak standaard meetrapport; 

begin 
{ Titelpagina } 
Maak titelpagina; 
{ Metingen/afgeleide gegevens } 
Maak tabel metingen en afgeleide gegevens; 
{ Standaardgrafieken } 
Maak std.graf. 1: kracht - weg kromme; 
Maak std.graf. 2: berekende spanningen - gemeten spanningen; 
Maak std.graf. 3: gemeten spanning - rek (lineair); 
Maak std.graf. 4: gemeten spanning - rek (dubbellog); 
Maak std.graf. 5: berekende spanning - rek (lineair); 
Maak std.graf. 6: berekende spanning - rek (dubbellog); 
Maak std.graf. 7: Verhouding breedte-rek - dikte-rek; 
Maak std.graf. 8: anisotropiefactor als functie van de effectieve rek; 

end. 

2.4.12 Proces 2.3.7.2 - Maak titelpaqina standaard meetrapport; 

begin 
{ Maak berekeningen die op de titelpagina moeten worden afgedrukt } 
Bereken gemiddelde anisotropiefactor (Rm); 
Bereken anisotropiefactor bij een langsrek (e.) van 0.1 (Ro.!); 
Bereken anisotropiefactor bij een langsrek (€.> van 0.2 (Ro.2); 

{ Maak overzicht } 
Lees voor titelpagina benodigde gegevens uit store trekproef
gegevens; 
Maak overzicht titelpagina-gegevens; { samenstelling: zie data dictionary, 
rapporten} 

end. 
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2.4.13 Proces 2.3.7.3 - Kaak standaard meetrapport zonder 
qrafieken; 

begin 
{ Titelpagina } 
Maak titelpagina; 
{ Metingen/afgeleide gegevens: komt overeen met proces 2.3.3 } 
Maak tabel metingen en afgeleide gegevens; 

end. 

2.4.14 Proces 2.3.7.4 - Kaak standaard meetrapport zonder meet
punten; 

begin 
{ titelpagina } 
Maak titelpagina; 
{ Standaardgrafieken } 
Maak std.graf. 1: kracht - weg kromme; 
Maak std.graf. 2: berekende spanningen - gemeten spanningen; 
Maak std.graf. 3: gemeten spanning - rek (lineair); 
Maak std.graf. 4: gemeten spanning - rek (dubbellog); 
Maak std.graf. 5: berekende spanning - rek (lineair); 
Maak std.graf. 6: berekende spanning - rek (dubbellog); 
Maak std.graf. 7: verhouding breedte-rek - dikte-rek; 
Maak std.graf. 8: anisotropiefactor als functie van de effectieve rek; 

end. 

2.4.15 Proces 2.3.7.5 - Kaak zelf te definieren qrafiek; 

begin 

{ Kies welk gegevens op de X-as moet worden uitgezet. Mogelijkheden staan 
genoemd in de data dictionary, grafieken } 

Lees keuze Xi 
{ Kies welk gegevens op de Y-as moet worden uitgezet. Mogelijkheden staan 

genoemd in de data-dictionary, grafieken } 
Lees keuze Y; 
{ Kies as-type: beide assen lineair of be ide assen logarithmisch } 
Lees as_type; 

Maak grafiek met keuze_x op X-as en keuze_Y op Y-as en met X/Y-assen van het 
type as type; 

~d. -
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2.4.16 Proaes 2.3.7.6.1 - Maak std.qraf. 1: kraaht - weq kromme; 

begin 
{ Maakt grafiek: X-as -> weg (1 - 10)/10 

Y-as -> momentane trekkracht (F) ) 
Haal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
for meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

{ x-as } 
Haal momentane effectieve rek uit store Trekproefgegevens; 
Bereken weg; 
X[meting) := weg; 
{ Y-as } 
Haal momentane trekkracht uit store Trekproefgegevens; 
Y[meting1 := trekkracht; 

end; 
Lees label X-as; 
Lees label Y-as; 
Lees grafiektitel; 
{ Teken grafiek } 
Maak grafiek (lineair) met gegevens uit lijst met metingen; 

end. 

2.4.17 Proaes 2.3.7.6.2 - Maak std.qraf. 2: berekende spanninqen 
- qemeten spanninqen; 

begin 
{ Maakt grafiek: X-as -> momentane effectieve spanning (oeW) 

Y-as -> momentane vloeispanning volgens model 2 (oa) } 
Baal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
for meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

{ X-as } 
Baal momentane effectieve spanning uit store Trekproefgegevens; 
X[meting) := momentane effectieve spanning; 
{ Y-as } 
Haal momentane vloeispanning volgens model 2 uit store Trekproefgegevens; 
Y[meting] := momentane vloeispanning volgens model 2; 

end; 
Lees label X-as; 
Lees label Y-as; 
Lees grafiektitel; 
{ Teken grafiek } 
Maak grafiek (lineair) met gegevens uit lijst met metingen; 

end. 

- 44 -



2.4.18 Proces 2.3.7.6.3 - Haak std.graf. 3: gemeten spanning -
rek (lineair)i 

begin 
{ Maakt grafiek: X-as -> momentane effectieve rek (E~) 

Y-as -> momentane effectieve spanning (a~) } 
Haal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
for meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

{ X-as } 
Haal momentane effectieve rek uit store Trekproefgegevens; 
X{meting] := momentane effectieve rek; 
{ Y-as } 
Haal momentane effectieve spanning uit store Trekproefgegevens; 
Y[meting) := momentane effectieve spanning; 

end; 
Lees label X-as; 
Lees label Y-as; 
Lees grafiektitel; 
{ Teken grafiek } 
Maak grafiek (lineair) met gegevens uit lijst met metingen; 

end. 

2.4.19 Proces 2.3.7.6.4 - Haak std.graf. 4: gemeten spanning -
rek (dubbellog)i 

begin 
{ Maakt grafiek: X-as -> momentane effectieve rek (E~) 

Y-as -> momentane effectieve spanning (a~) } 
Haal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
for meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

{ X-as } 
Haal momentane effectieve rek uit store Trekproefgegevens; 
X[meting] := momentane effectieve rek; 
{ Y-as } 
Haal momentane effectieve spanning uit store Trekproefgegevens; 
Y[meting] := momentane effectieve spanning; 

end; 
Lees label X-as; 
Lees label Y-as; 
Lees grafiektitel; 
{ Teken grafiek } 
Maak grafiek (logarithmisch) met gegevens uit lijst met metingen; 

end. 

- 45 -



2.4.20 Proces 2.3.7.6.5 - Maak std.qraf. 5: berekende spanninq 
- rek (lineair); 

begin 
{ Maakt grafiek: X-as -> momentane effectieve rek (E~) 

Y-as -> momentane vloeispanning volgens model 2 (aa) } 
Haal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
for meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

{ X-as } 
Haal momentane effectieve rek uit store Trekproefgegevens; 
X[meting1 := momentane effectieve rek; 
{ Y-as } 
Haal momentane vloeispanning volgens model 2 uit store Trekproefgegevens; 
Y[meting] := momentane vloeispanning volgens model 2; 

end; 
Lees label X-as; 
Lees label Y-as; 
Lees grafiektitel; 
{ Teken grafiek } 
Maak grafiek (lineair) met gegevens uit lijst met metingen; 

end. 

2.4.21 Proces 2.3.7.6.6 - Maak std.qraf. 6: berekende spanninq 
- rek (dubbelloq); 

begin 
{ Maakt grafiek: X-as -> momentane effectieve rek (E~) 

Y-as -> momentane vloeispanning volgens model 2 (aa) } 
Haal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
for meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

{ X-as } 
Haal momentane effectieve rek uit store Trekproefgegevens; 
X[meting] := momentane effectieve rek; 
{ Y-as } 
Haal momentane vloeispanning volgens model 2 uit store Trekproefgegevens; 
Y[meting] := momentane vloeispanning volgens model 2; 

end; 
Lees label X-as; 
Lees label Y-as; 
Lees grafiektitel; 
{ Teken grafiek } 
Maak grafiek (logarithmisch) met gegevens uit lijst met metingen; 

end. 
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2.4.22 Proces 2.3.7.6.7 - Maak std.qraf. 7: Verhoudinq breedte
rek - dikte-rek; 

begin 
{ Maakt grafiek: X-as -> momentane dikte-rek (E.) 

Y-as -> momentane breedte-rek (Eb) } 
Baal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
for meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

{ X-as } 
Baal momentane dikte-rek uit store Trekproefgegevens; 
X[meting] := momentane dikte-rek; 
{ Y-as } 
Baal momentane breedte-rek uit store Trekproefgegevens; 
Y[meting] := momentane breedte-rek; 

end; 
Lees label X-as; 
Lees label Y-as; 
Lees grafiektitel; 
{ Teken grafiek } 
Maak grafiek (lineair) met gegevens uit lijst met metingen; 

end. 

2.4.23 Proces 2.3.7.6.8 - Maak std.graf. 8: Anisotropiefactor 
als fUDctie van de effectieve rek; 

begin 
{ Maakt grafiek: X-as -> momentane effectieve rek (E~) 

Y-as -> momentane anisotropiefactor (R) } 
Baal aantal metingen uit store Trekproefgegevens; 
for meting := 1 to aantal metingen do 
begin -

{ X-as } 
Baal momentane effectieve rek uit store Trekproefgegevensi 
X[metingl := momentane effectieve rek; 
{ Y-as } 
Baal momentane anisotropiefactor uit store Trekproefgegevens; 
Y[meting] := momentane anisotropiefactor; 

end; 
Lees label X-as; 
Lees label Y-as; 
Lees grafiektitel; 
{ Teken grafiek } 
Maak grafiek (lineair) met gegevens uit lijst met metingen; 

end. 
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2.4.24 Proces 3.1 - Stel inhoudsopqave opslaqmedium samen; 

begin 
Bepaal aantal trekproeven op het opslagmedium: aantal_trekproeven; 
Bewaar aantal proeven in store Inhoud; 
Zet aIle trekproefnamen in store Inhoud; 
for proef := 1 to aantal trekproeven do 
begin -

Lees naam trekproef uit store Inhoud; 
Lees bij naam trekproef horende MGG; 
Bewaar materiaalsoort, Werkstoffnummer, herkomst materiaal, plaatdikte en 
richting t.o.v. walsrichting in store Inhoud; 

{ Bepaal of deze trekproef reeds verwerkt is } 
if (bij naam trekproef horende SER en CNE stores bestaan ) then 
begin -

verwerkte trekproef := 'J'i 
Lees bij naam trekproef horende SER; 
Bereken gemiddelde anisotropiefactor (Rm); 
Bereken anisotropiefactor bij een axiale rek (ea ) van 0.1; 
Bereken anisotropiefactor bij een axiale rek (ea ) van 0.2; 
Bewaar de hierboven berekende gegevens in store Inhoud; 

Lees bij naam trekproef horende eNE; 
Bewaar kar. deformatieweerstand (el ) en verstevigingsexponent (n l ) 

volgens 
model 1 in store Inhoud; 
Bewaar kar. deformatieweerstand (C2), verstevigingsexponent (nz) en 
voordeformatie (eo) volgens model 2 in store Inhoud; 

end 
else {Trekproef is nog niet verwerkt } 

begin 

end; 
end. 

verwerkte trekproef := 'N'; 
{ Alle gegevens in de store Inhoud, die afkomstig zijn uit de SER en 

eNE stores van een trekproef, hebben nu een onbepaalde waarde en 
mogen dus niet worden meegenomen in een inhoudsopgave } 

end; 
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2.4.25 Proces 3.2 - Toon inboudsopgave; 

begin 
Lees aantal trekproeven uit store Inhoud; 
for proef :~ 1 to aantal_trekproeven do 
begin 

Lees naam trekproef, materiaalsoort, Werkstoffnummer, herkomst materiaal, 
plaatdikte en richting t.o.v. walsrichting uit store Inhoud; 
Toon de hierboven gelezen gegevens; 

{ Bepaal of deze trekproef reeds verwerkt is of niet } 
if (verwerkte trekproef = 'J' } 
begin -

Lees gemiddelde anisotropiefactor (R.) uit store Inhoud; 
Lees anisotropiefactor bij een langsrek (ea > van 0.1 en 0.2 uit store 
Inhoud; 
Lees kar. deformatieweerstand (CJl en verstevigingsexponent (n l ) vol gens 
model 1 uit store Inhoud; 
Lees kar. deformatieweerstand (C2), verstevigingsexponent (nz) en 
voordeformatie (eo) volgens model 2 uit store Inhoud; 
Toon de hierboven gelezen gegevens; 

end 
else {Trekproef is nog niet verwerkt } 

Zet voor alle gegevens pas bekend zijn nadat de trekproef verwerkt is 
een '-' teken neer; 

end; 
end. 

2.4.26 Proces 3.3 - Zet inboudsopgave op opslagmedium; 

begin 
Lees aantal trekproeven uit store Inhoud; 
for proef :~ 1 to aantal trekproeven do 
begin -

Lees naam trekproef, materiaalsoort, Werkstoffnummer, herkomst materiaal, 
plaatdikte en richting t.o.v. walsrichting uit store Inhoud; 
Bewaar de hierboven gelezen gegevens in de store Inhoud_opslagmedium; 

{ Bepaal of deze trekproef reeds verwerkt is of niet } 
if (verwerkte trekproef = 'J' } 
begin -

Lees gemiddelde anisotropiefactor (R.) uit store Inhoud; 
Lees anisotropiefactor bij een langsrek (ea ) van 0.1 en 0.2 uit store 
Inhoud; 
Lees kar. deformatieweerstand (Cd en verstevigingsexponent (na) volgens 
model 1 uit store Inhoud; 
Lees kar. deformatieweerstand (Cz), verstevigingsexponent (nz) en 
voordeformatie (Eo) volgens model 2 uit store Inhoud; 
Bewaar de hierboven gelezen gegevens in de store Inhoud opslagmedium; 

end -
else {Trekproef is nog niet verwerkt } 

Zet voor alle gegevens die pas bekend zijn nadat de trekproef verwerkt 
is een '-' teken neer in de store Inhoud opslagmedium; 

e~; -
end. 
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Symbolenlijst. 

Symbool: omschrijving: 

bo beginbreedte trekstrip 
So begindikte trekstrip 
10 beginlengte treks trip 
b momentane breedte trekstrip 
s momentane dikte trekstrip 
1 momentane lengte trekstrip 

F momentane trekkracht 

momentane axiale of langsrek 
momentane breedte-rek 
momentane dikte-rek 
momentane effectieve rek 
voordeformatie 

Synoniem: 

Ex, E. 
Ey , Eb 

fz, f8 
E 

max. reI. nauwkeurigheid voor voordeformatie 

R 

Rut 
Ro.t 
Ro.2 

momentane spanning in lengte-richting 
momentane spanning in breedte-richting 
momentane spanning in dikte-richting 
momentane vloeispanning (model 1) 
momentane vloeispanning (model 2) 
initiele vloeigrens 
momentane effectieve spanning 

anisotropiefactor 
gemiddelde anisotropiefactor 
anisotropiefactor bij langsrek van 0.1 
anisotropiefactor bij langsrek van 0.2 

C1 karakteristieke deformatieweerstand (model 1) -
C2 karakteristieke deformatieweerstand (model 2) -

n1 verstevigingsexponent (model 1) 
n2 verstevigingsexponent (model 2) 
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Inleidinq. 

Gedurende de periode augustus 1992 tot februari 1993 van de 
Informatica-opleiding van de Hogeschool Heerlen, moest voor het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie van de Technische Universi
teit Eindhoven het daar ontwikkelde Trekproef-Analyse Programma 
worden aangepast. Dit programma wordt gebruikt voor het vaststel
len van materiaaleigenschappen van metalen. De gebruikte versie 
van dit programma (3.01) voldeed meer niet aan de gebruikersei
sen, waardoor de behoefte ontstond aan een verbeterde versie 
hiervan (3.02). 

Het nieuwe programma (versie 3.02) heeft twee hoofdtaken, name
lijk: 

1) Het registreren en opslaan van de metingen tijdens het 
uitvoeren van een trekproef (dit programma wordt aangeduid 
met de term "acquisitie-gedeelte"); 

2) Het verwerken van de geregistreerde metingen tot de gewenste 
materiaalparameters edit programma wordt aangeduid met de 
term "verwerking-gedeelten ). 

Verder bevat het nieuwe Trekproef-Analyse Programma (versie 3.02) 
de volgende onderdelen: 
- Een hoofdmenu-programma; 
- Een programma voor het maken van een overzicht van de trekproe-

ven op een bepaald opslagmedium {trekproef-overzicht program
mali 

- Een programma voor het wijzigen van bepaalde instellingen van 
het Trekproef-Analyse Programma. 

Het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02 is reeds gerealiseerd en uitvoerig beschreven door 
W. Verstraelen (zie LIT [2 .. 6]), en hierop zal dan ook niet meer 
worden ingegaan. 

Het aanpassen van het bestaande Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.01 heeft tot gevolg dat een nieuw ontwerp gemaakt dient 
te worden. Dit ontwerp kan worden gesplitst in twee delen, name
lijk het essential model en het implementatiemodel. 

In dit verslag wordt het implementatiemodel behandeld, terwijl 
het essential model in een afzonderlijk verslag (stageverslag 2, 
WPA 1451) zal worden uitgewerkt. 

Het eerste hoofdstuk geeft in het kort een beschrijving van de 
gebruikte ontwerpmethode. Hierin wordt aangegeven uit welke 
onderdelen het implementatiemodel is opgebouwd en wat deze inhou
den. 

In het tweede hoofdstuk zal worden gekeken naar de hardware, de 
gebruikte in- en uitvoerapparatuur en de programmeertaal, waarin 
het Trekproef-Analyse Programma geschreven zal gaan worden. 
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Tenslotte zal in het derde hoofdstuk het implementatiemodel 
worden uitgewerkt. Hierin wordt onder meer aangegeven hoe het 
essential model gewijzigd moet worden om op het gekozen computer
systeem geimplementeerd te kunnen worden. Tevens zullen de 
gekozen scherm-layout en het modulair programma-ontwerp aan bod 
komen. 

De volgende verslagen hebben betrekking op de tijdens deze stage
periode verrichte werkzaamheden: 

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 

imp lementatiemodel ; 
stageverslag 4: jan. 1993, WPA 1453 - Analyse; 
Stageverslag 5: jan. 1993, 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 - Beschrijving van de gebruikte ontwerpmethode voor 
het implementatiemodel. 

De voor het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 gebruikte 
ontwerpmethode is gebaseerd op de Yourdon-ontwerptechniek. Deze 
verdeelt het ontwerp in een aantal onderdelen, die achtereenvol
gens moeten worden uitgevoerd. 

Het ontwerp kan worden verdeeld in twee hoofd-onderdelen: 
1) Het essential model (beschrijving van het te realiseren 

systeem); 
2) Het implementatiemodel (hoe wordt het essential model op een 

bepaald computersysteem geYmplementeerd). 

In dit verslag zal uitsluitend worden ingegaan op het implementa
tiemodel. Het essential model wordt in een afzonderlijk verslag 
(stageverslag 2, WPA 1451) uitgewerkt. 

1.1 Het implementatiemodel. 

In het implementatiemodel wordt aangegeven hoe het essential 
model (dit is het model dat aangeeft wat het systeem moet do en 
om aan de eisen van de gebruiker te voldoen, maar zo weinig 
mogelijk zegt over de implementatie hiervan) op een bepaald 
computer-systeem moet worden geYmplementeerd. 

Het implementatiemodel bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Beschrijving van de wijzigingen aan het essential model als 
gevolg van de implementatie hiervan op een bepaald computer
systeem; 

- Het ontwerpen van de scherm-layout en de vormgeving van 
rapporten en lijsten; 

- Het opstellen van een modulair ontwerp; 
- Beschrijving van de structuur van de gebruikte bestanden. 

1.1.1 Wijzigingen aan het essential model. 

Om het essential model te kunnen implementeren op een bepaald 
computersysteem, zal dit model op een aantal punten moeten worden 
uitgebreid. Deze uitbreidingen hebben (wat betreft het Trekproef
Analyse Programma) voornamelijk betrekking op een aantal extra 
datastores, die voortvloeien uit de wijze van implementeren van 
het essential model op het gekozen computersysteem. 

De uitbreidingen zullen worden gevisualiseerd in een nieuwe 
versie van het behaviour model (dit beschrijft het inwendige 
gedrag van het systeem). Bovendien zullen aIle toegevoegde 
datastores in een uitbreiding van de data dictionary worden 
uitgewerkt. 
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1.1.2 scherm-Iayout, rapporten en lijsten. 

De interactie tussen de gebruiker en het programma moet precies 
worden vastgelegd. Dit gebeurt door: 
- Het opstellen van een scherm-Iayout met een state transition 

action table bij elk scherm. Hierin staat precies aangegeven 
welke invoer in dit scherm kan plaatsvinden en wat de reactie 
van het programma hierop zal zijni 
Het specificeren van aIle mogelijke meldingen, fout- en 
helpboodschappen die in het programma voorkomeni 
Het vastleggen van de layout van rapporten en lijsten. 

Aan de hand van de bovengenoemde zaken kan de gebruiker zich 
reeds in dit stadium een duidelijk beeld vormen van werking en 
mogelijkheden van het te ontwikkelen programma. 

1.1.3 Het modulair ontwerp. 

Een module is een eenheid van programma-statements en data met 
de volgende eigenschappen: 

Invoer en uitvoer welke informatie krijgt resp. retourneert 
de modulei 

Functie wat doet de module met de invoer om de 
uitvoer te producereni 

Werking : de procedure Ie code of logica waarmee de 
module zijn functie uitvoerti 

- Interne data : gegevens die de module nodig heeft om zijn 
taak uit te voeren en die aIleen door deze 
module worden gebruikt. 

Elke module heeft een naam die duidelijk de functie van de 
betreffende module aangeeft. 

Het modulair ontwerp toont de verdeling van het programma in 
modules, hoe deze modules zijn georganiseerd (m.a.w. welke module 
roept welke aan) en welke informatie tussen de modules wordt 
uitgewisseld. 

Notatiewijze: 

D 

Zelf gedefinieerde module. 

Voorgedefinieerde (reeds bestaande) module. 
vb: disk(ette) I/O bij bestanden wordt verzorgd door MS-DOS en 

hoeft dus niet zelf gerealiseerd te worden. 

De genoemde functie is geen zelfstandige module, maar wordt 
getoond om de modulestructuur duidelijk en/of overzichtelijk 
te houden. 

De interface list beschrijft aIle informatie die tussen de 
modules onderling wordt uitgewisseld. 
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1.1.4 structuur van de gebruikte bestanden. 

Van aIle datastores in de data dictionary die in de vorm van een 
bestand op disk (ette) gel.mplementeerd dienen te worden, wordt 
aangegeven hoe deze precies moeten worden opgeslagen. Van elk 
bestand moet worden vastgelegd: 

Welke gegevens moeten worden opgeslageni 
- Wat voor gegevenstype wordt gebruikt (bv. real, string enz.) 

en de lengte hiervan; 
- De volgorde waarin deze gegevens dienen te worden opgeslageni 
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Hoofdstuk 2 - Hardware waarop bet Trekproef-Analyse Programma 
moet worden geimplementeerd. 

In di t hoofdstuk wordt ingegaan op de hardware waarop het 
Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 geYmplementeerd moet 
worden. Naast het type computer wordt tevens de gebruikte in- en 
ui tvoerapparatuur beschreven. Als laatste zal worden ingegaan op 
de gebruikte programmeertaal. 

2.1 Type computer. 

V~~r de implementatie van het acquisitie-gedeelte wordt gebruik 
gemaakt van de onderstaande computer-configuratie: 

- IBM PC (4.77 MHz. 8088); 
- 640 Kb. RAM; 
- CGA grafische kaart met bijbehorende kleurenmonitor; 
- twee 5.25" DO diskettestations 
- MS-DOS 5.0. 

Deze computer is via de DataTaker verbonden met de trekbank. 
Hoewel deze computer niet meer gebruikt wordt voor het draaien 
van mod erne applicaties I is deze nog weI geschikt voor het 
registreren en bewaren van de trekproef-gegevens. 

V~~r de implementatie van het verwerking-gedeelte wordt gebruik 
gemaakt van de volgende computer-configuratie: 

- CIRP AT 80386/SX 16 MHz.; 
- 80387/SX co-processor; 
- 4 Mb. RAM geheugen; 
- VGA grafische kaart (512 Kb.) met bijbehorende kleurenmonitor; 
- 105 Mb. harde schijf; 
- 3.5" HD en 5.25" HD diskettestations; 

MS-DOS 5.0. 

AIle overige onderdelen van het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02 (het hoofdmenu, het programma voor het maken van een 
overzicht van de trekproeven op een bepaald opslagmedium en het 
programma voor het wijzigen van bepaalde instellingen) moeten op 
be ide hierboven genoemde computer-configuraties kunnen draaien. 

2.2 In- en uitvoerapparatuur. 

Invoer van de gebruiker naar het Trekproef-Analyse Programma 
verloopt via het toetsenbord. Een muis wordt niet ondersteund. 

V~~r het bewaren van de trekproef-gegevens (in de vorm van .FBS, 
.MGG, .SER en .CNE-bestanden) kan gebruik worden gemaakt van de 
volgende opslagmedia: 

- 6 -



Type: 

- 5.25 inch DO diskette (360 Kb.) 
- 5.25 inch HD diskette (1.2 Mb.) 
- 3.5 inch DO diskette (720 Kb.) 
- 3.5 inch HD diskette (1.44 Mb.) 
- Harde schijf 

Max. aantal trekproeven: 

11 
39 
23 
47 

(hangt af van de be-
schikbare ruimte ) 

Het trekproef-Analyse Programma is in staat om het gebruikte type 
disk(ette) vast te steIIen, en zal bij het bewaren van trekproef
gegevens rekening houden met het voor dit opslagmedium geldende 
maximale aantal trekproeven. 

Voor het bepalen van het maximale aantal trekproeven die op een 
bepaald opslagmedium passen is uitgegaan van de lengte van een 
geheel verwerkte trekproef (dus .FBS, .MGG, .SER en .CNE-files 
aanwezig) die uit 100 metingen bestaat. Daar dit aantal metingen 
in de praktijk vrijwel nooit wordt gehaald, is er dus altijd 
voldoende schijfruimte beschikbaar om de bovengenoemde aantallen 
trekproeven op het betreffende opslagmedium te slaan. 

Rapporten kunnen worden afgedrukt op een HP LaserJet III, die via 
een parallelle interface met de gebruikte computer verbonden is. 
Grafieken kunnen worden afgedrukt op de eerdergenoemde HP 
LaserJet III of op een Sekonic SPL-450 seriele HPGL plotter, die 
via COM2 met de gebruikte computer verbonden is. 

2.3 Programmeertaal. 

Het Trekproef-Analyse Programma zal worden geprogrammeerd in de 
taal Borland Turbo Pascal 6.0. Hiervoor zijn de volgende redenen 
aan te wijzen: 

AIle voorgaande versies van het Trekproef-Analyse Programma 
zijn ook in Turbo Pascal geprogrammeerd, waardoor het mogelijk 
is om zonder of met slechts geringe aanpassingen delen van een 
eerdere versie in het nieuw te realiseren programma op te 
nemeni 

- Binnen de T.U. Eindhoven is veel kennis en ervaring aanwezig 
wat betreft het gebruik van Turbo Pascal. Hierdoor is het 
mogelijk dat medewerkers van het Laboratorium voor omvormtech
nologie later zelf kleine wijzigingen in het Trekproef-Analyse 
Programma kunnen aanbrengen, zonder direct aangewezen te zijn 
op hulp van buitenaf. Dit spaart zowel tijd als ook geld. 
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Hoofdstuk 3 - ontwerp van het implementatiemodel van het 
Trekproef-Analyse programma versie 3.02. 

In dit hoofdstuk wordt het implementatiemodel uitgewerkt. Het 
implementatiemodel geeft aan hoe het essential model op een 
bepaald computersysteem moet worden geimplementeerd. 

De volgende onderdelen zullen in dit hoofdstuk aan bod komen: 

- ui tbreiding van het essential model als gevolg van de implemen
tatie hiervan op een bepaald computersysteem; 

- Het ontwerpen van de scherm-Iayout en de vormgeving van 
rapporten en lijsten; 

- Het opstellen van het modulair ontwerp; 
- Beschrijving van de gebruikte bestanden-structuur. 

3.1 Oitbreiding van het essential model omwille van de 
implementatie van het systeem. 

De uitbreiding van het essential model heeft betrekking op de 
volgende onderdelen: 

- Uitbreiding van het behaviour model; 
- Uitbreiding van de data dictionary; 
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3.1.1 uitbreidinq van het behaviour model. 

DT 0 - Trekproef-Analyse Systeem. 

Help 

Scherm --__ 

Foul 

Scherm 
Num IreIq:JIoeI 
AddItIoneIe 
gegevens 

MenukBuze 

Beglnmaten 
1riIkatrip 

Trekproef 
deflnltle 

Trekbank 
aan/uitzeUen ----

Besturing 
AID converter Range.1nstel11ng 

1rekbank 

• - Vanult bet hoofdmenu wordt 881'1: 
• bet acqulsltle-gedeelte; 
• bet verwerking-gedeelte; 

Fout 

Scherm 

• bet programma voor hat maken van een overzlcht van de trek· 
proeven op &en bepaaJd opslagmedlum, 

NO .tartcode In de vorm van NO oommand-h plll'"8fllfier door
gegeven. 

Programma
InsteIlngen 

Inhoudsopgave 
ops/agmedlum 

Model 
parametera 

Wilt metlng(en) 

Rapporten, 
=------"" g~en, 

Meetgegevens 
(F.b,.) 

Beglnmaten 
trekstrip 

Menukeu.ze 

De datastore Trekproef.ins bevat een aantal belangrijke instel
lingen, die in aIle onderdelen van het Trekproef-Analyse 
Programma bekend moeten zijn Czie data dictionary voor een 
precieze beschrijving van deze datastore). 

De instellingen in Trekproef.ins kunnen worden gewijzigd via de 
optie "wijzig programma-instellingen" in het hoofdmenu COT 4) of 
via een extern programma (DT 5). Welke instellingen door welk 
programma kunnen worden gewijzigd staat beschreven in de data 
dictionary. 
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DT 1 - Acquisitie trekproef-gegevens. 

Het acquisitie-gedeelte van het trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02 staat beschreven in rapport WPA 1354 'Technisch 
ontwerp', gemaakt door W. Verstraelen. 

Een wijziging die in het acquisitie-gedeelte moet worden 
uitgevoerd, is het aanbrengen van een startcode, waardoor het 
acquisitie-gedeelte aIleen via het hoofdmenu gestart kan worden. 

DT 2 - Verwerking trekproef-gegevens. 

Naem 
1rekproef 

Fout ...... --\ 

Scherm 

Beglnmaten 
tiekstrip 

Wis 
metIng(en) __ ~ 

Model
parameters 

Naem 
trekproef 

Rapporten, 
grafieken. 

tabel 

Melding 

Meetgegevens 
(F, b, 5) 

Foot 

Scherm 

De gebruiker kan kiezen tussen het verwerken van een bestaande 
trekproef (deze is tot stand gekomen d.m.v. registratie van een 
trekproef via het acquisitie-gedeelte) of het met de hand 
invoeren van een trekproef (hierbij wordt de uitvoering van een 
trekproef gesimuleerd, door aIle FBS en MGG gegevens via het 
toetsenbord in te voeren). In beide gevallen worden de gelezen 
gegevens in de Trekproefgegevens-store gezet, waarna de verdere 
verwerking hiervan kan worden gestart. 
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DT 2.1 - Lees bestaande trekproef-gegevens. 

Fout 

Naam 
Irekproef 

14--- Beglnmaten 
trekatrlp 

Het lezen van een bestaande trekproef gebeurt d.m.v. het kiezen 
van de gewenste trekproefnaam ui teen op het scherm getoonde 
lijst. Deze lijst bevat de namen van aIle trekproeven die zich 
op een (vooraf ingesteld) opslagmedium bevinden. Van elke 
trekproef in de lijst worden tevens een aantal gegevens getoond, 
waaraan deze herkend kan worden (materiaalsoort, herkomst, 
Werkstoffnummer enz.). 

De getoonde lijstgegevens zijn opgeslagen in de Selecteer_trek
proef store. Deze wordt gevuld op het moment dat de gebruiker 
kiest voor het verwerken van een bestaande trekproef. De precieze 
samenstelling van deze store staat vermeld in de data dictionary. 

Nadat een bepaalde trekproef is geselecteerd, zullen de FBS en 
MGG-file hiervan in de Trekproefgegevens store worden geladen. 
Wanneer de trekproefgegevens zijn opgeslagen in een verouderd 
bestandsformaat (gebruikt in de versies 1. xx en 2. xx van het 
Trekproef-Analyse Programma), dan worden aIle bestanden van deze 
trekproef geconverteerd naar het in versie 3.xx gebruikte 
bestandsformaat. 

Indien de beginmaten van de trekstrip in het acquisitie-gedeelte 
verkeerd zijn ingevoerd, dan kunnen deze in het verwerking
gedeelte worden gewijzigd. Hiervoor moeten de correcte begin
breedte en -dikte worden ingevoerd, waarna de FBS-file opnieuw 
zal worden doorgerekend en bewaard. Indien deze trekproef reeds 
verwerkt was, dan zullen de aanwezige SER en eNE-file worden 
gewist, omdat deze gebaseerd zijn op de foutieve FBS-gegevens. 
Vervolgens zal deze trekproef opnieuw worden verwerkt. 
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DT 2.3 - start verwerking trekproef-gegevens. 

Trekprf.lns 

Metlngenen 
afgelelde gegevens 

Scherm 

Scherm 

Melding 

Rapporten. Trekprf.lns 
grafleken 

MGG 

ModeI
parameters 

wIs 
metlng(en) 

Melding 

Wanneer van de zich in de Trekproefgegevens-store bevindende 
trekproef nog geen SER en CNE-file bestaan, dan zullen deze 
worden aangemaakt en opgeslagen in de Trekproefgegevens store. 
Bestaan de SER en CNE-file van deze trekproef weI, dan zullen 
deze worden gelezen en opgeslagen in de Trekproefgegevens store. 
De gegevens van de trekproef kunnen nu worden gepresenteerd in 
de vorm van grafieken, rapporten en tabellen. 

Door middel van het maken van een subset (deelreeks) is het 
mogelijk om een bepaald deel van de uitgevoerde trekproef nader 
te onderzoeken. AIle niet relevante metingen kunnen worden 
verwijderd. De overgebleven metingen worden behandeld als een 
gewone trekproef, en hiervan wordt een FBS en MGG-file aange
maakt. Vervolgens wordt via DT 2.3.1 (Lees/maak SER/CNE) tevens 
een SER en CNE-file van deze subset aangemaakt. 
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DT 2.3.5 - Conversie naar SE-file. 

I:::"~ 1------..1~voor M 
kunde

l ___ ......i, 

Koppellng moot nag worden gereallseerd. 

Trekproef-Analyse Programma Is hIer wei 
reeds op voorbereid. 

Gegevens berekend met het Trekproef-Analyse Programma kunnen ook 
worden gebruikt in het nCmod-programma van het Laboratorium voor 
Materiaalkunde. Deze koppeling zou tot stand moeten komen door 
in het Trekproef-Analyse Programma een zgn. SE-file aan te maken, 
die vervolgens in het nCmod-programma kan worden ingelezen en 
verwerkt. 

Over de precieze inhoud van de SE-file z1Jn nog geen concrete 
afspraken gemaakt tussen het Laboratorium voor Omvormtechnologie 
en het Laboratorium voor Materiaalkunde. Daarom zal met het 
Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 nog geen SE-files kunnen 
worden aangemaakt. Er is echter weI rekening gehouden met het 
feit dat deze voorziening in een later stadium aan het programma 
kan worden toegevoegd. 
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DT 2.3.7 - Maak rapport en en grarieken. 

Fout 

Melding 

Standaard 
meetrapport ------1 

Fout 

Melding 

Schenn 

Fout 

1---_ Standaardgndleken 

Standaard meetrapport 
zonder grafJeken 

Schenn 

r---........ Melding 

V~~r het tonen en afdrukken van grafieken wordt gebruik gemaakt 
van een door A. Bron geschreven graf iek-module. Deze module 
veronderstelt dat aIle grafiek-gegevens staan vermeld in twee 
tijdelijke bestanden, namelijk GraphInp.txt en PlotDer.txt. De 
precieze opbouw van deze bestanden staat beschreven in de data 
dictionary. 

Omdat de benodigde tijdelijke bestanden (wegens het ontbreken van 
bepaalde essentiele gegevens) niet direct uit de in de trekproef
gegevens-store opgeslagen gegevens kunnen worden opgebouwd, is 
een extra tussenstap nodig. Deze tussenstap wordt gevormd door 
de store Grafiekgegevens, die aIle voor het aanmaken van 
GraphInp. txt en PlotDer. txt benodigde gegevens bevat. De precieze 
opbouw van de Grafiekgegevens-store staat beschreven in de data 
dictionary. 
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Na het tonen of afdrukken van een grafiek beeindigd is, worden 
de tijdelijke bestanden verwijderd. 

DT 3 - Geer inhoudsopgave opslagmedium. 

Inhoud~ 
s1agmedium 
(Trekprf.lnh) 

Melding 

Melding 

InhoudsClPQ&V8 
opslagmecliUm 

In de store Inhoud worden van elke trekproef, die zich op het 
(vooraf opgegeven) opslagmedium bevindt, de belangrijkste 
gegevens opgeslagen. De precieze samenstelling van de store 
Inhoud staat beschreven in de data dictionary. 

Wanneer de inhoudsopgave van het gekozen opslagmedium op dit 
opslagmedium zelf wordt opgeslagen, dan zal deze worden bewaard 
onder de naam Trekprr.inh (dit is de store Inhoud opslagmedium). 
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3.1.2 uitbreiding van de data dictionary. 

3.1.2.1 Datastore Grafiekgegevens: 

Gegevenselement: 

Datastore Grafiek
gegevens 

X as definitie 

Min X 

Max X 

Label X 

Min Y 

Max Y 

Label Y 

Titel definitie 

Grafiek definitie 

Schaal 

definitie: 

= * verbindende schakel tussen de trek
proefgegevens-store en de tijdelijke 
grafiekbestanden GraphInp. txt en Plot
Def.txt * 

= X as definitie + 
Y-as-definitie + 
Titel definitie + 
Grafiek definitie + 
Plotter-definitie + 
Papier definitie + 
1 {Reeks_beschrijving}Aantal_reeksen 

= * gegevens over X-as van de grafiek * 
= Min X + 

Max X + 
Label X 

= * minimale waarde X-as * 

= * maximale waarde X-as * 

= * tekst die bij X-as komt te staan * 

= * gegevens over Y-as van de grafiek * 
= Min Y + 
= Max Y + 
= Label Y 

= * Minimale waarde Y-as * 

= * Maximale waarde Y-as * 
= * tekst die bij Y-as omt te staan * 

= * Titel van de grafiek * 
= * geeft aan hoe de te tekenen grafiek 

eruit komt te zien * 
= Schaal + 

Aantal reeksen + 
Toonyarameters 

= * geeft de schaalverdeling van de X en 
Y-as aan: 
o = X-as lineair, Y-as lineair 
1 = X-as logarithmisch, Y-as logarith

misch * 
= [011] 
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(vervolg datastore Grafiekgegevens) 

Aantal reeksen 

Toon.Jlarameters 

Reeks_beschrijving 

Aantal coord 

Reeks label 

Lijntype 

Coordinaten 

X coord 

Y coord 

Plotter definitie 

= * geeft aan uit hoeveel reeksen X/Y
waarden deze grafiek bestaat. Elke 
reeks bevat de punten van een lijn of 
kromme * 

= * V~~r elke lijn of kromme in de gra
fiek kan een label (parameter) worden 
opgegeven. Via Toon.Jlarameters kan 
worden aangegeven of deze parameters 
getoond moeten worden of niet: 
o = toon parameters niet 
1 = toon parameters weI * 

= [011] 

= * gegevens benodigd voor het tekenen 
van een kromme of lijn * 

= Aantal coord + 
Reeks label + 
Lijntype + 
1 {Coordinaten}Aantal_coord 

= * aantal coordinatenparen van de krom
me of lijn * 

= * label (parameter) dat bij de gete
kende kromme of lijn getoond wordt * 

= * geeft de verschijningsvorm van de 
grafiek aan: 
o = gestippeld 
1 = doorgetrokken 
2 = punt-stippel * 

= [01112] 

= * Coordinatenpaar van een van de pun
ten van de lijn of kromme * 

= X coord + 
Y-coord 

= * X-coord ina at punt * 

= * Y-coordinaat punt * 
= * definieert afdruk-apparaat en de 

naam van plotfile * 
= Plot type + 

Naam_plotfile 

= * type afdruk-apparaat: 
1 = HPGL plotter of ander uitvoer

apparaat dat deze taal onder
steunt; 

2 = HP LaserJet III (PCL) * 
= [112] 
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(vervolg datastore Grafiekgegevens) 

Naam_plotfile 

Papier_definitie 

Afmetinq 

Plaats 

Plot_volqnummer 

= * naam waaronder de file met qrafiek
qeqevens (plotfile) op schijf wordt 
opqeslaqen * 

= DOS-filenaam 
= lenqte: 1 - 12 karakters 

= * wij ze waarop de qrafiek dient te 
worden afqedrukt * 

= Afmetinq + 
Plaats + 
Plot_volqnummer 

= * afmetinq van de af te drukken qra
fiek: 
o = A5 landscape 
1 = A4 landscape * 

= [011] 

= * qeeft aan waar de qraf iek op het 
papier met worden afqedrukt: 
o = bovenste helft paqina 
1 = onderste helft paqina * 

= [011] 

= * qeeft aan of de af te drukken qra
fiek de eerste of de tweede qrafiek op 
dezelfde paqina is. Indien het de 
eerste qrafiek betreft, dan wordt de 
printer of plotter van tevoren qere
set, in het qeval van de tweede qra
fiek qebeurt dit niet. 
o = eerste qrafiek op deze paqina 
1 = tweede grafiek op deze paqina 

= [011] 
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3.1.2.2 Datastore Graphinp.txt: 

Geqevenselement: 

Graphinp.txt 

X as definitie 

Min X 

Max X 

Label X 

Y as definitie 

Min Y 

Max Y 

Label Y 

Titel definitie 

Grafiek definitie 

Schaal 

Aantal reeksen 

Toonyarameters 

Reeks beschrijvinq 

definitie: 

= * deze datastore bevat alle qeqevens 
die de print-module nodiq heeft om een 
qrafiek te kunnen tekenen. Wordt qe
bruikt door de print-module van A. 
Bron * 

= X as definitie + 
Y-as-definitie + 
TItel definitie + 
Grafiek definitie + 
1 {Reeks:beschrijvinq}Aantal_reeksen 

= * zie datastore qrafiekqeqevens * 
= Min X + 

Max X + 
Label X 

= * zie datastore qrafiekqeqevens * 
= * zie datastore qrafiekqeqevens * 
= * zie datastore qrafiekqeqevens * 
= * zie data store qrafiekqeqevens * = Min Y + 
= Max-Y + 
= Label Y 

= * zie data store qrafiekqeqevens * 

= * zie data store qrafiekqeqevens * 

= * zie data store qrafiekqeqevens * 
= * zie datastore qrafiekqeqeven~ * 
= * zie data store qrafiekqeqevens * = Schaal + 

Aantal reeksen + 
Toon_parameters 

= * zie datastore qrafiekqeqevens * 
= * zie datastore qrafiekqeqevens * 
= * zie datastore qrafiekqeqevens * 
= * zie datastore qrafiekqeqevens * 
= Aantal coord + 

Reeks label + 
Lijntype + 
1 {Coordinaten}Aantal_coord 
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(vervolg datastore GraphInp.txt) 

Aantal coord = * zie data store grafiekgegevens * 

Reeks label = * zie data store grafiekgegevens * 

Lijntype = * zie data store grafiekgegevens * 

Coordinaten = * zie data store grafiekgegevens * 
= X coord + 

Y-coord 

X coord = * zie datastore grafiekgegevens * 

Y coord = * zie data store grafiekgegevens * 
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3.1.2.3 Datastore Plotdef.txt: 

Gegevenselement: 

Plotdef.txt 

Plotter definitie 

Plot_type 

Naam_plotfile 

Papier_definitie 

Afmeting 

Plaats 

Plot_volgnummer 

definitie: 

= * verstrekt de gegevens die nodig zijn 
om de getekende grafiek op papier af 
te drukken aan de print-module van A. 
Bron * 

= Plotter definitie + 
Papier_definitie 

= * zie datastore grafiekgegevens 
= Plot type + 

Naam:=plotfile 

= * zie data store grafiekgegevens 

= * zie data store grafiekgegevens 

= * zie data store grafiekgegevens 
= Afmeting + 

Plaats + 
Plot_volgnummer 

= * zie datastore grafiekgegevens 

= * zie data store grafiekgegevens 

= * zie data store grafiekgegevens 
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3.1.2.4 Datastore Seleoteer_trekproef: 

Gegevenselement:' 

Datastore Selecteer
trekproef 

Trekproefrecord 

Naam 

Materiaalsoort 

Werkstoffnummer 

Herkomst materiaal 

Plaatdikte 

Datum 

definitie: 

= * bevat van elke trekproef, die zich 
op het (vooraf opgegeven) opslagmedium 
bevindt, een aantal gegevens waaraan 
deze eenvoudig te herkennen is. ui t 
deze lijst wordt de te verwerken trek
proef gekozen * 

= l{Trekproefrecord}aantal_trekproeven 

= * bevat een aantal gegevens van een 
bepaalde trekproef, waaraan deze een
voudig te herkennen is * 

= Naam + 
Materiaalsoort + 
Werkstoffnummer + 
Herkomst materiaal + 
Plaatdikte + 
Richting tOY walsr + 
Datum + - -
Reeds verwerkt 

= * naam van de trekproef * 
= MS-DOS filenaam (zonder extensie) 
= lengte 8 karakters 

= omschrijving van het soort materiaal 
waarvan de trekstrip gemaakt is en 
waarop de trekproef uitgevoerd wordt 

* = {toegestaan-teken} 

= * unieke materiaalcode vol gens de 
StahlschlUssel * 

= {toegestaan-teken} 

= * Herkomst van plaatmateriaal waaruit 
de trekstrip gestansd is * 

= {toegestaan-teken} 

= * globale dikte-aanduiding * 
= {toegestaan-teken} 

= * de richting van de lengte-hartlijn 
van de trekstrip t.o.v. de richting 
waarin de plaat (waaruit de trekstrip 
gestansd is), gewalst is * 

= [0145190] 
= eenheid: graden 

= * datum waarop de trekproef is uitge
voerd * 

= datum (jjmmdd) 
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(vervolg datastore Selecteer_trekproef) 

Reeds verwerkt 

toegestaan-teken 

= * geeft aan of deze trekproef reeds 
verwerkt is (SER en eNE-file komen 
voor op het opslagmedium) * 

= [JIN] 

= [A - z!a - zlo - 91-1=1/1 I] 
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3.1.2.5 Datastore Trekprf.ins: 

Gegevenselement: 

Trekprf.ins 

definitie: 

= * deze datastore bevat een aantal be
langrijke instellingen van het Trek
proef-Analyse Programma * 

= Cfg prog dir + 
Cfg-data-dir + 
Cfg-tijd-dir + 
Cfg-COM poort + 
cfg-toeg code + 
Cfg-print type + 
Lengte verwerkte trekproef + 
Gebruikte drives-+ 
1 {Drive_specificatie}Gebruikte_drives 

= * drive + volledig directory-pad van 
de plaats van de programma-bestanden 
van het Trekproef-Analyse Programma * 

= Drive + directory 
= * kan door gebruiker worden gewijzigd 

via wijzig-instellingen optie in het 
hoofdmenu * 

= * drive + volledig directory-pad van 
de plaats van de trekproef-bestanden 
* 

= Drive + directory 
= * kan door gebruiker worden gewijzigd 

via wijzig-instellingen optie in het 
hoofdmenu * 

= * drive + volledig directory-pad van 
de plaats van de tijdelijke bestanden 
(nodig bij het tonen en afdrukken van 
grafieken) * 

= Drive + directory 
= * kan door gebruiker worden gewijzigd 

via wijzig-instellingen optie in het 
hoofdmenu * 

= * door de DataTaker DT100 gebruikte 
seriele communicatie-poort * 

= COMx' 
= interval voor x: 1 - 3 
= * kan door gebruiker worden gewijzigd 

via wijzig-instellingen optie in het 
hoofdmenu * 
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(vervolg Datastore Trekprf.ins) 

Gebruikte drives 

Drive_specificatie 

Drive aanduiding 

= * geeft aan wat voor type afdruk-een
heid gebruikt wordt voor het afdrukken 
van overzichten en grafieken * 

= [laserprinter I HPGL plotter I Geen] 
= * kan door gebruiker worden gewijzigd 

via wijzig-instellingen optie in het 
hoofdmenu * 

= * toegangscode ter beveiliging van het 
Trekproef-Analyse Programma tegen 
oneigenlijk gebruik * 

= max. 6 karakters (bekend bij systeem
beheerder) 

= * toegangscode kan aIleen via een 
extern programma voor het wijzigen van 
bepaalde programma-instellingen wor
den aangepast * 

= * het totale aantal ext erne opslagme
dia (diskettestations en harde schij
ven) die op de gebruikte computer
configuratie voorkomen * 

= interval 1 - 26 
= * waarde kan worden gewijzigd via ex

tern programma voor het aanpassen van 
bepaalde programma-instellingen * 

= * vastleggen van het type opslagmedium 
plus de bijbehorende drive-aanduiding 
* = Drive aanduiding + 
Drive-type 

= * waarden kunnen worden gewijzigd via 
extern programma voor het aanpassen 
van bepaalde programma-instellingen * 

= * Letteraanduiding van een disk (et
te)station op de gebruikte computer
configuratie * 

= interval 'A' - 'Z' 
= * waarde kan worden gewijzigd via ex

tern programma voor het aanpassen van 
bepaalde programma-instellingen * 

= * geeft het soort opslagmedium aan: 
o. 5.25" DD diskette (360 Kb) 
1. 5.25" HD diskette (1.2 Mb) 
2. 3.5" DD diskette (720 Kb) 
3. 3.5" HD diskette (1.44 Mb) 
4. Harddisk (capaciteit variabel) 
5. Niet gebruikt (indien 0 - 4 niet 
van toepassing op een bepaalde drive
aanduiding). 
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(vervolg Datastore Trekprf.ins) 

= * waarde kan worden gewijzigd via ex
tern programma voor het aanpassen van 
bepaalde programma-instellingen * 
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3.1.2.6 Uitbreidinq Naam trekproef: 

Gegevenselement: 

Naam_trekproef 

soort_omvormproces 

Werkstukmateriaal 

Jaartal_uitvoering 

Weeknummer_uitvoering 

Volqnummer_proef 

definitie: 

= * unieke naam waarmee een trekproef 
geidentificeerd kan worden * 

= Soort omvormproces + 
Werkstukmateriaal + 
Jaartal uitvoering + 
Weeknummer uitvoering + 
Volgnummer_proef 

= * geeft het soort omvormproces aan: 
T = Trekproef 
W = Wringproef 
P = Persproef 
S = Striptrekken 
D = Dieptrekken 
B = Buigen * 

= [TIWlpISIDIB] 
= lengte: 1 karakter 

= * materiaalsoort waaruit de trekstrip 
bestaat: 
F = staal 
M = messing 
A = aluminium 
K = koper 
L = lood 
R = roestvrij staal 
N = nikkel 
Z = zink 
D = diversen * 

= [FIMIAIKILIRINlzIDJ 
= lengte: 1 karakter 

= * jaar waarin de trekproef wordt uit-
gevoerd * 

= interval 00 - 99 
= lengte: 2 karakters 
= * bij het maken van subsets wordt het 

eerste karakter vervangen door een 
letter die aangeeft welke subset wordt 
aangemaakt: A = eerste subset, B = 
tweede subset, enz. * 

= * geeft aan in welke week van het j aar 
de trekproef is uitgevoerd * 

= interval 01 - 52 
= lengte: 2 karakters 

= * geeft het volgnummer van deze trek
proef in de huidige week aan * 

= interval 01 - 99 
= lengte: 2 karakters 
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3.1.2.7 startcode acquisitie-qedeelte: 

Gegevenselement: definitie: 

= * startcode, nodig om het acquisitie
gedeelte te kunnen starten. Deze code 
beveiligt het acquisitie-gedeelte 
tegen oneigenlijk gebruik * 

3.1.2.8 startcode verwerkinq-qedeelte: 

Gegevenselement: 

st code ver 

definitie: 

= * startcode, nodig om het verwerking
gedeelte te kunnen starten. Deze code 
beveiligt het verwerking-gedeelte 
tegen oneigenlijk gebruik * 

3.1.2.9 startcode trekproef-overzicht proqramma: 

Gegevenselement: 

st code ovz 

definitie: 

= * startcode, nodig om het programma 
voor het maken van een overzicht van 
aIle trekproeven op een bepaald op
slagmedium. Deze code beveiligt dit 
programma tegen oneigenlijk gebruik * 
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3.2 specificatie schermen, lijsten en rapporten. 

In deze paragraaf zullen de volgende onderwerpen aan de orde 
komen: 

- Ontwerp van de scherm-Iayoutj 
- Overzicht van alle schermmeldingen; 
- Overzicht van aIle fout-boodschappen; 
- Overzicht van aIle help-meldingen; 
- Overzicht schermkleuren; 
- ontwerp van rapporten en lijsten. 

3.2.1 Scherm-layout. 

Bij het ontwerpen van de scherm-layout van het Trekproef-Analyse 
Programma wordt de volgende scherm-indeling gehanteerd: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

I s .... I 

<info> 

I dd lind. jjjj LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOLOGIE TUE uu:nm 

}- TiteLbalk 
(boven) 

Werkgebied 

}- Titelbalk 
(onder) 

In de bovenste titelbalk (regel 1 tIm 3) zal het nummer van het 
huidige scherm en de plaats waar men zich in het programma 
bevindt worden weergegeven. 

Het werkgebied (regel 4 tIm 22) wordt gebruikt voor het afhande
len van alle feedback van het programma naar de gebruiker. Indien 
een bepaalde handeling nader moet worden omschreven, dan kan 
hiervoor de informatieregel (regel 21) worden gebruikt. 

De onderste titelbalk geeft de huidige datum en tijd plus de naam 
van de eigenaar van het Trekproef-Analyse Programma. 

De bovengenoemde schermindeling wordt in aIle schermen, m.u.v. 
het intro-scherm, toegepast. 
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Eventuele meldingen, fout- en helpboodschappen verschijnen in 
windows, die over het op dat moment getoonde scherm worden 
heengelegd. 

Bij het ontwerpen van de scherm-Iayout worden de volgende 
symbolen gebruikt: 

a(x) : Invoer van x alfanumerieke karakters. 
b(x) : Uitvoer van x alfanumerieke karakters. 
c(x) : Afhankelijk van de situatie in- of uitvoer van x 

alfanumerieke karakters. 

7(x) : Invoer van x numerieke karakters. 
8(x) : Uitvoer van x numerieke karakters. 
9(x) : Afhankelijk van de situatie in- of uitvoer van x 

numerieke karakters. 

Speciale velden: 

dd mnd. jjjj : Dagnummer, gevolgd door maandafkorting en 
jaartal, bijvoorbeeld 08 Sep. 1992. 

uu:mm : Tijd (uren en minuten). 

Opmerking m.b.t. state transition action table: 

AIle meldingen en fout-boodschappen die in het Trekproef
Analyse Programma voorkomen staan vermeld in een aparte tabel 
onder de eigenlijke state transition table. Deze is als voIgt 
opgebouwd: 

- Nr. toestand 

Actie 
- Reactie 
- Volgende toestand 

Geeft aan bij welke toestand uit de state 
transition action table de getoonde mel
dingen en fout-boodschappen horeni 
Reden voor melding of fout-boodschapi 
Getoonde melding of fout-boodschapi 

: Nummer van de volgende toestand in de 
state transition action table nadat de 
melding of fout-boodschap getoond is. 
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so - Intro-scherm. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

12345 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

TREKPROEF ANALYSE PROGRAMMA 

Data-Acquisitie en Verwerking PC <a> DataTaker DT100 

Copyright (C) 1992, versie 3.02 Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers 
lab. voor OmvormtechnoLogie Ir. l.J.A. Houtackers 
TeL: 040 - 474521 Dhr. M. Th. de Groot 

W.J.C.M. VerstraeLen 
C.P.I. van de Werff 

I Voer toegangscode in: ~ a(6) ~ (Be poging) I 
Voer toegangscode in of druk <Esc> om het programma te beeindigen 

I dd mnd. jjjj Laboratorium vaar OmvarmtechnoLogie TUE uu:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam 
toestand 

1 Toegangscode 

Actie 

Geldige code 
Esc 

Reactie 

Ga naar Sl 
Einde programma 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toestand 

1 Ongeldige grafische kaart 
(geen CGA, EGA of VGA) 

Trekprf.ins niet gevonden 

Ongeldige eerste/tweede code 
Derde ongeldige code 
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Reactie 

Toon fout FOOl; einde 
programma 
Toon fout F003; einde 
programma 
Toon fout F002 
Einde programma 

Volgende 
toestand 

Volgende 
toe stand 

1 



81 - Hoofdmenu. 

123 4 5 678 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I S1: Hoofdnenu 

A -

V -

o • 

J -

E -

Data-acquisitie 

Data-verwerking 

Overzicht trekproeven op disk(ette) 

Verander programma-insteLLingen 

Einde Trekproef-AnaLyse Programma 

20 
1 
2 
3 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

" 5 
I dd nnd. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

uu:nm 

1 (idle) Cursor omhoog Vorige menu-item 

I 

Cursor omlaag Volgende menu-item 
A Ga naar S11 
V Ga naar S12 
0 Ga naar S13 
I Ga naar S14 
E Ga naar SlA 
Esc Ga naar SlA 
Enter Ga naar Sll, S12, S13, 

S14 of SlA, afhankelijk 
van cursorpositie 

Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

1 'A' gekozen: 
Geen diskette aanwezig Toon melding M004 
Acquisitie-gedeelte niet aanw. Toon fout F004 
Acquisitie-gedeelte laden 
vanaf diskette Toon melding M001 
Te weinig geheugen beschikbaar 
om acquisitie-gedeelte te 
kunnen starten Toon fout F006 

'V' gekozen: 
Geen diskette aanwezig 
Verwerking-gedeelte niet aanw. 
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Toon melding M004 
Toon fout FOOS 

Volgende 
toe stand 

1 
1 

1 

Volgende 
toestand 

1 
1 

1 

1 
1 



81 - Hoofdmenu (vervolg). 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

Verwerking-gedeelte laden 
vanaf diskette Toon melding M002 
Te weinig geheugen beschikbaar 
om verwerking-gedeelte te 
kunnen starten Toon fout F007 

'0' gekozen: 
Geen diskette aanwezig Toon melding M004 
Inhoud-overzicht prog. niet 
aanwezig Toon fout FOOS 
Inhoud-overzicht-prog. laden 
vanaf diskette Toon melding M003 
Te weinig geheugen beschikbaar 
om inhoud-overzicht-prog. te 
kunnen starten Toon fout FOOS 
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Volgende 
toe stand 

1 

1 

1 

1 



SlA - Einde Trekproef-Analyse Programma. 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

I 51: Hoofclmenu 

Geef een 

I dd nnd. jjjj 

A - Data-acquisitie 

V - Data-verwerking 

o - Overzicht trekproeven op disk(ette) 

Einde Trekproef-Analyse Programma 

Zeker weten (J/N) 

letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

uu:mm 

1 Zeker weten J 
N 

Einde programma 
Ga naar S1 

Andere toets 

I 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

geen meldingen/fouten 
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Volgende 
toe stand 

1 

Volgende 
toe stand 



811 - Data-acquisitie. 

Het ontwerp van de scherm-layout voor het acquisitie-gedeelte 
staan beschreven in de rapporten WPA 1351 en WPA 1364, gemaakt 
door W. Verstraelen. 
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812 - Data-verwerking. 

, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

, 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

I S12: Hoofdmenu\Data verwerking I 

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> 

I dd mnd. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:nm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam 
toe stand 

1 (idle) 

Actie 

Cursor omhoog 
Cursor omlaag 
B 
H 
T 
Esc 
Enter 

Andere toets 

Reactie 

vorige menu-item 
Volgende menu-item 
Ga naar S121 
Ga naar S122 
Ga naar Sl 
Ga naar S1 
Ga naar S121, S122 of S1, 
afhankelijk van cursor
positie 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

1 Voor verwerking benodigde 
grafische kaart niet aanwezig 
(EGA of VGA) 

Instellingenbestand Trekprf.ins 

Toon fout F01S; 
Ga naar S1 

niet gevonden in prog. dir. Toon fout F016; 
Ga naar S1 
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Volgende 
toestand 

1 
1 

1 

Volgende 
toe stand 



8121 - Verwerken bestaande trekproef-qeqevens. 

123 4 5 678 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S121: Hoofdmenu\Data verwerking\Bestaande gegevens 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

IT: Vorige/volgende proef <Enter>: Selecteer proef <Esc>: Annuleer 

I dd nncI. jj jj Laboratorium voor Omvonntechnologie rUE w:nn 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie 
toestand 

1 (idle) 

Reactie 

Toon melding MOOS; 
Ga naar S121A 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toe stand 

1 Ingestelde data-drive bestaat 
niet 

Geen diskette aanwezig 
Ingestelde data-directory 
be staat niet 

Data-directory bevat geen 
trekproeven 
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Reactie 

Toon fout FOlS; 
Ga naar 812 
Toon melding M004 

Toon fout F019; 
Ga naar 812 

Toon fout FOl7; 
Ga naar 812 

Volqende 
toestand 

Volgende 
toestand 

1 



S121A - Selecteer trekproef. 

12345 6 7 8 
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1 
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3 
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6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

5121: Hoofdmenu\Data verwerking\Bestaande gegevens 

Trekproef: Bijbehorende gegevens: 

b(8) Materiaalsoort : b(30) 
b(8) Werkstoff-Nummer : b(30) 
b(8) Herkomst materiaal : b(30) 
b(8) Plaatdikte : 8.88 1IIIl. 
b(8) Richting tOY walsr. : 888 0 

b(8) DatLlll : b(8) 
b(8) Proef reeds verwerkt : b(3) 
b(8) 
b(8) 
b(8) 

!t: Vorige/volgende proef <Enter>: Selecteer proef 

dd 1'IJ'Id. jjjj LaboratoriLlll voor Omvormtechnologie TUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

<Esc>: Annuleer 

UU:1IIIl 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

Volgende 
toestand 

1 (idle) Cursor omhoog 
Cursor omlaag 
Enter 

Ga naar vorige trekproef 1 
Ga naar volgende trekproef 1 
Ga naar S1211 

Esc Ga naar S12 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toestand 

1 Geselecteerde trekproef niet 
compleet (MGG-file ontbreekt) 

Trekproef is opgeslagen vol
gens een verouderd bestands
formaat 

- 38 -

Reactie 

Toon fout F020; 
Ga naar S12 

Toon melding MOOS, M009; 
Ga naar S1211 

1 

Volgende 
toestand 



81211 - Aanpassen beginafmetingen. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 
1 
2 
3 
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5 
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7 
8 
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20 
1 
2 
3 
4 
5 

1 2 3 4 5 678 
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S1211: •••• \Data verwerking\Bestaande gegevens\Aanpassen beginafmetingen 

Trekproef : b(40) 

Beginafmetingen van de gebruikte trekstrip: 

Beginbreedte: 88.888 nm. 
Begindikte : 88.888 nm. 

Wilt U de beginafmetingen van de trekstrip wijzigen (J/N/Esc) ~c~ 

<J> = Wijzigen <N> = Niet wijzigen <Esc> = Vorig menu 

I dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:nm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie Volgende 
toestand 

1 Wijzigen_afm J 
N 
Enter 
Esc 
Andere toets 

Ga naar S1211A 
Ga naar S123A 

toe stand 

(default 'N') Ga naar S123A -
Ga naar S12 

1 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toestand 

Geen meldingen/foutboodschappen. 

Reactie 

- 39 -

Volgende 
toestand 



S1211A - Aanpassen beginafmetingen (2). 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S1211: •••• \Data verwerking\Bestaande gegevens\Aanpassen beginafmetingen 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

Trekproef : b(40) 

Beginafmetingen van de gebruikte trekstrip: 

Beginbreedte: 88.888 rml. 
Begindikte : 88.888 rml. 

Wilt U de beginafmetingen van de trekstrip wijzigen (J/N/Esc) J 

Nieuwe beginafmetingen van de gebruikte trekstrip: 

Beginbreedte: 88.888 rml. 
Begindikte : 88.888 rml. 

Nieuwe beginafmetingen van de trekstrip correct ingevoerd (J/N/Esc) ~c. 

<J> = Correct <N> = Niet correct <Esc> = Annuleer 

I dd nrd. jjjj laboratorium veer Omvormtechnologie rUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam 
toe stand 

1 Beginbreedte 

2 Begindikte 

Actie 

Geldige waarde 
Ongeldige waarde 

Geldige waarde 
Ongeldige waarde 

Reactie 

UU:rml 

3 Invoer correct J Ga naar S123A 
N 
Enter 
Esc 
Andere toets 

Ga naar S12 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toe stand 

3 Invoer 'J': 
Beginafmetingen worden aan
gepast 

- 40 -

Reactie 

Toon melding MOOG/M007 

volgende 
toestand 

2 
1 

3 
2 

1 
1 

3 

Volgende 
toe stand 



8122 - Handmatige invoer trekproef-gegevens. 

De handmatige invoer van trekproefgegevens is nog niet ontworpen. 
Het Trekproef-Analyse Programma is hier echter weI reeds op 
voorbereid, zodat dit in een later stadium kan worden ontworpen 
en gerealiseerd. 

- 41 -



S123A - SER-qeqevens. 

1 2 3 4 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I S123: Hoofdmenu\Data verwerking\SER-gegevens 

20 
1 
2 
3 
4 
5 
I del mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

I Ga naar S123B 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toe stand 

I SER-file van de geselecteerde 
trekproef bestaat reeds 
SER-file van de geselecteerde 
trekproef moet worden aan
gemaakt 

- 42 -

Reactie 

Toon melding MOIO 

Toon melding MOll 

Volgende 
toe stand 

Volgende 
toestand 



S123B - SER-qeqevens (2). 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I 
Trekproef: b(40) 

Aantal metingen (excl. bO, sO): 8(3) 

Effectieve spanning (q): 
minimaal : 88888.8 [N/mml] 
gemideleld: 88888.8 [N/mmz 1 
maximaal : 88888.8 [N/mml] 

Effectieve rek ee): 
minimaal : 8.88888 [-] 
maximaal : 8_ 88888 [-] 

Anisotropiefactor (R): 
minimaal : 8.88888 [-] 
gemiddeld: 8.88888 [-] 
maximaal : 8.88888 [-] 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

Druk een willekeurige toets om door te gaan ••• 

del mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 (idle) 

I 

uu:mm 

Willekeurige 
toets Afhankelijk van vooraf

gaande scherm: 
S123A Ga naar S124A 
S1254F : Ga naar S1254G 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toe stand 

Volgende 
toestand 



S124A - CNE-qeqevens. 

1 2 3 4 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S124: Hoofdmenu\Data verwerking\CNE-gegevens 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie rUE uu:nm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam 
toe stand 

1 

Actie 

CNE-file 
bestaat 
CNE-file 
bestaat niet 

Reactie 

Ga naar S124B 

Ga naar S124C 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toe stand 

1 CNE-file van de geselecteerde 
trekproef bestaat reeds 

- 44 -

Reactie 

Toon melding M012 

Volgende 
toe stand 

Volgende 
toe stand 



S124B - CNE-qeqevens (2). 

12345 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I I 
Trekproef: b(40) 

Aantal metingen (excl. bO, sO): 8(3) 

Berekende parameters voor model 1 (uf = C.[Eeff]-): 
Kar. deformatieweerstand (C) : 8888888 [N/R111I] 
Verstevigingsexponent (n) : 8888.88 [0] 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Berekende parameters voor model 2 (uf = C.[Eeff + eO]ft): 
Kar. deformatieweerstand ec) : 8888888 [N/mml] 
Verstevigingsexponent Cn) : 8888.88 [-J 
Voordeformatie (EO) : 8.88888 [oj 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

Druk een wilLekeurige toets om door te gaan ••• 

del 1lI'\d. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie TUE UU:R111 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Hr. Veldnaam 
toestand 

1 (idle) 

Actie 

Willekeurige 
toets 

Reactie 

Afhankelijk van vooraf
gaande scherm: 
5l24A/C: Ga naar S125 
A1254G : Ga naar 5125 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Hr. Actie Reactie 
toe stand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

Volgende 
toe stand 



8124C - CNE-qeqevens (3): voordeformatie. 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234561890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 , 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

I 
Trekproef: b(40) 

SEPALING 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 hierfn bevindt. 
De uiterste grenzen van dit interval zijn: [0.00 S eO S 0.60] 

Ondergrens schattingsinterval: 7.77 [.] 
Bovengrens schattingsinterval: 7.77 [-] 

Grenzen correct ingevoerd (J/N): a 

dd mel. jJjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 Ondergrens Geldige waarde 

2 Bovengrens Geldige waarde 

3 Invoer correct J 
N 
Enter (default 'N ') 

4 (idle) Willekeurige 
toets Ga naar S124B 

I 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

1 Ongeldige waarde Toon fout F021 

2 Ongeldige waarde Toon fout F022 

3 Indien ' J' : 
Bereken voordeformatie Toon melding M014 

4 CNE-file van deze trekproef 
bestaat niet Toon melding M013 
Diskette heeft schrijf-
bescherming Toon fout F014 
Geen diskette aanwezig Toon melding MOO4 
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Volgende 
toestand 

2 

3 

4 
1 
1 

Volgende 
toestand 

1 

2 

4 

4 
4 



S125 - Presentatie trekproefgegevens. 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

S12S: Hoofdmenu\Data verwerking\Presentatie trekproefgegevens 

Trekproef: b(40) 

A • Toon edditionele trekproefgegevens (MGG-gegevens) 

M - Toon meetgegevens en hiervan afgeLeide gegevens 

p • Toon materiealmodel-parameters 

S - Maak subset (deelreeks) (verwijderen metingen) 

R - Maek repporten en grafieken 

C - Conversie naar SE-file 

T - Terug naar het data verwerking-menu 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

I dd mel. jjjj Leboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam 
toestand 

1 (idle) 

Actie 

Cursor omhoog 
Cursor omlaag 
A 
M 
P 
S 
R 
C 
T 
Esc 

Reactie 

Vorige menu-item 
Volgende menu-item 
Ga naar S1251A 
Ga naar S1252 
Ga naar S1253A 
Ga naar S1254A 
Ga naar 51255 
Ga naar S1256 
Ga naar 512 
Ga naar 512 

Volgende 
toestand 

1 
1 

Enter Ga naar 51251A, 51252, 
5125JA, S1254A, 51255, 
51256 of 512, afhankelijk 
van cursor-positie 

Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 

- 47 -

vo1gende 
toestand 



S1251A - Additionele qeqevens (1). 

1 234 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S1251A: •• \Data verwerking\Presentatie trekproefgegevens\Additionele gegevens 

10 , 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Naarn trekproef : b(8) 
Datum uitvoering (jjmmdd) : b(6) 

KENMERKEN TREKSTRIP: 

WerkstoffnU11ller : b(30) 
Richting t.o.v. walsrichting : 888 0 

Materiaalsoort : b(30) 
Herkomst materiaal : b(30) 
Plaatdikte (II1II) : 8.88 
Beginbreedte trekstrip (II1II) : 88.88 
Begindikte trekstrip (II1II) : 8.88 

<PgDn> = Volgende pagina <Esc> = Terug near menu 
20 

1 
2 
3 
4 
5 

dd 1II"Id. jjjj Laboratorium voor Omvonntechnologie TUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 (idle) PgDn Ga naar 
Esc Ga naar 
Andere toets 

1/4 

00:II1II 

81251B 
8125 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

1 

Volgende 
toestand 



S1251B - Additionele qeqevens (2). 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S1251B: •• \Data verwerking\Presentatie trekproefgegevens\Additionele gegevens 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Naam trekproef 
Datum uitvoering (jjmmdd) 

KENMERKEN TREKBANK: 

Merk trekbank 
Type bank 
Seriernmner 
Banksnelheid (mm/min) 

: b(8) 2/4 
: b(6) 

: b(30) 
: b(30) 
: b(30) 
: 8.88 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

<PgUp> = Vorige pagina <PgDn> = Volgende pagina <Esc> = Terug naar menu 

I dd met. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 (idle) PgUp Ga naar S1251A 
PgDn Ga naar S1251C 
Esc Ga naar S125 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldlngen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

1 

Volgende 
toe stand 



81251C - Additionele gegevens (3). 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 , 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S1251C: •• \Data verwerking\Presentatie trekproefgegevenS\AdditioneLe gegevens 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Naam trekproef 
Datum uitvoering (jjmmdd) 

UITVOERING TREKPROEF: 

Operator 
Opmerkingen m.b.t. trekproef 

DataTakerproef (J/N) 
Aantal metingen 
Commandoregel 1 DataTaker 
Commandoregel 2 DataTaker 
CommandoregeL 3 DataTaker 
Cornmandoregel 4 DataTaker 

: b(8) 3/4 
: b(6) 

: b(30) 
: b(30) 
: b(30) 
: b(30) 
: b 
: 888 
: b(30) 
: b(30) 
: b(30) 
: b(30) 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

<PgUp> = Vorige pagina <PgDn> = Volgende pagina <Esc> = Terug naar menu 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:nm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 (idle) PgUp Ga naar S1251B 
pgOn Ga naar S12510 
Esc Ga naar S125 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOOOSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toe stand 

1 

Volgende 
toe stand 



81251D - Additionele qeqevens (4). 

123 4 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I S12510: •• \Data verwerking\Presentatie trekproefgegevenS\Additionele gegevens 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Naam trekproef : b(8) 
Datum uitvoering (jjmmdd) : b(6) 

WIJZIGINGEN TREKPROEF: 

Wijzigingsdatum (jjmmdd): b(6) 
Naam wijziger : b(30) 
Opm. 1 m.b.t. wijziging : b(50) 
Opm. 2 m.b.t. wijziging : b(50) 

OVERIGE GEGEVENS: 

Projectleider : b(30) 

<PgUp> = Vorige pagina <Esc> = Terug naar menu 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
I dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 (idle) PgUp Ga naar 
Esc Ga naar 
Andere toets 

4/4 

uu:nm 

S1251C 
S125 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

1 

Volgende 
toestand 



S1252 - Meetgegevens en afgeleide gegevens. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I S1252: •• \Presentatie trekproefgegevens\Meetgegevens en afgeleide gegevens 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

8 

8 

8 

8 

F = 8888.8 [Nl 
ueff = 888.88 [N/mm%] 
,eff :: 8.8888 [-] 

F :: 8888.8 [N] 
ueff '" 888.88 [N/mm'] 
,eff = 8.8888 [-l 

F = 8888.8 [N] 
ueff :: 888.88 [N/mmZ] 
,eff = 8.8888 [-J 

F = 8888.8 [N) 
aeff = 888.88 [N/mmZ] 
,eff = 8.8888 [oj 

b = 888.888 [l1l1I] s = 888 .888 [l1l1I] 
A '" 88.8888 [mm!] R :: 88.8888 [-] 
,b '" -8.8888 [-] ,s = -8.8888 [-] 

b = 888.888 [l1l1I] s = 888.888 [l1l1I] 
A '" 88.8888 [mm!] R = 88.8888 [-l 
,b '" -8.8888 [-] es :: -8.8888 [-] 

b '" 888.888 [l1l1I] s :: 888.888 [l1l1I] 
A = 88.8888 [mm'l R :: 88.8888 [-] 
,b = -8.8888 [-] f!S = -8.8888 [-] 

b = 888.888 [l1l1I] s = 888.888 [l1l1I] 
A '" 88.8888 [mmZ] R = 88.8888 [-] 
,b = -8.8888 [oj ,s = -8.8888 [-] 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

tt '" Vorige/volgende meting <Esc> '" Terug naar menu 

I tid DIld. jjjj Laboratorium voor Omvonmtechnologie TUE uu:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Hr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 (idle) Cursor omhoog Vorige meting 
Cursor omlaag Volgende meting 
Esc Ga naar S125 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Hr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toe stand 

1 
1 

1 

Volgende 
toe stand 



S1253A - Materiaalmodel-parameters (1). 

123 4 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S1253A: •• \Presentatie trekproefgegevenS\Materiaalmodel-parameters 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Trekproef: b(40) 

Aantal metingen (excl. bO, sO): 8(3) 

Berekende parameters vear model 1 (af = C.[6eff]·): 
Kar. defarmatieweerstand (e) : 8888888 [N/mm2] 
Verstevigingsexponent (n) : 8888.88 [-] 

Berekende parameters vaar model 2 (af = C.[6eff + 601 ft
): 

Kar. deformatieweerstand (C) : 8888888 [N/mm2] 
Verstevigingsexponent Cn) : 8888.88 [-] 
Voardeformatie (cO) : 8.88888 [-] 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

<PgDn> = Volgende pagina <Esc> = Terug naar menu 

I dd Imd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 (idle) PgDn Ga naar 
Esc Ga naar 
Andere toets 

1/2 

uu:mm 

S1253B 
S125 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

1 

Volgende 
toe stand 



S1253B - Kateriaalmodel-parameters (2). 

1 2 3 4 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S12538: •• \Presentatie trekproefgegevenS\Materiaalmodel-parameters 

Trekproef: b(40) 

Aantal metingen (excl. bO. sO): 8(3) 

Berekende parameters voor model 1 (af = C.[€eff]·): 
Totale kwadratensom spanningsverschil : 88888.88888 [N/nml] 
Gemiddelde afstand tussen aeff en af : 88888.88888 [N/nm2] 
Gemiddelde relatieve afwijking (t.o.v. om) : 88.88888 " 

Berekende parameters voor model 2 (af = C.[Eeff + EO]"): 
rotale kwadratensom spanningsverschil : 88888.88888 [N/nm2] 
Gemiddelde afstand tussen aeff en af : 88888.88888 [N/nm2] 
Gemiddelde relatieve afwijking (t.o.v. am) : 88.88888 " 

<PgUp> = Vorige pagina <Esc> = rerug naar menu 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
I dd md. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie rUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

2/2 

uu:nm 

1 (idle) Pgup Ga naar S1253A 
Esc Ga naar S125 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldingenjfout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

1 

Volgende 
toestand 



S1254A - Aanmaken meting-subset (1). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

S1254A: •• \Presentatie trekproefgegevens\Aanmaken meting-subset (deelreeks) 

AANMAKEN VAN EEN METING-SUBSET (DEELREEKS): 

Het aanmaken van een nieuwe meting-subset gebeurt door uit de huidige 
trekproef (bbbbbbbb) alle niet relevante metingen te verwijderen. 
De inhoud van de huidige trekproef zal door deze handeling niet worden 
gewijzigd. 

De nieuwe meting-subset zal worden bewaard onder de naam bbbbbbbb. 

Druk een willekeurige toets om door te gaan ••• 

dd n. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam 
toestand 

1 (idle) 

Actie 

Willekeurige 
toets 

Reactie 

Ga naar S1254B 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toe stand 

1 Geen diskette aanwezig 
Onvoldoende schijfruimte op 
disk(ette) 

Maximum aantal aan te maken 
subsets (26) reeds bereikt 
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Reactie 

Toon melding M004 

Toon fout F024; 
Ga naar S125 

Toon fout F023i 
Ga naar S125 

Volgende 
toestand 

Volgende 
toestand 

1 



81254B - Aanmaken meting-subset (2). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

12345 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

S12548: •• \Presentatie trekproefgegevens\Aanmaken meting-subset (deetreeka) 

1 F .. 8888.8 [N] b .. 888.888 [nm] s .. 888.888 [nm] 
aeff .. 888.88 [N/mm!1 A .. 88.8888 [mm!) R = 88.8888 (-] 

feff = 8.8888 (-] fb = -8.8888 [-] fS .. -8.8888 [-] 

2 F .. 8888.8 [N] b = 888.888 [nm] a = 888.888 [nm] 
aeff = 888.88 [N/mmt] A = 88.8888 [om'] R .. 88.8888 [-) 
'eff .. 8.8888 [-] fb = -8.8888 [-] fa .. -8.8888 [-] 

3 F .. 8888.8 [N] b = 888.888 [nm] a = 888.888 [nm] 
/Teff .. 888.88 [N/mm!] A = 88.8888 [mm'] R .. 88.8888 [-] 
feff = 8.8888 [-] fb .. -8.8888 [-] fS = -8.8888 (-] 

4 F = 8888.8 [N] b = 888.888 [nm] s .. 888.888 [nm] 
aeff .. 888.88 [N/mmt] A .. 88.8888 [omf] R .. 88.8888 [-] 
feff .. 8.8888 [-] (b .. -8.8888 [.] fS = -8.8888 [.] 

U .. Selectee .. <\I> .. "'issen <H> .. Herstel <B> .. Bewaar <Esc> = Annuleer 

del mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 (idle) Naar vorige meting 
Naar volgende meting 

Volgende 
toe stand 

Cursor omhoog 
Cursor omlaag 
W 
H 
B 

zet 'WIS'-markering 
Verwijder 'WIS'-markering 
Ga naar S12540 

1 
1 
1 
1 

Esc Ga naar S1254C 
Andere toets 

MELOINGEN EN FOUT-BOOOSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toestand 

1 Indien 'B': 
(op een na) alle metingen 
met 'WIS' gemarkeerd 
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Reactie 

Toon fout F025 

Volgende 
toestand 

1 



81254C - Aanmaken meting-subset (3). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

I 

I dd n. 

Afbreken aanmaken meting-subset 

Zeker weten (J/N) 

jjjj Laboratorium voor omvormtechnologie rUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 (idle) J Ga naar 
N Ga naar 
Andere toets 

I 

uu:nm 

S125 
S1254B 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

1 

Volgende 
toe stand 



S1254D - Aanmaken meting-subset (4). 

, 234 5 678 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Setecteren meting-subset voltooid (J/N) 

20 
1 
2 
3 
4 
S 
I dd nnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie rUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 (idle) J Ga naar 
N Ga naar 
Andere toets 

I 

uu:mm 

S1254E 
S1254B 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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volgende 
toe stand 

1 

Volgende 
toestand 



S1254E - Aanmaken meting-subset (5). 

'23 4 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

S1254E: •• \Presentatie trekproefgegevens\Aanmaken meting-subset 

Trekproef waaruit de nieuwe meting-subset is samengesteld : b(8) 
Naam van de nieuwe meting-subset : b(8) 

Datum aanmaak meting-subset (jjmmdd) : a(6) 
Naam aanmaker meting-subset : a(30) 

Opmerkingen m.b.t. aanmaak meting-subset: 

1. a(50) 
2. a(50) 

Alle velden correct ingevoerd (J/N) a 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 Datum subset Geldige datum 
Ongeldige datum 

2 Aanmaker sub- Invoer naam 
set 

3 Subset_opml Invoer opm. 1 

4 Subset_opm2 Invoer opm. 2 

~ 

uu:nm 

5 Invoer correct J Ga naar S1254F 
N 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 

- 59 -

Volgende 
toestand 

2 
1 

3 

4 

5 

1 
5 

volgende 
toestand 



S1254F - Aanmaken meting-subset (6). 

1 234 5 6 7 8 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I S1254F: •• \Presentatie trekproefgegevens\Aanmaken meting-subset (deetreeks) 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 
I dd mod. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnotogie rUE uu:nm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 Ga naar S123B 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toe stand 

1 SER-file van de geselecteerde 
trekproef meet worden aan
gemaakt 
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Reactie 

Teen melding MOll 

Volgende 
toestand 

Volgende 
toestand 



S1254G - Aanmaken metinq-subset (7). 

1 234 5 678 
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, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S1254G: •• \Presentatie trekproefgegevens\Aanmaken meting-subset (deelreeks) 

10 , 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

dd lII"ld. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie TUE UU:1l11I 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 Ga naar S124C 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

Volgende 
toestand 



S1255 - Rapporten en qrafieken. 

1 234 5 678 
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1 
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10 , 
2 
3 
4 
5 
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7 
8 
9 

20 , 
2 
3 
4 
5 

S1255: •• \Presentetie trekproefgegevens\Rapporten en grefieken 

Trekproef: b(40) 

RAPPORTEN: 

A - Standaard meet rapport 
B - Titelpagina/materiaalparameters standaard meet rapport 
C - Standeard meetrapport zonder metingen·overzicht 
o - Standaard meet rapport zonder standaardgrafieken 

GRAFIEKEN: 

E - Standaardgrafiek 
F • Definieer grafiek 

T • Terug near Presentatie-trekproefgegevens menu 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

dd mnd. jjjj Leboretorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

8TATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 (idle) A Maak rapport; 
Ga naar 8125 

B Maak rapport; 
Ga naar 8125 

C Maak rapport; 
Ga naar 8125 

D Maak rapport; 
Ga naar 5125 

E Ga naar 812551 
F Ga naar 812552A 
T Ga naar 8125 
Esc Ga naar S125 
Andere toets 
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Volgende 
toestand 

1 



81255 - Rapporten en grafieken (vervolg). 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

1 Indien I A I, I B I, I C I of I D I : 

Directory voor opslag tijde
lijke grafiekbestanden bestaat 
niet Toon fout F026 
Onvoldoende ruimte op de 
disk(ette) voor het aanmaken 
van de tijdelijke grafiek-
bestanden Toon fout F027 
Verkeerd afdruk-apparaat 
gekozen (geen laserprinter) Toon fout F031 
Printer reageert niet (niet 
ingeschakeld/ON-LINE) Toon fout F032 

Indien 'F': 
Directory voor opslag tijde
lijke grafiekbestanden bestaat 
niet Toon fout F026 
Onvoldoende ruimte op de 
disk(ette) voor het aanmaken 
van de tijdelijke grafiek-
bestanden Toon fout F027 
Geen plotter/printer geselec-
teerd Toon fout F028 
Plotter/printer reageert niet 
(niet ingeschakeld/ON-LINE) Toon fout F029 
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Volgende 
toestand 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



812551 - Toon standaardgrafiek. 

1 
Z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

12345 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

S12551: •• \Rapporten en grafieten\Toon standaardgrafiek 

Trekproef: b(40) 

STANDAARDGRAFIEK: X-as V-as 

A - Kracht - weg tromme Lin Lin 
B - Berekende spanning (uf) - gemeten spanning Cueff) Lin Lin 
C - Gemeten spanning (ueff) - effeetieve rek (feff) Lin Lin 
D - Gemeten spanning (ueff) - effeetieve rek (feff) Log Log 
E - Berekende spanning Cuf) - effeetieve rek (ceff) Lin Lin 
F - Berekende spanning Cuf) - effectieve rek (feff) Log Log 
G - Verhouding breedte-rek (12) - dikte-rek (E3) Lin Lin 
H - Anisotropiefactor als funetie van effeetieve rek Lin Lin 

T - Terug naar rapporten/grafieken menu 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

I dd nnd. jjjj Laboratorium voor OmvormtechnoLogie rUE uU:flI11 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 (idle) A tIm H Toon grafiek 
T Ga naar S1255 
Esc Ga naar S1255 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

1 Indien 'A' •• 'H': 
Directory voor opslag tijde
lijke grafiekbestanden bestaat 
niet Toon fout F026 
Onvoldoende ruimte op de 
disk(ette) voor het aanmaken 
van de tijdelijke grafiek-
bestanden Toon fout F027 
Geen plotter/printer geselec-
teerd Toon fout F028 
Plotter/printer reageert niet 
(niet ingeschakeld/ON-LINE) Toon fout F029 
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Volgende 
toestand 

1 

1 

Volgende 
toe stand 

1 

1 

1 

1 



S12552A - Definieer grafiek (1). 

123 4 5 678 
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20 
1 
2 
3 
4 
5 

S12552A: •• \Rapporten en grafie~en\Definieer grafie~ 

Trekproef: b(40) 

I(ies bess: A - Trekkracht (F) 
B • Breedte trekstrip (b) 
c - Dikte tre~strip (s) 
D - Oppervla~te dwarsdoorsnede trekstrip (A) 
E - Effectieve spanning (aeff) 
F - Vloeispanning vol gens model 1 (excl. voordeformatie) 
G - Vloeispanning vol gens model 2 (incl. voordeformatie) 
H - Effectieve rek (€eff) 
I - Breedte-rek (€b) 
J - Dikte-rek (€S) 
Ie - Anisotropiefactor (R) 
L - Relatieve weg (SILO) 

Geef een letter of gebruik de pijltjestoetsen, gevolgd door <Enter> 

dd mncI. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie TUE 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

uu:nm 

1 (idle) A tim L 
Andere toets 

Ga naar S12552B 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toe stand 

1 

Volgende 
toestand 



S12SS2B - Definieer qrafiek (2). 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S125528: •• \Rapporten en grafieken\Oefinieer grafiek 

Trekproef: b(40) 

AS-DEfINITIE: 

X-as: b(30) 
V-as: b(30) 

SCHAALVERDELING: 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Mogelijke schaalverdelingen: 1. X-as lineair/V-as lineair 
2. X-as logarithmisch/V-as logarithmisch 

Kies schaalverdeling: a 

20 
1 
2 
3 
4 
5 

Kies schaalverdeling of druk <Esc> om grafiek-definitie af te breken 

I dd md. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE w:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 Schaal 1 Toon grafiek; 
Ga naar S125 

2 Toon grafiek; 
Ga naar S125 

Esc Ga naar S125 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toe stand 

1 Indien '2': 
Dubbellog schaal gekozen (2), 
maar in S12552A geselecteerde 
gegevens kunnen niet op deze 
wijze worden weergegeven 
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Reactie 

Toon fout F030; 
Ga naar S1255 

Volgende 
toe stand 

Volgende 
toestand 



81256 - Conversie naar BE-file. 

De conversie naar SE-file optie is nog niet ontworpen. 
Het Trekproef-Arialyse Programma is hier echter weI reeds op 
voorbereid, zodat dit in een later stadium kan worden ontworpen 
en gerealiseerd. 
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813 - Overzicht trekproeven op disk(ette). 

Het programma voor het maken van een overzicht van de trekproeven 
op een bepaald opslagmedium is nog niet ontworpen. 

Het Trekproef-Analyse Programma is hier echter wel reeds op 
voorbereid, zodat dit in een later stadium kan worden ontworpen 
en gerealiseerd. 
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814 - wijzigen programma-instellingen. 

1 234 5 678 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

$14: Hoofdmenu\Wijzigen programma-insteLLingen 

1 - Directory programma-bestanden: 
b(60) 

2 - Directory trekproeven: 
b(60) 

3 - Directory tijdelijke bestanden: 
b(60) 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

4 - Door DataTaker Dr100 gebruikte serieLe (COM) poort: 
b(60) 

5 - Type afdruk-eenheid: 
b(60) 

Uw keuze (1 tIm 5, <Esc> is terug): .7. (F1 = Help) 
20 

1 
2 
3 
4 
5 

dd mnd. jjjj laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:mm 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 Uw keuze 1 
2 
3 
4 
5 
Esc Ga naar Sl 
F1 Toon help HOO1 
Andere teets 

2 Programma-dir Esc 
F1 Toon help HOO1 
Geldige dire 

3 Trekproef-dir Esc 
F1 Toon help HOOl 
Geldige dire 

4 Tijd. best. Esc 
F1 Toen help HOOl 
Geldige dire 

5 COM-poort Esc 
Fl Toon help HOOl 
1/2/3 
Andere toets 

6 Print-type Esc 
Fl Toon help HOOl 
G/L/H 
Andere toets 
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Volgende 
toestand 

2 
3 
4 
5 
6 

1 
1 

1 
2 
1 

1 
3 
1 

1 
4 
1 

1 
5 
1 
5 

1 
6 
1 
6 



814 - wijziqen proqramma-instellinqen (vervolq). 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie 
toe stand 

2 ongeldige schrijfwijze 
Ingevoerd station bestaat niet 
Geen diskette aanwezig 
Ingevoerde directory bestaat 
niet 

3 Ongeldige schrijfwijze 
Ingevoerd station bestaat niet 
Geen diskette aanwezig 
Ingevoerde directory be staat 
niet 

4 Ongeldige schrijfwijze 
Ingevoerd station bestaat niet 
Geen diskette aanwezig 
Ingevoerde directory bestaat 
niet 
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Reactie 

Toon fout FOIl 
Toon fout FOIO 
Toon melding M004 

Toon fout FOl2 

Toon fout FOIl 
Toon fout FOIO 
Toon melding M004 

Toon fout FOl2 

Toon fout FOIl 
Toon fout FOIO 
Toon melding M004 

Toon fout FOl2 

Volgende 
toestand 

2 
2 
2 

2 

3 
3 
3 

3 

4 
4 
4 

4 



3.2.2 Overzicht meldinqen. 

AIle meldingen verschijnen in melding-windows. De window
afmetingen zijn als voIgt gedefinieerd: 
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20 
1 
2 
3 
4 
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I 

dd mncI. jj jj 

I 

< Melding-boodschap b(210) > 

Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE UU.RI1l 

Melding-nr: Omschrijving: 

M001 

M002 

MOOl 

M004 

MOOS 

M006 

M007 

Het acquisitie-gedeelte wordt geladen. Even qeduld 
a.u.b ... 

Het verwerking-gedeelte wordt geladen. Even qeduld 
a.u.b ... 

Het trekproef-overzicht programma wordt geladen. 
Even geduld a.u.b .•• 

Zorg dat er een diskette in drive <station> zit. 

Voorbereiden trekproef-selectie. Even geduld a.u.b. 

Trekstrip-afmetingen zullen worden gecorrigeerd. 
AIle oorspronkelijke FBS en (indien aanweziq) SER en 
CNE-gegevens van deze trekproef zullen verloren 
gaan! 

De beginmaten van de gebruikte trekstrip zijn 
gecorrigeerd en de momentane breedte- en diktewaar
den opnieuw berekend. de MGG-gegevens zijn niet 
gewijzigd. Dit zal handmatig door de gebruiker zelf 
moeten worden verricht. 
Druk een toets om de verwerking van deze trekproef 
te starten ••• 
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overzicbt meldinqen (vervolq). 

Melding-nr: Omschrijving: 

MOOS 

M009 

MOlO 

MOll 

MOl2 

MOl3 

MOl4 

MOl5 

Opslag trekproefgegevens: 
De door U geselecteerde trekproef is opgeslagen 
volgens een verouderd bestandsformaat. Voordat deze 
trekproef verwerkt kan worden, zal deze moeten 
worden geconverteerd naar het huidige bestandsfor
maat. 

Geselecteerde trekproef wordt omgezet naar het in 
versie 3.02 gebruikte bestandsformaat. 
Even geduld a.u.b .•• 

SER-file behorende bij deze trekproef zal worden 
gelezen. Even geduld a.u.b ••• 

SER-file behorende bij deze trekproef zal worden 
aangemaakt. Even geduld a.u.b ••• 

eNE-file behorende bij deze trekproef zal worden 
gelezen. Even geduld a.u.b .•. 

eNE-file behorende bij deze trekproef zal worden 
aangemaakt. Even geduld a.u.b ••. 

Voordeformatie van het trekstripmateriaal wordt 
berekend. Even geduld a.u.b ••• 

FBS en MGG-file van de nieuwe meting-subset worden 
aangemaakt. Even geduld a.u.b ••• 

- 72 -



3.2.3 Overzicht fout-boodschappen. 

AIle fouten verschijnen in fout-windows (m.u.v. fout no. 1). De 
window-afmetingen zijn als voIgt gedefinieerd: 
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I 

I dd rond. jjjj 

Fout-nr: 

FOOl 

F002 

F003 

F004 

FOOS 

I 

Fout no. 888 

< fout-boodschap b(210) > 

laboratorium voor OmvormtechnoLogie TUE UU.DIIl 

Omschrijving: 

Ongeldig type grafische kaart aangetroffen. 
Om het Trekproef-Analyse Programma te kunnen gebrui
ken moet u beschikken over een eGA, EGA of VGA 
grafische kaart. 

Ingevoerde toegangscode is niet correct. Voer de 
toegangscode opnieuw in. 

Instellingenbestand "Trekprf.ins" niet gevonden. 
Trekproef-Analyse Programma kan niet worden voortge
zet zonder dit bestand. 

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. 
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OVerzicbt fout-boodscbappen (vervolg). 

Fout-nr: 

F006 

F007 

FOOS 

F009 

FOlO 

FOll 

FOl2 

FOl3 

FOl4 

FOl5 

FOl6 

FOl7 

Omschrijving: 

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 CONFIG.SYS 

Er is een fout opgetreden bij het starten van het 
verwerking-gedeelte. Controleer of er voldoende 
geheugen beschikbaar is (minimaal 300 kb) en het 
commando FILES=xx (met xx minimaal 30) is opgenomen 
in CONFIG.SYS 

Het trekproef-overzicht programma komt niet voor in 
de huidige programma-directory. Dit is meestal het 
gevolg van een installatiefout. 
Raadpleeg de systeembeheerder. 

Er is een fout opgetreden bij het starten 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 

Ongeldige dri ve-aanduiding. De ingevulde (hard) disk
aanduiding heeft op deze computer-configuratie geen 
betekenis. 

Ongeldige directory-aanduiding. Een geldige directo
ry be staat uit een drive-aanduiding plus aIle sub
directories vanaf de root-directory. 

Ongeldige directory opgegeven. Het betreffende 
disk (ette) -station bevat geen directory met deze 
naam. Controleer directory-naam op schrijffouten. 

Te weinig ruimte beschikbaar om het instellingen
bestand "Trekproef.ins" te bewaren. 

Diskette in station <station> heeft schrijfbescher
mingo 

Deze computer-configuratie beschikt niet over een 
voor het verwerking-gedeelte benodigde EGA of VGA 
grafische kaart. 

Instellingenbestand "Trekprf.ins" niet gevonden in 
de huidige directory. De verwerking kan niet worden 
voortgezet zonder dit bestand. 

De trekproef-directory <Cfg_data_dir> bevat geen 
trekproef-gegevens. 
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overzieht fout-boodsehappen (vervolg). 

Fout-nr: 

FOIS 

F019 

F020 

F021 

F022 

F023 

F024 

F025 

F026 

F027 

F028 

F029 

F030 

F031 

Omschrijving: 

Ongeldige dri ve-aanduiding. Het in de trekproef
directory opgegeven disk(ette)station heeft op deze 
computer-configuratie geen betekenis. 

Trekproef-directory niet gevonden. station <station> 
bevat geen directory <Cfg_data_dir> 

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 zijn 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. 

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 
<cfg tijd dir> bestaat niet. - -
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. 

Er is geen printer/plotter geselecteerd om de 
grafiek af te drukken. 

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. 

Verkeerd afdruk-apparaat geselecteerd. Rapporten 
kUnnen aIleen worden afgedrukt op een laserprinter. 
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overzicht fout-boodschappen (vervolg). 

Fout-nr: 

F032 

Omschrijving: 

Printer reageert niet. Controleer of de printer is 
ingeschakeld en ON-LINE staat. 
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3.2.4 Overzicht help-boodschappen. 

HOOl - Helpscherm voor wijziqen proqramma-instellinqen (1). 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

~14: Hoofdmenu\Wijzigen programma-instellingen 

- Trekproef-AnaLyse Programma HELP 

WIJZIGEN PROGRAMMA-INSTELLINGEN 1/4 

Met behulp van de getoonde insteLlingen is het mogelijk om het 
Trekproef-Analyse Programma aan te passen aan de elsen van de 
computer-configuratie waarop dit programma gebruikt wordt. 

1 - Directory programma-bestanden. 
In deze directory bevinden zich de programma-onderdeLen die nood-
zakeLijk zijn om het programma uit te kunnen voeren. 

De directory moet aLs voLgt worden ingevoerd: 

<drive>:\[subdirll [\subdir2J [\ ••• ] 

[ --> J 

"- <Esc> = Terug <PgDn> = Volgende pagina 

IJ 
1-

1-

20 
1 
2 
3 
4 
5 

dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:~ 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 (idle) PgDn Ga naar HOO1B 
Esc Ga naar S14 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

1 

Volgende 
toe stand 



R001D - Helpsaherm voor wijzigen programma-instellingen (2). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 , 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S13: Hoofdmenu\Wijzigen programma-instellingen 

r- Trekproef-Analyse Programma HELP '-
WIJZIGEN PROGRAMMA-INSTEllINGEN (vervolg) 2/4 

Voorbeelden programma-directory: 

Goed: C:\PROGR\TREKPRF (drive C, subdir PROGR\TREKPRF) 
A:\TREKPRF (drive A, subdir TREKPRF) 
B: (drive B, root-directory) 

Fout: C:\ (geen "backslash" als laatste karakter) 
B:TREKPRF (directory definieren vanaf root-dir.) 
A: •• \TREKPRF (idem) 

[ --> 1 

- <Esc> = Terug <PgUp> = Vorige pagina <PgDn> = Volgende pagina -
20 

1 
2 
3 
4 
5 

fdci lind. jj j j Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:~ 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 (idle) PgUp Ga naar HOOl 
PgDn Ga naar HOO1C 
Esc Ga naar S14 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

1 

Volgende 
toestand 



HOOle - Helpscherm voor wijzigen programma-instellingen (3). 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S13: Hoofdmenu\Wijzigen programma-instellingen 

r-- Trekproef-Analyse Programma HELP 

WIJZIGEN PROGRAMMA-INSTELLINGEN (vervolg) 3/4 

2 - Directory trekproeven. 
Oit is de directory waar zich alle trekproefgegevens (.FBS, .MGG, 
.SER en .CNE) bevinden. 
Voor deze directory gelden dezelfde regels als voor de programma-
directory. 

3 - Directory tijdelfjke bestanden. 
tn deze directory zet het Trekproef-Analyse Programma alle tijde-
lijke bestanden. Tijdelijke bestanden worden gebruikt bij het 
tonen van grafieken en het afdrukken hiervan. 
Voor deze directory gelden dezelfde regels als voor de programma-
directory. 

[ --> 1 

..... <Esc> = Terug <PgUp> = Vorige pagina <PgOn> = Votgende pagina 

IJ 
1-

1-

20 
1 
2 
3 
4 
5 
~ mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:~ 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toestand 

1 (idle) PgUp Ga naar HOOlB 
PgDn Ga naar HOOlD 
Esc Ga naar S14 
Andere toets 

MELOINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toe stand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toestand 

1 

Volgende 
toestand 



ROalD - Relpsoherm voor wijziqen proqramma-instellinqen (4). 

1 2 3 4 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 , 

I S13: Hoofdmenu\Wijzigen programma-instellingen 

r- Trekproef-Analyse Programma HELP 

WIJZIGEN PROGRAMMA-INSTELLINGEN (vervolg) 4/4 

4 - Door DataTaker gebruikte seriele (COM) poort. 
Voor de koppeling van de DataTaker en de computer wordt gebruik 
gemaakt van een seriele communicatiepoort (COM-poort genaamd). 
omdat ook andere randapparaten van een dergelijke poort gebruik 
maken (vb. de oois). kan het nUlllller van de poort per computer 
verschillen. De geldige poorten zijn COM1 ,COM2 en C0H3. 

5 - Type afdruk-eenheid. 
Via deze instelling wordt bepaald van wat voor type afdruk-
eenheid gebruik wordt gemaakt. Op dit moment kan men kiezen 
uit een laserprinter, een HPGL plotter of geen afdrukeenheid. 

.... <Esc> = Terug <PgUp> = Vorige pagina 

I 
-

-2 
3 
4 
5 
I dd mnd. jjjj Laboratorium voor Omvormtechnologie TUE uu:~ 

STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Veldnaam Actie Reactie 
toe stand 

1 (idle) PgUp Ga naar HOOIC 
Esc Ga naar S14 
Andere toets 

MELDINGEN EN FOUT-BOODSCHAPPEN IN STATE TRANSITION ACTION TABLE: 

Nr. Actie Reactie 
toestand 

Geen meldingen/fout-boodschappen. 
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Volgende 
toe stand 

1 

Volgende 
toestand 



3.2.5 Schermkleuren. 

De kleuren van de verschillende onderdelen van het Trekproef
Analyse Programma zijn aangegeven op de manier waarop ze in Turbo 
Pascal 6.0 moeten worden geYmplementeerd. 

Onderdeel: Xntro-scherm. 
Omschrijving: 

Voorgrondkleur 
Voorgrondkleur (accent) 
Achtergrondkleur 
Kleur van de kaderrand 

Onderdeel: Titelbalk boven. 
Omschrijving: 

Voorgrondkleur 
Achtergrondkleur 
Kleur van de kaderrand 

Onderdeel: Titelbalk onder. 
Omschrijving: 

Voorgrondkleur 
Achtergrondkleur 
Kleur van de kaderrand 
Kleur datum/tijdaanduiding 

Onderdeel: Werkgebied. 
Omschrijving: 

Voorgrondkleur 
Voorgrondkleur (accent) 
Achtergrondkleur 
Kleur van de kaderrand 
Kleur informatieregel 
Kleur informatieregel (accent) 

Onderdeel: Keuzemenu. 
Omschrijving: 

Kleur tekst onder de menubalk 
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Kleur: 

· Black · · Red · · LightGray · · White · 

Kleur: 

: Red 
LightGray 
White 

Kleur: 

: White 
: LightGray 

White 
Red 

Kleur: 

· Blue · White 
LightGray 

· White · · Red · · White · 

Kleur: 

White 



schermkleuren (vervolg). 

Onderdeel: Invoer-regel. 
Omschrijving: 

Kleur invoer-begrenzing 
Kleur van de ingevoerde tekst 
RIeur van de vrije posities 

Onderdeel: Melding-window. 
Omschrijving: 

Voorgrondkleur 
Voorgrondkleur (accent) 
Achtergrondkleur 
RIeur van de kaderrand 

Onderdeel: Fout-window. 
Omschrijving: 

Voorgrondkleur 
Voorgrondkleur (accent) 
Achtergrondkleur 
Kleur van de kaderrand 

Onderdeel: Help-window. 
Omschrijving: 

Voorgrondkleur 
Voorgrondkleur (accent) 
Achtergrondkleur 
Kleur van de kaderrand 

Onderdeel: Einde programma. 
Omschrijving: 

Voorgrondkleur 
Achtergrondkleur 
RIeur van de kaderrand 
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Kleur: 

White 
Black 

: White 

RIeur: 

White 
LightCyan 
Blue 
White 

RIeur: 

: White 
: Yellow 
: Red 
: White 

RIeur: 

Yellow 
LightCyan 
Black 
Yellow 

Kleur: 

White 
Red 
White 



Schermkleuren (vervolg). 

Onderdeel: Selecteer trekproef. 
Omschrijving: 

Selectie-window achtergrondkleur 
Selectie-window voorgrondkleur 
Selectie-window voorgrondkleur (accent) 
Selectiebalk achtergrondkleur 
Selectiebalk voorgrondkleur 

Onderdeel: Aanmaken meting-subset. 
Omschrijving: 

Selectiebalk achtergrond 
Selectiebalk voorgrond boven met 'WIS' gemar
keerde meting 
Voorgrondkleur niet gemarkeerde meting 
Voorgrondkleur gemarkeerde meting 
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Kleur: 

Blue 
LightGray 

: White 
: LightGray 

White 

Kleur: 

· Blue · 
· LightCyan · : White 
: Blue 



3.2.6 Layout lijsten en rapporten. 

3.2.6.1 Titelpagina standaard meetrapport. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

60 

12345 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOLOGIE TUE 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

- TITELPAGINA -

Trele:proef 
Datum uitvoering ejjmmdd) 

Werle:stoffnummer 
Richting tov. walsrichting 
Materiaalsoort 
Herle:omst materiaal 
Plaatdikte (mm) 
Beginbreedte trekstrip (mm) 
Begindikte trekstrip (mm) 

Merle: trekbanle: 
Type trele:banle: 
Sed enummer 
Banksnelheid (mm/min) 

Operator 
Aantal matingen 
DataTale:erproef (J/N) 
Commandoregels DataTaker 

Opmerle:ingen mbt. trekproef 

: b(30) 
: b(6) 

: b(30) 
: 8880 

: b(30) 
: b(30) 
: 8.88 
: 88.888 
: 8.888 

: b(30) 
: b(30) 
: b(30) 
: 8.88 

: b(30) 
: 888 
: b 
: b(30) 
: b(30) 
: b(30) 
: b(30) 

: b(30) 
: b(30) 
: b(30) 

Datum aanmaak subset ejjmmdd) : b(6) 
Aanmaker subset : b(30) 
Opmerkingen mbt. subset 

b(50) 
beSO) 

Projectleider b(30) 
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3.2.6.2 Overzioht materiaalparameters. 

1 
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8 
9 
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9 
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7 
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40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

60 

12345 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOlOGIE TUE 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

Trekproef 
Datum uitvoering (jjmmdd) 

: b(8) 
: b(6) 

- MATERlAALPARAMETERS -

Materiaalmodel 1: uf = C • [(eff]" 

Karakteristieke deformatieweerstand (e) 
verstevigingsexponent (n) 

Materiaalmodel 2: uf = C • [(eff + EO]" 

Karakteristieke deformatieweerstand (e) 
Verstevigingsexponent Cn) 
Voordeformatie (EO) 

Anisotropiefactoren: 

Gemiddeld (Rm) 
R bij 10% effectieve rek [RCO.1)] 
R bij 20% effectieve rek [R(O.2)] 

888 [N/nmZ] 
8.88 [-] 

888 [N/nm2] 
8.88 [-] 

8.88888 [-] 

8.88 [-] 
8.88 [-] 
8.88 [-] 

Opmerking m.b.t. materiaalparameters: 

Het materiaalparameters-overzicht wordt altijd samen met de 
titelpagina afgedrukt. De reden hiervoor is dat de materiaalpara-
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3.2.6.2 Overzicht materiaalparameters (vervolg). 

meters in vorige 'versies van het Trekproef-Analyse Programma een 
onderdeel van de titelpagina vormden. In versie 3.02 is de layout 
van de titelpagina echter gewijzigd, waardoor de materiaalpa
rameters niet meer op de titelpagina passen. Deze worden daarom 
op de eerstvolgende pagina afgedrukt. 
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3.2.6.3 Overzicht metinqen en afqeleide qeqevens. 

, 
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9 

60 

1 234 5 678 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

lABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOlOGIE TUE 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 
____________________ w _______________________________ ••• ____ 

Trekproef : b(8) 
Datum uitvoering (jjmmdd) : b(6) 

- OVERZICHT METINGEN EN AFGElEIDE GEGEVENS -

F ::: 8888.8 [N] b ::: 888.888 [1IIlll S = 888.888 [1IIlll 
oeff ::: 888.88 [N/RIlI2] A :: 88.8888 [RIlI2 ] R ::: 88.8888 [-] 
eeff ::: 8.8888 [-I eb :: -8.8888 [-J es :: -8.8888 [-) 

2 F :: 8888.8 [N] b :: 888.888 [1IIlll S :: 888.888 [1IIlll 
oeff :: 888.88 [N/RIlI! ] A :: 88.8888 [RIlI2) R :: 88.8888 [-I 
€eff :: 8.8888 [-] fb :: -8.8888 [-I ES :: -8.8888 [-I 

3 F :: 8888.8 [N] b = 888.888 [RIll] S = 888.888 [1IIlll 
oeff :: 888.88 [N/1lIl12] A = 88.8888 [1lIl12 ] R = 88.8888 [-) 
Eeff :: 8.8888 [-) eb:: -8.8888 [-I fS = -8.8888 [-I 

4 F = 8888.8 [N] b = 888.888 [1IIlIl S :: 888.888 [1IIlIl 
oeft :: 888.88 [N/RIlI2 ] A = 88.8888 [RIlI2 ] R :: 88.8888 [-I 
feft :: 8.8888 [-I eb = -8.8888 [-I fS :: -8.8888 [-) 

5 F :: 8888.8 [N] b :: 888.888 [1IIlll S :: 888.888 [IIIlll 
oeff = 888.88 [N/1lIl12 ] A :: 88.8888 [1lIl12 ) R = 88.8888 [-I 
Eeft = 8.8888 [- ] Eb :: -8.8888 [-I liS :: -8.8888 [-I 

6 F :: 8888.8 [N] b :: 888.888 [1lIl1] S :: 888.888 [1IIlll 
oeff :: 888.88 [N/1lIl12] A :: 88.8888 [1lIl12 ] R :: 88.8888 [-I 
Eeff :: 8.8888 [-I fib :: -8.8888 [-) ES :: -8.8888 [-) 

7 F :: 8888.8 [N] b :: 888.888 [1IIlll S :: 888. 888 [IIIlll 
oeff :: 888.88 [N/1lIl12] A :: 88.8888 [RIlI2 ] R :: 88.8888 [-] 
feff :: 8.8888 [-I fib :: -8.8888 [-I fS :: '8.8888 [-] 

8 F :: 8888.8 [N] b = 888.888 [1IIlIl S :: 888.888 [1IIlll 
oeff :: 888.88 [N/1lIl12 ] A :: 88.8888 [RIlI2] R = 88.8888 [-I 
feft = 8.8888 [-] Eb :: -8.8888 [-I fS :: -8.8888 [-I 

9 F = 8888.8 [N] b = 888.888 [1IIlIl S :: 888.888 [1IIlll 
oeff ., 888.88 [N/RIlI! ] A = 88.8888 [RIlI2 ] R = 88.8888 [-] 
lEeft :: 8.8888 [-I IEb = -8.8888 [-) IES :: -8.8888 [-] 

10 F :: 8888.8 [N] b = 888.888 [1IIlll S :: 888.888 [1IIlll 
oeff :: 888.88 [N/RIlI!] A = 88.8888 [RIlI2 ] R = 88.8888 [-] 
Eeft = 8.8888 [-] Eb = -8.8888 [-] fS = -8.8888 [-J 

11 F = 8888.8 [N] b = 888.888 [RIll] S = 888.888 [1IIlll 
oeff = 888.88 [N/RIlI!) A = 88.8888 [RIlI2 ] R = 88.8888 [-) 
Eeft :: 8.8888 [-I Eb :: -8.8888 [-I es = -8.8888 [-I 
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3.3 Het modulair ontwerp. 

1. Hoofdmenu. 

Controleer 
grafische 

kaart 

1.12 

Wijzlg 
Programma

directory 

Opmerking: 

Toon 
scherm 

Wijzig 
Oata

directory 

I 1.3 

Lees 
instellingen 

T rekprf.ins I 

Wijzig 
TiJdelijk
directory 

Hoofdmenu 

Lees 
toegangs-

code 

1.6 

Acquisitie 

(zieopm.) 

Wijzig 
COM-poort 

Lees 
menLiKeuze 

: Verwerking 

- 2-

Wijzig 
print-type 

Het modulair ontwerp van het acquisitie-gedeelte van het Trekproef
Analyse programma versie 3.02 is uitgewerkt in verslag WPA 1354 door 
W. Verstraelen. 
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Toon 
fout 

1.8 

Trekproef-
overzicht op 
disk(ette) 

- 12 -

Bewaar 
instellingen 

Trekprf.ins 

1.11 

Toon 
melding 

1.9 

WijZig 
instellingen 

1.18 

Toon 
help 



1. Hoofdmenu (vervolg). 

Interface list. 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 

1.11 

1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 

In: 

Scherm id 

st code acq 
St-code-ver 
St-code-ovz 

Fout id, Herstel optie, 
Fout-respons -
Melding id, Herstel optie, 
Melding respons -

- 89 -

out: 

Geldige_grafische_kaart 

Instellingen correct 
Toegangscode-correct 
Functiewaarde 

Functiewaarde 

Functiewaarde 

Instelling gewijzigd 
Instelling-gewijzigd 
Instelling-gewijzigd 
Instelling-gewijzigd 
Instelling:gewijzigd 



2. Verwerkinq trekproefgegevens. 

Verwerking 

2.1 ~? 2.5 2.9 

Lees Lees Toon Initial!seer Lees Verwijder Toon 
startcode instellingen scherm Trekproef- menukeuze Trekproef- fout 

geg.store geg. store 

~ 
.AI ., 

~2.a 2.10 12.11 
Controleer Lees Handmatige Toon 
grafische Trekprf .ins bestaande invoer melding 

Kaart trekpr. geg. trekpr. geg. 

~ ~2~ 2.15 2.16 2.17 

Lees Wijzig I Start Lees Lees Start 

trel:proef begin-
o vefwerl::ing handmatig handmatig verwerKing 

afmetingen I trekpr. geg. FBS-geg. MGG-geg. treKpr. geg. 

3 - 4 - - 5 - - 13- - 14- -5-

Interface list. 
In: out: 

2.1 startcode correct 
2.2 Geldige grafische kaart 
2.3 InstellIngen_correct 
2.4 Scherm id 
2.5 
2.6 Functiewaarde 
2.7 
2.8 Melding id, Herstel optie, Functiewaarde 

Melding-respons -
2.9 Fout id; Herstel optie, Functiewaarde 

Melding_respons -
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
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Afbreken 
Afbreken 

Afbreken 
Afbreken 



3. Lees trekproef. 

Init ia I iseer 
Selecteer

trekpr. store 

~ 
Toon 

scherm 

Selecteer 
trel::proef 

~3.3 
Vul Select. 
trekproef 

store 

(afkomstig van 1.) 

1 3.11 

Lees 
trekproef 

Verwijder Controleer 
Selecteer- formaat 

trekpr, store gesel. proof 

Lees V3.02 
FBS-file 

gesel. proef 

FBS 

LeesV3.02 
MGG-file 

gesel.proef 

MGG 

~ 
~G G E] ~R eNE 

Interface list. 
In: out: 

Scherm id 

1 

3.10 

Toon 
melding 

3.9 

fout c:J 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 Geselecteerde_trekproef, 

Afbreken 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 

3.10 

3.11 

Geselecteerde trekproef 
Geselecteerde-trekproef 
Fout id, Herstel optie, Functiewaarde 
Fout-respons -
Melding id, Herstel optie, Functiewaarde 
Melding_respons -

Afbreken 
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4. Wijziq beqinafmetinqen trekstrip. 

Toon 
scherm 

Interface list. 

4.1 
4.2 

In: 

Scherm id 

Lees 
nieuwe 

beginafm, 

4.3 Nieuwe breedte, 
Nieuwe-dikte 

4.4 

Herberel:en 
FBS-

gegevens 

FBS 

(afl::omstlg van 1.) 

4.7 

Wijzig 
beginafm. 
trelcstrip 

4.4 

Bewaar 
herberel:en-

de FBS-geg. 

SER 

out: 

Toon 
melding 

CNE 

Nieuwe breedte, 
Nieuwe-dikte, 
Afbreken 

4.5 Meldinq id, Herstel optie, Functiewaarde 
Melding-respons -

4.6 Fout id; Herstel optie, Functiewaarde 
Fout_respons -

4.7 Afbreken 
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4,6 

Toon 
fout 



5. start verwerkinq trekproefqeqevens. 

. 5.1 

Leeslmaalc 
SER

gegevens 

r 5.13 

Toon 
scherm 

rS.20 

Toon 
scherm 

Leeslmaak 
CNE-

6-

Toon 
scherm 

metmg-
overzicht 

7-

~rs.15 
Bestand Lees 

aanwezig V3.02 
SER-file 

SER 

~rs.22 
Bestand Lees 

aanwezig V3.02 
CNE-flle 

I 

I 

B 
["5.27 r 5.28 

Toon Berelcen 
scherm voor-

deformatie 

I 

Start 
verwerKing 
trekpr. geg. 

S.4 

Lees 
menukeuze 

materiaal-
modelparam. 

~ 

S.16 

Bereken 
SER-

gegevens 

qJ 
~ 

S.23 

Bereken 
CNE-

gegevens 

- 15~ 
Bereken 
C en n 
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I 

Is.8 
Maaic 

subset 
metingen 

- 8-

Toon 
melding 

Maak 
rapportenl 
grafieken 

- g-

~5.18 
Bewaar Toon 
V3.02 melding 

SER-flle 

SER 

~5.25 
Bewaar Toon 
V3.02 fout 

CNE-file 

CNE 

l5.30 lS.31 

8ereken Toon 
vloei- melding 

spanningen 

5.12 

Toon 
fout 

5.10 

Converteren 
naar 

SE-flle 

- 15 -

lS.19 

Toon 
fout 

1 5.26 

Toon 
melding 



5. start verwerkinq trekproefqeqevens (vervolg). 

Interface list. 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
5.10 
5.11 

5.12 

5.13 
5.14 
5.15 
5.16 
5.17 
5.18 

5.19 

5.20 
5.21 
5.22 
5.23 
5.24 
5.25 

5.26 

5.27 
5.28 
5.29 
5.30 
5.31 

In: out: 

Scherm id 
Functiewaarde 

Melding id, Herstel optie, FUnctiewaarde 
Melding-respons -
Fout id; Herstel optie, Functiewaarde 
Fout-respons -
Scherm id 

Functiewaarde 
SER naam 

SER naam 
Melding id, Herstel optie, Functiewaarde 
Melding-respons -
Fout id; Herstel optie, Functiewaarde 
Fout-respons -
Scherm id 

Functiewaarde 
CNE naam 

CNE naam 
Fout id, Herstel optie, Functiewaarde 
Fout-respons -
Melding id, Herstel optie, Functiewaarde 
Melding-respons -
Scherm Id 

Functiewaarde 
EPSO C, n 

Melding id, Herstel optie, Functiewaarde 
Melding=respons -
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6. Toon additionele trekproefqeqevens. 

Teen 
scherm 

Interface list. 
In: 

6.1 Scherm id 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

Paglna 1 

Teen 
additienele 

gegevens 

Pagina 2 

out: 

- 95 -

6.4 6.5 

Pagina 3 Pagina4 



7. Toon metinqen en afqeleide qeqevens. 

Interface list. 
In: 

7.1 Scherm id 

Toon 
metfng

overzicht 

7.3 

Scroll Scroll 
regel regel 

omlaag omhoog 

out: 

7.2 Recordpointer, Metingnummer 
7.3 Recordpointer, Metingnummer 
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8. Aanmaken meting-subset. 

Toon 
scherm 

Verwljder 
gemarl::eerde 

metlngen 

lees 
wljZlging-

Info 

Aanmal:en 
meting-
subset 

8.6 

Bewaar 
V3.02 

FBS-file 

• 8.11 

Bewaar Bereken c:= V3.02 SER- tout 
MGG-file gegevens 

(zie 5) 

Bepaal 
naam 
subset 

Toon 

8.3 

WiS 
metingen 

lees 
5cherm invoer 

Interface list. 
In: 

Scherm id 

Naam subset 
FBS naam 
MGG-naam 

FBS 

8,14 

Scroll Scroll 
regel regel 

omlaag omhoog 

MGG SER 

out: 

Functiewaarde 
Afbreken 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 
8.10 Melding id, Herstel optie, Functiewaarde 

Melding-respons -
8.11 

8.12 
8.13 
8.14 

Fout id~ Herstel optie, Functiewaarde 
Fout-respons -
Scherm id 
Recordpointer, Metingnummer 
Recordpointer, Metingnummer 
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8.10 

Taan 
melding 

8,9 

Bereken 
CNE-

gegevens 

(zle 5) 

CNE 



9. Rapporten en grafieken. 

Rapporten 
en 

graflel:en 

i 9.1 ;::::;--[9.3 ~ 9.5 ~9.6 19.7 

Toon Standaard Titelpagina Std meetrap. Std meetrap. Standaard-
scherm meet- standaard zander zonder grafiel:-

rapport meetrapport !meting-overz. grafiel::en menu 

~ V ~-~ 9.9 9.10 9.12 9.13 

Lees 
menul::euze 

rapport 
mogelljk 

Controleer 
grafiel:voor -

waarden 

Opmerk:ing: 

AfdnA:i:en 
rapport 
mogelijk 

Vul Grafiel:
gegevens 

store 

9.19 

Aanmat:en 
Graphlnp.txt 

Graphlnp. 
txt 

Acht standaardgrafiel::en: 

Maat: 
titelpagina 

Aanmaken 
PlotDef .txt 

Plotdef. 
txt 

1. Kracht weg (linllin) 
2. berekende spanning - gemeten spanning (linllin) 
3. gameten spanning - effectieve rei: (lin/lin) 
4. gameten spanning - effectleve rei: (log/log) 
5. berel:ende spanning - effectieve ret: (lin/lin) 
6. berel:ende spanning - effectieve reI: (Iog/Iog) 

Afdrul::k:en 
rapport 
mogelijl:: 

9.21 

Toon 
grafieK 

CA. Bron) 

Plotfile 

7. verhouding breedte-ret: - dIKte-ret: (lin/lin) 
B. anisotropiefactor als functle van de effectieve ret: (linllin) 
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Maak: 
titelpagina 

Wis grafiel:
gegevens 

store 

9.23 

Verwijder 
Graphlnp.txt 

Graphlnp. 
txt 

Maak: 
meting-
overzicht 

idem \y 

m.u.v. module 
Maak: meting-overzlcht 

Verwijder 
PlotDef.txt 

PlotDef. 
txt 

19.B 

Definieer 
grafiet: 

-11-

9.25 

Verwijder 
Plotfile 

Plotfile 



9. Rapporten en qrafieken (vervolq). 

Interface list. 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 
9.10 
9.11 
9.12 
9.13 
9.14 
9.15 
9.16 
9.17 
9.18 
9.19 
9.20 
9.21 
9.22 
9.23 
9.24 
9.25 

In: 

Scherm id 

uitvoer medium 

? 

GraphInp.txt 
PlotDef.txt 
Plotfile 

Out: 

Functiewaarde 

Functiewaarde 

Functiewaarde 

Functiewaarde 

Functiewaarde 
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10. standaardqrafiek-menu. 

Toon 
scherm 

10.2 

Lees 
menukeuze 

Maa!:: 
Standaard
granek 1 

10.4 

Maak 
Standaard-
gratia\: 2 

2 

Maale 
Standaard-

10.6 

Maak 
Standaard-
grafiel: 4 

4 

Standaard
grafielc

menu 

10.7 

Maal:: 
Standaard
graflel: 5 

Maa!:: 
Standaard
grafle!:: 6 

Maale 
Standaard
gratiak 7 

10.10 

Maale 
Standaard
grafiel: 8 

1 c::v QJ C9 c::v \V QJ c:v (allen dezelfde opbouw) 

r10.11 ~~ 10.15 ~~10.1B 
Controleer Vul grafiek-

grafiek- gegevens 
voorwaarden store 

~ 
Aanmaken 

Graphlnp,txt 

Graphlnp, 
txt 

Acht standaardgraf lekan: 

1. Kracht - weg (lin/lin) 

Aanmaken 
PlotDef .txt 

PlotDef. 
txt 

2, berekende spanning gameten spanning (linllin) 
3, gameten spanning - effectieve rek (linltin) 
4. gameten spanning - effectieve reK (log/log) 
5. berel:ende spanning - effectieve rei: (IInllin) 
6. berel:ende spanning - effectieve rei: (Iogllog) 

Toon 
grafiel: 

CA. Bron) 

Plotfile 

7. verhouding breedte-rel: - dikte-rek (lin/lin) 
B. anisotropiefactor als functie van de effectleve reI:: (linllln) 
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Wis Grafiek- Verwijder 
gegevens PlotDef .txt 

store 

~ 
Verwijder PlotDef, 

Graphlnp,txt txt 

Graphlnp, 
txt 

l10.19 

Verwijder 
Plotfile 

Plotfile 



10. standaardqrafiek-menu (vervolg). 

Interface list. 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10.10 
10.11 
10.12 
10.13 
10.14 
10.15 
10.16 
10.17 
10.18 
10.19 

In: 

Scherm id 

uitvoer medium 
Uitvoer-medium 
Uitvoer-medium 
Uitvoer-medium 
Uitvoer-medium 
Uitvoer-medium 
Uitvoer-medium 
Uitvoer-medium 

? 

GraphInp.txt 
PlotDef.txt 
Plotfile 

out: 

Functiewaarde 

Functiewaarde 
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11. Definieer qrafiek. 

Toon 
scherm 

11.4 

Lees 
menukeuze 

Vul g-afiel::
gegevens 

store 

Interface list. 

11.1 
11.2 

11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11. 7 
11.8 
11.9 
11.10 
11.11 
11.12 

In: 

Scherm id 

? 

GraphInp.txt 
PlotDef.txt 
Plotfile 

Aanma!:en 
Graphlnp.txt 

Graphlnp. 

txt 

Definieer 
g-afle!: 

Wis grafiek- Verwljder 
gegevens Graphlnp.txt 

store 

Graphlnp 
txt 

r-_L.-11_.7-, I 11 8 

Aanmaken 
PlotDef.txt 

PlotDef. 
txt 

out: 

i 

Toon 
grafiel: 

(A. Bran) 

Plotfile 

Verwijder 
PlotDef .txt 

PlotDef. 
txt 

Functiewaarde 
Code, As tekst, 
Grafiek tekst 

Functiewaarde 
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11.12 

Verwijder 
Plotfile 

Plotflle 



12. Trekproef-overzicht op disk(ette). 

Het modulair ontwerp van het programma voor het maken van een 
overzicht van aIle trekproeven op een (vooraf opgegeven) 
opslagmedium is nog niet gerealiseerd. 

13. Handmatige invoer FBS-gegevens. 

Het modulair ontwerp van de handmatige invoer van FBS-gegevens 
is nog niet gerealiseerd. 

14. Handmatige invoer KGG-gegevens. 

Het modulair ontwerp van de handmatige invoer van MGG-gegevens 
is nog niet gerealiseerd. 

15. Conversie naar BE-file. 

Het modulair ontwerp van de routine voor het creeren van SE-files 
voor het Laboratorium voor Materiaalkunde is nog niet gereali
seerd. 

16. Programma voor het wijzigen van bepaalde instellingen in het 
Trekproef-Analyse Programma. 

Het modulair ontwerp van het programma voor het W1)Z1gen van 
bepaalde Trekproef-Analyse Programma-instellingen is nog niet 
gerealiseerd. 
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3.4 Opbouw van de qebruikte bestanden. 

Hieronder wordt de interne opbouw van de in het Trekproef-Analyse 
Programma versie 3.02 gebruikte bestanden beschreven. 
Vanaf versie 3.01 maakt het Trekproef-Analyse Programma gebruik 
van een vernieuwde opslagstructuur voor het bewaren van de 
trekproef-gegevens. Het programma is echter weI in staat om de 
oude (versie 1 en 2) bestanden te lezen. Daarom zal de structuur 
van zowel de nieuwe als ook de oude bestanden worden weergegeven. 

3.4.1. structuur Instellinqen-bestand: Trekprf.ins: 

Formaat: DOS-tekst (bestand van het type Text). 

unit Inst IO.PAS (library). 

Regel: Inhoud: 

1 Drive/directory Trekproef-Analyse bestanden 
2 Drive/directory trekproef-data (FBS, MGG, SER, CNE) 
3 Drive/directory tijdelijke bestanden 
4 Door DataTaker gebruikte COM-poort 
5 Gecodeerde toegangscode Trekproef-Analyse Programma 
6 Type afdruk-eenheid 
7 lengte verwerkte trekproef 
8 Aantal op computer aanwezige externe opslagmedia 
9 Drive-aanduiding 

10 Drive-type 
11 
12 

Opmerking: 

Variabele-type: 

String 
String 
String 
String 
String 
String 
longint 
Integer 
Char 
Integer 

lengte: 

max. 60 kar. 
max. 60 kar. 
max. 60 kar. 
max. 4 kar. 
max. 6 kar. 
max. 60 kar. 
nvt. 
nvt. 
1 kar. (zie opm.) 
nvt. (zie opm.) 

repeating group l{Drive-aanduiding, Drive-type}Aantal externe 
opslagmedia 

3.4.2 opslaq trekproefqeqevens (versie 1.xx en 2.XX). 

In versie 1.xx en 2 .xx van het Trekproef-Analyse Programma worden 
de trekproef-gegevens op een andere manier opgeslagen dan in 
versie 3.02 van dit programma. 
Omdat het Trekproef-Analyse Programma versie 3.02 deze bestanden 
weI kan lezen, zal de structuur hiervan in de onderstaande tekst 
worden besproken. 

3.4.2.1 Structuur FBS-bestand (versie 1.xx en 2.xx). 

Formaat: Binair (bestand van het type File of Real). 

Unit FBS IO.PAS (library). 

Veld: 

Aantal metingen 
Beginbreedte trekstrip 
Begindikte trekstrip 
Momentane trekkracht 
Momentane breedte 
Momentane dikte 

Formaat: 

Real 
Real 
Real 
Real 
Real 
Real 
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Opmerking: 

=r- repeating group 1{ •• }Aantal metingen 



3.4.2.2 Structuur KGG-bestan4 (versie 1.xx en 2.XX). 

Formaat: DOS-tekst (bestand van het type Text) • 

unit . MGG 10. PAS (library). . 
RegeL: Inhoud: Variabele-type: Lengte: 

1 Datun String 6 kar_ 
2 Werks tof fm.lllner String max. 30 kar. 
3 Hateriaalsoort String max. 30 kar. 
4 Plaatdikte String max. 4 kar. 
S Riehting t.o.v. de walsrichting String 2 kar. 
6 Herkomst van het materiaal String max. 30 kar. 
7 Operator String max. 30 kar. 
S ProJectleider String max. 30 kar. 
9 BanksneLheid String 4 kar. 

10 Opmerking 1 m.b.t. de trekproef String max. 30 kar. 
11 Opmerking 2 m.b.t. de trekproef String max. 30 tar. 
12 Opmerking 3 m.b.t. de trekproef String max. 30 kar. 
13 Herk trekbank String max. 30 kar. 
14 Type bank String max. 30 kar. 
15 Seriemmner String max. 30 kar. 
16 DataTakerproef String 1 kar. 
17 Commandoregel 1 DataTaker String max. 30 kar. 
18 Commandoregel 2 DataTaker String max. 30 kar. 
19 Commandoregel 3 DataTaker String max. 30 kar. 
20 Commandoregel 4 DataTaker String max. 30 kar. 
21 Wijzigingsdatun String 6 kar. 
22 Naam wijziger String max. 30 kar. 
23 Opmerking 1 m.b.t. wijziging String max. 50 kar. 
24 Opmerking 2 m.b.t. wijziging String max. SO kar. 

3.4.2.3 structuur SBR-bestan4 (versie 1.xx en 2.XX). 

Formaat: Binair (bestand van het type File of Real). 

unit SER 10.PAS (library). 

Veld: Formaat: Opmerldng: 

Aantal matingen Real 
Momentane oppervl. dwarsdoorsnede strip Real 
Momentane effectieve spanning Real 
Momentane effectieve rek Real 
Momentane breedte-rek Real 
Momentane dikte-rek Real 
Momentane anisotropiefactor Real 

} ,.".oti .... ....." 1( •• , .... ta, .. tlngen 

3.4.2.4 structuur CNE-bestan4 (versie 1.xx en 2.xx). 

Formaat: Binair (bestand van het type File of Real). 

unit CNE 10.PAS (library). 

VeLd: 

AantaL matingen 
Aantal matingen 
MaximaLe relatieve nauwkeurigheid 
Kar. deformatieweerstand C (model 1) 
Verstevigingsexponent n (model 1) 
Kar. deformatieweerstand C (model 2) 
Verstevigingsexponent n (model 2) 
(rest op volgende pagina ••• ) 

Formaat: 

Real 
ReaL 
Real 
Real 
Real 
Real 
Real 
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Opmerking: 

] Aantal matingen staat dubbel vermeld 
(de reden hiervan onbekend) 



Veld: 

(vervolg van vorige pagina ••• ) 
Voordeformatie 

Formaat: Opmerking: 

Momentane vloeispanning (modeL 1) 
Momentane vloeiapanning (model 2) 

Real 
Real 
Real 

J repeating group H .. }Aantal metingen 

3.4.3 Opslaq trekproefqeqevens (versie 3.xx). 

In de onderstaande tekst voIgt de opslagstructuur zoals deze in 
de versies 3.01 en 3.02 van het Trekproef-Analyse Programma wordt 
toegepast. 

3.4.3.1 Structuur FBS-bestand (versie 3.XX). 

Formaat: DOS-tekst (bestand van het type Text). 

unit : FBS IO.PAS (library). 

Regel: Inhoud: Variabele·type: Lengte: 

1 
2 
3 
4 
5 

Beginbreedte Begindikte Aantal metingen 
Moment. kracht Moment. breedte Moment. dikte 

3 x Real 
3 x Real 

nvt. 
nvt. (zie opm.) 

Opmerking: repeating group l{inhoud regel 2}Aantal metingen 

3.4.3.2 structuur HGG-bestand (versie 3.XX). 

Formaat: DOS-tekst (bestand van het type Text). 

Unit 

Regel: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

MGG IO.PAS (library). 

Inhoud: 

'Datl.lll (j jlllllCld) :' + Datl.lll 
'Werkstoffnl.lllmer :' + Werkstoffnl.lllmer 
'Materiaalsoort :' + Materiaalsoort 
'Plaatdikte (mm) :' + Plaatdikte 
'Richting t.o.v. walsrichting :' + Richting t.o.v. de walarichting 
'Herkomst materiaal :' + Herkomst van het materiaal 
'Operator :' + Operator 
'Projectleider :' + Projectlefder 
'Banksnelheid (mm(min) :' + Banksnelheid 
'Opmerkingen m.b.t. trekproef :' + Opmerking 1 m.b.t. de trekproef 
, :' + Opmerking 2 m.b.t. de trekproef 

'Merk trekbank 
'Type bank 
'Serienl.lllmer 
'DataTakerproef (J/N) 
'Commandoregel 1 DataTaker 
'Commandoregel 2 DataTaker 
'Commandoregel 3 DataTaker 
'Commanderegel 4 DataTaker 
'Wijzigingsdatl.lll (jjlllllCld) 
'Naam wijziger 
'Opmerking m.b.t. wijziging 
I 

:' + Opmerking 3 m.b. t. de trekproef 
:' + Merk trekbank 
:' + Type bank 
:' + Ser i enwmer 
:' + DataTakerproef 
:' + Commanderegel 1 DataTaker 
:' + Commanderegel 2 DataTaker 
:' + Commandoregel 3 DataTaker 
:' + Commandoregel 4 DataTaker 
:' + Wijzigingsdatl.lll 
:' + Naam wijziger 
:' + Opmerking 1 m.b.t. wijziging 
:' + Opmerking 2 m.b.t. wijziging 
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Var.type: 

String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 

Lengte: 

6 kar. 
max. 30 kar. 
max. 30 kar. 
max. 4 kar. 
2 kar. 
max. 30 kar. 
max. 30 kar. 
max. 30 kar. 
4 kar. 
max. 30 kar. 
max. 30 kar. 
max. 30 kar. 
max. 30 kar. 
IllaX. 30 kar. 
IllaX. 30 kar. 
, kar. 
IllaX. 30 kar. 
IllaX. 30 kar. 
max. 30 kar. 
IllaX. 30 kar. 
6 kar. 
max. 30 kar. 
max. 50 kar. 
max. 50 kar. 



3.4.3.3 Structuur SER-bestand (versie 3.XX). 

Formaat: DOS-tekst (bestand van het type Text). 

unit SER lO.PAS (library). 

Regel: Inhoud: Vaf"i abel e-type: 

1 Aantal metfngen Real 
2 Momentane dwarsdoorsnede Momentane eff. spannf ng » 

Momentane effectfeve rek Momentane breedte-rek » 

Lengte: 

nvt. 

Momentane dikte-rek Momentane anisotropfefact. 6 x Real nvt. (zie opm.) 
3 
4 
5 

Opmerking: repeating group l{inhoud regel 2}Aantal metingen 

3.4.3.4 Structuur CNE-bestand (versie 3.XX). 

Formaat: DOS-tekst (bestand van het type Text). 

unit : CNE lO.PAS (library). 

RegeL: Inhoud: 

Aantal metingen 
Maximale relatieve nauwkeurigheid voordeformatie 
C (model 1) n (model 1) 
C (model 2) n (model 2) Voordeformatie 

Variabele-type: 

Real 
Real 
2 x Real 
3 x Real 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Moment. vloefsp (model 1) Moment. vloeisp. (model 2) 2 x Real 

Lengte: 

nvt. 
nvt. 
nvt. 
nvt. 
nvt. (zie opm.) 

Opmerking: repeating group l{inhoud regel 5}Aantal metingen 

3.4.4 structuur van de tijdelijke qrafiekbestanden. 

3.4.4.1 Structuur van Graphlnp.txt. 

Formaat: DOS-tekst (bestand van het type Text). 

Unit Graf_geg.PAS (library). 

Regel: Inhoud: Vari abel e-type: Lengte: 

1 Minimale X-waarde Real nvt. 
2 Maximale X-waarde Real nvt. 
3 Label X-as String max. 30 kaf". 
4 Minimale Y-waarde Real nvt. 
5 Maximale Y-waarde Real nvt. 
6 Label V-as String max. 30 kar. 
7 Grafiektitel String max. 60 kar. 
8 Schaal Integer nvt. 
9 Aantal reeksen Integer nvt. 

10 Toon parameters Integer nvt. 
11 Aantal coOrdinaten in reeks Integer nvt. 
12 Reeks label String max. 5 kef". 
13 Li jntype reeks Integer nvt. 
14 X-coOrdinaat meting Real nvt. 
15 Y-coOrdinaat meting Real nvt. 
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(zie opm.2) 
(zie opm.2) 
(zie opm.2) 
(zie opm.1) 
(zie opm.1) 



Opmerking 1: 
repeating group l{inhoud regel 14 en 15}Aantal coord. in reeks. 

Opmerking 2: 
repeating group l{inhoud regel 11 tim 15}Aantal reeksen. 

3.4.4.2 structuur van PlotDef.txt. 

Formaat: DOS-tekst (bestand van het type Text). 

unit : Graf_geg.PAS (library). 

Regel: Inhaud: 

1 Plot type 
2 Naam plotfile 
3 Afmeting grafiek 
4 Plaats op pagina 
5 Plot-volgnummer 
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Variabele-type: 

Integer 
Integer 
Integer 
Integer 
Integer 

lengte: 

nvt. 
nvt. 
nvt. 
nvt. 
nvt. 
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J:nleidinq. 

Gedurende de periode augustus 1992 tot februari 1993 van de 
Informatica-opleiding van de Hogeschool Heerlen, moest voor het 
Laboratorium voor Omvormtechnologie van de Technische Universi
teit Eindhoven het daar ontwikkelde Trekproef-Analyse Programma 
worden aangepast. Di t programma wordt gebruikt voor het vaststel
len van materiaaleigenschappen van metalen. De gebruikte versie 
van dit programma (3.01) voldeed meer niet aan de gebruikersei
sen, waardoor de behoefte ontstond aan een verbeterde versie 
hiervan (3.02). 

Het nieuwe programma (versie 3.02) heeft twee hoofdtaken, name
lijk: 

1) Het registreren en opslaan van de metingen tijdens het 
uitvoeren van een trekproef (dit programma wordt aangeduid 
met de term "acquisitie-gedeeltetl ); 

2) Het verwerken van de geregistreerde metingen tot de gewenste 
materiaalparameters (dit programma wordt aangeduid met de 
term Itverwerking-gedeelte lt ). 

Verder bevat het nieuwe Trekproef-Analyse Programma (versie 3.02) 
de volgende onderdelen: 
- Een hoofdmenu-programma; 
- Een programma voor het maken van een overzicht van de trekproe-

ven op een bepaald opslagmedium (trekproef-overzicht program
ma); 

- Een programma voor het wijzigen van bepaalde instellingen van 
het Trekproef-Analyse Programma. 

Het acquisitie-gedeelte van het Trekproef-Analyse Programma 
versie 3.02 is reeds gerealiseerd en uitvoerig beschreven door 
w. Verstraelen (zie LIT [5 •• 9]), en hierop zal dan ook niet meer 
worden ingegaan. 

Met behulp van het verwerking-gedeelte van het Trekproef-Analyse 
Programma kunnen een aantal eigenschappen van het materiaal, 
waaruit de trekstrip bestaat, worden bepaald. Dit gebeurt door 
middel van een aantal mathematische proces- en materiaalmodellen. 

In eerste en tevens enigste hoofdstuk zullen de voornaamste 
berekeningen die in het verwerking-gedeelte worden toegepast, 
worden beschreven. 

De volgende verslagen hebben betrekking op de tijdens deze stage
periode verrichte werkzaamheden: 

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; 
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stageverslag 4: jan. 1993, WPA 1453 - Analyse; 
Stageverslag 5: jan. 1993, 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 - Gebruikte berekinqen in bet verwerkinq-qedeelte. 

1.1 Aanpassen van de beqinafmetinqen van de trekstrip. 

Indien in het acquisitie-gedeelte de beginbreedte en -dikte van 
de trekstrip verkeerd worden ingevoerd, dan zullen de hiervan 
afgeleide gegevens in de FBS-file, namelijk alle momentane 
breedten en diktes, verkeerd worden berekend. Hierdoor zijn de 
gegevens in deze FBS-file niet geschikt voor verdere verwerking. 

De breedte- en diktewaarden kunnen echter worden gecorrigeerd 
indien de werkelijke beginbreedte en -dikte bekend zijn: 

correctie momentane breedtewaarden: 

b nieuw = b oud - b O•oud + b O•nieuw 

b nieuw 
b ood 

bO,oud 
b o . .meuw 

= 
= 
= 
= 

nieuwe momentane beginbreedte 
oude (foutieve) momentane beginbreedte 
oude (foutieve) beginbreedte 
nieuwe beginbreedte 

Correctie momentane diktewaarden: 

snieuw = Soud - SO.ood + sO,nieuw 

snieuw = 
Soud = 
SO,oud = 
SO,nieuw = 

nieuwe momentane begindikte 
oude (foutieve) momentane begindikte 
oude (foutieve) begindikte 
nieuwe begindikte 
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(1.1) 

(1. 2) 



1.2 Berekening van de sER-gegevens. 

In de onderstaande tekst worden de voor de SER-gegevens benodigde 
formules beschreven. Voor de precieze samenstelling en betekenis 
van de SER-file wordt verwezen naar par. 2.3.6 van stageverslag 
2, "Het essential model" (WPA 1451). 

1.2.1 Bepaling van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de 
trekstrip (A). 

De oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de trekstrip is als 
voIgt geYmplementeerd: 

A = b.s 

A = oppervlakte momentane dwarsdoorsnede strip 
b = momentane breedte strip 
s = momentane dikte strip 

1.2.2 Bepaling van de effectieve rek (£.). 

De effectieve rek is als voIgt geYmplementeerd: 

e==Ln(Ao) 
A 

e = momentane effectieve rek 
Ao = oppervlakte initiEHe dwarsdoorsnede strip 

A = oppervlakte momentane dwarsdoorsnede strip 

(1.3) 

(1.4) 

Deze formule is afgeleid van de formule ter bepaling van de 
effectieve rek voor isotroop materiaal: 

- ./2 [2 :2 2] 
£ == V3" £1+£2+£3 

:. e = £1 

:. e = - (£2 + £3) 

:. e = - (Ln~ +Ln~) 
bo So 

:. e = Ln(~)-l 
bo·so 

:. e = Ln ( b o' So ) 
b.B 

- (AO) :. e = Ln -
A 

(1.4a) 
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Ter bepaling van de effectieve rek voor anisotroop materiaal 
geldt de volgende formule: 

(1.4b) 

Deze formule kan echter ook gebruikt worden voor het bepalen van 
de effectieve rek voor isotroop materiaal (R = 1). De opdrachtge
ver heeft echter gekozen voor het toepassen van de eerstgenoemde 
formule (1.4a). 

In tegenstelling tot formule 1.4b heeft de keuze van formule 1.4a 
als nadeel dat de toepassing hiervan voor anisotroop materiaal 
een afwijking geeft. De grootte van deze afwijking is volgens de 
opdrachtgever te verwaarlozen. 

De relatieve fout die ontstaat door het berekenen van de effec
tieve rek voor anisotroop materiaal via formule 1.4a kan als 
voIgt worden berekend: 

Rel.fout = werkelijke effectieve rek - (foutlef) berekende effectieve rek X 100% 
werkelijke effectieve rek 

1.2.3 Bepalinq van de effectieve spanning (a.). 

De effectieve spanning is als voIgt geYmplementeerd: 

a=.!:. 
A 

-a = momentane effectieve spanning 
F = momentane trekkracht 
A = momentane oppervlakte dwarsdoorsnede strip 

1.2.4 Bepalinq van de breedte-rek (£1). 

De breedte-rek is als voIgt geYmplementeerd: 

B2 = momentane breedte-rek 
b = momentane breedte strip 
bo = initHUebreedtestrip 
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(1.5) 

(1.6) 



1.2.5 Bepalinq van de dikte-rek (£3). 

De dikte-rek is als voIgt geYmplementeerd: 

23 = momentane dikte-rek 

S = momentane dikte strip 
So = begindikte strip 

1.2.6 Bepalinq van de anisotropiefactor (R). 

De anisotropiefactor is als voIgt geYmplementeerd: 

R = momentane anisotropiefactor 
£2 = momentane breedte-rek 

£3 = momentane dikte-rek 
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1.3 Berekeninq van de CNE-qeqevens. 

In de onderstaande tekstworden de voor de CNE-gegevens benodiqde 
formules beschreven. V~~r de precieze samenstellinq en betekenis 
van de CNE-file wordt verwezen naar par. 2.3.1 van stageverslag 
2, "Het essential model" (WPA 1451). 

1.3.1 Bepalinq van de parameters van materiaalmodel 1. 

V~~r de trekproef wordt gebruik gemaakt van het exponentieel 
verstevigend materiaalmodel. Indien de meetpunten van de vloei
kromme worden uitgezet op dubbellogarithmisch papier, dan kan 
door deze punten een rechte lijn gelegd worden. De vergelijking 
die dit gedrag beschrijft (Nadai), luidt: 

Of = momentane vloeispanning (model 1) 

t = effectieve Iek 
C = kaIakteIistieke defoImatieweeIstand 
n = veIstevigingsexponent 

1.3.1.1 Bepalinq van de karakteristieke deformatieweerstand (C) 
en de versteviqinqsexponent Cn) voor model 1. 

uit het onderstaande (a,E)-diagram kunnen de parameters C en n 
worden afgeleid. 

ij 

f ------------------------------------=-,...,.-""""----.-

i-2 
10 

c 

Figuur 1.1 - Het exponentieel verstevigend materiaalmodel 
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Omdat de assen van dit diagram een logarithmische schaalverdeling 
hebben, voldoet de in het (a,€)-diagram getoonde rechte lijn aan 
de volgende vergelijking: 

Lnof == Ln(C. en) 

:. Lno f = n. Lne +LnC (1.9) 

Dit is een lineaire vergelijking van het type 

met 

y = ax+b 

y = Lnof 

x = Lne 

a = n 
b = LnC 

De parameters a en b kunnen nu worden opgelost door het vinden 
van de best passende rechte lijn door de punt en van de vloeikrom
me (zie fiquur 1.1). Dit kan gebeuren via de kleinste kwadraten
som-methode. 

10" 10° -e 

oy is de verticale afstand 
tussen een punt van de vloei
kromme (ai ) en het bijbehorende 
punt op de te bepalen rechte 
lijn Caf). 

De best passende rechte lijn kan nu worden gevonden door het 
minimaliseren van de functie 

m 

F{a,b) = 1: (aYi):2 
i=l 

(1.10 ) 

m = aantal metingen 
ay = aXi+b-Yi (= nLnei+LnC-Lno i ) 

Omdat de assen in het (a, l) -diagram een logarithmische schaalver
deling hebben, is een gewichtsfunctie nodig om aIle afstanden 
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tussen Gi en Uri even zwaar te laten meetellen (een afwijking van 
1 em links in het diagram tel t veel minder zwaar dan een 
afwijking van 1 em reehts in het diagram). Als gewiehtsfunetie 
(w) wordt gebruikt: 

( 1.11) 

Hieruit voIgt dat de uiteindelijk te minimaliseren funetie wordt: 

m 

F(a,b) =E wl(axi +b-Yl)2 
1=1 

Yj = Lna 1. 

Xl = Ln'i 1 

w1 = gewichtsfunctie 

a = n 
b = LnC 

Oplossing kleinste kwadratensom-methode: 

(1.12) 

De best passende reehte lijn is de lijn met die (a,b)-eombinatie 
waarvoor F(a,b) een minimum bezit, dus a en b volgen uit: 

Uitwerking: 

m m m m 
aF =0 aa .. E 2wl{ax1+b-Yl)x1=0 .. E 2wlaxl + E 2wlbx1 = E 2WIY1Xl 

i=l i~ 1~ i~ 

m m m m 
aF =0 ab .. E 2wl (ax1+b-Yi) .1 =0 :. E 2wlax1<E 2wlb= E 2 wlY1 

1-1 1-1 1=1 I=l 

Dit z~Jn twee vergelijkingen met twee onbekenden, die als voIgt 
in matrixvorm kunnen worden gesehreven: 

m m m 

E wlxl E wlx 1 

. (:l 
E WlX1Yl 

i=l i-1 1=1 
= m m m 

fu wlX1 fu wI E wlY1 
-1 -1 1-1 
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Geschreven met de oorspronkelijke parameters: 

m m m 

L W1Ln 2i 1 L wiLni 1 

. (:) -
fu wi Lni 1LnO 1 

1=1 i=l -1 

m m m 
L 2 - Lwl L 2 -W1 Lne i Wi Lna i 
i .. 1 i=l i-l 

Oplossen parameters a en b: 

De Iaatstgenoemde matrixvermenigvuldiging is van het type 

P.Q = R 

met 

Q = (;) R = (~) 

Matrix Q bevat de onbekenden a en b. Deze kunnen als voIgt worden 
opgelost: 

met 

Q = P-t.R 

P -1 __ _ l.(Pinv.ll Pinv,12) 
D P inv. 21 P inv, 22 

D 

Pinv,l1 = P22 

Pinv,12 = -P12 

Pinv,21 = -P21 

P1nv,22 = Pll 

Oplossing: 

(inverse matrix van p) 

(determinant matrix p) 

(1.13) 

Ui t de gevonden a en b kunnen de gezochte parameters C en n 
worden bepaaId: 

- Gezochte verstevigingsexponent n = a 
- Gezochte karakteristieke deformatieweerstand: C = eb 
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1.3.1.2 Bepalinq van de vloeispanninq (ar) voor model 1. 

Indien de C en n voor deze trekproef bepaald zijn (zie par. 
1.3.1.1), dan kan de vloeispanning berekend worden volgens de 
formule: 

Of = momentane vloeispanning (model 1) 

e = effectieve rek 
C = karakteristieke deformatieweerstand 
n = verstevigingsexponent 

1.3.2 Bepalinq van de parameters van materiaalmodel 2. 

(1.14) 

Materiaalmodel 2 is een uitbreiding van materiaalmodel 1, waarbij 
rekening gehouden wordt met de voordeformatie van het plaatmate
riaal waaruit de trekstrip gestansd is: 

Of = momentane vloeispanning (model 2) 

i = effectieve rek 
eo = voordeformatie 
C = karakteristieke deformatieweerstand 
n = verstevigingsexponent 

1.3.2.1 Bepaling van de voordeformatie (£0). 

De in materiaalmodel 1 gevonden waarde voor C en n Z1]n niet 
altijd optimaal, omdat bij het vinden van een "best fit"-curve 
door de punten van de vloeikromme geldt, dat deze altijd door de 
oorsprong moet gaan (voordeformatie is nul). In materiaalmodel 
2 geldt deze voorwaarde niet, waardoor de "best fit"-curve de X
as in het negatieve gedeelte kan snijden in een punt s. De 
voordeformatie is dan de absolute waarde van de afstand van S tot 
de oorsprong. 

uit onderzoek is gebleken dat de voordeformatie ligt in het 
interval: 
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V~~r elk punt P in dit interval kan een bijbehorende waarde voor 
de C en n qevonden worden via de kleinste-kwadratensom methode 
(zie par. 1.3.1.1), waarbij f~ wordt vervanqen door (f~ + P). 
Vervolqens kan m.b.v. de formule 

m 
L (C. [i 1 + P] n - G i) 2 (1.16) 
1-1 

de kwadratensom van het verschil tussen de werkelijke en theore
tische spanninqen worden bepaald. 

Met behulp van een variant op het binaire zoek-alqorithme wordt 
de kwadratensom van de spanninqsverschillen geminimaliseerd (hoe 
kleiner de kwadratensom, hoe beter de curve door de meetpunten 
loopt). De bij deze minimale kwadratensom horende waarde P is de 
gezochte voordeformatie. 

1.3.2.2 Bepalinq van de karakteristieke deformatieweerstand (C) 
en de versteviqinqsexponent (n) voor model 2. 

Nadat de voordeformatie is bepaald, kunnen de C en n op dezelfde 
manier worden berekend als in modell, met als verschil dat op 
de plaats van ceff nu (feff + fo) moet worden ingevuld. 

1.3.2.3 Bepalinq van de vloeispanninq (ar) voor model 2. 

Indien de voordeformatie, C en n voor deze trekproef bepaald 
zl.Jn, dan kan de vloeispanning berekend worden volgens de 
formule: 

G f = momentane vloeispanning (model 2) 

E = effectieve rek 
&0 = voordeformatie 

C = karakteristieke deformatieweerstand 
n = verstevigingsexponent 
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1.4 OVeriqe formules. 

1.4.1 Bepaling van de anisotropiefactor bij een axiale rek van 
0.1 (Ro .• ). 

Het bepalen van Ro.t gebeurt m.b.v. een algorithme. Omdat bij de 
trekproef geldt dat E~ = Ea, zal de anisotropiefactor bij een 
effectieve rek van 0.1 bepaald worden. 
Een noodzakelijke voorwaarde voor de bepaling van Ro.t is dat de 
maximale effectieve rek groter of gelijk is aan 0.1, anders kan 
Ro.t niet worden bepaald. 

Beschrijving van het algorithme: 
Het gebruikte algorithme bepaalt uit de beschikbare metingen het 
kleinst mogelijke interval waarin E~ = 0.1 voorkomt: 
- De ondergrens (Eeff. oodgr) van het interval is de laatste meting 

waarvan de E~ kleiner dan 0.1 is. De bij deze meting horende 
R-waarde wordt ~r genoemd; 

- De bovengrens ( f eff• bovgr) van het interval is de eerste meting 
waarvan de E~ groter dan 0.1 is • De bij deze meting horende 
R-waarde wordt ~gr genoemd. 

Het verloop van ~r naar ~gr wordt lineair beschouwd, waarna Ro.l 
via interpolatie kan worden berekend: 

O.l-eondgr ( ) 
R O•1 =-----==- x RbOVgr-Rondgr 

e bovgr - e ondgr 

(1.18) 

1.4.2 Bepaling van de anisotropiefactor bij een axiale rek van 
0.2 (RO•1). 

Het bepalen van Ro.2 gaat analoog aan de bepaling van Ro.t (zie par. 
1.4.1). Hieruit volgt dat Ro.2 als volgt kan worden berekend: 

0.2-eOndgr 
R O•2 = X (RbOVgr -ROndgr) 

e bovgr - e ondgr 

(1.19) 

1.4.3 Gemiddelde afstand tussen aeff en ar• 

Wanneer de optimale curve door de punt en van de vloeikromme 
gevonden is, kan de gemiddelde afstand van deze punten tot de 
curve worden bepaald: 

Gem. afstand = 

Opmerking: 

,;totale kwadraEensom Bpann~ngsverschll 
aantai metingen 

(1.20) 

De bovenstaande formule levert in de huidige versie van het Trek
proef-Analyse Programma (3.02) een andere uitkomst op dan in de 
voorgaande versies van dit programma. De reden hiervoor is een 
implementatiefout van deze formule in de voorgaande versies. 
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1.4.4 Gemiddelde relatieve afwijking. 

De gemiddelde relatieve afwijking is als voIgt geimplementeerd: 

Gem. rel. afw. = .;totale kWadiatensom spann~ngsversch~l x100% 

Opmerking: 

II 

~i1 
1:1 

(1.21) 

De bovenstaande formule levert in de huidige versie van het Trek
proef-Analyse Programma (3.02) een andere uitkomst op dan in de 
voorgaande versies van dit programma. De reden hiervoor is dat 
in oudere versies de foute uitkomst van formule 1.20 gebruikt 
wordt, waardoor de einduitkomst niet correct is. 

1.4.5 Relatieve weg. 

De bepaling van de relatieve weg is als voIgt geimplementeerd: 

ReI. weg = e i -1 (1.22) 

i = effectieve rek 
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