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SAMENVATTING 

De "Datataker Trekproef" is een trekproef ondersteund door data 
.acquisitie software. Dit software proaramma heet "modem4" en is 
menu aestuurd. Kennls van proarammeren en van hardware is niet 
nodia voor de uitvoer van aeautomatiseerde trekproef. Een 
losstaand trekproef analyse programma is beschikbaar voor data 
aanpassing van de door het acquisitie programma verzamelde 
waarden. 
Het data analyse programma bledt u een aantal faciliteiten zoals 
berekenen van materiaalparameters, curve fitting, plotten van 
grafieken en ~rinten. 
Beide programma's zijn geschreven in Turbo Pascal. De 
dokumentatie bij deze proaramma's Is erg compleet gemaakt omdat 
aanpasslngen in het programma en het copieeren van stukken ult 
het programma makkelijk moet zijn. Dit omdat gelijksoortige 
programma's voor andere proeven gemaakt zullen worden. Flow 
charts en 8tukken text in de listina8 zullen andere proarammeurs 
helpen de struktuur van het programma te begrijpen. 
Betrouwbaarheid van de datataker trekproef is gelijkwaardla of 
hoger dan de conventionele trekproef. Het aebruik van de 
datataker betekent tijdsbesparing en veraroting van de 
moaelijkheden tijdens onderzoek. Het datataker trekproefproaramma 
biedt de moaelijkheid om verschillende trekproeven met hetzelfde 
proaramma ult te voeren. Het proaramma is geinteareerd met het 
experiment. Afhankelijk van binnenkomende waarden zal indien 
nodia het proaramma actie ondernemen aanaaande het besturen van 
de reaistratie van de proef. De computer met data taker gedraaen 
zich als een passief systeem. De computer bestuurt hierbij de 
datataker, maar het bestuurt nlet de directe meetapparatuur van 
de trekbank. 
WeI zijn al bljna aIle software en hardware voorzieninaen 
getroffen om de computer de trekbank te laten besturen. AIleen de 
schakelaar voor vooruit en terug is nog niet vervangen door 
relais. 

1 



SUMMARY 

The "Oatataker Trekproef" (Datataker tensile test) is a tensile 
test supported by data acquisition software. This software 
proaram is called "modem4" and is menu driven. No knowledae of 
proarammina nor hardware is needed for carryina out a automated 
tensile test. A seperate tensile test analysis proaram is availa
ble for data adjustment of data collected with the acquisition 
proaram. The data analysis proaram offers you many facilities 
such as calculation of material parameters, curve fittina, a ra -
phics and printina. 
Both proaram~ are written in Turbo Pascal. The documentation of 
these proarams has been made very complete because adjustment of 
the program and the copying of parts of the program should be 
easy, this because simular proarams for other tests will be made. 
Flow charts and units texts in the listinas will help other 
proarammers to understand structure of the proaram. 
Reliability of the datataker tensile test is similar or even 
hiaher then the conventional tensile test. Usina the datataker 
means time-saving and enlargement of the possibilities durina 
research. 
The datataker tensile test proaram enables you to do different 
tensile tests with the same proaram. The program is integrated 
with the experiment. Dependent of the values of the incomina data 
the program will interact and control the reaistration of the 
test if nescesary. The computer and datataker behave as a passive 
system. The computer controlls the datataker, but it doesn'n 
control the direct measurement equipment of the tensometer. 
Almost all software and hardware preparations are already made 
for the computer to controll the tensometer. Only the Torward and 
backward switches of the tensometer are not yet replaced by 
relais. 
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o INLEIDING 

De opdracht echter deze detateker trekproe~ is het eutometiseren 
ven met1ngenregistratie toegepest op een besteende trekproe~op
stel11ng. Deze 1s voltooid in drie meanden werk in de vorm ven 
een stage. Onderzoek is verricht naar het gebuik van bestaande 
programmatuur. Deze programme's weren niet geschikt, o~ niet ean 
te passen ean speci~ieke eisen t.e.v. ~lexibiliteit, integretie 
met het proces en gebruikersvriendelijkheid. 
Aan het de~initieve datataker trekproe~programma ging de volle
dige aensluitina en het operationeel maken van de datataker 
vooref. Het progremma "modem4" (modem4 is de DDS neam) hed drie 
voorgangers ~ie geschreven waren voor een demonstretie kast wear
mee een trekproe~ gesimuleerd werd. 
Deze "Technical Manual" zal ingaan op het "hoe" en "waarom" ven 
de "Datatakertrekproe~". Het moet worden beschouwd els een 
eenvulling op de "Operators Manuel", We gaen er dan ook vanuit 
dat u van de inhoud van deze leatstaenoemde handleiding op de 
hoogte bent. 
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1 DATA ACQUISITIE ALGEMEEN 

Dit hoofdstuk geeft een a1gmene visie op de problematiek bij het 
automatisch registreren, controleren en verwerken van meetdata, 
ook weI data acquisitie genoemd. 
Een experiment levert gegevens OPe Moderne instrumenten kunnen op 
een dag erg veel gegevens produceren. Te vaak nog wordt een 
computer pas ingeschakeld nadat het instrument a1 een eerste 
gegevensreductie heeft toegepast. Deze gereduceerde gegevens 
worden dan met de hand de computer ingevoerd. Een mengelmoes van 
moderne tech~ologie en treditionele handenarbeid. 
Direct gegevens ven een meetinstrument de computer invoeren is 
niet altijd, maar wei veek mogelijk. Het vereist wat apperatuur 
en programmatuur addities en een wat nieuwe werkwijze. 

1.1 experiment opzet 

Een experiment doorloopt bewust of onbewust een aantele fasen: 

1. het experiment 
2. gegevensverzameling tijdens expo 
3. registratie 
4. verwerking 
5. rapportering 

Wanneer men de computer geintegreerd met de meetapperetuur 
toepest, den heeft dit de volgende voordelen: 

- ruwe meetwaarden kunnen op diskette gearchiveerd 
worden. 

- door deta te reduceren kunnen de resultaten geopti
maliseerd worden. 

- een groter aentel mogelijkheden wordt geboden voor 
verwerking en rapportage. 

1.2 deta acquisitie epperatuur 

Een meetsignaal is meestal enaloog. Het signeal verloopt meestal 
continuo Een computer ken aileen met een digitaal signeel werken. 
Het stelt de wearde ven het analoge signee I voor met een vaste 
onnauwkeurigheid en met bepeelde tijdsintervallen. Een analoog 
near digitea1 converter doet de verte1ing. Sij de datetaker 
trekproef is det een intelligente AID converter, nemenlljk een 
dete10gger met processor, ROM en RAM geheugen. Oeze detelogger 
ken tot ongeveer 20 meel per seconde het eneloge signeel bemon
steren. Het eental gewenste metingen is vrijwel onbeperkt te 
noemen. 01t heeft als grote voordeel det registretie erven geen 
enkele moeite kost, terwijl de resulteten van het experiment 
vaek betrouwbaerder zullen worden. 
Sehalve de output in de vorm vaan digitale meetwaerden kan de 
detalogger ook digitele besturingssignelen efgeven om een bepaald 
proces te beheersen. 
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1.3 data acquisitie parameters 

Een instrument dat zijn eigen data acquisitie parameters regeit 
is vast voorgeprogrammeerd om op gezette tijden voor een bepaaide 
duur sianaalmonsters te nemen. 
Bij een goed opaezet experiment echter, komen meer ~actoren om de 
hoek kijken, zoals het tijdstip waarop de data registratie moet 
beginnen, een waar die moet eindigen. In het geval van de trek
proe~ wil men het moment bepalen van waar a~ het zinvol is de 
data acquisitie te beginnen. Oit moment is vaak a~hankelijk van 
de meeteignalen die de proe~ gee~t. Vaak kent een meting een 
aanloopgedeelte en een uitloopgedeelte waarin a~wijkingen zitten, 
en dus n1et bruikbaar. De kunst is nu deze eerste selectie al 
door de computer te later plaatsvinden indien gewenst. 
Het is belangrijk dat data acquis1tieparameters variabel zijn 
voor een %0 ~lexibel mogelijke uitvoering van de proe~. 
Een ander belangrijk punt is dat tijdens de data acquisitie een 
wisselwerking met het experiment gewenst kan zijn. Bijvoorbeeld 
a~hankelijk van een meetsignaal wil men een controlesignaal 
terugsturen. O~ a~hankelijk van de tijd moet er een handeling 
bestuurd worden. 

1.4 data acquisitie programmatuur 

Data acquisitie programmatuur biedt de mogelijkheid om op een 
gebruikersvriendelijke manier via menuus proe~variabelen in te 
stellen. Een voorbeeld hie van is het datataker trekproe~program
mao Het experiment kan ~exibel gestart worden zonder dat kennis 
van programmeren o~ hardware nodig is. Het programma is zodanig 
beveiligd dat een onmogelijke toekenning van variabelen niet 
toegestaan wordt. Vastlopers binnen het programma zijn 
uitgesloten. 
Op zulke programma's worden parameters als stopsignaal, startsig
naal, soort startsignaal, bemonsteringssnelheid, ~ilespeci~ica
ties, proe~gegevens en data ~ormaat bepaald. 
Tijdens de proe~ kan de operator op het scherm de meting volgen 
en eventueel ingrijpen. 
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1.6 dete verwerking en weeraeve 

Oete verwerkingsproaremmetuur wordt veek aescheiden ven dete 
equisitie so~twere aebruikt omdet beide proaremme's een 
verschillende experiment~ese verteaenwoordiaen, en deerom 0011. 
veek los van elkaar uitgevoerd moeten kunnen worden. Men ken 
bijvoorbeeld eerst elle experimenten willen uitvoeren, en deerne 
pes verwerken. 
Een ender voordeel ven aescheiden proaremmatuur is det tijdens de 
ecqulsitle ven een nieuwe proe~ de vooraeende proe~ el vest 
verwerk t wor,den op een endere computer. 
Ne de uitvoer~na ven de proeven ken men met de dete verwerkina s -
proaremmetuur . in elle rust de resulteten worden berekend. 
Visuelisetie ven het resulteet door middel ven are~ieken is 
hierbij era belengrijk. 0011. moet het proaremme de moaelijkheid 
bieden v~~r optimeliserina ven de resulteten door middel ven 
selectie ven meetinaen. Het systeem moet echter zo inaericht zijn 
det duistere prektijken om resulteten te menipuleren onmogelijk 
zijn. 
Verder zijn repporteae~eciliteiten zoels plots en resulteten ven 
de proe~ op pepler in verbend met de hendzeemheld ven het 
resulteet wenselijk. 
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2. HET DATATAKER TREKPROEFPROGRAMMA "MODEM4" 

2.0 ALGEMENE OPMERKINGEN OVER HET PROGRAMMA 

Bij het schrijven van het proaramma "modem4" is aetracht het 
proaramma onderhoudsvriendelijk te houden, en makkelijk te veren
deren. Delen van het proaramma kunnen aemakkelijk worden overaenomen 
omdat: 

- het proaremme is opaebouwd uit one~henkelijke procedures 
-iedere procedure is voorzien ven een pre- en postcondl-

tie met eventuele opmerkinaen. 
- aeen enkele procedure veriebelen aebruikt uit het hoo~d

proaremme. 
- essentieele proaremmereaels in de source code verkleerd 

zijn. 
- ven iedere arote procedure, als ook ven het hoo~dpro

aramma ~low-charts zijn aemeekt. 

Dit is voornemelijk aedeen omdat delen van dit programme gebruikt 
zullen worden als voorbeeld voor soortaelijke proaramma's die 
binnen a~zienbare tijd zullen worden aeachreven op de TUE. 
Het deteteker trekproe~proaremme is aeschreven in Turbo Pascal 
versie 3.0 Turbo Pascal biedt boven andere pascal compilers 
o.e. de volgende voordelen: 

- snelle overgana editor-compiletie 
- editor biedt vele handiae moaelijkheden 
- vaak aebruikt systeem 
- aoede literetuur verkrijgbeer 

2.1 STANDAARD ELEMENT EN IN HET PROGRAMMA 

Het progremme "modem4" maak gebruik van diverse stendeard 
elementen in de vorm van procedures. Procedures die door de 
euteur van het progremma zel~ zijn aeschreven vindt men in de 
listing ven het programma zel~. De procedures die aeheel o~ 
aedeeltelijk zijn overaenomen en eventueel eangepest vindt u in 
de listina ven de include ~ile "meekmaa". 

9 



2.1.1 invoercontrole 

Wenneer de aebruiker een type~out o~ een veraiasina maekt, is het 
wenaelijk dat een proaramma beveiliad is op dit soort ~outen. In 
het proaramma "modem4" komen eiaenlijk 3 soorten invoer voor: 

1. invoeren van een letter (b.v. "j";"n" o~ "s") 
2. invoeren van een aetal (b.v. aetal uit keuzemenu; een 

inteaer o~ een real) 
3. invoeren van een ~ilenaam 

Een elsemene" eenpak biedt de procedure "healstrina" (listina zie 
bijleae C2) Zowel getallen letters als ook strings kunnen met 
deze procedure worden ingelezen. Deze procedure gee~t direkt al 
bij het intypen ven een toets een beep signeel wenneer de invoer 
niet moaelijk is. Ven deze procedure wordt aebruik aemeekt bij 
het tnlazen ven de metinaegevens. 
De procedure "check" (listina zie bijlage C1) controleert pas 
nedet met een return de aehele invoer is e~aesloten. In deze 
procedure moet u ingeven o~ het in te lezen getel een integer o~ 
een real ia, en gee~t een booleanvariebele "~elae" els de invoer 
verkeerd is. 
De proQedure "message" (C1) gee~t een menu met daarop een ~out
meldina en de opdracht om het noa eena te proberen. 

2.1,2 menu-procedures 

In de include ~ile "meakmaa" stean de procedures "kader", 
"invoerscherm" en "twindow". Deze drie procedures realiseren de 
verdelina ven het .cherm in 3 aedeelten: 

1 titelblok 
2 med~delingen blok 
3 commandoblok 

De procedure "invoeracherm" zorgt voor een stendaerdverdeling van 
hetscherm. Deze tekent met behulp van de procedure "keder" de 
opmaak van het scherm in drie kadera. 
De procedure "twindow" zorat ervoor det er in de drie apparte 
blokken ook aescrollt, aewiat, aeachreven en aelezen kan worden. 
Echter bij het wissen van het bovenblok wordt ook ean aedeelte 
ven het keder aewist, wat niet de bedoelina is. Deze ~out is 
omzijld door het keder met een "writeln" statement te wi.aen. In 
een volaend proaremma zou dit verenderd moeten worden. 
De volaende kaders kent twindow: 

, twindow (top) 
2 twindow (midden) 
3 twindow (bottom) 
4 twindow (oriain) 
5 twindow (help) 
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De leetste twee windows worden 1n "modem4" niet gebruikt. Wenneer 
men in het progremme het commendo "twindow(midden)" geeft, den 
beschouwt de computer het middelste keder els scherm. Voordet men 
iets ,in een ender keder ken geen doen moet men eerst met het 
twindow stetement een ender keder kiezen. 
V~~r deteils ken neer de listing in bijlage C2 verwezen worden. 

2.1.3 stendeerd procedures voor de serieele poort 

De deteteker.communiceert met de computer vie de serieele poort. 
Turbo Pescel' biedt welisweer ook de mogelijkheid om vie deze 
poort te communiceren, meer is hierin te beperkt. Deze stendeerd 
mogelijkheid houdt nemenlijk aeen rekening met soft were 
interrupts, wet fetael is voor het binnenhelen ven meetweerden 
vie de deteteker. Dit probleem steet uigewerkt in het versleg: 
"Deteloasysteem Deteteker DT 100 " (D). 
Om nu de communicetie tussen computer en deteteker vlekkeloos te 
leten verlopen worden deze stendeerd routines gebruikt. 
Een opsommina ven deze procedures met een korte verklering vindt 
u in bijlege C3. De listing ven ven deze procedures vindt in het 
repport "Detetelogsysteem oeteteker DT 100" (D). 
Deze procedures lezen telkens slechts een ASCII tegelijk ven de 
serieele poort. De procedure "lees" maakt ven de binnenkomende 
ASCII's eerst cijfers, en vervolgens getellen die den de 
meetwaerden voorstellen. oeze procedure geat er echter wei v~nuit 
dat aile meetwaarden gescheiden zijn door komma's met eventueel 
een spetie. Hiervoor zoraen de commendoregels "P22-44" en 
"P24-44". De procedure "lees" maakt dan ven iedere binnenkomende 
meetwaarde direkt een positief getal, omdat dit voor deze toepas
Sing gewenst was. 
Een soortgelijke procedure is aeschreven voor het sturen ven 
ASCII's neer de serieele poort. oit is de procedure 
"stuurstring". Deze procedure is gemeekt voor het oversturen van 
commendo's naer de deteteker. De betekenis ven de commendo's ken 
men vinden in het repport "Datalogsysteem Datataker oT100" (D) of 
de operetorsmenuel behorende bij de deteteker. In deze procedure 
kunt u direkt een commendo invoeren in de vorm ven een string, en 
dit commendo wordt den omgezet in ASCII-aetellen. Vervolgens 
worden deze weerden neer de dateteker gestuurd. 
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2.2 beperkingen ven het progremme 

De belengrljkste beperklng ven het programme is dat tljdens de 
proe~ het progremma nlet 8ilgezet ken worden. Wil men de proe~ om 
welke r.eden 8tllzetten den dit nlet mogelijk. De metlng blij~t 
voor de computer met datateker doorgaan. 
Oit hangt samen met het nlet ~unktioneren van de pascal ~unctie 
"keypressed". Oeze ~unktioneert niet doordat er in het programma 
gebruik wordt gemaakt ven de stendeard procedures voor de 
communicetle via de serieele poort. Oit probleem is uitaewerkt in 
het versleg "Detelogsysteem datateker DT 100" (D) 
Verder is het progremme nlet ges~hikt voor hat uitvoeren van een 
intermitterenae trekproe~ waarbij de trekstaa~ telkens ingezet en 
uitaehaeld moet worden. 
Men dient erop te letten det de openemers ook werkelijk op nul 
steen bij het beginnen van de proe~. en det de stea~ een geringe 
voorspennlna hea~t. 01t hee~t als echtergrond det het progremma 
bij het starten ven de proe~ het grootste van de drie binnenko
mende signelen (F.b,s) aenziet voor krachtsignaal. Hee~t de 
datataker de krecht gevonden, dan zel deze aedurende de hele 
proe~ dezel~de volgorde van signalen aanhouden. 

2.3 WIJZIGEN VAN DE SOURCE 

De mogelijkheid bestaat dat men na verloop van tijd de~ault 
waarden in het programma wenst te veranderen. Hierbij kan men 
bijvoorbeeld denken aan wijzigen van de parameters van de 
standaard proe~: intervaltijd, startsignaal en stop.ignaal. 
Verder kunnen veranderingen in de de~aultwaarden van de meetgege
vens~ile zoals ingevulde namen, data en proe~gegevens ook 
gerealiseerd worden. Oeze waarden zijn ingevoerd als voorbeeld. 
en om het gebruik op de TUE te vergemekkelijken. 
AIle wijzigingen in de source ven de detateker trekproe~ dienen 
in overieg met de euteur te gebeuren, om ~outen in het systeem te 
voorkomen. Hetzel~de geldt voor copieeren ven gedeeltes uit de 
source voor gebruik buiten de vekgroep WPA van de TUE. 
V~~r wijzigen ven de source is er een source diskette aenwezig. 
Op deze diskettes staen de volgende ~iIes: 

1. modem4.pes 
2. maekmgg.pas 
3. Re5.ell 
4. Re5.prgj Re5.p etc. 
5. turbo.msg en turbo.com 
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De ~ile bedoeld bij nummer 1 is de source ven het deteteker 
trekproefprogremma geschreven in turbo pescel 3.0. (files nr. 5) 
De include file maakmgg.pas bevet de procedures van per. 2.1.2 en 
de procedure "maakmgg". Deze leetete zorgt voor het eanmeken van 
een mgg file in het programma "modem4". Files voor het gebruik 
ven de R05 ... files staan in de include files van nummer 4 en 5. 
Srtikt genomen is eIleen de file R05.ell nodig. De overige R05 
files bevatten variebelendeclaraties, typedeclareties, uitleg 
(r05.p of r05.prg) etc. Deze worden allemael semen omvat door de 
file r05.all. 

2.4 FLOW OHARTS 

In bijlege A 1 tIm? vindt u flow cherts van procedures in het 
programma. Ze geven de atruktuur van het desbetreffende deel ven 
het programma aan. Van iedere grote procedure is een flow chart 
aanwezig. 
Deze flow cherts laten kleine deteils uit het programma 
achterwege. 
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3 BETROUWBAARHEIO VAN HET SYSTEEM 

Om enig inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid van de 
resultaten van de Oatataker Trekproef werd een drietal serie 
proeven uitgevoerd. De eerste omtrent de gevolgen van afwijkingen 
binnen de meetopstelling. De tweede vergelijkt de handmatig 
uitgevoerde trekproef met de datataker trekproef. De laatste set 
metingen zegt iets over de reproduceerbaarheid van de resultaten. 
De verwerking van de resultsten is statistisch aezien niet 
aeheel verantwoord. De beschikbare tijd voor de proeven was 
hiervoor hel"aas te kort. Spreiding van meetwaarden, exacte tole
ranties en kansberekeningen zult u bij deze proeven n1et v1nden. 
Oeze proeven aeven echter weI een goed beeld van de 
nauwkeuriaheid waarmee de datatakertrekproef uitgevoerd kan 
worden. 
Verder krijat men een aoed inzicht in de foutenbronnen binnen de 
proefopstellina· 

3.1 mogelijke fouten in de meetopstelling 

Oe 1nduktieve opnemers hebben ieder een meetbere1k van 1 mm. Twee 
opnemers kunnen dus een breedte- of dikteverandering registreren 
van maximaal 2mm. Oeze opnemers moeten eerst in hun meetgebied 
gezet worden (zie operatorsmanual). 
Ter controle van deze opnemers kan 
eindmaten tussen de opnemers zetten. 
opnemers afijken. Deze afijking 
meetversterkers. 

men i.p.v. de trekstaaf 
Op deze manier kan men deze 

wordt inaesteld m.b.v. de 

Men ken door een drukdoos tussen de spanbekken te zetten het 
piezokristal afijken. Men ken dan vergelijken of de kracht die de 
drukdoos aangeeft overeenkomt met de kracht die het piezokristal 
aangeeft. 
We gaan er vanuit dat de opnemers en het piezokristal afgeeikt 
zijn zoals hierboven beschreven. Het verschil in de signalen die 
de millivolt meters afaeven veraeleken met de weerden van de 
datataker bedraagt meximael dan 1.5 mV. Het krechtsignaal in mV 
moet worden vermenigvuldigd met 10 om de uitkom~t in Newtons te 
krijgen. Hier kan dus een afwijking optreden van maximeel 15 
newton. Realiseren we ons dat bij een trekproef de trekkracht in 
het plestische aebied in de orde arootte van 2000 tot 6000 newton 
is dan zou men een fout maken van hooauit 1 % . 
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3.2 invload ven efwijkinaan in da aamaten F, b an s 

am erechtar te koman wet nu de invload is ven da hierboven 
aanoemda fouten 1a er een varaelijkende test uitaevoerd. In deze 
test werd er ven een besteenda proef uitaeaeen. Hieruit werdan 9 
metinaen aeselecteerd boven de 0.1 rekarena, en eleen metinaen 
voor de inanoerina. oeze set meetwaerden noemen we proef 1. 
Vervolaens werd bij ella breadtes en diktes 0.01 mm bijaeteld, en 
ven de kracht werd 100 newton efaetrokken om een zo aroot 
moaelijke afwijkina te krijaen. Deze set meetwaarden noeman we 
proaf 2. 
Op eanzelfde wijze werd aen derde proef aesimulaard weerbij 
aIleen da kracht een afwijkina kreaa van + 50 newton, an de a en 
b blevan aelijk. oit is proef 3. 
Alledrie de proaven werd met bahulp van het trekproefverwer
kinasproaramme verwerkt. De uitvoeriae resultetan vindt u in 
reap. bijlaae 81, 82· en bijleae 83. De meeat belenarijke reBul
taten v"indt u hieronder: 

proef 1 
proef 2 
proef 3 

c 

522 
528 
528 

n 

0.24 
0.24 
0.24 

3.3 veraelijkina computerresultaten met manual reBulteten 

De meetopetellina ven de detataker trekproef is in principe 
aelijk aen de oude opstellina met het verschil det nu de dete 
eutomatisch in de computer worden aeleden, i.p.v. det ze worden 
efaelezen en opaeechreven. Een ender verschil is det de 
datatakertrekproef de moaelijkheid biedt om 500 meetpunten op te 
nemen, terwijl bij de hendmatiae trekproef men vaek niet verder 
den 15 metinaen komt. Belenarijk is hierbij te onderzoeken of 
deze twee meetmethoden dezelfde resulteten opleveren. en zo niet 
wearom n1et. 
Bij deze veraelijkende tests werd zowel met de computer alsmede 
met de hend de metina op dezelfde trekstaef uitae~oerd. Op deze 
menier worden afwijkinaen binnen hetzelfde meteriael buiten 
beschouwina aelaten. 
Om toevall1aheden u1t te vermijden werd een deraelijke test drie 
meel uitaevoerd met de volaende trekstaven: 

proef: 4 
5 
6 
? 

SPED 0 areden t.o.v. de welsrichtina 
SPED 45 aredan It , , , t 

- SPED 90 areden "" " 
Titaen (onbekende we18r1cht1na) 
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Ter veraelijklina de volaende (belanrijkste) resultaten: 

proef': "n" "C" "R0.'" "R0.2" 

4 (comp. ) 0.238 535 1.70 1. 61 
4 ( manual) 0.245 540 1.72 1.62 

5 ( comp .) 0.220 551 1. 12 1.09 
5 ( manual) 0.225 560 1. '3 1.09 

6 (comp. ) 0.225 525 2.02 1.96 
6 ( manual) 0.225 523 2.01 1.97 

7 (comp. ) 0.126 557 2.37 1.92 
7 ( manual) 0. '40 570 2.37 

De bron van deze metinaen en de uitvoeriae berekeninaen vindt u 
in resp. bijlaae B4, B5, B6 en B7. 

3.4 reproduceerbaarheid van de resultaten 

Resultaten worden pas waardevol wanneer bekend is met welke 
nauwkeuriaheid ze aegeven worden. Om de reproduceerbaarheid van 
de metinaen te toetsen is er een vijf'tal trekstaven nauwkeuria 
beproef'd. Hiertoe werden de staven zoravuldia aeslepen en aIle in 
te stellen waarden constant aehouden. Op deze manier is aestreef'd 
om vijf' exact dezelf'de proeven uit te voeren. 
Deze vijf' proeven zijn genummerd als proef' 6 tIm 10. Het 
belanarijkste resultaat van deze berekeninaen zijn de aevonden C 
en n waarden. Deze zijn hieronder aeaeven: 

proef': "C" "n" "eps0" 

6 549 0.26 0.005 
7 528 0.25 0.003 
8 520 0.25 0.005 
9 527 0.24 0.004 
10 546 0.26 0.003 
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Vervolaens werd met behulp van het trekproefverwerkingsprogramma 
aen aantal meetpunten uit de proeven 6 tIm 10 geselecteerd. 
Hierbij werd uitaegaan van de meetpunten van de originele proef. 
AIle meetpunten waarbij eps. effectief kleiner was dan 0.02 en 
aIle meetpunten na de maximum meetkracht werden verwijderd. De 
alsdus verkregen meetresultaten werden wederom verwerkt, en deze 
aaven de volaende resultaten te zien: 

proef: "C" "n" "eps0" 

7 534 0.24 0.000 
e 522 0.24 0.000 
9 512 0.23 0.000 
10 520 0.23 0.001 
11 540 0.25 0.000 

3.5 conclusies 

De resultaten uit par. 3.3 wijzen uit dat de datataker trekproef 
zeker niet onnauwkeuriger is dan de conventionele uitvoering van 
de trekproef. Dit omdat de verschillen tussen de handmatig 
uitgevoerde trekproef minimaal zijn veraeleken met de resultaten 
van de datataker trekproef. Waarschijnlijk zal de datatakertrek
proef nauwkeuriaer zijn omdat de resultaten ervan aebaseerd zijn 
op meer metingen. 
Uit par. 3.4 blijkt dat in de berekende waarden voor C en n een 
fout zit van 5 tot 10 %. Deze afwijking moet in het materiaal 
zelf zitten, omdat aIle fouten in de meetopstelling constant 
zijn gehouden. 
Verder is het zeer balangrijk op te merken dat een selectie van 
de meetpunten tot een beter resultaat zal leiden. Dit komt 
doordat de eerste meetpunten en de meetpunten boven de maximum 
een slechte curve-fit in het trekproefverwerkingsprogramma 
opleveren. (voor details zie handleiding trekproefverwerkingspro
aramma) 
Deze conclusie wordt nog eens beve.tigd doordat na selectie van 
de meetpunten de voordeformatie ook werkelijk als 0 berekend 
wordt. (de staven waren niet voorgedeformeerd) 
Uit par 3.2 blijkt dat een behoorlijke afwijkina" in het breedte 
of diktesignaal (-0.01) niet merkbaar is in de waarden voor C en 
n. (veraelijk proef 3 met proef 1) 
Een afwijkina in het kracht.ignaal (50 N) levert weI een aeringe 
afwijkina in de C waarde op. Deze is echter vele male kleiner dan 
de overige fouten. 

Algemeen kan aeconcludeerd worden dat fouten in de meetopstelling 
(afgezien van constante fouten) te verwaarlozen zijn in de 
overwegina van de betrouwbaarheid van de berekende C en n waarde. 
De arootste foutenbron is het verschil'in materiaaleiaenschappen 
binnen eenzelfde pleat. 
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4 DE DATATAKEA/SCHAOEFTEAMINAL 

4.1 confiauretie van de deteteker 

Om de loaische keneelnummers ven de dateteker te koppelen een 
fysische sianelen moet de detateker van binnen bedreed worden 
efhankelijk van de toepessina. De bedradina is afaestemd op het 
aebruik ven de schroefterminel. Deze schroefterminel 1s eiaenlijk 
niets enders'als een interfece t~ssen deteteker en de meetsiane -
len om het' eensluiten ven stanelen te veraemakkelijken. In 
principe kunnen meetsianelen den ook direkt vie "socket 1" en/of 
"socket 4" worden eenaesloten. 
Een endere moaelijkheid is de "bedradina" voor de demo-unit. Oeze 
besteat uit een veste print die over de pinnen ven de deteteker 
aeschoven worden. 
De huidiae bedredina binnen in de deteteker is biedt een ruim 
aentel moaelijkheden. Er kunnen thermokoppeis, relais, diaitele 
in- en outputsianeien en analoae in- en outputsianelen worden 
aanaesioten. In bijlaae C4 vindt u een alaemeen aensluitschema 
voor de schroefterminal. In dit schema stellen de nummers 1+ 1-; 
2+ 2- etc. de keneelaenduidinaen voor zoels de deteteker die 
aebruikt. Sluit men bijvoorbeeld op 1+ en 1- een voltsianee1 ean, 
den zel de deteteker het resulteat retourneren bij het scennen 
van kanaal 1. . 
Men ken op dit schema 6 belenarijke blokken onderscheiden: 

A anelooa input keneel 1 tIm 6 
B enalooa input keneal ? tIm 12 
C AS 232 omaevina 
0 releie eansluitinaen 
E thermokoppei blok 
F diaitale in- en outputkenelen 

De nummere 13, 25 etc. zijn de nummers ven de pinnen ven de 25 
poliae connectoren achter op de schroefterminel en dateteker. 
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4.2 eensluiten ven thermokoppels 

Wanneer men thermokoppels wil eansluiten op de schroefterminal 
dan moet men reken1na houden met twee referenties: 

1. referentie temperatuur (Reference Junction Tempereture) 
2. nul referentie (zero reference) 

De referentie temperetuur wordt aemeten met behulp van een 
monolitische sensor LM 335. Deze bevindt zich op de 
schroefterminal bij blok E. (z1e bijlaae C6: plattearond) Deze 
referentie ~emperatuur kan afaeijkt worden met behulp van de trim 
potentiometer· eveneens bij blok E (aenduidina "calibretie") en 
een aoede thermometer. Stem de waarden van de dateteker en de 
thermomet.r op elkaar af met behulp van een terminal-proaramme. 
De omgev1nastemperatuur referentie is nu inaesteld. 
De nulrefentie dient ervoor om storinaen in de kabels en 
connectoren die eenaesloten zijn op de datataker of schroefter
minel u1t te sluiten. Deze nulreferentie wordt aerealiseerd door 
het aensluiten van een thermokoppel op blok E. Sluit deze aan op 
kanaal 16+ en de com op blok E. (nr 23 en 11) 
Beide referenties moeten gedeclareerd worden aan de datataker. 
Doet men dit nlet dan zal de datataker default waarden nemen voor 
deze refenties. Deze defaultwaarden worden aeaenereerd door in
terne sensoren met de referent1etemperatuur op kanaal 25 en de 
nulreferentie op kanael 24. 
De sensoren voor de referentles 1 en 2 worden ale volat aan de 
datataker aedeclareerd: 

default: 
P34=25 
P35-24 

wanneer u de sensors van de schroefterminal aebruikt: 

P34-23 
P35-18 

De kanalen 19+/com 20+/com en 21+/com kunnen 
voor thermokoppels. Thermokoppels zouden ook 
ken A en B eanaesloten kunnen worden, maar 
blljft E. Er zel dus een afwijkina ontstaan. 
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4.3 relais aansluiten 

Op de echroefterminal bevinden zich drie relaia voor het 
aaneturen van externe apparaten. Oeze relaie zijn genummerd met 
1, 2 en 3. Oeze worden bekrachtigd resp.met de commando's: 

Oaarvoor moeten echter de relaia eerst aangesloten worden. Om de 
relais van stroom te voorzien is er 12 V voeding aanwezig op blok 
E. Oit is eehter tevens de voeding van de datataker. Wanneer 
alledrie de relais bekracht1gd worden door deze voeding, dan zal 
de potentiaal inzakken t.g.v. het geringe vermogen von de 
adapter. Bij intensief gebruik van twee of drie relaie tegelijk 
moet met aen zwaardere voeding aanschaffen. Nog beter is het om 
de relaia met een aparte voeding te voorzien van stroom. 
Het aansluitschema voor deze relaia vindt u in bijlage CS. 
Wanneer deze aanaluitingen gerealiaeerd zijn dan kan men met de 
relais een stroomkring bekrachtigen die aangesloten wordt op blok 
C. 
Let op dat de relaia n1et te zwaar belast worden. Vaak zal het 
hierdoor nodig z1jn om met deze lichte relaia zwaardere relais te 
bekracht1gen. 
Wanneer men in het datataker trekproefprogramma het commando 
"stuurstring ('10-");" aeeft dan zal relaie nummer een 
bekracht1gd worden. Oit zou bijvoorbeeld het etopzetten van de 
bank kunnen vertegenwoordigen. 
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NAWOORD 

V~~r diegenen die een soortgelijke opdraoht krijgen voor het 
automatiseren van een proe~ met behulp van de datataker zou ik 
nog enige opmerkingen willen maken. 
De st~uktuur van het programma zou nog verbeterd kunnen worden 
door aIle standaard elementen 1n aparte include ~iles te zetten 
met aIle variabelen apart bijgevoegd. AIleen de specialistische 
en essentiele procedures en ~unkties komen in de listing van het 
hoo~dprogramnma voor, omdat die aIleen de werkelijke body van het 
programma bepalen. Op die manier hee~t men een bibliotheek van 
routines opo de achtergrond, die ook in andere programma's ge
brulkt kunnen° worden. 
De registratie van de metingen door de computer kan niet 
meer worden gestopt. (zie par. 2.2) Deze beperking zou 
volgend programma eruit gehaald moeten worden, waardoor 
proe~ nOI ~lexibeler wordt. 

zonder 
in een 
het de 

Verder zijn so~twarematil aIle voorzieningen letro~~en om een 
volledig geautomatiseerde trekproe~ uit te voeren door de 
trekbank te besturen met relais i.p.v. handmatige schakelaars. 
Het datataker trekproe~programma kan door het aanbrengen van 
kleine veranderingen een besturing van de trekbank realiseren. 
Deze punt en zijn helaas wegens tijdgebrek overgebleven, maar 
zeker niet onoplosbaar. 

Tenslotte wil ik al die mensen die mij tijdens mijn stage van 
geholpen hebben hartelijk bedanken. In het bijzonder ire L.J.A. 
Houtackers; dhr. de Groot; dhr. Smeets en eindstudent Adri Melis. 

november 19B?, 

Rob Haerkens. 
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TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANOAAAO MEETAAPPOAT TAEKPAOEF 

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beainbreedte Bo (mm) : 
Beaindikte So (mm): 
Aantel metinaen: 
Datum pro*f (jjmmdd): 
Werkstoffnummer: 
Materiaalsoort: 
Pleatdikte (mm): 
Riehtina (dea. t.o.v. 
Herkomst meteriaal: 
Operator: 
Projeet1eider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank.: 
Serienummer: 
Oatatakerproef (J/N): 

TFB?4?03 
11.782 
0.960 
10 
8?1116 
? 
SP-o 
1 

walsr!.) :0 
MCB 
dhr. Smeets 
ire L.J.A. Houtaekers 
0.16 
Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type w" 
981? 
N 

Door Datataker gebruikte eommandorege1s: 

81 

Opmerkingen: aeen eehte proef, maar een se1eetie 
proef tfB?4604 

Datum van wijziaina: 
Naam wijziger: 
Opmerkinaen Wijziaina: 

MATERIAALPAAAMETERS: -

Model 1: 0 - C * En : 
Karakteristieke spennina C 
Versteviainasexponent n : 

Model 2 : 0 • C * (eo + £)n 
Karakteristieke spennina C 
Versteviainasexponent n : 
Voordeformatie Eo : 

Anisotropiefeetoren: r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

522 (N/mm2) 
1J~239 (-) 

522 (N/mm2) 
0.239 (-) 
0.000 (-) 

1.6? 
1.6? 
1.62 



TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

METINGGEGEVENS: -

Codaneem: 
Beginbraadte Bo (mm): 
Begindikte So (mm): 
Aentel m.~ingen: 
Oetum proe~ (jjmmdd): 
Werkato~~nummer: 

Meterieelaoort: 
Pleetdikte (mm): 
Richting (deg. t.o.v. 
Herkomst meterieel: 
Operetor: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
Detetekerproe~ (J/N): 

TF874?04 
11.782 
0.960 
10 
871116 
? 
SP-o , 

welsrL) :0 
MCB 
dhr. 8meeta 
ir. L.J.A. Houteckers 
0.16 
Monsanto Hounds~ield 
Tensometer "type w" 
9817 
N 

Door Datataker gebruikte commandoregels: 

/32.. 

Opmerldngen: geen echte proe~t vwrzonnen meetweer 
e~geleid yen t~874604 

Datum van wijziging: 
Naem wijziger: 
Opmerkinaan Wijzigina: 

MATERIAALPARAMETERS: 

Model 1: 0 - C * en : 
Kerektariatiake apennina C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : 0 • C * (eo + el n 
Kerekteriatleke apenning C 
Versteviaingsexponent n : 
Voorde~ormetie Eo : 

Anisotropie~ectoren: I' gem 
r (0.1) 
I' (0.2) 

528 (N/mm2) 
.,;237 (-1 

528 (N/mm2) 
0.237 (-) 
0.000 (-) 

1.66 
1.65 
1.62 



TUE lABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

METINGGEGEVENS: -

Codeneem: 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikte 80 (mm): 
Aentel metingen: 
Detum prosf (jjmmdd): 
Werksto'f''f'nummer: 
Meterieelsoort: 
Pleetd1kte (mm): 

TF8?4?05 
". ?82 
0.960 
10 
8?1116 
? 
8P-o , 

Richting (deg. t.o.v. 
Herkomst meterieel: 

walsr1.) :0 
MCB 

Operetor: 
Projectleider: 
Benksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
Datatekerproef (J/N): 

dhr. 8meets 
fr. l.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type w" 
981? 
N 

Door Datataker gebru1kte commandoregels: 

Dpmerkingen: 

Datum ven wijziging: 
Naam wijziger: 
Opmerkingen Wijzigina: 

geen echte proef. verzonnen wearden 
origineel is tf8?4604 
F + 50 N 

MATERIAAlPARAMETER8: -

Model 1: 0 - C * En : 
Kerakterist1eke Ipannina C 
Versteviainasexponent n : 

Model 2 : 0 - C * (EO + E)n 
Kerakter1stieke apanning C 
Versteviginasexponent n : 
Voorde'f'ormetie Eo : 

Anisotropie'f'actoren: r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

528 (N/mm2) 
0:23? (-) 

528 (N/mm2) 
0.23? (-) 
0.000 (-) 

1.66 
1.65 
1.62 



TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikte So (mm): 
Aantal metingen: 
Datum proef (jjmmdd>: 
Werkstoffnummer: 
Materiaalsoort: 
Plaatdikte (mm): 
Richting (deg. t.o.v. 
Herkomst materiasI: 
Operator: 
F'rajec:tleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
ME-Irk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
Datatakerproef (J/N): 

tf8745(l11 
8.9121 
2.92 
55 
872201 
? 
SPED 
3 

walsri.):0 
MeB 
dhr. M. Th. de Groet 
i r. L. J. A. ·Houts.cker-s 
0.16 
Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type w" 
9817 
J 

Door- Dalataker gebr-uikte commandoregels: 

Opmer-kingen: 

P22=44 
P24=44 
1m In lu 
R158 1V 3V 4V 

testproef 

MATER I AALPARAMETERS: -

Medel 1: u = C * En : 

Kar-akteristieke spanning C (N/mm2 ): 535 
Ver-stevigingsexponent n : 0.238 

Model 2 : u = C * (Eo + E)h : 

Karakteristieke spanning C (N/mm2 ): 
Verstevigingsexponent n : 
VeerdeformatiE> Eo : 

Anisotropiefactor-: Rgem 
R 0.1 
R 121.2 

535 
121.238 
121.1210 

1. 62 
1. 70 
1.61 
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LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

:Ji:I;";VI':NS· E .TAAT· 

JW 1 1:110 naam datum: ..2. /II (jr c S¥D N/mm 2 • 
materiaal: Sf.z=p n .. 0/2 'IS' 

2 

3 

richting: " 0 met de walsrichting e • /' 

It-A- ttJ /11 , 
0 

trekbanknummer ROo1· I> 1-2-
4 Ro.1- I) 6"-
METING: 

beginwaarden bo·O.30 mm so'" 2,9l.. nun Ao - 2S",J.J nun" 

A F b s R (~) F flb fl S b s A=bX:s £ -In-:-o ,,-- £b-1Dj; £ -In-

(nun2) 
a A a A 2 s 8 max 

(N) (nun) (mm) (mm) (nun) (N/mm ) 0 0 

) 60.3 a O,.z..ob (I,o.3d ~tY.1oo 2.t!r/J ZS-. I .3 O,03v .i!~(j 0 

2 6U:bO () • .2.!J..! oJt5s1 ItI,60 I 2.116.3 2-q £2.. 010S9 .z66,s-
3 6.9 .-? t'\ 0,'100 0(011- ti, S-oo 21t:!~ 3 2", IT ,-,,0:; .2 .z.cPs,<f 
4 71 q() t').soo O,O.!J6 (j. "00 .2.<f.z1( 2.3, ~cJ t17<:Jt!?s- .So I .. " -o.os1-tf -0,033' 1,1,3 

5 ., ~ 1--0 OJ 6()o. 0,1/ , cf,3oo 2,,/03 2..3,.2 6 Or Ilf 316 If? - 0,0"00 - 0 I c> q()cJ ',11 
6 rl..~/O 0/6.9.9 0,/ 3tJ d2.01 .2. hf .z. .2.<.,0'.2. 0, /30 J..2..!1 I 
7 :;.~ 10 o,tioo 0,161 til' / ()t> Z/1Sg 2.2...,3 If OJ I S-/ C'/ tr 
8 ':jr~tlt"l 01..900 0,1"3 d 000 ,7-31 21 90 0,1 " ;-

to1 .j-1-30 ',ooll o,20<f ftf 1-12. ...vJ ~I 0, / () - <>, 1191- - 0, 0 :;'.3.3 I, 6:z. 
,,:rSO I, /DO 0,230 1, Ole> 0 2,6.!Jo 2o,/J& Of'21? ..?6.!J, ¥ _nd3!!J - 0, 0 ~.zO tli 

11 }-1 J-o ,,Zoo O,.zSS ~, 'it'O 2,66.s 20;0.2 0/236 ..J t-~ r 
12 111-0 ',300 0,'-<11 1-. 6Do 2.,63.9 <!.OO6 OZs.:J .J(f'r 3 
13 7- r to " It"" ()1.30 f t:,Soc> 2 , 6/3 1..!J,bO 0 , .2. cJ:z 3..:16" r 
14 "16 1/ lIS 0 O,3z 6 II ~S-O L~:q~ I" " '" -/...; ~' 0, 2-36 ro 2, 3 

010981 MdG 
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-----------------------------------------------------------
TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

-----------------------------------------------------------

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikt~ So (mm): 
Aantal metingen: 
Datum proef (jjmmdd): 
Werkstoffnummer: 
Materiaalsoort: 
Plaatdikte (mm); 
Richting (deg. t.o.v. 
Herkomst materiaal: 
Operator: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
Datatakerproef (J/N): 

tf874502 
8.96 
2.99 
43 
9711 01 
? 
C45 
3 

walsri.):45 
MCB 
R.H.M. Haarkens 
ire L.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto 
Tensometer "type w" 
9817 
J 

Door Datataker gebruikte commandoregels: 

Opmerkingen: 

P22=44 
P24==44 
1m In lu 
R15S 1V 3V 4V 

testproef 

MATERIAALPARAMETERS: -

Model 1: ~ = C * En I 

Kar. deformatieweerstand C (N/mm2 ): 551 
Verstevigingsexponent n : 0.220 

Model 2 I v = C * (Eo + E)n : 

Kar. deformatieweerstand C (N/mm2 ); 551. 
Verstevigingsexponent n : 0.220 
Voordeformatie Eo : 0.00 

Anisotropiefactor: Rgem 
R 0.1 
R 0.2 

1. 08 
1. 12 
1. 09 
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p.1~ 

I" .. , 
I 

,ft~ 

" ;\ 

~",:.J, 
f(: t 

-1.8-

LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

: 1'1 "llT:'rrT ;-:1 'ill' 'I' !' r 11 ;:' r+:"::l[,'r ':~l L:' 
t''': '''T'~F1-1~~1~:T'1·-r'1''q-''t:·,· '-r:T:T:-:l'-r~T 'Tn -''','' -m--+-+,-,.,.-t"-

" ! : '. • ' • • I. 

i 
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, i' , . 



.pl'alt tnt) naam 

2 

3 

4 

METING: 

beginwaarden b • 8,960 
0 

F A b A S 

(N) (mm) (mm) 

1 6.2, so 0,100 0,030 

2 1o,zo 0,201) O,oS" '" 
3 1-S-SO 0,.300 o,od8 
4 7-&.90 0,1.(00 "0,118 

5 ~ l,z 0 0, SOO 0, I 'to 
6 <f-Z TO 0.600 o. I '"t 9 
7 ~3tJO 0,'1-00 0.2.11 

8 (fft'lO o,cfbo O,'zLl3 

9 &'-160 OI!Jt>o (:),2 i-6 

10 cf470 '~OOO 0,30-' 
11 r:J I.t 60 ',IC:>O 0,3Qlt 

12 tf'lqO 1,2- 0a o,3T.!J 
13 

14 

LABORATORIUM VOOR OMVOTtMTECHNIEK 

(~";l'!,; V .... N:5 • EINnREc::.m.TAAT. 

datum: I /'1oY. (17' C s60 N/mm 2 -
materiaal: SPEIJ n - 0,22 S' 

richting: -?5° met de walsrichting E - 0 
0 

trekbanknummer tHe to /fu:r.t!l t Ro.1 I, 13 

Ro.1- '.0.9 

mm s .. :< I :.JtJtI mm Ao·Zb,i-f- mm" 
0 

A F b b s A"bxs £: -In-:-o 0·- £:b -1r;; a A a A 
(mm2) (N/mm2) 0 (mm) (mm) 

8,860 2ds6' 2b,,z I D, 0.2.., J.. $tJ, S- -0.011:1-
<P, 1-6 0 Z, !Jz.;J 2.. 'S: 6. I> 0,011.2.. 2. 13 1 6 -0,0.2:::1."6 

&,660 2,906 2-S II 0 1 0 /:,.'1 300, t -olo3~1 

l],s60 2,8ti:> 2'1 sl 0,06'6- 3.2. I, I -0, o'fS 1-
B,tt bO ldJqo 2~ 0..3 0, ,off '35YJ.fJ - o.ostt 
8,,3 60 2, flo.!! .2.. 3/~ (j 0, I .3 , 3~2.,2. -0,0633 
6'260 2 ::;6 t- 2..?,~6 O,f sO' 366, t - 0, ocf 13 
tJ, I 6 0 .2,1-45 2..2., Ito 0, '76' '37-6,8 0,"0 !J3S" 
d' 060 .2. I -:; I:L 21,de. 0,203 3 d' 1, () - O. IOs:.,9 

t. !J6o 2, b :;-..:1 .21, 32- 0, 22-f- 3.37,3 -0,1 I fl3 
T, <Y6o 2.,6 41( 2.0,18 o,.lS-3 -tto t, I -"'''310 

'1 1-60 2/6 D..!J .:LO,.lS 0, .z r.:1 1116,0> ~ en III ${j 

s R E -1n-
s s 

0 

-0,0 101 \,11 
- 0,0 I 9-' 1,13 

-0,029,9 1,1i.( 

-°,04 0 ,3 ",3 
-0,0$"1:)8 ',13 

- Old) , (j 1,12-

-0,o1&tJ I,Ob 
- fl, ~f)qlJ I, /0 

-0,096" ',0...9 

- (> 11092.. ,1,06' 

- 0, 122-3 1,0"1-

- (), '3 $"6 ',0 b 

010981 MdG 
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meetpa ier - wormerveer N H X·as 10 . verdecld ,·300 Y-asloQ verdeelc! '·50 Eenhe'd 100 mm. 
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-----------------------------------------------------------
TUE LABORATORILIM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANDAARD MEETRAPPOF:T TREKPROEF 

-----------------------------------------------------------

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikt~ So (mm): 
Aantal metingen: 
Datum. proef (jjmmdd): 
Werkstoffnummer: 
Materiaalsoort: 
PI aatdi kte (mm): 
Richting (deg. t.o.v. 
Herkomst materiaal: 
Operator: 
Projec:tleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
SE'r i enummer : 
Datatakerproef (J/N): 

tf874503 
8.94 
2.99 
48 
871101 
? 
sped 
3 

waIsri.):90 
MCB 
R.H.M. Haerkens 
ir. L.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto 
Tensometer "type w" 
9817 
J 

Door Datataker gebruikte commandoregels: 

Opmerkingen: 

F'22=44 
P24=44 
1m In lu 
R15S 1V 3V 4V 

testproef 

MATERIAALPARAMETERS: -

Model 11 U = C * En : 

Kar. deformatieweerstand C (N/mm2 ): 525 
Verstevigingsexponent n : 0.225 

Model 2 : U = C * CEo + E)n : 

Kar. deformatieweerstand C ,(N/mm2 ): 525 
Verstevigingsexponent n : 0.225 
Veordeformatie Eo :0.00 

Anisotropiefactor: Rgem 
R 0.1 
R 0.2 

1.95 
2.02 
1.96 
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LABORATORIUM VOOR OMVO~MTECHNIEK 

,.,,.,, . ETNn'RF,SULTAAT' 

-PTak&!ne naam datum: I "", \f I JJJ c 5".23 N/mm 2 • 
materiaa1 : SPED n - ",22'S:"" 

2 

3 

riehting:.90 0 met de wa1sriehting £ • 0,0 
dUA- -{ 0 /'¥'\. Q el (, 

0 

trekbanknummer ROot- .l,O, 
4 Ru - fiB 1-
METING: 

beginwaarden bo• ~,91{ rmn so· .2,.J..J mm A • .2 1:.,13 rmn' o 7 

F A b b A F b s R (~) A 8 s A-bxs £ =1n-.-o 0'-- tb -1." £ -1n-a A a A S 8 

(unl) (N/onn2) 0 0 max 
(N) (1l1l1I) (onn) (onn) (onn) 

I 6000 0, 3 t:I 0 0,0113 <f.61to 2,3ftl 2S:- ~f O,0S'I 261-( -0.03'11 - CJ,o 1i>S- 2,01-

2 1-/6.0 0,1100 0 /06 t tf,s-t 6 2., !JZ3 2 tl,S6 0,0 611 .2.. cP 6, f1 - 0, 0 IfS& - OIC>~2-~ 2,0.2. 

3 r /tco C?s-oo 0,08'1 11.11110 -<,306 .2lf , S3 OLo~6 30', T - "'" oS'1$'" - ", 0 .2tfs 2.,OZ-

4 :;'600 o,6ot! . 0,10.3 ti332... 2. ,(fOr .2. 4, oS 0, loS 31St !! - 0,0 ill-a' o3S1 .2..,0 , 

5 ":;'20 0,6!13 o II!) clz" I 2,8:}-I 2. 3, 6b 0,122- 326.,3 - (), 0 -Oft:::> 1106 .2,0/ 
6 1c1.2.. 0 0,800 ")31 Blllo .2,rJS3 2..3 ,22. 

0, '" I 336,T - 0,0.93'1- -6,oCf6.3 ..:tIOO 

7 r.:1oo ~!Joo o,1$'6 9.0 '10 2.,0'3 " 2.2 ,7 J 0, /60 J'I6, t -°1 106, -o,oS3( 1,-'0' 
8 1-3so 1,000 o 1'79 'J'_fto 2, rY/6 22,36 c,Jr3 303",6 - 0,1 I fib -0 0600 , 196' 
9 '1 !J3~ ~,o 0 o,/j,J 'T:f19o .1.,rji .2.. , I 93 OJ I j t! I 36Y,3 - o. /313 -0,066r- ',3 ..,. 
10 (j CO 0 '/2.0 I 0,0'1 7735 .2,1 s6 2. I, sli 0,.2 3 ~ 3=t-~1 ~ 0 I 'If t3 - (:), cO'l S ,,7'1' 
1 1 l}rJlc> 1 • .3'" o,./.$"o 7,63;) 2, ?-..31( .20/6'.3 D,247- 3 &~S- - 0,1$'13 -oP6'.1S- '.16 
12 r:!/OIO I, '-r0.lf 0,2- '1"6 7 S.,!t. 2 , ':1,,, .2 0, If:::; r,)12~l}lb - 0, /61-3 -o,c.JM " f..,3 
13 C/o 0 0 1,.:)0 , 0,.3 0.2. " '133 2 J 6t1tf .2 r;:I 00 D,2 '100, I - 0, ,(13& - C,Io (, S- I, ..,.3 
14 .,.. !J.!J 0 ',61S o,.3.2J 7,.J2..~ 2.669 I !3, S.If 0,3/3 '1e>0J,..J - 0, 1,92.. - 0 1 II "3 1,1-Y 

010981 MdG 



3 <4 6 7 8 10' 2 .. 5 6 7 '" 8 9 lOt 2 3 
I I PR~K' IKUPI VE-10-1-5 iOl'lVORf1EN 5 

meetpopJer . wormerveer No. 2~ H X·as log, .".deeld 1·300 Y-as 100 ""relet-It:! ~·50 Eenheid 100 mm. 



TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANOAARO MEETRAPPORT TREKPROEF 

METINGGEGEVENS: -

Codeneem: 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikte So {mm}: 
Aentel m.tinaen: 
Oetum proe~ (jjmmdd): 
Werkllto~~nummer: 
Meterieelaoort: 
Pleetdikte (mm): 

T0874554 
9.925 
1.000 
44 
671105 
? 
titaen 
1 

Richtina (dea. t.o.v. 
Herkomst meterieal: 

waIsr!.) :1 
? 

Operetor: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbenk: 
Type trekbenk: 
Serienummer: 
Oatatakerproe~ (J/N): 

dhr. M. Th. de Groot 
ira L.J.A. Houteckers 
0.16 
Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type w" 
9817 
J 

Door Datataker gebruikte commandoreaels: 

P22-44 
P24-44 
1m In lu 
R5S 1V 3V 4V 

Opmerkingen: geen 

Datum van wijziaina: 871118 
Naam wijziger: Rob Heerkens 
Opmerkingen Wijziging: 

waarden ver na krachtmax weggegooid 

MATERIAALPARAMETER6: -

Model 1: a - C * £n : 
Kerakteristieke spenning C 
Verstevigingsexponent n : 

.odel 2 : a - C * (Eo + E)n : 
Kerekteristieke spenning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voordeformatie Eo : 

Aniaotropie~ectoren: r gem 
r (0.1) 
r (0. 2) 

55? (N/mm2) 
0.126 (-) 

55? (N/mm2) 
0.126 (-) 
0.000 (-) 

2.50 
2.37 
1.92 

Bf 



1ST 



LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

r.RI ;t<;VI';NS' EINDRE~ULTAAT' 

~naam datum: S-/,,_'gl C - s1-l> N/mm 2 

materiaa1 : ;171914/'1 n • O,llto 
2 

3 

richting: 7 0 met de wa1srichting --• I': '" 
0 

3"1-trekbanknummer ,4u7- . ROot- 2, 

4 Ro.1- --
beginwaarden bo· !JfiZS mm s "" i,oOO mm A "" ;) 32.:) mm" 

0 o / 

F A b b A-bxs A F b s R (~) A S S £ -10-:-0 0-- E:b -111j; t -in-a A a A s s 
(N) (mm) (mm2) (N/mm2) 0 0 max 

(mm) (mm) (mm) 

1 3030 0,102... O,~O I 9,8.2 3 0,~..3 9 9,Ct '3 0,0113 30~, 11- -°,0 /0..3 - 0,0 0/0 l~r..3 

2 3S.lO 0,216 .~ DOa -'t'~.9 (>, ~!J.t.. .J .. $"'.1.. (>,036.2. 366/10 -0, () 2.al -O/C'Otso 3,$3 
3 36!) 0 0. "1 S- 0,0' cf 9. "sO OI.Jd'2 .!J ,.2-110 0,,, 612 i 331-,63 - 0, 0 ".10 -o,OIf}2.. 2,63 
4 3"1-.)..0 01 SlfS 0,0.2< .91 3<Fc 0, J1rJ .9,17"'1 a,oh!J" ~o $, '1..1 -0,0 si. S" -0, oz.z. .z. 2,SS 

5 21-.30 0.601 0, o~S- 9,32. q 6,JrS j,O,31 0,00'1,) ";/1')/.]0 _~ 0 ~.z~ -<,,02. S3 2J 4t 
6 ~"f"o 0, ~" o 0.30 9,2.1'1 0, !Jfo <1,938 0,1 0 91 lJ /tY, 4'1 -~/o;t~~ -o,03o$"" 2.,'1..3 
1 3'1 yo 0, <YS'I O,OS!J 9,01 V 0,96 I J t,2o C'>, 1'<' !I it 1M! ri, t!J -~/e> (J..!! -o,03!J3 2,2S 
8 3 1- ~ 0 OJ 9S.l olOIlS 1,913 ,0, J4SS 8.S63 0, IftJ '136, lfS -.0 I.oO&" -O,e 1160 .2, !;J 
9 31-"0. 1,00.2 0,04«1 i,92.. .3 o,.!J S.l. &, irS..) OllSJ6 9/;0, .z :; - ",/06 ~ -0,0 'I.!J2 .2,/6 
10 

I I . 
12 

13 

14 

010981 MdG 
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X·as log. verdec:ld '·300 Y-as log. verdel'ld ,·50 Eenheid 100 mm. 



(I Dit progralla. is gelaakt 01 een geautolatiseerde trekproef uit te yoeren I) 
(I .et behulp yan de datalogger "datat."er DT-l •• •• I) 

,rogral lodel4; 

{$V-} 

const ti.eout:laxinti 
stringsize = Sill; 
sag : 188i 

type Tstring: 
Treget: 
Hilenn.= 
Tarray: 
Hile= 

flstr: 

{controleer srtringvariabelen niet op hun lengte} 

(ti.eout is het aantal seconden dat .alilaal geMacht Mordt op een waarde van de serieele poort) 

{standaard array groatte} 

strinQ£1'l; 
Itring[SI1; 
stringUI]' 
array [1 •• 5&.,1 •• 3] of real; 
file of real i 

Itring[127]; {dele declaratie is vereist yoar gebruik van de standaardprocedures} 

{$I aaaklgg.pas} (hierin staat de procedure laak.qq.pas en de procedures nodig yoor het tekenen yan kaders i.v •••• enu's) 
elI rIS.aII} {hierin staan de standaard procedures YDOr bet cO,luniceren via de serieele poort} 
($u+) {[OIpileroptie $u- yurqt ervoar _at ,It progralla ten aIle tijde kan lorden Ifgebroken let control C.} 

var lenlali,F!tart: 
FstoPlb5tart: 
air ,bill ,58: 
stoppen: 
filenaal: 
leetparen: 

integer; 
integer; 
real; 
boolean; 
Tfi lenaal; 
Tarray; 
Tfile: 

c1 

dataBle: 
[01.regel1,col.regeI21 
[0I.regell,col.rege14: 

T5tring; {coI_regel ••• zijn de cOllandoregels die naar de datalaker Morden ge5tuurd} 
Tstring; 

{Illttllflflfllffllffffffffffflltffflflttftllfltfftftfflflllllfffffffffflfffft} 
{fffffffflf'!flfflfflff'lffllffflffffff!'ff'fffffffffffffffffffff"fffff'fff'f} 

procedure stuur.string (s:Tregel); 

(If I prec. s is fen stringvariabele .et karakters} 
{III poste. s is naar de sereele poort ge5tuurd in ASCIJ getallen} 

yar c: 
i ,byte, lengte: 

char; 
integer; 

begin {stuur_5tring} 
lengte:=length (51; 
for i::1 to lengte do 
begin {stuur de cO.landos voar de datataker per ASCII over} 

byte:: ord(s[il); 
rip (byte); {rip is de standaard procedure die een ASCII op de serieele poort zet} 

end; 
rip (13'; {stuur ten carriag! return naar de datataker voar bet afsluiten yan een cOliando} 
.nteln lsI; 

end; {stuur_string} 

{ ..... llfllllfl .. lllllfffllllllltlll .. lffffl'lflfllffflffffIlfflflf"'f'lfll'l} 
('''lfff'''lf'ff'''ffffffffllfff'llflflf''ffflllflflflfffIfffffillflflffllfffl) 

procedure lees (var .. :real); 

(fff pree. Er loet ten geta1 in ASCII over de ser. poort kOlIn. Er wordt ) 
( "ti.eout" liliseconden op ge.aeht. Elk getal is afgesloten ) 

.. { Itt een kOlla. . ) 
{Iff ,oste. -.. " Is de real liarde yan het getal dat binnengetoaen is. 1 
{ .. is posititf ptaakt. } 

~ar i,byte,rflUltl integer; 
CI char, 
SI Tstr1ng; 

ftgin {lee!;} 
5--' '. 
rig (&yte,tileoutl; if byte =32 then rig (byte,tileoutlj {skip de spaties (ASCII 321) 
.nlle byte () 44 do {de eetingen worden gescheiden door een kOlla (ASCII 441) 
ilegin 

c:=chr(byte); 
s:=s+C; 
rig Cbyte,tileout.; 

end; 
yal (slIW,result); 
if 11<1 then .. :=-..; 

end; {lees} 

{fffffffffflfffffffffffffl ... ' ... fHfff .... tffffffl ...... ffflflttffllll.IIII .. } 



{ftltillflf"""'tt'ff'tt"fll'tttttftttt't,ttt,t"ttIlfttftt"fttftt't"tft'} 

procedure check linvoer:Tstring;soortlcharlvar error:booleanlj 

{ffl prec. 'jnvoer· is een strin9 die op juiste invoer gecontroleerd loet } 
{ worden. Soort ='r' b1j een real en 'i' bij een integer. } 
{fll poste. Indien de strin~ niet juist is dan Nordt 'error' TRUE. } 

var c: char; 
i ,err: integer; 
r: real; 

begin {check} 
error:=false; 
if soort='r' then 
begin 

valfinvoer r,errl; 
if err{)1 then error:=truet 

end' 
if ~oort='i' then 
beqin 

valfinvoer i,err); 
if err(>1 then error:=true; 

end; . 
end; (check) 

{llltltlfllttltftlllltltltltlttllttltlfltlftfflflfftfffflfllffflllllftffffllll} 
{lllfflf.ff.f.tfff'lllf'fflfffllffflflffl.lff.fflflfllfflfffflltltltltltlffltl} 

procedure .essage; 

{III prec. Er is een fouti~ve of irrelevante iRvoer ingetypt. 
{III postc. Een error-.enu 15 gegeven let een waarschuwing, 

begin 
beep; beep; 
c1rscr; 
.riteln ('Foutieve invoer, probeer het opnieuw, 'II 
tNindoN ibottolJiclrscr; 
.riteln ('Druk op return voor een herhaling van de invoer 
nadIn; 
t.indoN Ilidden); 

end; 

(1IIIItlllllltflfffltllffft.tttffl.fffllflffftllllflflIfffffllllltftltfftfllfl) 
{Ifltlilltlillfiiliiiiifltltlttlttfillfltllililt'illtlftlfflfllfltfftltftlttff} 

procedure start (var blp,slp:real); 

{fll prec. De datataker is standby. } 
(fll poste. ·start' heeft de serieele poort geopend, de datataker ) 
{ is gereset. De bl en sl worden ingelezen. } 

var st: 
invoer: 
ifj,k,err,byte: 
r: 
.filenlal: 
foute)nvoer: 

iegin (start> 

f'str; 
Tstriilg; 
integer; 
real; 
Hilenaal; 
booleln; 

. 5t::('183'); 
rlopn Cst 3,err); 
.neln (I err: • err'; 
stuur_string C'RES~T4'); 
drser; . 
t.indow(originIJ invoerseherl(c¥ln); textcolor(white); 
t.indowItopI ; 
.rite"Iflflf DATATAKER TREKPROEF tllff.f 
foute invDer:=true; 
thile-foute invoer do 
'egin -

} 
} 

') ; 

t.indo. (bottoll; 
.ritelnf'6eef de beginbreedte van de trekstaaf in '1, en druk vervolgens op return. 'I; 
t.indowlliddenlj 
.iteln('beginlaten trekstaaf 
.ite ('bl: '); readln Hnvoer'; 
cbec~ Cinvoer, 'r' ,foute invoer); 
if invoer=" then foute-invDer:=true; 
if foute_invoer then Ifssage; 

end; . 
val (lnvDer,blp,err'; 
foute invoer := true; 
.hile-foute invoer do 
begin -

');.iteln;.iteln; 

t.indo. (bottOlt'clrscr' 
.ite ('Seef de &egindikte vln de trekstlaf in '., "; 



_rite ('en druk vervolgens op return. 
tMindow (.iddenllgotoxy(1,511 
wite 1'51: 'I, read (jnvoer)' 
check linvoer 'r',foute invoerl; 
if jnvoer=" then foute-invoer:=true; 
if foute_jnvoer then .essagej 

end; 
val" linvoer,slp,err); 
elrser' 

end; {start} 

{" .. f •••• f.ff.f.flflflffffffflffffffffffflffffff.fff'.f.ffftf •• ft.ff.ftlffftf} 
(If''.ffl'.ff''ffff.f.l.f •• fftftf.ftft.t.l.ffttfllttfffffffttttttffffftftfffff) 

'I; 

procedure proefdefinitie(var Fstart,bstart, Fslop:integerlvar rl,r2,r3,r4:Tregellj 

(Iff postc. De drie variabelen IFstart, bstart,Fstopl zijn door de ) 
{ gebuiker zelf bepaald. Uit deze gegevens is de co •• andoregel } 
{ voor de datataker afgeleid, en deze is vervolgens naar de } 
( daiataker ,estuurd. } 

var invoer: 
foute_invoer,aenu,ready: 
c: 
i ,err: 
r: 
interval: 

Tstring; 
booleanl 
char; 
integer; 
real; 
lstnng; {interval is de tijd tussen twee aetingen 

(ff'ff •• f •• ff.ffffff.'ff •••• f.fffff.flllfflf.f •• fffff ••• fff •• ff'f.ff ••• fff} 

procedure variabelenlvar R:Tstringjvar Fstartp,bstartp,Fstop:integerl; 

{ •• f pret. De gebruiker heeft gekozen 01 zelf de proefvariabelen te bepalen} 
{fff postc. R is de tijd tussen twee letinQen, uitgedrukt in een string } 
{ Fstartp en bstartp zijn resp. de kracht en de breedeteverande- } 
{ ring Miarbij de leting begint. } 

var i,j,err :integeri 

begin 
foute invoer:=true; 
while-foute jnvoer" do 
begin -

twindow (bottol); 
writeln ('De tijd jnvoeren in hele seconden, en druk op return. 'Ii 
twindow (Middenl; 
drser • 
• riteln ('Moeveel tijd .oet er tussen twee opeenvolgende letingen zitten?'l; 
writeIn; 
wite('untal seconden: 'I; 
readln HovDer), 
check (invoer,'l ',foute jnvoer); 
if linvoer=") or (invoer="') then foute invoer:=truej 
if foute_jnvoer then lessage; -

endj 
R:=lnvoer; 
foute invoer:=true; 
while-foute invoer do 
begin -

t.indow (bottOl); 
.rite('Kaat uw teuze en toets 1 of 2 in, gevolgd door een return. 'I; 
twindowelidden); 
clrscr; 
.rite!n ('Op welt soort signaal _ilt u de lettng Iaten starten?'I; 
9otolI(S 51; 
.rite n 1'1 krachtsi9naal ')'1 gotox y{Sl6lj 
.. Ueln ('2 breedt"!gnaal' I gotoxyl ,91; " 
.ritel'uw keuze: 'I; 
read fi nyoer) ; 
check (invoer 'i',foute inYOfrl' 
if (invoer<>'l') and ttivoer()'2" then foute inYGer:=true; 
if fout'_invoer then lessage; -

end' 
yal'linvoer,i,errl; {val is een standaard Turbo Pascal functie} 
if i=1 then 
begin 

foute invOfr:=true; 
while-foute invoer do 
begin -

tlindowlbottOl)l clrscr; 
.. itel'Vuer beglnkracht in en druk vervolgens op return. 'II 
tMindOM Ilidden'; 
clrscr; 
.riteln ('Manneer .ilt u de leting starten?"; writetn; writelnj 
.riteln C'8eginkricht in ten ,theel Iintal ne.tons. 'II 
.riteln;write('b'ginkracht: S; 
read Hnvoer'; 
check (invDer,'j',foute_invGer); 



if invoer = •• then foute invoer :=true; 
if foute_invoer then .essige; 

end' 
val linvaer,Fstartp,err) , 
bstartp::8j 

end 
elsl! 
begin 

foute invaer := true; 
while-foute invaer do 
begin -

bi ndall (botto.) ; 
write ('Voer breedteafna'l! in en druk vervolgens op return. 'I; 
tllindoll(.idden);cirscrj 
.riteln ('Wanneer wilt u de .eting starten?",lIritein; writeln; 
.riteln ('Seef de gellenste breedte-afna.e waarbij de IIting loet itlrten.·); 
writeln ('Breedte-afna.e in bele litro.eters opgeven. 'l;writeln; 
write('Breedteafnale: 'J; 
read (i nvoer I ; 
check (invoer 'i' ,foute 'invoerlj 
if invaer:" then faute-invoer:=true; 
if foute_invoer then lessage; 

end' 
vallinvoer,bstartp,err); 
Fstartp:=I; 

end' 
faute invaer:=true; 
while-foute invaer do 
begin -

bindolltbotta.) • 
IIritel'Yoer aantal newtons in en druk op return. '); 
twindoll(.iddenl; clrser; 
writeln ('Hoe lang na de .axi.ale Kracht wilt u blijven door .eten?'); 
.riteln; 
.riteln ('Voer een geheel aantal newtons in die de toegestane 'I; 
write1n ('afnale in nelltons nl het .axi.u. voorstelien. 'Ii 
writeln; IIriteln; 
write ('YoeQestane afna.e in newtons: 'Ii 
read Ii ovoer) • 
checklinvoer,t i , ,foute invoerlj 
if invoer=" then foute invoer:=true; 
if foute_invoer then lessage; 

end; 
val (invoer,Fstop,err); 

end; 

begin (proefdefinitie} 
lenu:=true; i:=l; ready:=false; {zolana "Ienu· true is gaat .en terug naar het hoofd.enu.} 
while (Ienul or «(i=S) and (not ready)) do"{ready geeft aan of de proe4 gestart kan lIorden} 
begin 

foute invoer:=true; 
while-foute invoer do 
begin -

twindow(botto.l· 
.rite('Yoets het lenu-nuller in en vervolgens return, 
twindoll(liddeni;clrscr; 
writeln ('Hoofdlenu'l;gotoxy(S,S)j 
writein ('1 Standaard proef'l;gotoxy(S,6Ij 
writeln ('2 Eigen definieering proef'l; gotoxy(S,71; 
writeln ('3 Info standaard proef"lgotoxy (5,B); 
writein ('4 Checklist 'I; gotoxy (l,9)' 
writeln {'S Start de .eting'l;gotoxy (t,lt); 
wri te ('UII keuzel .); 
read (i nvoer ) ; 
check (invoer, 'j' foute invoer)' 
if invoer="then foute invoer:=lrue; 
if linvoer<>'3') ~nd (invoer{)'2') and Cinvoer()'I', 
and (invoer()'4', and (invoer()'S', then lissage; 

end' 
val' (invoer,i,err)' 
if i=3 then (info Itandaard protf} 
belJin 

twindow (battOt); 
write('Druk op return voor finde info. 
twindow ,.idden); 
clrier; 
writein ('Ingestelde waarden bij een standaard proef:'); 
90taxy (S,S) i 
~rite!n('- tljd tussen twee op elkiar volgende .etingen: 15 seconden. 'I; 
gotoxy(S 61; 
writeln t'· de IIting begint bij etn breedteverandering van 5licrDleter'l; 
gotoxr'S 71; 
write n ". de IItin9 zal stoppen .annter de kracht Iter din 51 newton',; 
write1n (' is afgenOlln, nadat de aaxilUl kracht rteds is bereikt. '); 
90toxrl1 W; 
write n l'Oeze standaard instelling ,left een goede spreiding van de'), 
writeln ('eetingen bij de I@tst tfbruikelijke staalsoorten. 'J; 
readIn; 



end' 
if 1=4 then {checklist} 
begin 

twindow (bottoll, 
.rite ('Druk op return voor einde checklist. 'I; 
twindow (Iidden);c}rser; 
Ir~teln ('Sa deze punt en na alvoren, het progrilla te continueren. 'I; 
wnteln; 
Iritelnl'1. Is de datataker standby?',; 
wrihln('2. lijn de aansluitingen aet de aeetversterkers gerealiseerd?'I; 
writelnl'3. Heeft u de datadiskette in drive B geplaatst? ,. 
writeln{'4. Heeft u de datataker let de s(hraetterlinal vertonden?'I; 
writelnl'5. Is de datataker aangesloten aan de serieele poort van 'I; 
writelnC' de cOlputer?'I-
writeln('6. Heeft u de tre'staaf ingespannen?'); 
writelnC'7. lijn de opnelers op nul gezet?',; 
.ritelnC'S. Is de krachtleter gereset? (VOOf bet inspannen van de trekstaaf}'), 
readln; 

i1
d
!=2 then variabelen (int~val,Fstart,bstart,Fstopl; teigen definiering yan de proefl 

If 1=1 then Cstandaard proef} 
begin 

Fstart:: l;bstart:=5; Fstap:=SI; interval:='15'; 
end' 
if li=2) or (i=1) then Cstandaard proef en .igen proef} 

. begin 
drscr; 
rll= ('P22=44'1; stuur string(rll; {End Of Datablock karatter wordt als kOI.a gedefinieerd.} 
r2:= C'P24=44'1; stuur:string1r211 {End Of line karakt!r wordt gedefinieerd ais kOlla.} 
r3:= ('I. In IU"jstuur strin9 (rJI; {Data zonder kanaalnu.lers, lessages en text.} 
r4:=('R')+interval+I'S ~I + I tV lV 4V'I; {Keet iedere ·5' seconden op·kanaal 1,2 en drie voltages} 
stuur string Ir41' 
stuur:string ('H'); {Halt, stop het leten tot nader order.} 
clrscrj ready:=true; 
Ir~teln('D! gegevens voor de proef liggen nu vast. 'I; 
.rlteln('U keert terug naar het hoofdlenu. 'I;NriteIn; 
.ritelnl'lndien u de proef nog wilt wij2igen kan dat via het hoofd-~l; 
writeln('lenu door opniew de gewenste paraleters in te voeren. 'J; 
_riteIn; 
writeln'!'Stei eerst de trekbank in, alvorens u via het hoofdlenu 'I; 
.riteln('de I!ting te starten. (optie S van het hoofd.enu) 'Ii 
writelnl'Neel vaor de zekerheid de checklist Coptie 4 van hoofd.enu}'); 
_ritelnl'door. 'I; 
lwindow (botto.): 
write('Druk op return voor terugkeer naar hoofd.enu. 'J; 
readIn; 

end; 
if (i=5) and (readyl then .enu:=falsej {De proef is gedefinieerd, en de operator wil starten.} 
if (i=51 and (not ready I then {De proef is niet gedefinieerd, en de operator wil toch starten.} 
begin 

drser; 
writelnl'U loet eerst de proef definieeren I.b.v. optie 1 of optie 2'1; 
writelnl'van het hoofdlfRu. '); 
twindow Ibottoll; 
.rite ('Druk op return voor hoofdlenu. 'Ii 
readln; 

end; 
end; 

end; 

{tttftlilltlf'ffffff.'fl .. f'fl' •••• f.ff •• ffffffffffff'ffftff .. fffltfffffffffff} 
(ffflfflflllffflfffflfllffllffllll"'lfllllllllfffffffl'If.flflf •• fflffl ••• lff} 

procedure teten (yar aantalr: real; var aantali: integer; var tpl TarraYi 
blp,slp:real;Fstart,bstart,krachtafnalelinteger); 

.. (vlrhbelen:-aantalr: real ptal dat het aantal tetiagen 111I9eeft. . ) 
{ -aantali: idee, liar dan als integer. } 
{ -tp is de array laarin aIle leetlaarden .arden opg!slagen. ). 
( ·blp en lip zij de beginbreedte en begindiite yan de trekstaaf. ) 
( -fltart en bstart zijn resp. het tracfitlignaal en bet 'reedte- ) 
( signaal laarbij de van liar af de cDlputer de letingen zal op- } 
( slaan in de array Ip. (fteetParenl ) 
( -kraehtafnale: aantal neltons na het laxilUl, laarbij de teting } 
{ nog loet doorgaan. } 

'ltf pree. De datataker stuurt lacht op ten 'S" cOilando 01 de teting te } 
{ starten. De cO.landoregels zijn reeds over9!stuurd } 
{ De leting stopt indien yoldaan Ian ·stopkrlteriul". } 
{ff+ poste. Het aantal letingen staat als real in "aantalr· en als inteier } 
( in aantali. De tetingen zijn opgesla,en in ten array van 1. } 
{ bij 3 tetingen nl. "IP·. } 

var i,byte: . 
lax,r1,r2,r3: 
.inde._ten: 

integer; 
real; 
Itoolean; 



5: 
c: 

T5tring; 
char; 

{f.ffll'f'.' •••••• , •• ,.,"""'ff'I."" ••• ' •• 'ff •• 'ffffff.I'ffflf.f.f.f •• f} 

procedure stopkriteriu. (getal: reallvar .: real;var stop: boolean;xlinteger); 

(ff' prec. '." Is het oude .axi.u.; "getal" is een real. ) 
{fff postt ••••• Is het nieuwe laxi.u., als ·getal·>·.·. Ais getal leer dan) 
{ X kleiner is dan '.', dan wordt "stop' true. } 

begin {stopkriteriul} 
it getaDa then II =getal; 
if getal < CI-xi then stop := true; 

end; {stopkriteriu.} 

(ff'ffl"f'fllfl'f""f"I'I""'ff"'flfff"I"'ff"""""I"lfffflffffl) 

hegin {leten} 
einde leten:= false; lax:=I;' aantali :=1; aantalr:=I; 
stuur-string ('S", {'BO" co •• ando VODr de datataker, start het leten.l 
twindo. Ilidden);clrserj 
writeln('Even geduld s.v.p. 'I; 
twindow (bottOlI; 
wi teln (" t; 
waeln (")-
rig (byte,SiIII; {kijk of de datataker reageert, door te lezen of er iet~ } 
if byte {, (-11 then Cop de serieele poort binnenko.t. Als byte = -1 dan kOlt er niets binnen} 
begin 

twindow (.iddenl;elrscr; 
writeln; writeIn; 
writeln C'u kunt de trekbank aanzetten. 'Ilwriteln; writeln; 
writeln C'Co.puter en Datataker standby ••••• 'I, writeIn;wr!teln; 

end 
else 
begin 

twindow (Iiddenl' clrser; 
writeln C'Datataker reaoeert niet, los storing eerst opl'); 
.riteln {'Start daarna fiet progral.a opnie. op. 'I; 
beep;beep'beepi 
twindow (bottoll' 
writelnl'U kunt het progra •• a afbreken let '<etrl> C', 'I; 
readIn; 

en~; 
tWlndoN (bottol)' 
writelnl'U kunt het progra •• a afbreken let "{etrI> C", 'I; 
writel'LET OP: aIle gegevens gaan dan verloren!'I; 
twindo. (.idden); 
leeslr1'; {gooi de eerste teetwaarde weQ, oldat de datataker die nul .aakt.} 
while rl{S do leeslrl'; {kraehtsignaal na Cpspann!n van de trekstaaf is altijd groter dan II IV} 
IeesCr11' lees(r11' 
while not einde leten do 
begin -

Iees(rlJ • 
rl;:(rl l 1I'-15; {aantal newtons is IV , 11. De factor -21 is een eorrectie} 
leeslr21; {lees het breedtesignaal} 
lees(r3)' {lees het diktesignaal in} 
if (rl> ~start) and (r2) bstart) then <eontroleer of de2e Wiarden opgeslagen lOeten worden} 
begin (yoigens de bepaalde nor len) 

aantali:= aantali+t; 
.antalr:= aantalr+l' 
if aantali=1 then eirser; 
write Caantili' "; 
r2:=r2/1111; r2:= blP-r2; (I.ak yan breedtesi9naa1 de werkelijke lOIentane breedte in II.) 
r3:=r3/111';r3:= slp-rl; {Iaak van het dikteslgnaal de werkelijte lOIentane breedte in II.) 
wite ('kracht nn: 'r1:S: 2' ')-

.' wite ('breedteCII): 1,r2:5:31 ' .J; 
writeIn {'dikte (II': ,r3:5:JI; 
.p[aantali,11:=r1; {zet de geleten waarden in array ep} 
IpCaantali,21:=r2; 
.,taantali,3J:=r3; , 

tnd,toPkriterlul (rt,lax,einde.leten,trachtafnale); "{kijt of de IIting niet beeindigd 'IOtt worden.> 
else 
begin 

dner; 
writeln('breedte-afna.e: ',r2:4:1,' licroaeter. 'I; 
writelnC'De binnen getOien aeetwaarden Yoldoen nag Riet'l; 
write)n('aan de Q~w~n5te start.aarde. 'I: 
writeln{'Datataker wacht op jUlste aeetw.arde. 'I; 
if aantali >, then einde_aetent=true; <wanneer er al waarden zijn opgeslagen, dan is de} 

end; {proef al afgelopen} 
end; 
beep;beep;beep; 
writeln,writeln;writeln;writeln; 
st~ur_stri~g('H'I; writeln; {stop de datataker aet het -H" cOllindo} 
tWlndow Illdden);clrscr;wrlteln;writeln; 
writeln ('Neten gestopt. 'J;writeln; 



writeln ('let de trekbank af. ";write!n; 
writeIn; writein; 
.riteln('Aantal .etingen door datataker opgeno.en: ',aantali)j 
twindowCbottolljclrscr; 
writeln('Druk op return voor vervolg. 'I; 
readIn; 

end; {.eten} 

{fffflffflfflfllflfll"ffffffffffffffffffffflf'fflffflffl •• f.'I.lff,I'lfflff.f} 
{ffffllflffffff' ••••• f.fff'ffff"ffffflffff.ffffff"f.ff"f'f.fffff.f.flf'ffff} 

procedure verander (var leetarray:Tarray;blp,slp:real;var ni:integer;var nr:rea}); 

(fff prec. Er is een leting gedaan, en de leetwaarden staan in array ·Ieetarray·,} 
( blp en sIp zijn resp. de ingevoerde beginbreedte, en beglndikte.) 
t "ni" In "nr" zij resp. het aantal letingen als integer en als real gepresenteerd.} 
(fff postc. In 'aeetarray' staan nu de geselecteerde teetwaarden.) 

var hulparny: 
invoer: 
~oute_~nvoer,opnieuw,aanpassen: 
1,k,all,alr,err,iantal.leggegooid: 

begin {verander} 

Tarnr; 
Trege ; 
boolean; 
integer; 

bdndow(top) j 
writer "'fff' DATATAKER TREKPROEF .... '11 
foute_invoer:=true; 
while foute invaer do 
begin -

t.indow{bottoll'c}rscr' 
writelnl'Type I~' of 'N" in en veryo}gens return. '); 
twindo.(liddenljclrscrj 

wissen teet.aarden 

writeln('Wilt u een aantal letingen wissen?'); 
readln (inyner)' 
if linvoer {> 'l') and (invoer{>'j" and (invoer <> ,N') and (inyoer(}'n') 
then 
begin 

foute_invoer:=truej 
lissage; 

end 
else foute_invoer:=false; 

end' 
if ~invoer='j'I or linvDer='J') then aanpassen:=true 

else aanpassen:=false; 

'I; 

.hile Ini>1 •• 1 or (aanpissenl do {winnter het aanlal letingeo grater is } 
begin {dan tl. dan loet er letingen gewisy worden} 

aanpassen:=false; 
if ni >11. then 
begin 

twindow(bottoll;clrscr; 
writeln('Typ return voor vervolg. 'I; 

. twi OdOlf (.i dden) ; tl rscr' 
writeln('Het aantal letingen is te groot voor het verwertingsprogralla. '); 
writeln('U lOet een serie letingen weggooien. ');writeln; 
writeln ('Hel .axilul aantal letingen toegestaan is tl'. 'I; 
write!n ('De proef bestaat op dit IOlent uit ',ni,' tetingen. '); 
readln; 

end' 
l.i~dow(bottOl);tlrscr; 
writeln ('Type return yoor yervolg. "; 
twindow 'Iiddenliclrserf 
.ritelnl'tp buidlge eeetgegevens:"Jwrileln; writeln; 
wrileln('bl: ' ,blp~5:31; 
wileln('sI: ',sl,n5:31. 
readln; 
i:=l;ali:=l;ilr:=l;aantaJ weggegooid:=I; 
apni euw: =true; -{lis opiieu. true is din .iI de operltor lIog steeds litt .tapPIn} 
while opnieuw do 
begin . . ~:;:r: ~.,~:-l!~lr:fris· vaor wissen resp, stappen, til ¥erYolglns return. "; 

wite ('Voor verdergaan naar de ¥olgende leting type aileen return. 'I; 
twindow(.iddenl; 
drser; 
writeln ('Keting nuuer: . ,iI; 
writeln; writeInC'Het aantal opgeslagen leetwaarden is nUl ',ni-aantal_weggegooidlj 
writeln; writeln; 
writeln ('6eleten krachl: ',eeetarray[i,11:S:3,' 
tid tl!lo ('Seaetl!ff breedb: ',aeehrray£i ,21:5:3, ' 
writeln ('6eleten dilte: ',lIetarrly[i,31:5:3,' 
writeln; writelnj 
writeIn('Wilt u deze 3 leetwaarden weggooien? '" 
readin Hnvoen; 
if (invoer='j') or (invoer:'J') then 

Ilewton'l
') , I. ; 

.. '1; 

he91~=i+l; (niet .egschrijven in hulparriY) 
aantal weggegooid:=aantal weggegooid +1; 

end; - -



if (invoer=") then 
begin {wei wegstbrijven in hulparray} 

for k:= 1 to 3 do hulparray[ali,kl:=leetarray[i,kl; 
ali:=ali+l;alr:=alr+lii:=i+l; 

end; 
if (inyoer:',') or (inyoer='S') or (i)ni) then 
begin 

opnieu.:=false-
Ihi~e i < (ni+l) do (resterende I,tingen .egschrijven naar huiparray) 
begin 

for k:= t to 3 do hulparray[ali,kJ:=leetarray[i,kJ; 
ali:;:ali+l; 
aln=nr+1; 
i:=i+l; 

end; {Ieetarray vullen let de laarden van hulparray} 
f~ i:~l to ali do for k:=l to 3 do teetarray[i,kl:shulparray[i,kl; 
n1l= .. 1-1; 
nr:=alf-I; 

end; 
end; 

end; 
end; {verander} 

(tf ..... ",.""'tf'tf ... tfffftf'tf.",, •••••• ,., •• tlfffff.tf ... 'ffftfllfllftf) 
{flf •••• lftf.ff'ftf'lfffftffftff.lffff.ff.fflff ••• flflfffllfll.ltftf'ltf.lffff} 

procedure laak_fbs (ni:integer; nr:real; teetarray:TarraYib1p,slp: real;fbsnaa.:Tfilenaal); 

{fff op., Een FIS file is een datafile, .aarvan de indeling vastgesteld is} 
{ door de schrijver van het verwerkinQsprOQra.li. } 
{III prec. 'ni' en 'nr' zijn het aantal leting!n resp_ in integer en real. } 
{ '.eetorr.y' Is een array var. 18e blj 3 let reals. } 
{I'f postc.Er is een 'F8S' file aangelaakt op drive 8, die aile trekproef- } 
{ gegevens bevit. } 

var ~.,sl: 
l,l: 
fbs: 
foute _ fi 1 enaa.: 

begin {Iaak fbs} 

real; 
integer; 
Hile; 
boolean; 

bindowltop); 
.rite('ffili. DATATAKER TREKPROEF .I •• fll 
assig" (fbs, 'b: '+fbsnaal+'.FBS'); 
ronte !fbsl; . 

aan.aken .eetfile 

t.indowllidden)· 
Iriteln ('Aantai inoevoerde teet.larden lincl. bl sl) : ',ni+t); 
elrscr; gotoxy (5 5J; 
.ritein {'De FBS-iile ',fbsnaa., ' lord! nu gesaved •••• 
t.indo. (bottol);clrscr; . 
writein('Even geduld s.v.p. "; 
write (fbs,nr,blp,slpl; 
for i:=1 to n1 do 

"; 

"; 

for j:= 1 to 3 do write (fbs,leetarray£i,j]); {schrijf de laarden vanuit de array leg naar de fbs-file.} 
close (fbs';gotoxy(l,l); 
tlindow (lidden)'clrscr;gotoxy(S,81; 
Iriteln('Oe FBS file' ,fblnaal,' is ,esaYed. 
tlindow (bottOl); 
writeln('Druk up return yoar yervDIg. 
write(' 
readln; 

:< ad; {taakJbs} 

'I; 

.) ; 
'J; 

(ftfflff'ftflflflllffftfffffftfftfffftf'ftfffffff ...... I.'lflfffff.tflf.,.fftf} 
(lff ••• f".f'.lflf •••• ,fflff •• f' •• I.II.lftf •• lfffff ••••• f •• ffffflfffftfftfffl.) 
. . -

procedure lindtenu (Yir tillle_prograll.: bDDlean); 

Vif foute inyoer: 
"i,erri : 

invoer: 

boolean; 
ilt.; 
Tstnng; 

begin 
hlindowltopl i 
write('ftfll' IATATAKER TREKPRDEF Iff"11 eindlenu 'J; 
foute_invoer:=true; 
while foute invoer do 
begin -

tlindowlbotto.'; 
write{'Toets 1 of 2 in, en vervolgens return. 'I; 
wile!' '); 
t.indow C.idden);clrscr; 
Iriteln ('Eind.enu: 'J; 
totoxy'S,S) ; 
write('1 HOofdtenu VDor ten nieu., proef. '!lgotoxy(S,71; 
lrite('2 Einde progr .... , 'eer terug na.r IUS. '). 
,ataxy (2, 11); 



write (' U .. bun: "; 
read H nvoer I; 
check (invoer 'i ',foutt invoer); 
if invoer=" then foute·invoer:=truej 

end; -
val linvoer,i,errl; 
if i=2 then elnde.progralla:= truej 

end; 

{ffttlttt'fffffl'fffff"ffftlflllltlfffl'flfffftf"lftfffffflff'ff'lffflfll'tf} 
{tiffttffffff'fffff'ffffffffffffffffffffffffffffffffffftf't'f"ftfff'tftfl"ff} 

begin {hoofdprogralla} 
ti telpagina; 
~toppen :=false; 
while not stoppen do 
begin 

start (bl,sl); 
proefdtfinit!e(Fstart,bstart

i
Fstop,COI.regell,cOI rtge12,cOl.rege13,cOl.rege141; 

teten(alr,all,leetparenlbl,s ,fstart,bstart,FstopT; 
Yerander(leetparen,bl,sl,ali,alrlj 
clrscr;wrihln; 
laak.lgg(col.regell,cOI.regeI2,cOl regeI3,cOI.rege14,filenaall; 
laak fbs (all,al'1Ieetparen,bl,sl,tilenaallj 
eindienu (stoppen" 
rlclo; {sluiten van de srieele pDort} 

end; 
gotoxy (5,5); 
twindoll (origin)'clrscr; 
IIriteln ('Sedankt voor uw aandatht en tot de volgende keer. 'I; 

end. 



type 
{types voor procedure "kadera} 

Color = 1 •• 15; 
CARDINAL = integer; 
Point:: RECORD 

II, Y : integer; 
end; 

raal = (top,lidden,bottol,origin,hulp); 
{einde types voor tader} 

standaardarray = arrayfl •• SASl of real; {standaardvorl van array} 
{arrav[l] Nordt eserveerd voor de Nerkelijke arraygrootte} 

.axstring :: string 1; 
stringSI = string[ ; 
ItringS = string[S]; 

(types voor procedure ahaalstring') 
TextS~ring :: STRING tStringSize]' 
FunktleToetsen= CF1, F2, F3, F4, FS, FA ,F7, FB, F9 tFII, 

NUll Karatter, 
leftArroN

t 
RightArroN, UpArrow, DONnArrON, 

HOle, End oets PageUp! PageOoNn, 
ins, leI BackSn Ctr A, . 
Tab, ShiitTab,-Etr C,-Esc, Return'; 

(einde'types 'haalstrin,'} -

string9 = strin9[9]' 
strinq255 = str1ng[15S]; 
drive": 'A' •• '8'; 

var 

(f de functietoetsen links fl 
If lege of etn karaktertoets II 
(f de cur5orbesturingstoetsen fl 
(f regel- en scherlsprongen f) 
(f uplaak toetsen f) 
If oyerige funktietoetsen I) 

key: string[1]; 
regell,rege12,rege13,rege14:Tstringj {Tstring is gedeclareerd in lodeI4.} 
naarde:realj 
i,;linteger' 
fun:funktie!oetsenj 
fout : integer; {foutstatus bij haalstring} 
jn : 5trin9[11; 

DatuI: 5tring(61j (jjaadd} 
Merkstoffnualer: string[7); 
ftateriaalsoort: strino[40J; 
Plaatdi ite: string[7]; . 
Richting: string[2]' 
Herknast: string[41)j 
Operator: string[411' 
Projectleider:stringi411; 
BanKsnelheid:string[7]' 
Opaerkingenl:string(51); 
ap.erkingen2:string[Sllj 
OPlerkingen3:string[SI1'j "erk treibank:strinQ[25 ; 
type-bank:strin9[251' 
seriinuI.erlstrlng(li)· 
datatakerproef:stringCilj 
cOliandoregel:string[2IJ; 

t .... f"fffff'ff'. procedures I functions ffffff'fffff"'''') 

PROCEDURE Kaderllibovenx 1 liboveny, reonderx, reondery : integer; 
kleur I l;olor'; 

tfTekent ten kader let .-coord en y-coord vln de linkerbovenhoek II 
(fen van de rechterbenedenhoek. Scher.afletingen 79124. Kleur in tt ,eventl 

VAR horlijn1vertlijn : CHAR ; 
YAR j : CARuINALi 

n : INTEGER; 
,laatsl,plaats2,plaatsl,plaatI4 I Point, 
VAR punt I Point; 

PROCEDURE Yertilijn(xcoord:CARDINAL)j 
JE6IN 

,unt.x:=xcoordj 
fOR n:=l TO Ireondery-liboveny)-I DO 

Begin 
pupt.Y:=plaatsl.y + nj 
6otoXY(punt.x,punt.yl; 
Itrite (vertl ijn) ; 

END
ED; , 

BEGIN 
horlijft:=CHR(196); vertlijn:=CHR(179'; 
TextBackgroundCblackl; 
Tex tCol or (tleurl; 

c.z 



plaatsl.~:=libovenx; plaatst.y:=libovenYi 
plaits2.x:=reonderx; plaats2.Y:=liboveny; 
plaats3.x:=reonderx; plaats3.y:=reondery; 
plaats4.x:=libovenxJ plaats4.y:=reondery; 
6otoXY(plaatsl.x,plaatsl.yl; 
IIri te (CHR (2101l; 
FOR j:=l TO (reonderx-libovenxl-l DO 

IIritelhorlijnl; 
GotoJY(plaats4.x,plaats4.y); 
lIri te (CHR (192) I; 
FOR j:=l TO (reonderx-libovenxl-l DO 

Write(horlijn) ; 

VertiLijn(plaatsl.x)j 
VertiLijnlplaats2.xl, 

GotoXV(plaats2.x,plaats2.y); 
lIriteICHR(191)); 

GotoXVlplaats3.x,plaats3.yll (readlkey);> 
tlri tt! (CHfU2171); 

ODI 

pr~edure invot!rstherllkleur : Color); 
begln 

laderCI,1,SI,3,kleurli 
lader(1,4 81 2 kleur)' 
Kader (1,2I,Oi,24,kleurf; 

end; 

pro~edurt! twindow!raalnr : raall; 
begin 

Cise railnr of 
hulp : window(3,7,79,19Ij 
top : window(3,2,79,3Ii 
lidden : windowt3,Sl79119li 
bottOi : windowI3,2~ 7v 231; 
origin: window(1,1,e.,251; 

end; 
gataXY (1,11; 

end; 

(fffffffUfffllffffUfffffffffffUflffffffffffffffffffHfffUfffffllffff ) 
(f II 
(f FUNCTION TaetsStatus fl 
(f '1 
(I Deze funktie scant of er een toets aangeslagen is: 20 ja dan f) 
II levert hij de waarde TRUE 20 nee dan de waarde FALSE. II 
If Daarna kijkt de funktie 01 deze toets eeR funktie- of cursor- fl 
(f besturingstoets is, en %0 ja levert dan de naal van de funktie- fl 
(f toets terug in de variabele funktieToets. Het ingetikte karakt!r fl 
(I Mordt uitgevoerd in de variabe!e eh. In het geval van een funktie- II 
(I toets bent ch de waarde <esc> (1271. I) 
(' fl 
(ffffffff ... f'fff'f.lf'f"'f'ff""'f .... ""f.'f"f"ff''fflf'f'f"fff') 

FUICTION ToetsStatus (YAR chI CHAR; YAR funttieToet.: FunktieToetsenl: BDDLEAN; 
VAR thl: CHAR; . 
DES!N (' ToetsStatus I) 

ToetsStatus:= FALSE; 
th: = thr (II, 
tht:= tIIr (II; 
funktieToets:= lull; 
IF KeyPressed THEN 

"1E6UI 
funktieToets:= Karakter; 
iead (Kbd t cbJ' 
ToetsStatus:= tRUE' 
IF (eh " 127) AND KeyprKsed TIlEN Read (Kltd, otl; 
CASE Ord (chi OF 

3: funktieToets:= Ctr C; 
Bt funktieToets:= Bac(Sp; 
9: funktieToets:= Tab; 

13: funktieToets:= Return; 
24: funktieToets:= Ctr I; 
27: funktit!Toets:= Est; 
1 •• 2, 4 •• 7, 11 •• 12, 14 •• 23, 25 •• 26, 2B •• 31:BESIN 

END! (f CASE .1 
CAS!: Ord (chll OF 

15: funktieToets:= ShiftTab; 
59: funktieToets:= FI; 
'I: funttieToets:= F2; 
61: funktieToets:= Fl; 

chI = enr (II; 
funktieToets:= Null; 

E1B; 



62: funktieToets:= F4; 
63: funktieToets:= F5j 
64: funktieToets:= F6; 
65: funktieToets:= F7; 
66: funktieToets:= F8j 
67: funktieToets:= F9' 
68: funktieToets:= Fli; 
71: funktieToets:= Hole; 
72: funktieToets:= UpArrOlj 
73: funktieToets:= PageUPI 
75: funktieToets:= leftArroM; 
77: funktieToets:= RiQhtArroMI 
79: funktieToets:= EnoToets; 
BI: funktieToets:= DownArrow; 
81: funktieToets:= PageDown; 
82: funktieToets:= Ins; 
83: funktieToets:= Del, 
3, 16 •• 511 84 •• 186: funktieToets:= Null; 

END; (I CAS~ f' . am; . 
END; (f ToetsStatus I) 

PROCEDURE Beep; 
BESIN (f Beep II 

Sound (2".1; 
Delay nlll; 
Sound (8511; 
Sound UIBI; 
HoSound' 

END; (I Beep fl 

PROCEDURE Quit {YAR funktieToets: FunktieToetsenl; (I als control- C ingedrukt wordt, I) 
BEGIN (I Quit II 
END; (f Quit fl 

PROCEDURE HaalString (x, l' (f coordinaten van de beginpositie II 
.ax en If laxilale lengte van de string fl 
deciuien INTEGER; (f aarltal decilalen van real gttal I) 
capsLock, (I TRUE voor uppercase uiboer II 
nUlerieK, (I TRUE als string een gehl is II 
haalReal, (I TRUE als getal een real is I) 
positief : BOOlEANj (I TRUE als geta1 positief is fl 

YAH xString : Text5trlng; If bevat de In- en uitvoerstring f} 
YAR rWaarde : REALJ (f bevat de real in • en uitvoerwaarde f) 
YAH iMaarde, (f bevat de integer in- en uitvoerMaardel) 

fout : INTEGER' II bevat de foutcode uit de funktie Val fJ 
VAR funktieToets: Funktietoetsen); (f bevat de gebruikte funktietoets f) 

liAR ch, cht, 
punt : CHAR; 
cursorAttr : BYTE; 
i 
p~sitie : INTEGER; 
insertFlag : BOOLEAN; 
.aakSc.hoon, 
.erk5tring : Text5tring; 
printBaren, 
.getalKar : SET OF CHAR; 

PROCEDURE PlaatsCursor; 
liAR ch 1: BYTE' 
1E61N (I PlaaisCursor II 

8otoXYlx + positie, ,I; 
END; (I PlaatsCursor ') 

PROCEDURE PlaatsString; 
1E61N (f PlaatsString f) 

6otolY Ix + 1 y)' 
Irite (.aakSc~DOnJi 
taloXY hi + I, yl' 
Irite (MerkStrin9Jj 

EMD; (f PlaatsStrlng II 

1EG1. {f HaalStrin~ II 
printBaren := [ ' •• '}'l; 
g,talKar := ['I' •• '9']; 

punt:= ehr (2511; 
cursorAttr:= SFI' 
insertFlag:= FAl~E; 

(I bevat het op te nelen karatter en een reserve " 
If bevat het punt karakter f) 
(f bevat het attribuut voor de cursor (zwart op witl I) 

(I geeft de positie van de cursor in de string aan I) 
(I TRUE als een insert tOllando gegeven fl 
(I geeft een lege regel en een lengte .arkering I) 
(f neelt de ingevoerde karakters op I) 
(f bevat de prlntbare karakters II 
(I de toegestane karakters VDOr de invoer van een getal I) 

(f initieer de karaktersets I) 

fillChar (u.kSchoon, SizeDf (u.kSchoonl, puntl; 
aaakSchoon [Il:= Chr ("axlen); 
(I indien tHHIig getal converter en II 
IF nu.eriek THEN 

(I zet liakSchoon vol punten f) 
(f lengte .aakSchoon is .axLen f) 

BEGIN 

Co2 



IF (haaIReal AND (rWaarde: 1.1») OR «(NOT haalreall AND (ilaarde : II) 
THEN xString:: " (4 converteer nullen in een lege string II 
ELSE (I converteer getallen in een string 'guivalent I' 

IF haaIReal THEN Str (rlaarde: laxLen: decilalen, xStrlngl 
ELSE Str (iMaarde: laxLen t xStringlr 

IF (haalReal AND (Pos (',', xString' = III THEN ge alKar:: getalKar + [',']; 
(t als de punt nOQ niet in xString zit, dan opnelen in getalKar f) 
IF (NOT positief AND (Pos ('.', x5tringl = III THEN getaIKar:: getalKar + ['-'l; 
(4 als alnteten nag niet in xString zit, dan opnelen in getalKar II 

END-
IF length (x5trin9) } laxLen THEN xString [11:= Chr (Iaxlen); 
(I kap de string af tot _axlen I) 
werkString:= xString; (4 stop de invoerstring in de wertstring II 

positil:= I, (I ZIt de cursor op de lerste bezette plaats fl 
MHILE lerkString [positiel = ' , DO positie:: positie + 1; 
IF IerkString = 'f THEN positie:= 1; 
6otolYCx, y)' 
lIrite(Chr ul)); . 
6otoXY(x + IIxLen + I, y); 
Ifrite(Chr (17)); 
PlaatsStringj 
'liatsCursor; 

REPEAT (I tot fl (Hel~), f2, PageUPl PageDown, Return of Escape ingedrukt is f, 
WHILE NOT ToetsStatus (ch, funttieToetsl uO BEGIN (I geen aktie II END; 
(I lacht hier tot een toets ingedrukt is II 
IF (insertFlag AND (NOT (funktleToets IN [Ft, Karakter, Escl))} 
THEN 
BESIN 

funktieToets:= Null, 
Beep; 

END (f als in de vorige loop de insert flag gezet is .ag alIteR f) 
(f een van deze toetsen gebruikt Morden. fl 

ELSE insertFlag:= FALSE; 
CASE funktieToets OF 
{ Fl : HelpScheraj } 
Karakter : IF ch IN prlntBaren THEN C, neel het karakter op in de string I) 

BEsrN 
IF «NOT nu.eriek) OR (ch IN getalKarl OR 

«ch : lerkString [positie]) AND llch : " ') OR (en: '.')))) 
THEN 
BESIN 

IF capslock THEN cn:: UpCise lchl; 
IF positie (= length (MerkStringl 
THEN 
BEGIN 

ch1:: lertStrin9 [positie); (I beMaar het karakter fl 
MerkStrin9 [posltiel:: ch; 
IF (nu.erlek AND (Pos ('-' t lerkStringl ) 1') 
THEN 
BESIN 

Merk5tring [positie]:: ch1; 
positie:= positie - 1; 

ENIl' EHD t 

ELSE 
BEGIN 

MerkStrinv:: Cancat (lerkString,_chl; 
IF (nulerlei AND (Pos ('-', .er15tringl ) 1)) 
THEN 
BESIN 

Delete (werkString, POI ('-', .erkStrin,l, tl; 
positil:= positie - 1; 

END' 
EID' ' -,- ',-'0' 

poslti.:: positil + 1; 
END 
ElSE Jeep, . 

EID 
ElSE Beep; 

ltftArrol : BEGIN 
IF positie : 1 THEN Beep 

ELSE positie:: positie - 1; 
END' 

RightArrOl: BEGiN 
IF (positie > length (IIrkStrin9») OR (positie : IIxlenl) 
TIiEN Beep 
ElSE pos1tie:: positie + t; 

: ~~iN tfolt 
posi tie:: 1; 

£liD' 
EldToets : BEGiN 

If length (ltfk5tring) )= _axLen 
THEN positie:: length (lefkString) 
ElSE positie:: Length (ltfkString) + t; 

.... 



END-
Ins : BEGiN (I laak een plaats open yoor een karatter en I) 

insertFlag:: TRUE! c. zet de insert ylag .1 
Insert (' " werk5tring, pOlitiel; 

END; 
Del : Delete IwerkString, pOlitie, 1'; 
BackSp : IF positie : 1 THEN Beep 

ELSE BEGIN 
positie:: positie - 1; 
Delete 'werkString, positie, I'; 

END; 
Ctr_l : BEGIN (f veeg de hele regel schoon I) 

werkString:= "j 
pOlitie:: 1; 
IF lIuleriek THEN 
BEGIN 

IF blalReal THEN rWaarde:: .,. 
ELSE iWaarde:: I; 

END .• 
END' 

ttr C : Quit (funktieToets); 
END; tl CASE I) . 
IF lIuleriek THEN . 
BEGIN 

IF ((NOT positiefl AID (Pos ('-', werkString) : 1'1 
THEN getalKar:: getalkar + ('-'] 
ElSE getalKar:= getalKar - [,-,]. 
IF (haalReal AND (Pos ",', werkString) = III 
THEN getalKar:= getalKar + [', ') 
ELSE getalKar:= getalKar - [', 'l; 
If pas de toelaatbare karatters aan II 

END; 
IF (Length 'werkStrinQI > laKLen) THEN werkString:= Copy (werkString, I, .axLenl; 
IF pOlitie ) lax Len TMEN positie:= laxLen; 
PlaatsStri ng i 
PlaatlCursor; 

UNTIL funktieToets IN [F2, UpArrow! no.nArrow, PageUp, PageDown, 
Tab. ShiftTab, Esc, Return]; 

(I wacht tot een van deze toetsen ingedrukt i~ II 

IF in~ertFlag THEN Delete (werkString, positie, tl; 
FillChar (laakSchoon, SizeOf (laakSchoon), • ',; 
laakSchoon Cll:: tnr (Iaxlenl; 
BotoXY (x, yl; 
IIrite (' ); 
6otoXY(x + lax Len + 1, yl; 
IIritel' .~; 
PlaatsStnng! 
IF funktieToets IN [Fl, F2, UpArrow1 DoMnArrow, PageUp, PaQeDown, 

Tab, ShiftTab, Keturn] THEN . 
BESIN (I xString lIiet verbeteren als E~c of Ctr-t ingedrukt is I' 

IF nUleriek THEN 
BESIN 

i:= l' 
FOR ptisitie:= I TO Length (wertStringl DO 

IF MOT 'werkString [positie] = • ') THEN (I haal aile spities uit de string II 
BEGIN 

xString [ill: werkString [positiel; 
xString rll:: ehr (i.; 
j:: i + 1; 

END' 
tASE haaIReaI OF 

TRUE I BE61N 
Val (.String, rVaarde J fout); 
Str (rVaarde:laxlen:decililen, IStringl; 

fAlSE: l:li. 
Val (.String, iMaarde, fout,; 
Str (iWlardellixLen, xStringl; 

END' 
END (. CASE ~J' - . 

END 
ELSE 
8E6tN 

xString:= werkString; 
rlfaarde:= 1.1; 
iWaarde:= I; 

END 
END; 
IF (Length (IString) ) IixLenl THEN xString [Il:: Chr (lixlenl; 

END; (I-HaaIString II 

pr~edur' titelpaginaj 
'!g1n -

tllindow(originl; 
tlrScr; 



invoerscher,lcyan'l 
textcolor(whitelj 
tMindow{'iddenl, 
gotoxvI17,41;wrlte(' DATATAKER TREKPROEFPROGRA""A"; 
gotoxy(24,7';write('Copyright 1987, versie 1.11'), 
gotoxyI17t9);Writec'laboratariU. voor o.vorltechnologie T.U.E,'I; 
gatoxy(S,2';write{'inforlatie:'" 
gotoxyCS 13)·writeC'Tel. : 140 - 474521'" 
gotoxy(Si ,121;write('R.H.". Haertens"; 
gotoxy(Sl,131;writeC'begeleiding:"; 
gotoxy!Sl,141;write('ir. L.J.A. Houtatkers'); 
t.indoll(top) ; 
writeC'Datatater trekproefprogral.a Titelpagina'll 
t,indowlbottol'i 
totoXY(21,1Ijwrlte('Druk up return voor vervolg. "I 
read (tey); 
t,indow(originl; 

end; {of procedure titelpaginal 

procedure aggpaginal; 

begin 
bindow(origin)j 
tlrScr; 
invoerscherl(cyan)j 
textcolor(white'j 
t.i ndow I top ) ; 
writel'Trekproef Verwerkingsprogra.la ftetinQgeQevens Invoeren pagina l"i 
twindow(liddenl' . . 
gotoxyI3,1)jwri!e('Invoeren van de letinggeqevensl"; 
gotoxyI3,4Iiwrite{'Datul (jjlldd) :'1; . 
gotoxy(3,51;wr~te('Nerkstoffnuller :'1; 
gotoxy(3,6)jWrlte('"ateriaalsoort : 'I
gotoxyC3,71IwriteC'Plaatdikte sl (II):~'; 
gotoxy(3,9Ijwritel'Richting (t.o.Y. walsricht.1 :'1; 
gotoxyC3,9);write('Herkolst lateriaal :'1; 
gotoxy!3,tll;writeC'Operator :'1; 
gotoxyI3,ttl;write('Projectleider : 'J; 
goto~,13,12);write('Banksnelheid (1l/linl 1'1; 
gotoxy(3,13';lIritel'Oplerkingen : 'I; 
gotoxy(3,14ljllriteC' ;'1; 
gotoxyI3,lSI;write(' :'1; 
hindoll (bottOl); 
write('Type nu de letinggegevens in, elk afgesloten let een return. '1= 
twindowCoriginlj . 

end; {of procedure Iggpagina} 

procedure aggpagina2 Cregell,rege12,regeI3,rege14:Tregell; 

begin 
twindow(originl; 
ClrScr; 
invoerscherllcyan); 
textcolorlwhitelj 
hindow(top); 
.ritel'Trekproef VerwerkinqsproQralla ftetinggegevens lnvoeren pagina 2'1; 

. bindoIiClidden)' -. 
gotoxy(3,l';wriie('Invoeren van de letinggegevens: 'I; 
lotoxyC3,41jwritet'Nerk trekbank :'1; 
90toxy(3,SI;writeC'Type :'); 
,otoxy(3,61;writeC'serienuleer I')' 
fOtoxyC3,71Iwritel'Datatakerproef? IJ/NI: 'I; 
gotoxy(3,91'I,riteln('De g!bruitt! co .. andoregels voor de Datataker zijn:'); 
90toly(1 ,1 Ijwritelregell';gotoxyltl,121;wrlteCrege12); 
lotoxyfl',13)jwriteCrege13);gotoxy(1I,14);writelrege141; 
tlindowlbottOl) ; 
-witel'Type IU de eeUng!Jft.l@Yetls in, elk afgesloten eet ten return.!', 
twindowloriginl; 

end; (of procedure aggpagini2} 

procedure liat_egg (regell,fegeI2,rege13,rege14:Tregel;var eeetfile:Tfilena .. '; 
var 

attoord:string[l]' 
agg : texti {"SS:Jile let datuI, •• ,uplerkingen} 
verteerde_tilenaall boolean; 

begin 
aggpagi nat· 
DatUl:='87i'lt';Merkstoffnuller::'l.1513';ftateriaalsoort:='C4S"Plaatditte:='3', 
Richting:="';HerkOlSt::'ICB';Operator:='dhr. ft. Th. de Sroot';Projectleider::'lr. L.J.A. Houtacrers'; 
Janksnelheid::',. 16';Oplerkingenl::'1!fR ';oplerkingen2:='-';o p.erkingen3:='-'; 
repeat 

twindowllidden); 
haalstringI21,.,6,I,false,false,false,false,datul rwaarde,i,fout,fun); 
haalstring(21,5,711.false,false,false,false,MerkstDffnu .. ef,f.aarde,i,fout,fun); 
'.alstr~ng{21,6,4·1 lfalselfalself.lselfalselftater~aalsoort,rwa~rde,i,fout,funl; 
"alstrlng(24,7,7,I,talse,talse,talse,talse,rlaatdltte,rlaarde,l,fout,funl; 



baalstrinq(3S,8,21'lfalsp,false,falsp,false,Richting,rwaarde,i,fout,funJ; 
haalstringl24,9 C, I false,false,faIse,false,Herkolst,rwaarde,l,fout fun)' 
baalstringI19,le,4e,i,false,false,false,false,Operator,rwaarde,J,fout,funJ; 
haalstring(19,lt,.818}falselfalselfaiselfalselPrajpctleider,rwaarde,i,fout,funl; 
baalstringI28,12,71'ltalse,talse,taIse,talse,Banksnelheid1r.aarde,i,fout,fun'i 
baalstring/19,13,SI,I,false,false,false,false,Oplerkingen ,r.aarde,l,fout,funl; 
haalstring/19,t4,S8,I,faIse,false,false,false,oplerkingen2,rwaarde,i,fout,fun); 
haalstringI19,1515I,',false,false,false,false,aplertingen3,rwaarde,i,fout,fun); 
twindow(bottDl):~lrscr; 
gotoxy{3,l'j.rite/·Akkoord? (J/MI : "i 
akkoord:='M ;haalstring(22,1,l,',true,talse,false,false,akkoord,rwaarde,i,fout,funlj 
t.indowlbotto"j elrser; 
writeC'Verander nu de leetgegevens, en druk op return, 'I; 
twindowllidden) ; 

until akkoord='J" 
~gpagina2 (regell,rege12 regeI3,regeI4'; 
lert trekbank:='lonsanto Houndsfleld'ltype bank::'Tensoaeter Itype w-', 
serienulltr:='9817';Datatakerproet::'~'; -
repeat 

t,indowClidden); 
haaistring(21,4,l',4I,false,false,false,false,Kerk trekbank,r.aarde,i,fout1funl; 
baalstring(21,5,2S,4I,false,f.Ise,faIse,false,type-bank,rllarde i,fout,fun ; 
baalstring 121 ,6, 18iCI,false

i
false,false,false,serienul aer,r.aarde,i,fout,fun)J 

baalstringC28,7,1, ltrut,f. Se,fal5e,false,Datatakerproef,rlaarde,i,fout,fun); 
if datatakerproef='N' then 
ttegin 

,otolr (1',111; 
write n ('niet van toepassing',; 
.ritein (' '); 
writeln (. ',. 
writeln I' 'Ii 

end' 
tliridol (bottoll;eIrscr; 
gotoxyll,lI;lrite I'Akkoord? (JIll: '1; 
akt.oord::·N·;haalstring(22,1,t,',true,faIse,false,false,akkoord,r.aarde,i,fout,funl; 
t.indo.lbottollj clrser; 
write{'Yerander nu de leetgegevens, en druk op return. '); 
hindow(lidden); 

until akkoord='J'; 

t.indow(top); 
.rite('Datataker trekproefprogral.a letinggegevens Opslaan"; 
t.indol(lidden'; 
drser; 
gotoxy(3,1';writel'Dpslaan van leting~egev'ns op datadiskette:'); 
gotoxyI3,31;.riteC·Seeodeerde naa.: ",textcolorlyello.I;.ritel'TKjjIWPP"; 
gotoxy(3,5J;writel'T 'I;texteolorl.hite '.ritel·: duidt op Trekpro!f'I' 
gotoxy(316",textcolorcyelloll;writel'" 'J;textcolor(whitel;lrite{': "ateriaalcode:"; 
goto~yltl,7 jtextcolorllightred);writeC'A ');textcolorlwhiteljwriteC': Alu.iniul·); 
gotoxylll,SI;textcolorllightredl;writeC'F 'Iltexteolor(white';write(': Staal'}; 
,otoxylll,9"textcolorClightred)i.riteC·K ')itextcolorClhiteliwrite(': Koper'); 
gotoxylll,tlljtextcolor(llghtredl;write('" ·,;texteolor(whitel;.rite(': ",ssing'" 
gotoxylll,111;texteolorllightred);write('R ",textcolorlwhitel;write(': Roestvast 5taal')i 
gotoxyI4I,7Ijtextcolor(lightred);write('L ')jtextco}orlwhiteljwritel': Lood'lt 
gotoxyI41,81;textcoiorilightredl;write('N ');textcolorlwhitel;writeC': likkel I; 
90toxy(4I,9"ltexteolOr(lightred,;writel'Z ');textcolor(white);writeC': Zink'l; 
gotoxy(4.,11 ;writeC' ---------- 'II 
gotoxyC48111ljtextcolorllightredliwriteC'D ";textcolorlwhitel,write(': Diversen"; 
gotoxy(3,121;textcolor(yello.ljwrlteC·jj'J;textcolorlwhite';lflte(': jaaraanduiding'); 
iotoxyI3,13Ijtexteolorlyello.I;.ritel· •• ·);textcoiorl.hite);write(': weeknuI.er'lj 
1otoxyI3,141;textcolorCyellow';writel'pp'l;texteolorCwhite',trite(': proefnUllef ViR die ltek',; 

.verkeerde fileniaa:=true; 
,tlhite yerEeerdeJilenaii do . 
. lIegin 

twindowfbottOlI-ClrscrJ . 
gotoxy{3,1);write('Typ de gecodeerde naal in:", 
gotoxy(3,2);.rite!'Druk op return ,oar accepteren van de 1111. 'II 
texteolorlyellow), ",. . ... 

_. r'C::tstring(35ItI8",trUetfalse,false,fal5e,~tf~1~',rWlarde,i,~oui,f~n); 
until copY(leetti e,l,l':' '; 
textcolor(.hitelj 
twindow (liddenl;elrscrfgotoxy(l',l"j 
writeln C'Stop de datad15kette in driYe B van de cOIputer. 'I; 
writeln; .riteln; 
.riteln('LET OP: er IOIt ainstens 3 K byte op deze diskette vrij zijn!'I; 
twindow (botto.ljclrscr; 
.. jteln('Brut op return vaor ,erYotg. 'I; 
readln; 
{SI-} 
assi9n(~g,·bt·+atetfile+'.I66·); 

r~~:!:!ra • then 
begin . 

yerkeerde_filenaal:=truej 
Hep; bMp; ItHPi 



end 

twindow(bottoll;clrscr; 
writeln C'Typ return voor een herhaling van de invoer. 'I; 
twindow(liddenl;clrscr; 
writeln('De door u oegeven filenaal wordt door DOS niet geaccepteerd,'l; 
writelnC'of de dahaisKette zit niet in drive b. 'I; 
.riteln C'Denk ook aan eventuele write-protect !'); 
writeIn; writeln; writeln('Probeer het opnieuw. 'J; 
n~adln; 

else verkeerde_filenaal:=false; 
end; 
{$I+} {afvangen van ·vastlopers· door het invuIlen van een door DDS} 
twindow(bottol';clrscr; {niet geaccepteerde naal,} 
.rite ('Even geduid s.v.p. 'I; 
twindow 'Iidden); 
drscr' 
90toxylS 51' . 
write (,a; tile ·,aeetfile+'.I6S',' IOrdt gesaved up drive I. 'I; 
.riteln 'lgg,datul); 
witeln (lgg,lIerkstoHnuuer);. . 
.riteln 'lgg,Rateriaalsoort); 
.riteln lagg,Plaatdiktel; 
.riteln (lgg,Richting); 
.riteln CIgg,Herkoast); 
wite!n Clgg,Operator), 
witeln Ilgg,Projectlelder)j 
.riteln (lgg,Bantsnelheidl; 
witeln (lgg ,Oplerkingen1'; 
writeln (lgg,oplerkingen21; 
writein (lgg,oplerkingen3li 
writein (Igg,"erk trekbankll 
writeln (Igg,type:bankl; 
writeln l.gg,serienullerlj 
writeln 'Igg,datatakerproefl; 
writeln (199,regel1'; 
writein (lgQ,reQe121; 
writeln (199,regeI31; 
writeln 'lgg,regeI41; 
writeln ('gg, "I; {siven van loze strings o. ruilte te scheppen yoor extra op.erkingen} 
wr!teln (199, "I; {die in het verwerkingsprogra •• a aangelaikt kunnen worden} 
.rltein (199, "I; 
c:lose(.ggl; 
[lrser; 
gotox y (5,51"1 
write('De fi e ',.eetfile+',"6S',' is opgeslagen, 'Ii 
t.indo. (botto.l;elrscr; 
write ('Druk op return voor vervolg'l;readln; 

end; (of procedure .aak_lgg} 



r0 -library 

-----------
Basic communication ~unctions. 

Types: 

r0str - some strina-type which identifies the remote connection 
and de~ines all its settinas 

Procedures: 

-> procedure r00pn (var id: r0str; var lid, err: inteaer); 

Opens a communication. 

Arguments: 
id - input the identi~ication of the connection, 

system-dependent; 
lid - input 
err - output: 

the lenath of id 1n number o~ characters; 
a result code: 

For MS-DOS 
ide 1] .. 
ide 2] \ 

I 
ide 3] I 

o --> communication opened ok 
>0 --> commonication open failure 

id should contain: 
port no (1 or 2) 

UAAT setting (see documentation) 
E3 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit 
A3 2402'1 baud 
83 122'12'1 baud 
33 '12'1 baud 

ide 4] 
id[ 6] 
ide 6] 
ide 7] 

- local echo (1) or not (2'1) 
.. transmit ~low control active (1) or not (2'1) 
- receive ~low control active (1) or not (0) 
- receive parity 

(2'1 - off, , - on (odd), other - leave. unchanaed) 
id[8] - transmit parity 

For shorter strings defaults will be used. 

-> procedure r2'lclo; 

Closes the communication opened by ~00pn 

-> procedure r0g (var byte, timout: inteaer); 

Tries to aet a byte ~rom the communication link. 

Arguments: 
byte - output: 0 •. 266: ascii-value o~ the next byte ~etched 

-1: timed-out, nothina ~etched; 

C3 

timout- input : maximal time in milliseconds to wait ~or a byte 
comina available; 

Remark: 



- r0g will never wait longer then necessary when data 1s or comes 
available; however, when r0g returns with byte--1, approximately 
timout milliseconds have been spend waiting. 

-> procedure r0p (var byte: inteaer); 

Outputs a byte to the communication link. 

Arguments: 
byte - input ascii-value (0 .. 255) to go out 

-> procedure r0gt (var byte: integer); 

Tries to ~etch a byte ~rom the user-terminal. 

Arguments: 
byte - output: 0 .. 255: ascii-value o~ the next byte ~etched 

-1: nothing available 

Remark: 
- r0gt will not wait ~or any data coming available 

-> procedure r0pt (var byte: integer); 

Outputs a byte to the user-terminal. 

Arguments: 
byte - input ascii-value (0 .. 255) to go out 

C3 
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