
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Zoekprocessen in het menselijk geheugen : een model en twee experimenten

van den Eijnde, P.F.H.M.

Award date:
1984

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/058abca1-9f10-40e0-85aa-ca6880a05441


ZOEKPROCESEN lN HET MENSELIJK GEHEUGEN: 

een model en lwee experimenten 

Afsludeerverslag van P.F.H.K. van den Eijnde 

mel begeleiding van L.J. Thijs 

DEEL 2: BIJLAGEN 

Vakgroep PPAD 

Onderafdeling W&Mw 

Technische Hogeschool Eindhoven 

oktober 1984 



Inhoudsopgave: 

§Bl: Hel besluringsprogramma 

SB2: Gebruiksaanwijzing besluringsprogramma 

SB3: Invoergegevens voor realisering geplande 

herkenningsexperimenten 

§Bli: Instruclies voor de proefpersonen 

§BS: Bepalen slarlwaardes modelparamelers direct 

uit de dala 

§B6: Uitteslen CHIKW2 

§B7: Source-listing besluringsprogramma 

bldz.: 

1 - 43 

44 - 51 

52 - 51i 

SS - 56 

S7 - S9 

60 - 64 

6S -90 



1 

£pl: H~t besluringsprogramm~ 

§Bl. l: Inleidi_!!.&, 

In §4 is beschreven aan welke voorwaardes bet door ons gemaakle 

besluringsprogramma moesl voldoen, en welke mogelijkheden bet heefl. In 

deze bijlage wordl de opbouw en de werking ervan besproken. 

Uil praklische overwegingen is hel besluringsprogramma opgebouwd uit 

een aanlal zelfslandig funclionerende programmas. In volgorde, waarin 

ze gebruikl dienen le worden zijn dal: 

- SCRAMS 

-- INTAKT 

- SEQWOR 

- PSYCHO 

Tussen deze 4 hoofdprogrammas, wordl informalie uilgewisseld via 

files (zie fig.Bl.1). Bij de omschrijving van de afzonderlijke 

programmas zal ook de inhoud van deze files aan de orde komen. 

In de volgend § worden de ~ programmas achlereenvolgens beschreven. 

Van SCRAMBLE en PSYCHO zullen slechls de input en de output ler sprake 

komen. Dit heefl twee redenen: 

- De 2 programmas zijn niet door mij gemaakl. 

- Naar alle waarschijnlijkheid behoeven ze binnen hel kader van hel 

geplande onderzoek (zie §1) geen wijziging le ondergaan. 

Voorafgaand aan de in §Bl.~ en par Bl.5 beschreven programmas 

lNTAKT en SEQWOR , worden in §Bl.3 een aanlal variabelen en arrays 

gedefinieerd, die in deze 2 programmas dezelfde belekenis hebben. Deze 

variabelen en arrays bevallen de waardes van de experimenlele 

parameters. 
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<ppcode>.SUM (i-1) LASTEX . SUM <i-1) STIMUL.ASC 

" I • l 
INTAI<,! SCRAMS 

r 1 l l 
<ppcode>.SUM (i) LASTEX.SUM (i) PARTAB.ASC STIMUL.SCR 

.-J 
SEQWOR 

l 
INPSY.ASC 

~J •• 
KARSET.ASC 

J, 

fig. ~..:J._J,_: Tussen de 4 hoofdprograrnmas, (de in dil schema 

onderslreeple woorden) wordl informalie uilgewisseld via 

files (de in dil schema niel onderslreeple woorden) 

NB: gaal er een pijl van de file naar hel prograrnma, dan 

is hel een inputfile voor dil prograrnma; in bet 

omgekeerde geval een outpulfile 

NB: tussen haakjes bij de files slaan de sessienununers 
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§Bl.2: SCRAMBLE 

Inputfile!_: 

<filenaam>.ASC: Dit is een sequential data-file met een willekeurige 

naam en variabel aanlal regels "NR", die door bet progr&.111Da worden 

opgevraagd. Hel file dienl per regel een woord Ci.b.a.: een 

ASCI-slring, zonder spalies) le bevallen. In bel in §5 bescbreven 

experiment werd biervoor bet file SCRAMBLE.Ase gebruikl, waarin op 

alfabeliscbe volgorde de ruim 3400 zelfslandige naamwoorden Czie §4.1; 

Stimuli). 

STIMUL.SCR: Dit is een data-file, dal alle woorden uit. 

<filenaam>.ASC beval, maar dan in pseudorandom volgorde en in blokken 

van 48. Hel dient als input-file voor PSYCHO. 

NB: Omdat bet uitlezen van dit file door PSYCHO slerk lijdkritiscb is, 

wordt in bel file zelf een ASSEMBLER-procedure opgenomen. Daarom kan 

dil file niel door een FORTRAN programma geopend worden. 

- De naam C<filenaam>.ASC) en de lengle van een dala-file, dal al 

aanwezig dienl le zijn, worden opgevraagd. 

- De woorden uil bet file <filenaam>.ASC warden in pseudorandom 

volgorde in blokken van 48 in hel door SCRAMBLE geopende file 

SCRAMBLE.SCR gezel. 

Aan SCRAMBLE.SCR wordl een ASSEMBLER-procedure gelinkl ler 

vergroling van de snelbeid, waarmee hel uilgelezen kan worden. 



§Bl.3: De experimentele parameters 

In deze S worden een aantal variabelen en arrays gedefinieerd, 

die in de programmas INTAKT en SEQWOR Czie §Bl.4 resp. §Bl.5) dezelfde 

betekenis bebben. Elke bier gedefinieerde variabele en array, waarvan 

de naam niet met een "I" begint (bet volgende geldt ook voor INSTRL en 

INSTRT, boewel die met een "I" beginnen.), correspondeerl mel (een 

aantal) experimenlel(e) parameler(s). In INTAKT krijgl zo'n variabele 

(of array) een waarde, die in SEQWOR verder constant. blijft. 

Hieronder volgen de definities: 

NBLOKL, NBLOKT: 

NDIFL,NDIFT: 

IDIFL,IDIFT: 

NIDEML,NIDEMT: 

IIDEML,IlDEKT: 

NABL,NABT: 

(integer) bet totale aantal aanbiedingsblokken, 

waaruit de leerfase resp. testfase is opgebouwd. 

NB: 1 <~ NBLOKL, NBLOKT <= 48 

(integer) bet aanlal verscbillende aanbiedings

blokken, waaruil de leerfase resp. testfase is 

opgebouwd. 

NB: 1 <= NDIFL, NDIFT <= 4 

(integer) een nwmner corresponderend met een type 

aanbiedingblok in de leerfase resp. Lestfase 

NB: 1 <= IDIFL,IDIFT <= NDIFL, NDIFT 

(integer) bet aanlal cycli: een cyclus is een 

seguentiele opvolging van de verschillende 

aanbiedingsblokken (elk type blok eenmaal), in de 

leerfase resp. teslfase 

NB: NlDEML=NBLOKL/NDIFL; NIDEMT=NBLOKT/NDIFT. 

(integer) een nwmner corresponderend met een 

cyclus in de leerfase resp. testfase 

NB: 1 <= IDIFL,lDIFT <~ NDIFL, NDIFT 

(integer array (1:4)) bet totale aantal 

aanbiedingen per blok in de leerfase resp. 

leslfase. 

NB: 1 <= NABL(IDIFL), NABT(IDIFT) <= 999 



TAL,TAT: 

TTL,TTT: 

INSTRL,INSTRT: 

NTYABL, NTYABT: 

ITYABL, ITYABT: 
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(inleger array (1:4)) de aanbiedingslijden (in 

secondes/10) per blok in de leerfase resp. teslfase. 

NB: 1 <= TAL(IDIFL), TAT(IDIFT) <~ 90 

NB: binnen een blok zijn de aanbiedingstijden dus 

constant, tussen blokken kunnen deze varieren. 

Cinleger array (1:4)) de tussenlijden (tussen 2 

aanbiedingen in secondes/10) per blok in de leerfase 

resp. testfase. 

NB: 1 <~ TTL(IDIFL), TTT(IDIFT) <= 90 

NB: binnen een blok zijn de tussenlijden dus 

constant, lussen blokken kunnen deze varieren. 

(logical array (1:4)) per blok of bet wel of niel 

(.FALSE. resp .. TRUE.) voorafgegaan moel worden door 

een inslruclie. 

(integer array (1:4) ) de aantallen types 

aanbiedingen per blok in de leerfase resp. leslfase. 

NB: 1 <= NTYABL(lDIFL), NTYABT(IDIFT) <~ 9. 

(integer) een numrner corresponderend mel een 

lype-code in blok IDIFL, of IDIFT in de leerfase 

resp. teslfase 

NB: 1 <= ITYABL, ITYABT <= NTYABL(IDIFL), NTYABT(IDIFT) 

TYPEAL, TYPEAT: (integer array (1:4, 1:9) de codes van de 

aanbiedingstypes per blok in de leerfase resp. 

leslfase. 

NB: 1<= TYPEAL(IDIFL,ITYABL), TYPEAT(IDIFL,ITYABL) <= 99 



NPTYAL, NPTYAT: 
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(integer array (1:4, 1:9) de aantallen aanbiedingen 

per aanbiedingslype per blok in de leerfase resp. 
testfase. 

NB: NPTYAL(IDIFL,ITYABL), NPTYAT(IDIFL,ITYABL) moelen even ~ijn als 

woordtype 2 of 7 in hel corresponderende aanbiedingstype voorkomen. 

NB: l<=NPTYAL(IDIFL,ITYABL), NPTYAT(IDIFL,ITYABL) <= 999 

MININ, MAXIM: (integer) nwmners corresponderd met hel eerste resp. 

laatsle voor de sessie gereserveerde woord in bet file 

STIMUL.SCR 



7 

§Bl.Li: INTAK.! 

§Bl.Li.1: Inpulfile~ 

<ppcode>.SUM: Dil is een file, dat o.a. de experimenlele ("oude") 

paramelerwaardes bevat, van alle voorafgaande 

experimenlen van dezelfde proefpersoon. De 

proefpersooncode wordt aan de gebruiker opgevraagd. Ue 

experimentele parameters voor bet nieuwe experimenl 

krijgen als default-waardes deze "oude" 

parameterwaardes. 

LASTEX.SUM: 

Verder is op dit file bijgebouden, boeveel woorden van 

STIMUL.SCR de bewuste proefpersoon al gebad heeft. 

Dit is een file, dat de experimentele C"oude") 

parameterwaardes bevat, van bet laatste voorafgaande 

experiment, evenlueel van een andere proefpersoon. Bij 

afwezigheid van bet file: <codepp>.SUM krijgen de 

experimentele parameters voor bet nieuwe experiment als 

defaull-waardes deze "oude" parameterwaardes. 

NB: is op bet data-floppy ook dil file niet aanwezig, 

dan worden deze default-waardes: 0. 
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<ppcode>.SUM: zie "lnputfiles"; Aan dil file worden de Cevenlueel 

door de proefleider gewijzigde) parameterwaardes voor 

de nieuwe experimenlele sessie toegevoegd. Het file 

dient als inpulfile voor INTAKT, mits er na deze 

experimentele sessie nog een volgt. 

LASTEX.SUM: 

PARTAB.ASC: 

zie "Inputfiles"; De Ceventueel door de proefleider 

gewijzigde) parameterwaardes voor de nieuwe 

experimenlele sessie worden over de oude heengschreven. 

Het file dient eersl als inputputfile voor SEQWOR, 

vervolgens voor INTAKT, mils er na deze experimentele 

sessie nog een volgl. 

Dit file beval (na afloop van INTAKT): 

een rijlje labels; elk label correspondeerl met een 

aanbiedingsblok Czie §Bl.3; SEQWOR); de volgorde van 

hel rijtje bepaall de volgorde van de 

aanbiedingsblokken. 

per verschillend label drie parameters van hel 

corresponderende aanbiedingsblok: 

aanbiedingstijd 

tijd tussen twee aanbiedingen 

een integer, die de volgende waardes kan hebben: 

0: aanbiedingstijd = max. aanbiedingstijd 

1: aanbieding wordt na een knopindruk van de 

proefpersoon afgebroken. (mits aanbiedingslijd 

.lt. max. aanbiedingslijd 

2: aanbieding wordt na twee knopindrukken van de 

proefpersoon afgebroken. (mils aanbiedingslijd 

.lt. max. aanbiedingslijd 
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INTAKT is een inleraklief progranuna, dal als funclie heefl : 

- De proefleider le informeren over de "oude" paramelerwaardes: 

dal zijn de waardes van de experimenlele paramelers van de 

laalste voorafgaande sessie van de proefpersoon; of bij een 

eersle sessie de paramelerwaarden van de laalsle door een andere 

proefpersoon verichle sessie. 

- door de proef leider ingevoerde wijzigingen le conlroleren op een 

aanlal kriteria, en vervolgens door le voeren. 

- de aldus verkregen nieuwe paramelerwaardes naar de oulpulf iles 

weg le schrijven. 

- In hel BLOCKDATA--subprogranuna krijgl FILNMS als defaullwaarde: 

DXl:OOOOOO.SUM 

- De variabelen en COMMON-BLOCKS worden gedeclareerd. 

- Een aanlal monitor-parameters krijgen een waarde; hel scherm wordl 

schoongeveegd (zie "CHSCRE"). 

-- eersl wordl gezochl naar een reeds beslaand file LASTEX.SUM; is dil 

niel aanwezig (FIRSPP=.TRUE.) dan wordl een nieuw file mel die naam 

geopend. 

- Hel scherm wordl schoongeveegd, en de cursor op de eersle posilie 

gezel (zie CHSCRE); de proefpersooncode wordl opgevraagd en in 

FILNMS weggeschreven. (zie PPCODE) 

- eersl wordl gezochl naar een reeds beslaand file <ppcode>.SUM; is 

dil niel aanwezig (FlRSES=.TRUE.) dan wordl een nieuw file mel die 

naam geopend. 

De experimenlelc parameters worden in de daarvoor beslemde 

variabelen ingelezen (zie "Formcle paramelers") uil: 

- <ppcode>.SUM; als FIRSES=.FALSE. 

- LASTEX.SUM; als FIRSES=.TRUE. en FIRSPP=.FALSE. 

- Is: FIRSES~.TRUE. en FIRSPP=.TRUE., dan krijgen de experimentele 

parameters de waarde: 0. 
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- Als de gebruiker nog veranderingen in de paramelerwaardes aan wil 

brengen (CHANGE=.TRUE.) worden de parameters mel bijbehorende 

waarden op hel scherm geprojecleerd Czie "NAMGEG"); en vervolgens 

ingelezen Czie "LEES") 

- Hel voorgaande sluk wordl herhaald lol de gebruiker levreden is 

(CHANGE=.FALSE.) 

- Aan de hand van de aanbiedingslype-codes mel bijbehorende 

aanlallen, opgeslagen in TYPEAL resp. NPTYAL wordl bepaald hoeveel 

woorden voor de leerfase nodig zijn. 

NB: voor lype-code 2 en 1 bedraagl hel aanlal benodigde woorden 

maar de helfl van hel aanbiedingsaanlal. Czie §4.3) 

- Aan de hand van de aanbiedingslype-codes mel bijbehorende 

aanlallen, opgeslagen in TYPEAT resp. NPTYAl wordt bepaald hoeveel 

woorden met type-code 9 voor de lestfase nodig zijn. 

NB: Alle woorden mel een andere type-code worden minimaal even vaak 

in de leerfase aangeboden. 

- TELWOR is hel tolaal aanlal voor deze sessie benodigde woorden; mel 

TELWOR en MAXIM, hel in eerdere sessies gebruikle aanlal woorden, 

wordl bepaall welk stuk van SCRAMBLE.SCR (MINIM EN MAXIM) gebruikl 

wordt voor deze sessie. 

- De naam van bet door PSYCHO voor deze sessie aan le maken data-file 

wordl samengesteld uit de proefpersoon-code (~ letters) en NSESSY 

(2 letters). 

De nieuwe parameterwaardes worden naar LASTEX.SUM en 

/ppcode/.SUM weggeschreven. 

- Op grond van de nieuwe paramelerwaardes wordl PARTAB.ASC 

overgeschreven. 

- De diverse files worden geslolen, en de monitorparamelers worden in 

de oude staal herslelt (zie CHSCRE: SETPAR) 
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§81.~.5: Subroutines van INT4K~ 

In deze S worden de subroutines beschreven, welke aangeroepen 

worden door het progranuna: INTAKT . De source files van deze 

subroutines staan op bet de achlerkant van hel floppie "Peterl". Het 

zijn: 

-. 
!l..!!!L~.1.!br_ou_t i ne.:. fi ;le: 

PPCODE DXl:CODEPP.FOR 

SETPAR DXl:CHSCRE.FOR 

POCURS • • • • •• 
ERP ART • • • • •• 
SKLEUR • • • • •• 
ANSWER • • • • •• 
NAMGEG DXl:NAMGEG.FOR 

LEES DXl:LEES.FOR 

LELOFT DXl:LELOFT.FOR 
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In onderstaand schema (zie fig.1.4.4.1) slaal voor iedere procedure 

aangegeven welke andere procedures daardoor aangeroepen worden. 

INTAKT 

J l 1 r l 4 
PP CODE NAMGEG SETPAR ERPART LEES SKLEUR 

r1-i 
ERPART POCURS 

~ I 
EJART LELlFT 

1 
POCURS POCURS 

l n 1 
POCURS ERPART POCURS POCURS 

l 
POCURS 

~: 1.4.4.1 In dil schema slaal door middel van een pijl voor iedere 

procedure aangegeven welke andere procedures daardoor aangeroepen 

worden. 
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PPCOD!: 

De procedure vraagl naar de code van de pp en leesl deze in 

vanaf de terminal in hel array TEXTC14). 

Hierna wordl de code op 2 krileria gelesl: 

aanlal karaklers NK~6 ? 

is hel eersle karakler een leller ? 

ls aan deze krileria voldaan, dan wordl gevraagd, of de code nog 

veranderd moel worden. Zo niel (CHANGE=.FALSE.), dan wordl de 

code in hel array FILNMS gezel op de plaalsen S l/m 4+NK. Aan de 

overige array-elemenlen is in hel hoofdprogramrna Chel 

BLOCKDATA-gedeelle) al een waarde loegekend. Zo ja 

CCHANGE~.TRUE.), dan slarl de procedure van voren af aan. 

Is aan bovenslaande 2 krileria niel voldaan, dan slarl de 

procedure van voren af aan. 

Formele en C0~.91!... variab~_len_;_ 

FILNMS: Op de plaalsen S l/m 4+NK slaal na afloop van de procedure 

een pp-code. Aan de overige array-elemenlen is in hel 

hoofdprogramrna Chel BLOCKDATA-gedeelle) al een waardc 

tocgekend. Uiteindelijk slaal in dil array dan een 

file-naam: DXl:",<ppcode>,(6-NK)x"O",".SUM. 
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Functieomschrijv1ns_: 

De procedure leesl een antwoord vanaf de terminal in in ANSW. Er zijn 

nu 3 mogelijkheden: 

- ANSW="Y": dan wordt LOANSW=.TRUE. 

- ANSW~"N": dan wordt LOANSW'=.FALSE. 

- ANSW heeft een andere waarde: op de terminal verschijnt een 

foutmelding, en de procedure beginl van voren af aan. 

Formele -~n- COMMQ~ variabelen: 

LOANSW: beval na afloop de waarde .TRUE. of .FALSE .. 
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Voordal ik een funcliebeschrijving van de in de file DXl:CHSCRE.FOR 

opgeslagen procedures zal geven, wil ik eersl een voor alle 4 

belangrijke opmerking plaalsen: 
De PDPll is aangeslolen op een Gigi-terminal. Men kan mel de 

Oulpulslalemenls (WRITE, TYPE ,PRINT) ook niel-schrijf-opdrachten aan 

deze lerminal doorgeven door hel wegschrijven van een zogenaamde 

command-slring, d.i. een slring, welke beginl mel een (ESC) <= 033 

octaal). Zulke Commands kunnen bijv. zijn: bet wijzigen van een 

SETUP-parameler, zoals: de kleur van bel beeldscherm (zie SKLEUR); of 

bel wijzigen van de cursorpositie (zie POCURS); of bel schoonvegen van 

een aanlal regels van hel scherm (zie ERPART). Voor verdere informalie 

zie .. Gigi,VKlOO: Installalion and owner's manual ... 
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Fun_c_U~omschrijyin_g_;_ 

Wil men een of meer van de andere procedures van het file 

DXl:CHSCRE.FOR gebruiken, dan moet men in hel hoofdprogramma aan hel 

begin SETPAR(.TRUE.) aanroepen en aan hel einde SETPARC.FALSE.). De 

gevolgen hiervan zijn: 

- ESC krijgl de waarde "033" oclaal 

Als PARSET=. TRUE.: .. 

- De scroll-mode (SM) wordl SM=3; dil heefl lol gevolg, dal: 

Als de cursor op de ondersle regel van bet scherm slaal, en 

(RETURN) wordl ingedrukl de cursor naar hel begin van de 

bovensle regel springl. 

- Alle regels op hel scherm blijven ongewijzigd lol er overheen 

wordl geschreven. 

- hel scherm wordt schoongeveegd. 

- De cursor koml links boven op hel scherm le slaan 

Als PARSET~.FALSE: 

- SM=2; dil heefl tol gevolg, dal: 

- Als de cursor op de ondersle regel van hel scherm slaal en 

(RETURN) wordl ingedrukl, alle regels een regel naar boven 

schuiven; Boven verdwijnl dan een regel, en onder koml er een 

bij. 

NB: SM=2 is de defaull-waarde. 

Cursor en bijbehorende eigenschappen als kleur warden weer in de 

oude loestand gebrachl. 

- De cursor wordl aan hel begin van de 20e regel gezel. 

E.~~le en COMMQ~ variabelen: 

PARSET: moel bij de eersl aanroep de waarde .TRUE. hebben; bij de 2e 

aanroep de waarde .FALSE;. 

ESC: verkrijgl na aanroep SETPAR de waarde "033" oclaal. 
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Deze procedure zet de cursor op de gewensle plaals op bet scherm. 

Deze plaals wordl bepaald door een regelnr. PL, en een kolomnr. PC. 

ESC: heefl waarde uo33u oclaal; zie SETPAR 

PL: moet bij aanroep procedure hel gewensle regelnr. bevalten. 

NB: PL.LE.23 
PC: moel bij aanroep procedure hel gewensle kolomnr. bevallen. 

NB: PL.LE.SO 

Veegl een rechlhoekig deel van hel scherm schoon; nl. de rechthoek 

mel hoekpunlen: (PL,PC), (PL,80) (PL+NLINE-1,PC), (PL+NLlNE-1,80). Dil 

geschiedt door NLINE keer de volgende slappen le herhalen: 

De cursor wordt mel behulp van de procedure POCURS gezel op de 

posilie PL+I-1,PC. 
De regel wordt vanaf deze positie lot aan hel eind schoongeveegd. 

1~1+1 

Formele en COMMON Y.!!.}!be!.e.!!.: 

PL: regelnr. van bovensle regel, waarvan een gedeelle moel worden 

schoongeveegd; O~PL~23. 

PC: kolomnr. van de meesl linkse kolom, waarvan een gedeelle moel 

worden uitgeveegd. 

NLlNE: aanlal regels, waarvan een gedeelle moel worden schoongeveegd. 

ESC: heefl waarde oclaal .. 033"; zie SETPAR. 
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SILEUR --·· 
Funclieomschrijving: 

Deze procedure wijzigl de kleur, waarin de oulpul op hel 

scherm wordl geschreven. Er ziin 8 mogelijke kleuren. 

Formele en COMMQl!...!.!!"J~bel!~= 

ESC: 

KLEUR: 
heefl de waarde "033" oclaal (zie SETPAR). 

afhankelijk van de waarde van KLEUR wordl de schrijfkleur 
bepaall: 

KLEU_R: s c It~ i j f kl_El_\!r.!.. 

30 zwart 

31 rood 

32 groen 
33 geel 

34 blauw 

35 magenla 

36 cyaan 

37 wil 
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We kunnen twee gevallen onderscheiden: 

- FIRSQ=.TRUE.: Op de eersle 3 regels van bet beeldscherm wordt in 

geel de omschrijving gegeven van een aantal 

experimentele parameters (zie §Bl.3), en in groen de 

oude waardes ervan. 

- FIRSQ=.FALSE.: Op de regels 4 t/m 22 van bet beeldscherm wordt in 

geel de omschrijving gegeven van de overige 

experimentele parameters (zie §Bl.3), en in groen de 

oude waardes ervan. 

Formele en COMMON yariabelen: 

Alle met de experimentele parameters corresponderende variabelen en 

arrays (zie §Bl.3.) 

FIRSQ: (logical) a.h.v FIRSQ wordl bepaald of de eersle 3 of de 

overige regels beschreven moelen worden. 
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functieomschrijving: 

We kunnen lwee gevallen onderscheiden: 

Op regel 2 en 3 zijn door NAMGEG de oude waardes van een aantal 

paramelers gegeven. Door LEES warden voor beide regels de volgende 

stappen doorlopen: 

- de foulmeldings--regel (regel 23) wordt schoongeveegd (zie ERPART); 

PARNEW wordt op 0 geinitialiseerd; en de cursor wordl op de bewuste 

regel op positie 30 gezet (zie POCU~S). 

- de door de gebruiker ingetyple gegevens warden ingelezen. 

NB: is alleen een <RETURN> ingelypt, dan blijven de mel de regel 

corresponderende gegevens ongewijzigd (label 100). 

- de ingelezen gegevens warden getest op een aanlal kriteria (zie 

§Bl.3). Er zijn nu twee mogelijkheden: 

- ge ingelezen g~evens vol<!9en a~-<!.~stel~e cri!eria: 

- er wordl gesprongen naar label 90 

- de ingelezen gegevens worden in de met de regel (IREGEL=2, of 

3) corresponderende variabelen ingelezen. 

- er wordl naar label 90 gesprongen (einde subroutine) 

- d~ inge}.ezen gege_vens voJ__goe.P.._ni.et aan d.!_gest_.!lde __ £.~il_!~ia: 

- er wordl afhankelijk van hel incorrecte ingelezen gegeven 

gesprongen naar label 1100 t/m 1200 

- op regel 23 wordl in rood een foulmelding gegeven 

- er wordt naar label S gesprongen, zodat alle slappen van 

voorar aan doorlopen warden. 
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REGL23-=.FALSE.: 

De overige experimenlele paramelerwaardes warden ingelezen, 

geconlroleerd, en loegekend aan de daarmee corresponderende variabelen 

en arrays. Dil gebeurl door eersl voor de leerfase en vervolgens voor 

de lestfase de subroutine LELOFT aan le roepen. 

Alle mel de experimenlele parameters corresponderende variabelen en 

arrays (zie §Bl.3.) 

REGL23: (logical) a.h.v REGL23 wordl bepaald of de mel regel 2 of 3 

corresponderende gegevens of de overige gegevens ingelezen 

moelen warden. 
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- de cursor wordl op regel PLO gezel. 

- er wordl NUIF maal (corresponderende mel hel aanlal 

aanbiedingsblokk.en in de beschouwde fase) de volgende slappen 

doorlopen. 

- de foulmeldings-regel (regel 23) wordt schoongeveegd. 

- de cursor wordl 2 regels lager gezet op de eerste posilie. 

- PARNEW wordt op O geinitialiseerd. 

- de door de gebruiker ingelyple gegevens worden ingelezen in 

LINST, DKOM (dit is een dummyvariabele, die een komma opvangl.), 

en PARNEW. 

NB: wordt alleen een <RETURN> ingelypl (INT=O> dan wordl naar 

label 2500 gesprongen; de met deze regel corresponderende 

paramelerwaardes blijven ongewijzigd. 

- de ingelezen paramelerwaardes worden op een aanlal krileria 

gelesl (zie SBl.3); er zijn nu twee mogelijkheden: 

- ~~J..!l.&~1~...&.eMVe..!!.LY.Q;tdoen_ _ _!!!l_~e geslelde ~_rile ti a: 

- er wordl gesprongen naar label 2120 

- de ingelezen gegevens worden in de met de regel 

corresponderende variabelen ingelezen. 

- er wordl naar label 2500 gesprongen (einde subroutine) 

- de ing_elezen _g~evens voldoen.Jl.t~t aan de_g!!Sl_!lde_srilerl!.: 

- er wordt afhankelijk van hel incorrecte ingelezen gegeven 

gesprongen naar label 3100 l/m 3400 

- op regel 23 wordl in rood een foutmelding gegeven 

- er wordl naar label 2015 gesprongen, zodal alle slappen van 

vooraf aan doorlopen worden. 
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SBl.5: SEQWOR 

§Bl.5.1: In2._Utfil!_~ 

LASTEX.SUM: Dit is een file, dat de experimenlele paramelerwaardes 

beval, van bet laalsle voorafgaande experiment, eventueel 

gewijzigd door INTAKT (zie §Bl.4) 

INPSY.ASC: Dit file fungeerl als inputfile voor PSYCHO. Hierin worden 

door SEQWOR in de gewensle aanbiedingsvolgorde per woord 3 

gegevens gezel: 

- !:JP.e-cod~ 

nurmner, corresponderend mel een posilie in hel file 

STIMUL.SCR 

- slopcode: de waarde van deze slopcode wordl door PSYCHO 

als volgl geinlerpreleerd: (slopcode =) 

1: woo rd is eersle woord van een aanbiedingspaar 

<= 0: woo rd is laalste woord van een aanbiedings-

paar, of een los woord. 

<= -1: woo rd is laalsle woo rd van een aanbiedings-

blok; de overgang naar hel volgende 

aanbiedingsblok verloopl zonder onderbreking. 

<= -2: woord is laalsle woord van een aanbiedings

blok; na aanbieding van dil woord wordl op hel 

beeldscherm een instruclie geprojecteerd. Pas na 

indruk van een (RETURN) slarl hel volgende 

aanbiedingsblok. 

NB: woord kan levens laalsle woord van leerfase 

zijn. 

<= -3: woord is laalsle woord van de sessie. 
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SBl.5.3: functie_o..!llschrijving 

in de werking van SEQWOR kan men de volgende slappen onderscheiden: 

- declaralie variabelen en arrays 

- declaralie COMMON-blocks 

- openen van de inpul- en oulpul-files. 

- inlezen van de nieuwe experimenlele paramelerwaardes uil bel file 

LASTEX.SUM. 

- wegschrijven van een code (CODEPP) samengesleld uil de code van de 

proefpersoon (4 lellers) en bel nummer van de experimenlele sessie 

naar INPSY.ASC. 

NB: deze code fungeerl laler als file-naam voor bel door PSYCHO aan 

le maken dala-file. 

aanro~_JO~~P...: hierdoor wordt voor elk in deze sessie voorkomende 

woordtype de benodigde hoeveelheid (nog ongebruikle) woorden 

gereserveerd in het file SCRAMBLE.SCR. De voor deze reservering 

belangrijke gegevens worden opgeslagen in MIHATY en TYPEW. 

leerfase: 

- !.!!..Sl~~~~E SEQ~.: Hierdoor worden voor de leerfase per 

aanbiedingsblok de vereisle aanlallen mel de aanbiedingstypes 

corresponderende codes in pseudorandom volgorde in hel VOLGOR gezel. 

NB: In VOLGOR slaal dus na deze aanroep van SEQAAN in de juisle 

volgorde voor alle NIDMBL cycli van NDIFL verschillende 

aanbiedingsblokken zo•n rijlje van aanbiedingscodes. 

- !anroep ~-~hrI.f:.: Uilgaande van de experimenlele paramelerwaardes, 

MIHATY, JUMP, TYPEW, en VOLGOR wordl voor de leerfase in INPSY.ASC 

per (aan de proefpersoon) aan te bieden woord 3 gegevens 

weggeschreven (zie INPSY.ASC). De volgorde, waarin de met de 

gegevens corresponderende woorden in dil files slaan is bepalend 

voor hun aanbiedingsvolgorde. 
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teslfa~~: 

- !!!!!"9..!E...lllM;PTE: per woordlype wordl voor 2 eikaar in de leslfase 

direcl opvolgende woorden van dil woordlype bepaald op welke 

afsland ze slaan in hel file STIMUL.ASC. Deze afslanden worden in 

JUMP bewaard. 

-· NB: in de leerfase is deze woordafsland voor alle woordtypes 1; de 

woordafstand in de leslfase wordl zodanig genomen, dal de 

correlalie lussen aanbiedingsvolgorde van woorden van helzelfde 

type in leerfase en leslfase minimaal is. 

- lweede aanroep SEQAAN: Hierdoor worden voor de leslfase per 

aanbiedingsblok de vereisle aanlallen met de aanbiedingslypes 

corresponderende codes in pseudorandom volgorde in hel VOLGOR 

gezel, achler de aanbiedingscodes voor de leerfase. 

NB: In VOLGOR slaal dus na deze aanroep van SEQAAN in de juisle 

volgorde voor alle NIDMBT cycli van NDIFT verschillende 

aanbiedingsblokken zo'n rijlje van aanbiedingscodes. 

- aa~roep sch.~: Uitgaande van de experimentele paramelerwaardes, 

MIMATY, JUMP, TYPEW, en VOLGOR wordl voor de leslfase in INPSY.ASC 

per (aan de proefpersoon) aan le bieden woord 3 gegevens 

weggeschreven (zie lNPSY.ASC). De volgorde, waarin de mel de 

gegevens corresponderende woorden in dil files slaan is bepalend 

voor bun aanbiedingsvolgorde. 
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In deze S worden de subroutines beschreven, welke aangeroepen 

worden door hel programma: SEQWOR . De source files van deze 

subroutines staan op hel de achlerkanl van hel floppie .. Peterl ... Hel 

zijn: 

TOEWYS 

RANDOM 

ZET 

BREEK 

SEQAAN 

SCHRYF 

JUMPTE 

file_: .. 

DXl:TOEWYS.FOR 

DXl:SBSEQW.FOR 

'' '' ,, 
,, ,, '' 

DXl:SEQAAN.FOH 

DXl:SCHRYF.FOR 

DXl:JUMPTE.FOR 
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In onderslaand schema (zie fig.l.4.4.1) slaal voor iedere procedure 
aangegeven welke andere procedures daardoor aangeroepen worden. 

SEQWOR 

• SEQAAN 

~ 
+ TOEW:iS 

I + JUMPTE 

ZE'.[ BREEK 

i 
RANDOM 

~: 1.4.4.1 In dit schema slaal door middel van een pijl voor iedere 

procedure aangegeven welke andere procedures daardoor aangeroepen 

worden. 
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fuM..U~om.!£hJ.:.iivi.~g_: 

!!~roep TO~JS: hierdoor wordt voor elk in deze sessie voorkomende 

woordlype de benodigde hoeveelheid (nog ongebruikte) woorden 

gereserveerd in bet file SCRAKBLE.SCR. De voor deze reservering 

belangrijke gegevens worden opgeslagen in MIMATY en TYPEW. 

By aanroep van TOEWYS worden de volgende stappen doorlopen: 

- declaralies van variabelen, arrays en COMMON-blocks. 

- een aantal variabelen en arrays worden op een bepaalde waarde 

geinilialiseerd. 

- voor de verschillend aanbiedingsblokken (IDIFL loopl van 1 lol 

NDIFL) wordl per aanbiedingslype hel volgende verichl (ITYABL loopl 

van 1 lol NTYABL): 

- a.h.v. TYPEAL(IDIFL,ITYABL) wordl bekeken uit welke woordlypes 

bet beslaal; WORD(l) en WORD(2) verkrijgen als waarde de code 

van hel linker resp. rechler woordtype. 

NB: beslaal hel aanbiedingslype uil een los woord, dan wordt 

WORD(l)=O. 

- a.h.v. NPTYAL(IDIFL,ITYABL) wordl hel aantal benodigde woorden 

per woordtype (code WORD(l) resp. WORD(2) ) bepaald. 

- deze codes, en bijbehorende aanlallen worden opgeslagen in TYPEW 

en NPTYPW. 

NB: is een woordlype al in een eerder beschouwd aanbiedingstype 

aangelroffen, dan wordl bet voor dil aanbiedingslype benodigde 

aantal bij bet lol nu benodigde in NPTYPW opgeslagen aanlal 

opgeleld; zo niel dan wordl er aan TYPEW een lypecode loegevoegd. 

NB: voor woordlypecodes 2 en 7 boefl maar de belfl van hel 

aanbiedingsaantal gereserveerd te worden (zie §4.3). 
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- de in NPTYPW opgeslagen aanlallen benodigde woorden per type voor 

bel eenmaal aanbieden van de verschillende aanbiedingsblokken 

warden met NIDEML (is bet aanlal cycli van aanbiedingsblokken in de 

leerfase) vermenigvuldigt teneinde de benodigde aantallen voor de 

gehele leerfase te verkrijgen. 

- aan de in TYPEW opgeslagen typecodes wordt de code 9 (afleider) 

loegevoegd. (TYPEW(ITYW) ~ 9) 

- voor de verschillend aanbiedingsblokken (IDIFT loopt van 1 tot 

NDIFT) wordt per aanbiedingslype hel volgende verichl (ITYABT loopl 

van 1 lot NTYABT): 

a.h.v. TYPEAT(IDIFT,ITYABT) wordl bekeken uit welke woordlypes 

het bestaal; WORD(l) en WORD(2) verkrijgen als waarde de code 

van het linker resp. rechter woordlype. 

NB: bestaal hel aanbiedingslype uit een los woord, dan wordt 

WORD(l)=O. 

- voor WORD(!) CI loopt van 1 lot 2) wordt als WORD(!) = 9 bij 

NPTYPW(ITYW) het aanbiedingsaanlal NPTYAL(IDIFL,ITYABL) opgeteld. 

NB: alleen afleiders (code 9) kunnen vaker in de lestfase 

voorkomen als in de leerfase. 

- de in NPTYPW opgeslagen aantallen benodigde afleiders voor hel 

eenmaal aanbieden van de verschillende aanbiedingsblokken warden 

met NIDEMT (is het aantal cycli van aanbiedingsblokken in de 

teslfase) vermenigvuldigl leneinde de benodigde aanlallen voor de 

gehele lestfase le verkrijgen. 

Voor alle woordlypes (ITYW loopl van 1 lot NTYW) warden uilgaande van 

MINIM, MAXIM, TYPEW en NPTYPW de benodigde gegevens in MIMATY, NEXTWL 

en NEXTWT opgeslagen Czie: Form~Je en COMMON varjabelen) 
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formel_!....!n CO~ON vai:!..!bele11_: 

Alle mel de experimenlele parameters corresponderende variabelen en 

arrays Czie §Bl.3.) 

NTYW: 

TYPEW: 

NPTYPW: 

KIMATY: 

(integer) bet totale aantal woordlypes, waaruit de 

aanbiedingslypes zijn opgebouwd. 

·(integer array (1:10) ) de codes van deze woordlypes, 

(integer array (1:10) ) de benodigde aantallen per 

woordlype 

(integer array (1:10, 1:3) ) bevat per woordtype: 

- een nummer corresponderend met bet eerste voor dal 

woordtype in SCRAMBLE.SCH gereserveerde woord 

- een nummer corresponderend met bet laalsle voor dat 

woordtype in SCRAMBLE.SCH gereserveerde woord 

- bet benodigde aantal 

NEXTWL, NEXTWT: (integer array (1:10) ) bevat per woordtype: een 

nummer corresponderend met een voor dat woordlype in 

SCRAMBLE.SCR gereserveerde woord • dat als 

eerstvolgende aangeboden dienl le worden. Cin de 

leerfase resp. testfase) 

NB: In TOEWYS wordt NEXTWL(ITYW) (ITYW loopl van 1 lot 

NTYW - 1) geinitialiseerd op KIMATY(ITYW,1) 

NB: In TOEWYS wordt NEXTWT(ITYW) (ITYW loopt van 1 tot 

NTYW) geinitialiseerd op een nummer corresponderend mel 

bet middelste voor dal woordtype in SCRAMBLE.SCR 

gereserveerde woord: 

(MIKATY(ITYW,1) + MIMATY(ITYW,2))/2 

Dit om de correlalie van een woord tussen 

aanbiedingspositie in de leerfase resp. teslfase zo klein 

mogelijk le bouden. 
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RANDOM -··--·· 

RANDOM geefl ll(AND een pseudorandom bepaalde waarde. lussen IMIN en 

IMAX. Hel maakt hierbij gebruik van de bibliolheekprocedures RAN, en 

SECONDS. 

Formele en COMMON variabe~en: 

IRAHD: krijg een pseudorandom waarde. 

IMIN,IKAX: RANDOM bepaall een pseudorandom gelal: IMIN < IRA <= IMAX 
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De procedure ZET kiest pseudo-random NPTYPE arrayelementen uil van 

een deel Cvoorlaan aangeduid mel een blok van VOLGOR) van hel array 

VOLGOR, dal correspondeerl mel een aanbiedingsblok Deze arrayelemenlen 

krijgen dan de waarde, die de variabele TYPE heeft. De pseudo-random 

keuze koml als volgl lol sland: 

- Mel de procedure RANDOM wordt aselecl mel leruglegging een inleger 

IRA gelrokken lussen MIINVO en MAINVO. 

- Heefl VOLGORCIRA) de waarde "0", dan wordl VOLGOR(lRA)=TYPE. 

Heefl VOLGOR(IRA) een waarde ongelijk "0", dan wordl: 

lRA=(IRA+ll)mod(MAINVO - MIINVO). Deze slap wordl berbaald lol 

VOLGOR(IRA) de waarde "0" beeft. In dal geval wordl: 

VOLGOR(IRA)=TYPE 

NB: Voorwaardes voor bet funclioneren van deze procedure zijn: 

- voor bel aanlal array-elemenlen "NO" van bet bescbouwde blok van 

VOLGOR, dal voor de aanroep van ZET "0" is, geldl: NO~NPTYPE 

- NTOT is niel deelbaar door 11; anders koml ZET in een lus lerecbt. 

formele en COMMON variabele~: 

VOLGOR: 

TY PEA: 

NPTYPA: 

(inleger array (1:1200) )bel array, waarop de procedure 

wordl uilgevoerd. 

(inleger) beval de waarde, die de NPTYPE pseudo-random 

uilgekozen arrayelemenlen van VOLGOR na afloop van ZET 

bezillen. 

Cinleger) hel aanlal arrayelemenlen van VOLGOR, dat na 

afloop de waarde van TYPEA beefl 

MIINVO, MAINVO: (inleger) de indices van bel eerste resp. laatsle 

element van VOLGOR, dat bij bet bescbouwde blok 

behoorl. 
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In de bieronderst.aande bescbrijving van BREEK zal onder een "rijtje" 

steeds verslaan worden: een rijt.je opeenvolgende arrayelementen van een blok 

(zie ZET) van VOLGOR met dezelfde waarde; de "waarde" van bet rijtje is dan de 

waarde van de element.en. 

BREEK lest op basis van een krilerium, wal bieronder nog zal worden 

gegeven, of bet. bet. bescbouwde blok van VOLGOR te lange rijtjes beval. Blijkl 

dil zo le zijn, dan wordl door verwisseling van telkens 2 arrayelement.en 

bewerkslelligd, dat dit niet meer hel geval is. De procedure verloopl als 

volgt: 

Uil VOLGOR wordt geselekteerd: 

bel langsle rijlje: KAXRYl 

bet langsle rijt.je mel een van MAXRYl verscbillende waarde: MAXRY2 

Deze 2 rijljes worden als volgt gezocbt: 

We lat.en de index van VOLGOR, TEL, lopen van KIINVO tol MAINVO. 

St.el bet programma is beland in de volgende loesland: 

- TEL=l;l<KAINVO 

niel: VOLGOR(TEL)=VOLGOR(TEL-1) 

de procedure gaal verder bij label 10 

MAXRYl(l,1-3), MAXRY2Cl,l-3), bebben de volgende waardes: de lengle, 

de index van bel midden, resp. de waarde van bel lol dan loe langsle 

rijt.je en bet. lol dan t.oe langsle rijlje met. van bel eerst.e rijtje 

verscbillende waarde. 



de procedure gaal nu als volgl verder: 

Er wordl geconlrleerd, of TEL.GE.MAINVO; zo ja, dan is hel eersle dee! 

van de procedure afgerond, en er wordl gesprongen naar label 1000. 

zo niel, dan wordt: TELRY=O, TYPE=VOLGOR(TEL). 

TELRY en TEL worden nu nel zo lang mel 1 opgehoogd lol niel meer 

VOLGOR(TEL)=TYPE (d.i. de beginwaarde). We hebben dan een rijlje gevonden 

mel lengte: TELRY; index van bet midden: TEL-1-TELRY/2; en waarde TYPE 

Er kunnen zich nu de volgende mogelijkheden voordoen: 

als TELRY.GT.MAXRY(l.11.: (go lo 600) 

600: - als ni~£_KAX~Y(l,3}=TYPE: (go lo 620) 

620: - MAXRY(2,1-3)=KAXRY(l,l-3}; 

KAXRY(l,1-3)= TELRY, TEL-1-TELRY/2, resp. TYPE (go lo 10) 

600: - al!__}!AXRY(l,3}=TYPE: (go lo 610) 

610: - MAXRY(l,1-3)= TELRY, TEL-1-TELRY/2, resp. TYPE (go to 10) 

- als TELR~=MAXRY(.h.!l: (go to 500) 

500: - al.!__n.!~!_MAXR .. I.U....L.3}=!YPE: (go lo 1125) 

425: - KAXRY(£,l-3}= TELRY, TEL-1-TELRY/2, resp. TYPE (go lo 10) 

500: - als M.A]tRY(l,3}=TYPE: (go lo 10) 

- al_f?J_!!:LRY~MAX~~i!....11.: (go to 400) 

400: - ! . .:!..~. TEL~Y>MAXR)'(2..t!l: 

- als nie!:_,J'YPE:MAXRY(l,3}: (go lo 425) 

425: - MAXRY(£,l-3}= TELRY, TEL-1-TELRY/2, resp. TYPE (go lo 10) 

- .!1.L~PE-=KAX~~J.L~l.:.. (go lo 10) 

400: - al§___!_F;LRY<=;:=~RY(.?....1.J.l: (go lo 10) 

In alle bovenstaande gevallen koml de procedure lerug bij label 10, en 

herhaall zich, tenzij TEL>=MAINVO. In hel laalsle geval beval MAXRY de 

relevanle gegevens van KAXRYl en MAXRY2, en wordt gesprongen naar label 1000. 
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Wanneer de procedure is aangekomen bij label 1000, kan men 2 

gevallen onderscheiden: 

de leng~! van MAXRY2 (MAXRY(2,1)<=3: (go lo 2000) 

Dil is bet aan hel begin van de funclieomschrijving genoemde 

krilerium op grond waarvan geconcludeerd wordl, dat VOLGOR geen 

le lange rijljes beval.Is aan dit krilerium voldaan, dan wordl 

BREEK beeindigd. (go to 2000). 

- ~e leng_!:~!.!!L MAXRY~~~R''Utt.!.> >3: (go lo 1300) 

De arrayelemenlen, met indices MAXRY(l,2), MAXRY(2,2), d.i. de 

middens van MAXRYl resp. MAXRY2 worden onderling verwisseld. 

Hierdoor worden beide rijen opgesplilsl in elk 2 deelrijen mel 

lengle<=MAXRY(l,1)/2 resp. <=MAXRY(2,l)/2. Hierna wordt de 

procedure herhaald (go lo 5). 

(integer array (1:1200) ) In dit array worden door 

BREEK in hel algemeen een aantal elemenlen onderling 

verwisseld ten einde minder lange rijljes le 

verkrijgen. 

MIINVO, MAINVO: (inleger) de indices van hel eersle resp. laalsle 

element van VOLGOR, dat bij hel beschouwde blok 

behoorl. 
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JUMP TE 

functieomschrijving: 

Bepaall voor elk woordlype,TYPEW(ITYW), een priemgelal, JUKP(ITYW), 

waarvan hel kwadraal, PRIBFKW(ITYW) zo dichl mogelijk ligt bij bet 

aanlal voor dal woordtype gereserveerde woorden. 

Formele en CO~ON variabele11: 

NTYW: 

TYPEW: 

NPTYPW: 

JUMP: 

(integer) bet aantal woordlypes 

(integer array (1:10) bevat de codes van de woordtypes 
(inleger array (1:10) 

(integer array (1:10) 
bevat de aantallen van de woordtypes 

bevat na afloop van JUMPTE de aan de 

gestelde crilcria voldoenende priemgetallen, die 

corresponderen met de woordtypes. 

NB: voor gebruik zie SCHMYF. 
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SEQAAN doorloopl (voor een fase) voor alle cycli (IIDEMB loopl van 1 

lo NlDEMB), over elk aanbiedingsblok (binnen zo'n cyclus; voor elke 

IIDEMB loopl IDIFB van 1 lol NDIFB) de volgende slappen: 

- MIINVO, en MAlNVO:de indices van hel eersle resp. laatsle element 

van VOLGOR, dal bij bet beschouwde blok behoorl, worden bepaald aan 

de hand van de reeds opgevulde plaalsen van VOLGOR (oude waarde van 

MAINVO) en hel totale aanlal aanbiedingen van dil blok (NAB(lDIFB)) 

- voor de eerste NTYAB-1 aanbiedingslypes van wordt mel behulp van 

ZET NPTYPA(IDIFB,lTYAB) maal de code, TYPEA(IDIFB,ITYAB), op een 

pseudorandom bepaalde positie in bet beschouwde blok gezet. 

NB: voor NTYAB=l wordl deze slap overgeslagen. 

- voor hel laatsle aanbiedinglype wordl in bet beschouwde blok van 

VOLGOR overal de code, TYPEA(IDIFB,NTYAB), gezel, waar nog een 0 

slaal. 

- mel BREEK worden in bet beschouwde blok van VOLGOR, evenlueel 

aanwezige, le lange rijtjes opeenvolgende elemenlen met dezelfde 

waarde afgebroken .. 

NB: voor NTYAB=l wordl deze slap overgeslagen. 
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Formele en COMMON vai:_~abelen: 

IUINVO, MAlNVO: 

NBLOK: 

NDIFB: 

NIDEMB: 

NAB: 

NTYAB 

TYPEA 

NPTYA 

Cinleger array (1:1200) ) dil array bevat na afloop 

van SEQAAN de gewenste aantallen aanbiedingscodes in 

de gewenste aanbiedingsvolgorde voor de leerfase (na 

de eerste aanroep; zie SEQWOR) voor de leerfase en 

de testfase (na de tweede aanroep). 

(integer) de indices van bet eerste resp. laatste 

element van VOLGOR, dal bij bel bescbouwde blok 

beboorl. 

(integer) bet tolale aantal blokken 

(integer) bet aantal verscbillende blokken 

(integer) bet aantal cycli in de bescbouwde fase. 

(integer array (1:4) ) de totale aantallen aanbiedingen 

per blok 

(integer array (1:4) ) de aantallen lypes per blok 

(integer array (1:4, 1:10) ) de codes van de 

aanbiedingstypes 

(integer array (1:4, 1:10) ) de aanlallen van de 

aanbiedingstypes 
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- STOPCO(l), di. de slopcode, die correspondeerl met bet eersle woord 

van een aanbiedingspaar, zodal die de (verder constante blijvend) 

waarde 1 krijgl. 

- de stopcode wordl bepaald voor de laalsl aangeboden woorden van de 

verschillende aanbiedingsblokken (IDU'B loopt van 1 lol NDIFB); 

volgl na zo•n woord een inslruclie (lNSTRU(IDlFB+l) = .TRUE.), dan 

wordl deze -2, anders -1 Czie beschrijving INPSY.ASC). Deze 

slopcodes worden opgeslagen in STCOBU(IDlF). 
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- Voor alle cycli (IIDEMB loopt van 0 lol NIDEMB-1) over alle 

verschillende blokken (IDIFB loopl van 1 tol NDIFB) worden de 

volgende stappen doorlopen: 

- voor de laalsle cyclus krijgt de slopcode van het laatsle woord 

van het laatsle aanbiedingsblok (STCOBU(NDIF)) de waarde -2 , of 

-3 voor leerfase resp. lestfase (opgeslagen in STCOFA). 

- aan het begin van elk blok wordt de stopcode voor bet lweede 

woord van een aanbiedingspaar O gesleld. 

NB: dil blijfl deze lol aan het laatsle aanbiedingspaar van het 

beschouwde blok. 

- voor alle aanbiedingen in het beschouwde blok (IAB loopt van 1 

lot NAB(IDIF)) worden de volgende slappen doorlopen: 

- aanbiedingscode wordt gesplits in 2 woordcodes: WORD(l) en 

WORD(2) corresponderend met 2 woorden (is WORD(l) = 0, dan 

beslaat de aanbieding uit een los woord) 

- is de aanbieding de laatste aanbieding van hel blok, dan 

wordt de stopcode van bet tweede woord (STOPC0(2)) gelijk aan 

STOCOBU(IDIF) (zie boven) 

- voor beide woorden van hel aanbiedingspaar worden de volgende 

stappen doorlopen (I loopt van 1 lot 2) 

- als WORD(!) de waarde 0 heeft wordt gesprongen naar label 

591; het fictieve woord wordl genegeerd. 

- het nununer ITYW van het woordtype, waarmee WORD(!) 

correspondeert wordt bepaald. 

- de 3 voor PSYCHO relevante gegevens per woord worden 

weggeschreven naar INPSY.ASC. 

NB: in NEXTW(ITYW) zit hel nummer waarmee een woord uit 

het file SCRAMS. SCR correspondeert dat gereserveerd is 

voor het woordtype met code WORD(!), en aan de beurl is om 

aangeboden le worden. 

- met behulp van MIMATY, en JUMP wordl het nummer voor het 

volgende aan le bieden woord van helzelfde type (WORD(!)) 

bepaald, en in NEXTW(ITYW) opgeslagen. 

NB: voor de leerfase is dal eenvoudig het volgende woord 

uil het file SCRAMB. SCR ( JUMP(ITYW) = 1; zie 

DATA-statement in SEQWOR); voor de teslfase is dat zeker 

niet het geval (zie JUMJPTE). 
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F~rm~le en COMMON variabelen: 

NIDEMB: 

NDIFB: 

NAB: 

STCOFA: 

INSTIW: 

NEXTW: 

JUMP: 

MIMATY: 

(integer array (1:1200) ) dil array beval bij aanvang 

van SCHRYF de gewenste aantallen aanbiedingscodes in de 

gewenste aanbiedingsvolgorde voor de leerfase (na de 

eerste aanroep; zie SEQWOR) voor de leerfase en de 

testfase (na de tweede aanroep). 

(integer) bet aantal cycli in de bescbouwde fase. 

(integer) bet aantal verscbillende blokken 

(integer array (1:4) ) de totale aanlallen aanbiedingen 

per blok 

(integer) de waarde van de stopcode van bet 

allerlaalste aan te bieden woord in deze fase. 

(logical array (l:~) ) bevat per verscbillend blok de 

informalie of bet wel of niet voorafgegaan wordt door 

een inslruclie. 

(integer array (1:10) beval voor elk woordlype bet 

nummer, corresponderend met een woord in bet file 

STIMUL.ASC, van bet eerstvolgende aan le bieden woord 

(zie ook TOEWYS). 

(integer array (1:10) beval voor elk woordtype de 

afstand in bet file STIMUL.ASC, tussen twee na elkaar 

aan le bieden woorden van dal woordtype. 

(integer array (1:10, 1:3) ) bevat per woordlype: 

- een nummer corresponderend met bet eersle voor dat 

woordtype in SCRAMBLE.SCR gereserveerde woord 

- een nummer corresponderend met bet laatsle voor dat 

woordtype in SCRAMBLE.SCR gereserveerde woord 

- bet benodigde aantal 
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SB1.6:~CHQ 

§Bl.6.l:Inpulfil~! 

PARTAB.ASC: 

KARSET.ASC: 

INPSY.ASC: 

Voor bescbrijving zie: §Bl.4.2 (outputfiles van INTAKT) 

Deze file bevat bel formaat van de letters, waarin de 

woorden worden aangeboden. 

NB: dit formaal is overgenomen van bet IPO, dat een 

onderzoek vericbl beeft naar de invloed van de afsland 

van de proefpersoon lol bet beeldscberm, en de groolle 

van bet formaal van een letter op de snelbeid, waarmee 

de proefpersoon vermoeid wordl. 

Voor bescbrijving zie: §Bl.5.2 (oulputfiles voor SEQWOR) 

§Bl.6.2: OUlP.Utfilft! 

<ppsecode>.UAT: 

<ppsecode>.ASC: 

Deze file bevat per aanbieding van de lestfase (in 

aanbiedingsvolgorde) 

- een aanbiedingsnummer, 

- een aanbiedingscode (dezelfde die de aanbieding door 

SEQWOR toegewezen is) 

- de anlwoordlijd van de proefpersoon in miliseconden 

- een nummer, corresponderen met de door de 

proefpersoon gedane knopindruk 

Deze file beval de in beide fases aangeboden woorden 

in aanbiedingsvolgorde 
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Er is een speciaal floppy geprepareerd voor bet draaien van 

herkenningsexperimenten met het besturingsprogramma (zie hoofdsluk 4). 

Het is een systeemfloppy, waar naast de sysleem-programmas, de 

volgende files op slaan: 

STlKUL.SCR 

KARSET.ASC 

STAREX.COM 

INTAKT.SAV 

SEQWOR.SAV 

PSYCHO.SAV 

Voor een beschrijvig van deze files, behalve STAREX.COM, zie §Bl. 

STAREX.COM is een command-file, waarmee het experiment wordt 

opgestart. Door het comrnando " SY:STAREX" wordt achtereenvolgens 

INTAKT, SEQWOR, en PSYCHO gedraaid (zie onder}. 

Voor aanvang van hel eersle experiment van een proefpersoon, dienl 

op hel geinitialiseerde data-floppy het file INSTRU.ASC le staan. In 

deze met de EDITOR aan le maken file moelen inslruclies voor de 

proefpersoon staan, steeds gescheiden door een " ". Er moeten 

minstens zoveel instruclies staan als er blokwisselingen zijn, die een 

inslruclie vooraf behoeven (dit moet de gebruiker van te voren 

opgeven, zie onder), echter nooil minder dan 2. 
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INTAKT is een inleraktief programma, dal alle benodigde gegevens 

opvraagl. Ik zal hieronder een voorbeeld geven van een mogelijke sessie 

(geplande herkennnigsexperimenl 3; zie §4.3). Tussendoor zal ik steeds, 

voor zover nodig, de beperkingen bij hel invoeren van de gegevens 

vermelden. Hel commenlaar zal ik in kleine letters schrijven, 

voorafgegaan door een "!", de vragen van de computer in onderslreepte 

hoofdletlers, voorafgegaan door "COMP:", de anlwoorden en commando's 

van de gebruiker ook in hoofdlet.ters voorafgegaan door "GEBR:". 

NB: Staal <ppcode>.SUM of LASTEX.SUM al op hel data-floppy dan geefl 

INTAKT vanaf de derde vraag na iedere vraag zelf hel anlwoord. Is de 

gebruiker het mel dit. antwoord volkomens eens, dan typl hij alleen 

<RETURN> in, anders de nieuwe gegevens. Terwille van hel overzicht laat 

ik deze door INTAKT gegeven anlwoorden hier weg. 

GEBR: SY:STAREX ! opslarlen experiment ("SY" = sysleem) 

GEBR: BETH ! naam is bijv "Berl Thijs" 

GEBR: N bij "Y" koml vraag naar code pp. 

opnieuw. 

COMP: ALLE PARAMETER§_ZIJN "0" GESTEL!!.i_J!._DIENT ZE DUS ZELF EEN. WAARDE 

!.OE !E KENNEN.i._~LAAR ? (Yl.~..l 

GEBR: Y is een van de files LASTEX.SUM of 

<ppcode>.SUM op het datafloppy 

aanwezig, dan wordl de gebruiker 

gevraagd of hij nog iels in de 

gegevens wil veranderen. 
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COMP: TOTA!J.. AANTAL BLOKKEN_,_AANTAL _YERSCHILLiy.J.Q~ BL.9KKEN ,_A!fITAL TYPES 

PELJLOK? 

COMP: LEERFASE: GEBR: 8,2,2,2 

GEBR: 12,3,3,3,~ COMl': TESTf:ASE_: 

!Gevolgen Cvoorbeeldgeval): 

leerfase: 

testfase: 

aanlal cycli is 4; een cyclus beslaal uil 2 blokken en 

beide blokken hebben 2 aanbiedingslypen. 

aantal cycli is ~; een cyclus bestaat uil 3 blokken, de 

eersle lwee blokken hebben 3 aanbiedingslypen, de derde 4. 

Algemene beperkingen voor de invoergegevens: 

- lolaal aanlal blokken van leer- en lesl-fase samen < 48 

- aanlal verschillende blokken per fase < 4 

- aanlal types per blok < 9. 

!Voor elk verschillend blok verschijnl nu op bet scherm een vraag om 

verderde gegevens. 

COMP: !-~-~FASJ:: IN~tRUCTIE (Y/NL; ___ !AN~IEDINGS- TU[SEN::TIJD; _SPE~ BLOK~ 

COMP: com;_,__!Aff1_.t.L) 

COMP: BLOKt:_ 

GEBR: Y,15,5,11,60,34,40 

COMP: BLQKl :_ 

GEBR: Y,15,5,68,60,55,40 

COMP: 1J:STFASE._: (Z_!UEE~JJ.SE_! ! ! ! ! ! ) 

COMP: BLOK.!._:. 

GEBR: Y,90,10,11,20,55,20,99,20 

COMP: BLOK2: 

GEBR: Y,90,10,34,20,55,20,99,20 

COMP: BLOK3: 

GEBR: Y,90,10,11,20,55,20,34,20,68,20 



47 

!Gevolgen Cvoorbeeldgeval): 

leerfase: - De leerfase is opgebouwd uil 4 cycli mel 2 verschillende 

lypen blot.ken <zie vorig commenlaar). 

- voor bet eersle lype blok geldl: 

- wordl voorafgegaan door een inslruclie 

- aanbiedings- lussenlijd zijn resp l.S en 0.5 seconden 

- beval 60 aanbiedingen van type 11, d.w.z. dal ze 

opgebouwd zijn uil twee woorden, die in de leslfase niet 

samen als paar lerugkomen. 

- beval 60 aanbiedingen van lype 68, d.w.z. dal ze 

opgebouwd zijn uil twee woorden, die in de leslfase wel 

samen als paar lerugkomen. 

- voor hel lweede type blok geldl: 

- wordl voorafgegaan door een inslruclie 

- aanbiedings- lussenlijd zijn resp 1.S en 0.5 seconden 

- bevat 60 aanbiedingen van lype SS, d.w.z. dat ze 

opgebouwd zijn uil lwee woorden, die in de teslfase niet 

samen als paar terugkomen. 

- beval 60 aanbiedingen van lype 68, d.w.z. dal ze 

opgebouwd zijn uil twee woorden, die in de leslfase we! 

samen als paar terugkomen. 
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teslfase: - De leslfase is opgebouwd uil 4 cycli met 3 verschillende 

lypen blokken (zie vorig commentaar). 

- voor bel eersle lype blok geldl: 

- wordl voorafgegaan door een instruclie 

- de maximum-aanbiedingslijd en lussentijd zijn resp 9.0 

en 1.0 seconden 

- beval 20 aanbiedingen van type 11, d.w.z. dat ze 

opgebouwd zijn uil lwee woorden, die eenmaal in de 

leerfase warden aangeboden, maar nie~ samen als paar 

- beval 20 aanbiedingen van type 68, d.w.z. dat ze 

opgebouwd zijn uit lwee woorden, die eenmaal samen als 

paar in de leerfase warden aangeboden . 

beval 20 aanbiedingen van lype 99, d.w.z dal ze 

opgebouwd zijn uil lwee afleiders (woorden, die niet in 

de leerfase zijn aangeboden). 

- voor hel tweede type blok geldl: 

- wordl voorafgegaan door een instruclie 

- de maximum-aanbiedingstijd en tussenlijd zijn resp 9.0 

en 1.0 seconden 

- beval 20 aanbiedingen van lype 55, d.w.z. dat ze 

opgebouwd zijn uil lwee woorden, die eenmaal in de 

leerfase worden aangeboden, maar niet samen als paar . 

- beval 20 aanbiedingen van lype 68, d.w.z. dal ze 

opgebouwd zijn uil lwee woorden, die eenmaal samen al! 

_2!.ar_in de leerfase worden aangeboden . 

beval 20 aanbiedingen van type 99, d.w.z dal ze 

opgebouwd zijn uit lwee afleiders (woorden, die niet in 

de leerfase zijn aangeboden). 
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- voor hel derde lype blok geldt: 

- wordl voorafgegaan door een inslruclie 

- de maximum-aanbiedingstijd en lussenlijd zijn resp 9.0 

en 1.0 seconden 

- bevat 20 aanbiedingen van lype 11, d.w.z. dat ze 

opgebouwd zijn uil twee woorden, die eenmaal in de 

leerfase warden aangeboden, maar nie! samen als paar 

- beval 20 aanbiedingen van type SS, d.w.z. dal ze 

opgebouwd zijn ult lwee woorden, die eenmaal in de 

leerfase worden aangeboden, maar niel samen als paar 

- beval 20 aanbiedingen van lype 34, d.w.z. dal ze 

opgebouwd zijn uil twee woorden, die eenmaal ~.!! als 

~.!!:_in de leerf ase warden aangeboden . 

beval 20 aanbiedingen van lype 68, d.w.z. dat ze 

opgebouwd zijn uil lwee woorden, die eenmaal samen als 

paa~_in de leerfase worden aangeboden . 

NB: verschillen lussen de types 11 en SS, resp. 34, en 68 zillen in de 

aard van inslruclie in de leerfase, voorafgaand aan de lypen blokken, 

waarloe ze behoren (zie §4.3) 



50 

- Bij instuctie is "Y" verscbijnt v r bet blok een instructie (uit 

INSTRU.ASC; zie boven) en start bet blok na indrukken van de 

spaliebalk. 

Bij insluclie is "N" verloopt de overgang van bet vorige naar bet 

bewusle blok vloeiend zonder dal iels door de gebruiker gedaan boefl 

le warden. 

- Voor Alle gegevens per blok, bebalve "instructie" dienen gebele 

getallen ingevoerd te warden. 

- Aanbiedings- en tussen-tijd dient men op te geven in tienden van 

seconden (S/10). Verder geldt: 

0 < Aanbiedings- en tussen-tijd <= 90 (S/10). 

Per type in bel blok dient men steeds de code, gevolgd door bet 

aantal op le geven. hel aanlal opgegeven codes (en bijbehorende 

aanlallen) moel overeenstemmen mel bet voor dit blok reeds eerder 

opgegeven "aanlal types per blok" 

- Voor de codes resp. bel aantal per type geldt verder: 

- 1 <= type <= 99; 1 <= aantal <= 999 

COMP: WILT U NOG IETS VERANDEREN? (YIN) 

GEBR: N 

!Anlwoordt de gebruiker in dit geval met "Y" dan start de 

vragenprocedure weer vanaf de vraag "aantallen blokken, aantal 

verscbillende blokken ........ " 

!Antwoordt de gebruiker in dil geval met "N", dan is bet inleraklieve 

gedeelte afgerond, en wordt acbtereenvolgens INTAKT gestopl, SEQWOR en 

daarna PSYCHO gedraaid. 

Voor bet feilelijke starten van de leer- en tesl-fase, en eventueel 

voor de overgang tussen twee blokken dient men dan steeds de spatiebalk 

in le drukken. 
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NB: Is INTAKT klaar, dan is een file, <ppcode>OO.SUM aangemaakl, danwel 
gewijzigd. Dil betekenl, dal ook als hel experimenl in een later 

stadium wordt afgebroken, de woorden voor hel bijbehorende experiment 

gereserveerd zijn, en bij een nieuw experiment van de proefpersoon deze 

woorden als gebruikt worden beschouwd, en daarmee worden overgeslagen. 

Wil men voor hel nieuwe experiment deze woorden loch gebruiken, dan 

moel men bet file, <ppcode>OO.SUM weggooien, en INTAKT een aantal malen 

draaien, zodanig dat men een file <ppcode>OO.SUM verkrijgt, dal 

idenliek is aan hel file, dat bestond juisl voordal de mislukle sessie 

gestarl werd, dus voor hel draaien van INTAKT. 
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Mel bet in §82 beschreven beslurings programma kunnen, 

overeenkomstig de doelslellingen Czie §4.1), de 4 binnen dil project 

geplande experimenlen Czie §4.2) gedraaid worden. In deze bijlage slaal 

per experiment Cvoor experiment 2,3, en 4) opgegeven, welke type-codes 

in de leer- en lesl-fase moelen worden opgenomen: 

leerfas~: Deze fase bestaat uit een blok, waarin losse woorden 

eenmaal resp. lweemaal aangeboden worden, zodat de opgenomen typecodes 

zijn: 

1, en 2 

Deze fase beslaat ook uit een blok, waarin losse woorden 

zijn opgenomen Cniel geleerd, eenmaal geleerd, lweemaal geleerd), en 

woordparen (beide woorden niet geleerd, eersle of lweede woord niel 

geleerd, beide woorden wel geleerd), zodal de opgenomen typecodes zijn: 

9, 1, 2, 99, 91,19,99 

Deze fase bestaal uit lwee verschillende typen blokken, 

waarin sleeds losse woorden eenmaal aangeboden worden. In hel eersle 

bloklype zijn de aanbiedingen lang, in hel lweede bloklype korl. De 

opgenomen lypecodes zijn: 

blokl: 1 

~lok2: 6 

NB: omdat lype 1 gekoppeld is aan blok 1, en lype 6 gekoppeld is aan 

blok 2, en per bloklype een aanbiedingslijd gekozen kan worden, kunnen 

we hel gewenste resullaal verkrijgen. 
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testfase: Deze fase beslaal uil een blok, waarin losse woorden zijn 

opgenomen (lang geleerd, kort geleerd, niet geleerd). zodat de 
opgenomen lypecodes zijn: 

1, 6, en 9 

expe r i~_l_.l!.: 

le~~f_1g1e: deze fase beslaal uit een aanlal cycli met per cyclus 2 

verschillende type blokken. In beide bloktypen worden woordparen 

geleerd, in hel eersle bloklype onder de lnstruclie, G, "leer elk van 

de twee woorden", in hel tweede bloklype onder de instruclie, G', "leer 

hel woordpaar als geheel". De volgende lypecodes moeten in de bloklypes 

opgenomen worden (mede in verband mel de lestfase). 

!>Jokl: 34 en 11 

~lok2: 67 en 55 

ieslf!,!~: Deze fase beslaal uil een aanlal cycli met per cyclus 3 

verschillende lypen blokken. 

In hel eersle bloklype worden woordparen aangeboden, een gedeelle 

geleerd onder G, een gedeelle onder G', die in de leerfase pie~ same~ 

als woordpaar voorkwamen, en verder een aanlal uit nieuwe woorden 

opgebouwde paren. 

In hel lweede bloklype worden woordparen aangeboden, een gedeelte 

geleerd onder G, een gedeelte onder G', die in de leerfase ~~1 samen 

als woordpaar voorkwamen, en verder een aanlal uit nieuwe woorden 

opgebouwde paren. 

In hel derde bloktype worden zowel woordparen aangeboden, die in de 

leerfase niel~~..!l als woordpaar voorkwamen, als woordparen, die in de 

leerfase !'!_el sam_Ell! als woordpaar voorkwamen. Van beide soorlen is een 

gedeelle weer onder G en een gedeelle onder G' geleerd. 

De volgende lypecodes moelen in de bloklypes opgenomen worden: 

Blokl: 11, 55 en 99 

Blok2: 34, 67 en 99 

Bl.Qk3: 11 , 5 5 , 311 , 68 
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NB: Op bet eersle gezicbl lijkt bet alsof de aanbiedingen mel lypecode 

11 en 55 staan voor woordparen, die zowel in de leerfase als in de 

lestfase als gebeel worden aangeboden. Als je bet mechanisme van hel 

programma goed bekijkl blijkt dit juist niel bel geval le zijn. Als in 

de leerf ase aan bet eersle woord van een woordpaar met typecode 11 een 

woord uil STIMUL.SCR mel volgnr. "i" wordt loegekend, dan wordt aan 

zijn paargenoot een woord met volgnr. "i+l" toegekend. In de testfase 

zal hetzelfde woord, mel volgnr "i" gekoppeld worden mel een woord met 

volgnr i+JUMP(ITYPE) (JUMP(lTYPE) > 7). 

Komen alleen in de aanbiedingstype-code 34 woordtypes 3 en 4 voor, 

of komen 3, en 4 even vaak in een andere typecode voor, dan koml een 

paar ab mel lypecode 34 (a en b zijn volgnummers van woorden in 

STIMUL.ASC) steeds zowel in de leerfase als in de testfase als paar 

voor. 
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§84: lnstructies voor~r~efpersonen 

ln de Pilotstudy en in bet herkenningsexperiment krijgen de 

proefpersonen voorafgaand aan de leer- en test-fase een instruclie (zie 

§5.2 resp. §6.2). 

In de Pilotstudy kregen alle proefpersonen voorafgaand aan de 

leerfase dezelfde instructie. Voorafgaand aan de testfase kregen 4 

proefpersonen een neutrale,en 4 proefpersonen een Bias-ja instructie. 

Deze 3 inslructies staan hieronder letterlijk weergegeven: 

Istructie_leerf ~!!_: 

Je krijgl zo dadelijk 480 woorden na elkaar le zien op bet beeldscherm 

(de helfl van de woorden komt lweemaal voor.). 

Je laak is deze woorden sluk voor sluk zo goed mogelijk le besluderen: 

- Koncenlreer je sleeds op hel woord, dal aangeboden wordl. (In jezelf 

herhalen van eerdere woorden heefl geen enkele zin.) 

Een goede stralegie is je van elk woord de belekenis le realiseren, 

en je er iels bij voor le slellen. 

- Probeer rustig maar geconcenlreerd le werken. 

- Riehl je op hel woord, dal op bet scherm staat. 

Je krijgl zodadelijk weer 480 woorden na elkaar le zien. Een deel 

hiervan heb je zojuisl besludeerd (we noemen deze woorden "oud"), de 

rest heb je niet in de leerfase gezien (Deze woorden noemen we "nieuw"). 

Je laak is bij elk woord le beslissen, of bet "oud" of "nieuw" is. 

Zodra je je beslissing hebt genomen, druk je zo snel mogelijk bet ja-, 

resp. bet nee-knopje in. Probeer bij elk woord zo snel le beslissen als 

mogelijk is zonder dat dit len kosle gaal van de nauwkeurigheid van 

deze beslissing. 
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Je krijgl zodadelijk weer 480 woorden na elkaar le zien. Een deel 

hiervan heb je zojuisl besludeerd (we noemen deze woorden "oud"), de 

rest heb je niel in de leerfase gezien (Deze woorden noemen we "nieuw"). 

Je laak is bij elk woord le beslissen, of hel "oud" of "nieuw" is. 

Zodra je het gevoel hebt dat je hel woord kent uit de leer-fase Cook al 

is dal gevoel maar vaag) druk je gpmi~delij~ de ja-knop in (rechls). 

Alleen als je helmaal niet zo'n gevoel krijgl druk je de nee-knop in. 

NB: In de kop boven de beide inslructies lestfase slond niet 

aangegeven, dat bet een "neutrale" resp. "Bias-ja" instructei was. 

In hel herkenningsexperiment kregen alle proefpersonen voorafgaand 

aan de leer-fase dezelfde leerinstruclie . Deze verschilde slechls op 

een punl met de corresponderende in de Pilot study; i. p. v. "480 woorden" 

slond in regel 1 "een grool aanlal woorden". 

voorafgaand aan de test-fase kregen alle proefpersonen dezelfde Bias-ja 

inslructie. Deze verschilde ook slechls op een punt mel de Bias-ja 

instruclie in de Pilolsludy; i.p.v. "480 woorden" slond in regel 1 "een 

grool aantal woorden". 
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.§BS: bepalen startw~ardes modelparameters direc.t.. ... ~..i.!......<1~,Jiata.!_ 

Er geldt (zie 3.3.14): 

hx(t,nee) = g(t) . (1 - F(t)). 

Hierbij hebben we voor g(t) en F(t) veronderstelt (zie 3.4.2 resp. 

3.4.2): 

g(t) = gamma(r2,12,g2); F(t) = Gamma(rl,11,0) 

In §6.4 is al besproken hoe g2 direct uit de data wordt geschat, zodat 

we deze para.meter verder als een bekende constante beschouwen. Om 11, 

r2, 12 eenvoudig te kunnen schatten maken we de volgende benadering: 

BS.l: rl = 1 

Hiermee wordt F(t) exponentieel, zodal we voor hx(l,nee) kunnen 

schrijven: 

hx(t,nee) = exp(-11.l) . gamma(r2,12,g2) = 

-rl 

exp(-11.gl) x (1 + 11/12) . gamma(r2,1/(11+12),g2) 

Hieruit volgl: 

BS.3: hx<tl nee)= gamma(r2,1/(11+12),g2) 
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W@ vind@n nu 3 vergglijkingen~ 

-rl 

BS.4: Px(nee) = exp(-llxgl) x (1 + 11/12) 

BS.S: Ex<tl nee) = rl/(11+12) + gl 

BS.6: VarxCll nee) =rl/((11+12)xx2) 

Px(nee), ExCtl nee), en VarxCtl nee) zijn eenvoudig direct uit de dala 

le schalten Als schallers nemen we resp. bet guocient van hel aanlal 

xnee- en hel tolale aanlal x-cues, hel eerste moment, resp. hel lweede 

moment bepaald uil de x-nee lijden. We krijgen dan 3 vergelijkingen 

(82.1.4 l/m 82.1.6) mel 3 onbekenden: rl, 11, en 12, die we eenvoudig 

kunnen oplossen. 

r3, A, 8, Sl, en S2 moelen uit de verdelingen van y-cues (yl en/of 

y2) geschal worden. Omdal deze verdelingen veel gecompliceerder zijn, 

hebben we besloten tol een andere aanpak als hierboven gebruikl bij de 

schalling van rl, r2, 11, 12. We maken de volgende drie grove 

veronderslelling: 

- Op hel lijdslip lmax, waarop de verdelingen Hx(t,ja) l/m Hy2(t,nee) 

allemaal juisl vrijwel gelijk zijn geworden aan 1 zijn de funclies 

V(u) en pi(Sxl/V(l)) ook juist ongeveer 0. 

- r3 = 1 

- S2 = 2xSl 

Hieruil volgl bij benadering: 

85.7: Slxlmax/V(lmax) = -4 

85.8: VCtmax) = 0 
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We komen nu nog een vergelijking le kort om de 5 onbekenden le 

bepalen. De eersle simullane schatlingen voor proefpersoon 10 hebben 

we echter uilgevoerd mel een lineaire FI(l) (zie §6.5), zodal een 

onbekende vervall. Hiermee krijgen we een oplosbaar slelsel. 

De schallingen voor de modelparameters, die bet resullaal zijn van 

deze "eersle" simullane schalting, zijn daarna voor de meesle 

proefpersonen gebruikt als slarlwaardes voor r3, A, B, Sl, en S2. Voor 

sollllligen zijn deze aangepasl, zodanig dal sleeds ongeveer FI(tmax) = 0. 
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Alvorens met CHIKW2 de modelparamelers uil de dala le schallen, 

bebben we bel programma eersl uitgetesl op volgens hel model 

gesimuleerde dala. Hierbij hebben we gelel op 3 krileria: 

- de gevoeligheid van de schallingen en de residuensom voor de keuze 

van slarlwaardes (zie §6.3) 

- de kwalileil van de schallingen, d.w.z.: 

- bet verschil tussen de simulalieparameterwaardes en de 

schallingen 

- bet belrouwbaarheidsinterval van de schallingen 

- de correlatie tussen schatlingen 

NB: hel betrouwbaarheidsinlerval en de correlalie worden door 

MARQUARD bepaald 

de waarde van de lolale residuensom; in hoeverre is deze 

chikwadraal verdeeld? 

We hebben voor deze (i.v.m. rekenlijd zeer sumiere) lest de volgende 

methode gevolgd: Direct uil de data van een van de proefpersonen (pp 

10) hebben we modelparamelers geschal. Deze schallingen hebben we 

gebruikl als simulatieparamelerwaardes, waarmee we in lolaal 3000 dala 

gesimuleerd hebben, voor zowel x-, yl, als y2-cues 1000. Vervolgens 

hebben we mel CH1KW2 de modelparamelers geschal uil deze gesimuleerde 

data. Hierbij namen we dezelfde stappen als we voor de echle dala 

gepland hadden (zie §5.3: "starlwaardes voor verwerkingsprogramma"), 

mel een verschil: als slarlwaardes gebruiklen we niel direcle 

schallingen uil de data (die in dil geval per definilie gelijk zijn 

aan de simulalie parameters). In plaats daarvan hebben we door 

varialie van de starlwaardes er naar gekeken welke invloed deze hebben 

op de schallingen. 
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In label 86.1 zijn de resullalen van de scbatling van rl, 11, r2, 

en 1 2 uit de data van de z-cues weergeven voor verschillende 

starlwaardes. Bij bet lezen van deze label en label 86.2, en 86.3 is 

bet volgende van belang: 

- De startwaardes, waarachter een "!" staal zijn verschillend van de 

simulatieparameterwaarde. 

- Het onderstreepte gedeelle van de scbaltingen is gelijk aan de 

scbattingen, die verkregen worden mel de eerste starlwaardes (per 

label) 
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rl: 11: r2: 12: F: 

strtw 1 1.5 0.8 1.85 2.2 22.910 

schal 1 1.53621i50Q. g..:..111.9601"1£ l.8472645 L.13633~.! 20.142110 

belrw 1 (6.4 f.) (10.3 f.) (5.4 f.) 6. 7 f.) 

slrlw 2 1.5 2.0 1.85 2.2 934.66 

schal 2 !.:.5362/i.38 o~~I.1958084 1.84712765 L].3633679 20. lli2110 

betrw 2 (6.4 f.) (10.3 f.) ( 5." f.) 6 .. , f.) 

slrt.w 3 1.5 0.3 1.85 2.2 71.673 

schal 3 1. 5~~21i9.1. 0.8"1l,J..78032 1.847.1160"1 1.J36~0710 20.14211.l 

bet.rw 3 ( 6." f.) (10.3 f.) (5.4 f.) 6 .. , f.) 

st.rlw 4 3.0 1.6 3.7 ". 4 864.8"1 

schat Ii !· 536.2438 0 .871~_59649 !.&4 7_10731 2 .1363.135 7 20.142110_ 

betrw 4 (6.4 f.) (10.3 f.) ( 5." f.) 6. 7 f.) 

strtw 5 1.05 0.4 1.1 1.1 1298.1 

schal 5 .!,.53624495 0.871~59951 1.84712363 2.13633198 20.142110 

bet.rw 5 ( 6. 4 f.) (10.3 f.) (5.4 f.) 6. 7 f.) 

Tabel 86.1: de resullat.en van de schalt.ing van rl, 11, r2, en 1 2 uil 

de data van de z-cues weergegeven voor verschillende slarlwaardes 

(strlw 1 l/m 5): de scbatt.ingen (schat 1 l/m 5) , de door MARQUARD 

bepaalde relalieve percenluele st.andaarddevialies (belrw 1 t./m S), en 

de bijbehorende residuensommen F 



63 

Uit tabel 86.1 tan men aflezen, dal zolang de starlwaardes niet 

meer dan een faclor 2 afwijken van de simulalieparameterwaardes, de 

relalieve variatie in de scballingen maximaal een ordegrootle heefl 

van 10-4. De scbattingen voor rl, 11, r2, en 12 wijken 2.4 ~. 9 ~. 6 

~. resp. 3 ~ af van de simulatiewaardes. 

Het aantal klassen, waarin de dala zijn onderverdeeld, is 25. 

Verder is bet aantal aangepaste parameters 4, zodat we voor bet aantal 

vrijbeidsgraden 25 - 1 - 4 = 20 nemen. Hieruit volgt, dat de 

residuensom minder als 1 ~ afwijkt van de verwacblingswaarde, als we 

uitgaan van een cbikwadraalverdeling. 



r3: 

slrlw 1 2.0 

schal 1 !31?5~676 

belrw 1 (6.1 ~) 

slrlw 2 2.0 

schat 2 

belrw 2 

1.317554 

(6.1 ~) 

64 

B: Sl: F: 

1.0 6.0 424.2 

2.23338050 !~3905378 20~56!~99 

(7.3 ~) (9.8 ~) 

3.0 5.0 114.23 

2.23322530 3.63~72140 20.569698 

(7.3 ~) (9.8 ~) 

Tabel 8~2: de resullalen van de schalling van r3, 8, en Sl uil de 

data van de yl-cues weergegeven voor verschillende startwaardes (strtw 

1 t/m 2): de schatlingen (scbal 1 t/m 2) , de door MARQUARD bepaalde 

relatieve percenluele standaarddeviaties (belrw 1 t/m 2), en de 

bijbeborende residuensonnen F 

Uil label 86.2 kan men aflezen, dal variatie in de starlwaardes 8 

en Sl mel een faclor 3 resp. 5/6 een relatieve afwijking mel macimale 

ordegrootte van E-3 geefl. 

De schallingen voor r3,'8, en Sl wijken 20~. 1.5 ~en 21 ~ ar van 

de simulatiewaardes. Dil hangt o.i. samen met een hoge correlatie 

tussen r3 en Sl. De door MARQUARD berekende correlatiecoefficienl = 
0.79. 

Hel aanlal klassen, waarin de data zijn onderverdeeld, is 26. 

Verder is bet aanlal aangepasle parameters 3, zodal we voor bet aanlal 

vrijbeidsgraden 26 - 1 - 3 = 22 nemen. Hieruit volgl, dat de 

residuensom minder als 7 ~ lager ligl dan de verwachtingswaarde, als 

we uitgaan van een cbikwadraalverdeling. 
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SB7: Source-listing van INTAKT en SEQWOR me~ bijbehorende procedure~ 

Op de volgende pagina's volgl eersl de listing van INT.AKT, en 

bijbehorende procedures, daarna de listing van SEQWOR mel bijbehorende 

procedures (zie §Bl). 



c 

c 

c 

c 

c 

BLOCK DATA 

LOGICAL*l FILNHSC14J 

COMMON /FINAPP/ FILNHS 

DATA FILNHS/'D' r 'X' r '1' r': 'r '0' r '0' r '0' r '0', '0' r '0' r * '•'•'S'r'U'r'M'/ 

END 

C be•in hoofdProsra••a 
c 

c 

c 
c 

c 

* * * * * * 

LOGICAL 
LOGICAL*l 
INTEGER 

FIRSGrINSTRL<4>rINSTRT<4>rFIRSPPrFIRSESrCHANGErKLAAR 
FILNMS<14>rTYPW01rTYPW10rNSSASC<2> 
NBLOKLrNBLOKTrNDIFLrNDIFTrIDIFLrIDIFTr 
NIDMBLrNIDMBTrIIDMBLrIIDMBTr 
NTYABL(4)rNTYABT<4>rITYABLrITYABTrNABL(4)rNABT<4>r 
TYPEAL<4r10)rTYPEAT<4rlO>rNPTYAL<4r10JrNPTYAT<4r10)r 
TAL<4JrTTL(4)rTAT<4>rTTT<4Jr 
NSESSYrMINIMrMAXIMrTELWORrTELWRLrTELWRTrNPTYOlrNPTY10r 
PLrPCrENDFIL 

CDMf•HJrl 
COMMON 

/FINAPP/ FILNMS 
/EXPAk! NBLOKLrNBLOKTrNDIFLrNDIFTr 

NTYABL1NTY~8TrNABLrNABTr 
TYPE/.LrTYPEAT•NP1YHL•M~:vATr 
TALrTTLrTATrTTT, 

* * * * INSTl~L r INSTRT 

CALL SETPARC,TRUE.) 
CALL ERPARTClrOr23l 

C oPenen v/d te wiJzisen files 
c 

c 

c 
c 

OPENCUNIT=9rACCESSo='DIRE:CT' rMAXREC=l, 
*RECORDSIZE=120rNAME='DX1lLASTEX,SUM'rTYPE='OLD',[R~=2) 

FIRSPP=.FALSE, 
GO TO 5 

2 OPEN<UNIT=9rACCESS='DIRECT'rMAXREC=1rINITIALSIZE=lr 
*RECORDSIZE=120rNAME='DXllLASTEX.SUM'rTYPE='NEW'> 

FIRSPP=,TRUE, 

5 OPENCUNIT=llrNAHE='DXllPARTAB.ASC'rTYPE='NEW'> 

9 CALL ERPART<lr0r23) 
CALL POCURSClrO) 
CALL PPC0[1£ 
OPEN<UNIT=10rACCESS='DIRECT'rMAXREC=16r 

*RECORDSIZE=120rNAME=FILNMSrTYPE='OLD'rERR=l0) 
FIRSES=,FALSE, 
GO TO 30 

10 OPENCUNIT=10rACCESS='DIRECT'rHAXREC=16rINITIALSIZE=l6r 

20 

30 

*RECORDSIZE=120rNAME=FILNMSrTYPE='NEW'rERR=20l 
FIRSES=, TRUE, 
ENDFIL"'3 
WRITE<10'16l ENDFIL 
GO TO 30 
WRITE<Sr*> ' CODE PP IS INCORRECT' 
GO TO 5 
CONTINUE 



c 
C het inlezen v/d exPerimentele P"arameters v/h laatste experiment 
-C.---- v/d ,.,., resp, het allarl;;u1tsta exP.eri111er1t in het arraw •parold" 
.c 

c 

* * * * * 

IF <FIRSES> GO TO 70 
READ<lO'l) NSESSY 
NSESSY=NSESSYtl 
READ<lO'NSESSY> NBLOKLrNBLOKTrNDIFLrNDIFTr 

NTYABLrNTYABTrNABLrNABTr 
TYPEALrTYPEATrNPTYALrNPTYATr 
TALrTTLrTATrTTTr 
INSTRLrINSTRTr 
MlNil'lrMAXIl'I 

GO TO 150 

70 CONTINUE 
NSESSY•l 
IF <FIRSPP> GO TO 80 
READ<9'NSESSY> NBLOKLrNBLOKTrNDIFLrNDIFTr * NTYABLrNTYABTrNABLrNABTr * TYPEALrTYPEATrNPTYALrNPTYATr 

$ TALrTTLrTATrTTTr * INSTRLrINSTRTr * HINIHrHAXIM 
HINIH•O 
HAXIH=O 
GO TO 150 

c 
BO CONTINUE 

c 

WRITE<Sr*l ' DE WAARDES VAN ALLE EXPERIMENTELE PARAMETERS ZIJN' 
WRITE<5r*> ' •o• GESTELD; U DIENT ZE DUS ZELF EEN WAARDE TOE' 
WRITECSr*> ' TE KENNEN, KLAAR 1 <YIN>' 
CALL ANSWER<KLAAR> 
GO TO 160 

C de eventuele wiJzisins v/d in •parold' inselezen exPerimentele 
C parameters voor het komende exP.eriment door de exP.erimentator 
c 

c 

c 

c 

150 CONTINUE 
CALL POCURS<23rO> 
WRITE<Sr155> 

155 FORMAT<' WILT U <NOG> VERANDERINGEN AANBRENGEN IN DE'r 
* ' EXP, PARAMETERS <YIN)!') 

CALL POCURS<23r72> 
CALL ANSWER<CHANGE> 
IF <,NOT.CHANGE> GO TO 200 

160 CONTINUE 

CALL ERPART<lr0r23l 
CALL NAMGEG<.TRUE,> 
CALL LEES<.TRUE.> 
CALL NAl'IGEG<.FALSE.> 
CALL LEES<.FALSE.> 

GO TO 150 

200 CONTINUE 
c 
C bePalen aantal te reserveren woorden voor volsende sessie. 
c 

TELWOR=O 
TELWRL=O 
TELWRT=O 
NIDMBL=NBLOKL/NDIFL 
NIDMBT=NBLOKT/NDIFT 

._. ·, . -C 

= 

DO 250 IDIFL=l rNI1IFL 
DO 260 ITYABL=lrNTYABL<IDIFL> 

TYPWOl=MOD<TYPEAL(lDIFLrITYABL>rlO> 
TYPWlO=<TYPEAL<IDIFLrITYABL>-TYPWOll/10 
NPTYOl=NPTYAL<IDIFLrITYABL> 
IF (TYPWOl,EQ,2,0R.TYPWOl,EQ,7) NPTY01=NPTY01/2 
IF <TYPWlO.EQ,0) GO TO 220 
NPTYlO=NPTYAL<IDIFLrITYABL> 
If 'pew1o 1 FQ.c?. Pf'. rxew1 o. rn. 7 > NPTX 1 O=Nf'.TYl..o/2 



•, · .. '-·. 

0 0 0 0 0' ..... - -· 0 - 0 - 0 .. 0 ' 0 0 .. - .. 0 - -· 0 0 0 0 OI 0 0 ... .. 0 00 0 0 - o• ' R-

GO TO 230 
220 NPTY10=0 

. 230 CONTINUE 
TELWRL=TELWRL+NPTYOltNPTYlO 

260 CONTINUE 
2:SO CONTINUE 

c 
DO 290 IDIFT=lrNDIFT 

DO 295 ITYABT•lrNTYABTCIDIFT> 
TYPWOl=MODCTYPEATCIDIFTrITYABT)rlO> 
TYPWIO=CTYPEATCIDIFTrITYABT>-TYPWOl)/10 
IF CTYPW01.E0.9> TELWRT•TELWRT+NPTYATCIDIFTrITYABT> 
IF CTYPWlO,EQ,9) TELWRT=TELWRTtNPTYATCIDlFTrITYABT> 

295 CONTINUE 
290 CONTINUE 

c 
TELWOR=TELWRL*NIDMBL+TELWRT*NIDMBT 
MINIM=MAXIMtl 
MAXIM=MINIM+TELWOR-1 

c 
C wesschriJven nieuwe sesevens naar (ppcode),sum; lastex.sum. 
c 

ENCODEC2r299rNSSASC> NSESSY 
299 FORMAT< 12 > 

c 

c 

c 

c 
c 
c 

c 

FILNMS<9>=NSSASC<1> 
IFCFILNMSC9>.EO,' ') FILNMSC9>='0' 
FILNMSC10>=NSSASCC2> 

WRITEC10'1> NSESSY 

WRITEClO'NSESSY+l> NBLOKLrNBLOKTrNDIFLrNDIFTr * NTYABLrNTYABTrNABLrNABT• * TYPEALrTYPEATrNPTYALrNPTYATr * TALrTTLrTATrTTT• 
* INSTRLrlNSTRTr 
* MINIM.MAXIM 

WRITE<9'1) NBLOKLrNBLOKTrNDIFLrNDIFTr * NTYABLrNTYABTrNABL•NABT• * TYF'EAL, TYPEAT r NF'TYAL rNPTYAT r * TALrTTLrTATrTTTr * INSTRLrlNSTRTr * MINIMrMAXIM,CFILNMS<I>•I=S,10> 

wesschriJven sesevens naar Partab.asc 

NIDMBL=NBLOKL/NDIFL 
NIDMBT=NBLOKT/NDIFT 

WRITEC11r320> <CIDIFL•IDIFL=l•NDIFL>rIIDMBL=lrNIDMBL>r * <<IDIFTtNDIFLrIDIFT~lrNDIFT>rIIDMBT=lrNIDMBT> 
320 FORMAT<' SEO: 'r50<'L'rllr'r'>> 

c 
DO 500 IDIFL=lrNDIFL 

WRITE<11r400> IDIFLrTAL<IDIFL>rTTL<IDIFL> 
400 FORMAT<' L'rllr'I AANl'rI3r' S/lO'r/r 

* * 
UIT:'rl3r' S/lO'r/r 
RES: O' > 

500 CONTINUE 
c 

c 

c 

DO 700 IDIFT=1rNDIFT 
WRITEC11r600> IDIFT+NDIFLrTAT<IDIFT>rTTT<IDIFT> 

600 FORMAT(' L'rllr'I AAN 'rl3r' S/lO'r/r 
* UIT 'rl3r' S/lO'r/r * RES 1' > 

700 CONTINUE 

CLOSE CUNIT=9 > 
CLOSE<UNIT=10) 
CLOSE< UNIT=11 > 

STOP 
END 



c 

c 

TY CODEPP.FORrCHSCRE.FORrNAMGEG.FORrLEES.FORrLELOFT.FOR 
SUBROUTINE PPCODE 

LOGICAL CHANGE 
LOGICAL*1 TEXTC80>rALFArFILNMSC14> 
COMMON /FINAPP/ FILNMS 

I 

10 CONTINUE 
c I 

20 

40 
c 

DO 20 I=1r80 
TEXT< I)=' I 

CONTINUE 
WRITEC5r*> 'CODE PROEFPERSOON~C4 KARAKTERS;', 
WRITEC5r*> 'EERSTE KARAKTER=LETTER.>' 
READC5r40> INTrCTEXTCI>rI=1rINT> 
FORMATC0r80A1> 

IF<INT.EQ,4> GO TO 45 
WRITEC5r*> 'CODE PP IS NIET 4 KARAKTERS LANG,' 
GO TO 10 

45 IF CTEXTC1>.GE.65,AND.TEXTC1>.LE.90) GO TO 47 
WRITEC5r*> ' 1E KARAKTER=GEEN LETTER' 

c 

c 

GO TO 10 

47 CONTINUE 
WRlTEC5r48> CTEXTCI)rI=1r4) 

48 FORMAT<' DE DOOR U OPGEGEVEN CODE V/D pp,• 'r4A1> 
WRITE C5r49) 

49 FORMATC/r/r' WILT U DEZE NOG VERANDEREN ~ <YIN> ') 
CALL ANSWERCCHANGE) 
IF <CHANGE> GO TO 10 
DO 50 I=1 r4 
FILNMSCI+4>=TEXT<I> 

50 CONTINUE 
RETURN 
END 

C GEBRUIK JE EEN VAN DEZE PROCEDURES IN JE PROGRAMMA DAN MOET JE: 
C <1>: AAN HET BEGIN "CALL SETPARC.TRUEol"r AAN HET EIND "CALL 
C SETPARC.FALSE,)" OPNEMEN 
C <2>: HET PROGRAMMA LINKEN MET "CHDATY.OBJ" 
c 
c 

SUBROUTINE SETPARCPARSET> 
LOGICAL*1 ESC 
LOGICAL PARSET 
COMMON /SCREEN/ ESC 
ESC="033 
IF (,NOT.PARSET> GO TO 200 
WRITEC5r100l ESCrESCrESCrESC 

100 FORMAT<' 'rA1r'PrSM3'rA1r'\'rA1r'[2J'rA1r'[H') 
GO TO 300 

200 CONTINUE 
WRITEC5r150> ESCrESCrESCrESC 

150 FORMAT<' 'rA1r'PrSM2'rA1r'\'rA1r'B'rA1r'[20B') 
300 CONTINUE 

RETURN 
END 

C END SETPAR 
c 

SUBROUTINE POCURSCPLrPC> 
INTEGER PLrPC 
LOGICAL*1 ESC 
COMMON /SCREEN/ ESC 
IF CPL.LT.10,AND,PC.LT.10> GO TO 10 
TI=" (Pl .1 T. 1 0. ANTI. F·r • r.i:- • 1 0 l r.n Tn ?O 

,.: 

' I 



; . 

IF <PL.GE.10.AND.PC.LT.10> GO TO 30 
IF CPL.GE.10.ANI1,PC.GE,lO> GO TO 40 

10 WRITE<5rlOO> ESCrPLrPC 
100 FORMAT($' 'rAlr'C'rllr';',Ilr'H'> 

GO TO 200 
20 WRITE<5r120> ESCrPLrPC 

120 FORMAT<$' 'rAlr'C'rllr';',I2r'H'> 
GO TO 200 

JO WRITE<5r130) ESCrPLrPC 
130 FORMAT($' 'rAlr'C'rI2r';',Ilr'H'> 

GO TO 200 
40 WRITEC5r140> ESCrPLrPC 

140 FORMATCS' 'rA1r'C'rI2r';'rI2r'H') 
200 CONTINUE 

RETURN 
END 

C END POCURS 
c 
c 

SUBROUTINE ERPART<PLrf'CrNLINE> 
INTEGER f'LrPCrNLINE 
LOGICAL*1 ESC 
COMMON /SCREEN/ ESC 
DO 200 I=lrNLINE 
CALL POCURS<PLtI-lrPC> 
WRITE<5rlOO> ESC 

100 FORMAT<' 'rAlr'CK') 
200 CONTINUE 

RETURN 
END 

C END ERPART 
c 

c 

c 
c 

SUBROUTINE UITLEG<PLrPC> 
INTEGER f'Lrf'C 
LOGICAL*1 ESC 
COMMON /SCREEN/ ESC 
CALL SKLEURC33> 
CALL POCURS<19rO> 
WRITEC5r100) 

100 FORMAT< 
*'REGEL NIET VERANDERENl - DRUK METEEN <RETURN> IN! !l'r/r 
*' REGEL WEL VERANDEREN: - TYP EEN NIEUWE REGEL IN; 1

,;, 

*' <CORRECTIETIPl <DELETE> WIST DE LAATSTE KARAKTER VIE REGEL UIT>' 
*•Ir' - DRUK VERVOLGENS <RETURN> IN,'> 

CALL SKLEURC37> 
CALL POCURS<f'LrPC> 
RETURN 
END 

SUBROUTINE SKLEUR<KLEUR> 
INTEGER KLEUR 
LOGICAL*1 ESC 
COMMON /SCREEN/ ESC 
WRITE<5r50) ESCrKLEUR 

50 FORMAT<' 'rAlr'C'rI2r'm') 
RETURN 
END 

SUBROUTINE ANSWER<LOANSW> 
LOGICAL LOANSW 
LOGICAL*l ANSW 

10 READC5rll) ANSW 
11 FORMAT<Al> 

IF <ANSW,£0,'Y'> GO TO 15 
IF <ANSW,EO,'N') GO TO 13 
GO TO 17 

13 LOANSW=.FALSE. 
GO TO 19 

15 LOANSW=,TRUE, 
GO TO 19 

.J.Z WF'!Iff; 1 gi ' NITWQoC'T!l • x "RFI115·w • • OE • N .,·pn1 lRW • 1 1 ~--- _ .. 



-, . 

c 
c 

c 
c 

c 
c 

c 

c 

GO TO 10 
19 CONTINUE 

RETURN 
END 

* * * * 

SUBROUTINE NAMGEG<FIRSQ) 

LOGICAL 
INTEGER 

LOGICAL*l 

FIRSQrINSTRLC4>rINSTRTC4) 
NBLOKL•NBLOKT•NDIFLrNDIFTrIDIFL•IDIFTr 
NTYABL<4>rNTYABT<4>rITYABL•ITYABTrNABL<4>rNA~T(4)r 
TYPEALC4r10>rTYPEATC4r10)rNPTYALC4rlO>rNPTYATC4rlO>r 
TAL<4>rTTL<4>rTAT<4>rTTT<4>• 
PLrPC 
LINST 

COKHON 

* 
/EXPAR/ NBLOKLrNBLOKT•NDIFLrNDIFTr 

HTYABL•NTYABTrNABLrNABT• 
TYPEALrTYPEATrNPTYALrNPTYATr 
TALrTTLrTATrTTTr 
INSTRLrINSTRT 

* * * 
IF (.NOT.FIRSQ) GO TO 100 

CALL ERPARTCOrOr23) 

C resel 1 t/11 3: 
c 

c 
c 
c 
c 
c 

c 

CALL SKLEURC33) 
CALL POCURSCOrO> 
WRITECSr 10) 

10 FORMAT<' TOTAAL AANTAL BLOKKENrAANTAL VERSCHILLENDE BLOKKENr'r * ' AANTAL TYPES PER BLOKr'r/r * ' LEERFASE:'r/r * ' TESTFASE:'> 
CALL SKLEURC32) 
CALL POCURSC2r10> 
WRITEC5r20> NBLOKLrNDIFLr<NTYABL<IDIFL>rIDIFL=lrNDIFL> 
CALL POCURSC3r10) 
WRITEC5r20> NBLOKTrNDIFTr<NTYABT<IDIFT>rIDIFT=lrNDIFT> 

20 FORMAT(' 'rI2r'r'rilr'r'r4CI2r'r'rl2r'r')) 

100 

105 

CALL SKLEURC37) 
GO TO 500 

resel 4 t/11 1s: 

leerfase: 

CONTINUE 
CALL SKLEURC33> 
CALL POCURSC4r0) 
WRITEC5r 105 > 
FORMAT<' LEERFASE: PER BLOK: INSTRUCTIE? CY/N)r 

* ' TUSSEN-TIJDr'r/r * ' <PER AANBIEDINGSTYPE: CODErAANTAL>'> 

PL=6 
PC=O 
DO 199 IDIFL=lrNDIFL 

IF <INSTRLCIDIFL>> LINST='Y' 
IF (,NOT.INSTRL<IDIFL>> LINST='N' 
CALL SKLEURC33> 
CALL POCURS<PLrPC> 
WRITEC5r107> IDIFL 
CALL SKLEURC32) 
CALL POCURSCPLr8) 
WRITEC5r110> LINSTrTALCIDIFLlrTTL<IDIFL>r 

AANBIEDINGS-'r 

* <<TYPEAL<IDIFLrITYABLlrNPTYALCIDIFLrlTYABL>>r 
* ITYABL=lrNTYABLCIDIFL>> ., 



I 

: 

I 
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199 
c 
c 
c 

205 
c 

107 
110 

299 
c 
c 

500 

c 

c 

c 
c 

c 

c 
c 
c 

c 

c 

c 

c 

c 
c 
t; 

5 

7 

10 

CONTINUE 

CALL SKLEUR(33) 
CALL POCURS<l4r0) 
WRITE<5r205) 
FORMAT(' TESTFASE: PER BLOK: <ZIE LEERFASE!!!>'> 

PL-=15 
PC=O 
DO 299 IDIFT=1rNDIFT 

IF <INSTRT<IDIFT>> LINST='Y' 
IF <.NOT.INSTRT<IDIFT>> LINST='N' 
CALL SKLEUR<33> 
CALL POCURS<PLrPC> 
WRITE<5r107> IDIFT 
CALL SKLEUR(32) 
CALL POCURS<PLrB> 
WRITE<5r110> LINSTrTAT<IDIFT>rTTT<IDIFT>r 

-* <<TYPEAT<IDIFTrITYABT>rNPTYAT<IDIFTrITYABT>>r * ITYABT=1rNTYABT<IDIFT>> 
FORMAT<$' BLOK'rllr': ') 
FORMAT($' 'rA1r'r'r2<I2r'r')rl0(12r'r'rl3r'r')) 
PL=PL+2 

CONTINUE 

CONTINUE 
CALL SKLEURC37> 

RETURN 
END 

SUBROUTINE LEES<FIRSO> 

INTEGER 

* 
NBLOKLrNBLOKTrNDIFLrNDIFTrIDIFLrIDIFTr 
NTYABL<4>rNTYABT<4>rITYA~LrITYABTrNABL<4>rNABT<4>r 
TYPEAL<4r10>rTYPEAT<4r10)rNPTYAL<4rlO>rNPTYAT<41lO>• 
TAL<4>rTTL<4>•TAT<4>rTTT<4>• 
PL1PCrIREGELrlf'ARNW1PARNEW<15>rINT 
INSTRL<4>rINSTRT<4>1FIRSO 

* * * LOGICAL 

COMMON /EXPAR/ 

* 
NBLOKLrNBLOKTrNDIFLrNDIFT, 
NTYABL,NTYABT1NABL•NABT• 
TYPEAL•TYPEATrNPTYAL,Nf'TYAT, 
TAL1TTL•TAT•TTTr 
INSTRL•INSTRT 

* * * 
IF (,NOT.FIRSO> GO TO 200 

eerste 2 resels warden inselezen en setest. 

DO 100 IREGEL=l•2 

CALL ERPART<23•0•1> 

CONTINUE 
DO 7 IPARNW=lrl5 

PARNEW<IPARNW>=O 
CONTINUE 
PL=IREGEL+l 
CALL POCURS<PL•30) 

READ<5110rERR=1100> INTrCPARNEW<IPARNW>1If'ARNW=1•15> 
FORMAT <O, 1517 > 

IF <INT.EQ,0) GO TO 100 



c 

c 

c 

c 

c 
c 
c 

DO 30 IPARNW=1r15 
IF CPARNEWCIPARNW>.EO,O> GO TO 40 

30 CONTINUE 
40 IPARNW•IPARNW-1 

50 

IF (PARNEW<1>.GT.50) GO TO 1110 
IF <PARNEWC2>.GT.4> GO TO 1120 
IF <HODCPARNEWC1)rPARNEWC2)),NE,O> GO TO 1130 
IF <<IPARNW-2>.NE.PARNEWC2>> GO TO 1140 

DO 50 I=1rPARNFWC2> 
IF <PARNEWCI+2>.GT.9) GO TO 1150 

CONTINUE 

GO TO 90 

1100 CONTINUE 

1110 

1120 

1130 

1140 

1150 

c 

CALL SKLEURC31) 
CALL POCURSC23r0) 
WRITE<Sr*> ' FOUT: KARAKTER IS GEEN LETTERf ' 
GO TO 1200 
CONTINUE 
CALL SKLEURC31> 
CALL POCURSC23r0) 
WRITECSr*> ' FOUT: TOTAAL AANTAL BLOKKENCNBLOK> > 50' 
GO TO 1200 
CONTINUE 
CALL SKLEURC31> 
CALL POCURSC23r0) 
WRITE<S•*> ' FOUT! AANTAL VERSCHILLENDE BLOKKEN<NDIF> > 4' 
GO TO 1200 
CONTINUE 
CALL SKL.EUR<31> 
CALL POCURSC23r0) 
WRITE<Sr*> ' FOUT: MOD<NBLOKrNDIF> IS NIET •o• ' 
GO TO 1200 
CONTINUE 
CALL SKLEURC31) 
CALL POCURSC23r0) 
WRITE<Sr*> ' FOUT: TE VEEL OF WEINIG AANTALLEN TYPES PER BLOK' 
GO TO 1200 
CONTINUE 
CALL SKLEllR<31> 
CALL POCURSC23r0) 
WRITEC5r*> ' FOUT! AANTAL TYPES PER BLOK> 9;' 

1200 CONTINUE 

c 

CALL SKLEUR<37) 
CALL ERPART<Plr30r1) 
GO TO 5 

C de zoJuist in PARNEW in9elezen en seteste exPerimentele Parameters 
C corresPonderend met resel "I" worden OPSesla9en. 
c 

c 

c 

90 CONTINUE 
IF CIREGEL.EQ.2) GO TO 95 

NBLOKL=PARNEWC1> 
NIIIFL=PARNEW<2> 
DO 92 IDIFL=1rNDIFL 

NTYABLCIDIFL>=PARNEW<2+IDIFL> 
92 CONTINUE 

GO TO 99 

95 CONTINUE 
NHLOKT=PARNEWC1) 
NDJ.FT=PARNEW<2> 
DO 97 IDIFT=lrNDIFT 

NTY6~TITnT~T\:P6~N~~l?~TnT~T\ 

. ·:·\., ... , . 

/ 
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97 CONTINUE 
99 CONTINUE 

c 
100 CONTINUE 

GO TD 300 
c 
C res~l 6-9 en 12-15 warden inselezen en setest. 
c 

c 

200 CONTINUE 
CALL LELOFT <NI1IFLr NTYABL rNABL r 5 r INSTRLr TAL r TTL r TY PEAL rNPTYAL > 
CALL LELDFT<NDifTrNTYABTrNABTr14rINSTRTrTATrTTTrTYPEATrNPTYAT> 

300 CONTINUE 
c 

c 

* 
* * 
* 

c 
c 
c 

2000 
c 

c 

c 

RETURN 
END 

SUBROUTINE
0

LELOFTCNDIFrNTYABrNABrPLOrINSTRrTArTTrTYPEArNPTYA) 

INTEGER 

LOGICAL 
LOGICAL*1 

CONTINUE 

PL=PLO 

NDIFrIDIFr 
NTYAB<4>rITYABrNABC4)r 
TYPEAC4r10>rNPTYAC4r10)r 
TA<4> rTT<4> r 
f'LrPCrPLOrIPARNWrPARNEW<22>rINTrDUM1rDUM2rSUMNPT 
INSTRC4> 
LINSTrDKOM 

DO 2500 IDIF=lrNDIF 

2005 CONTINUE 
c 

CALL ERPARTC23r0r1) 
PL=PL+2 
PC=O 

2010 CONTINUE 
c 

2015 CALL POCURSCPLrPC> 
DO 2020 IPARNW=1r22 

PARNEWCIPARNW>=O 
2020 CONTINUE 

c 
READC5r2022rERR=3100) INTrLINSTrDKOMr * <PARNEWCIPARNW>rIPARNW=lr22> 

2022 FORMATCQr2Alr22I7> 
c 

c 
c 

2025 
2027 

c 
c 
c 

2028 
c 
c 

IF CINT,£0,0l GO TO 2500 

DO 2025 IPARNW=lr22 
IF CPARNEWCIPARNW>,EQ,0) GO TO 2027 

CONTINUE 
CONTINUE 

nieuwe sesevens warden setest. 

I f"ARNW= I PARNW-1 
DUMl=IPARNW-2 
~UM2=2*NTVABCIDIF> 
IF <DUM1.NE.DUM2> GO TO 3200 
CONTINUE 

IF CCLINST.NE,'Y'),AND.CLINST,NE,'N'>> GO TO 3250 

DO 2110 IPARNW=lr2 
IF < C PAR NEW< IF'ARNW > , LT, 1> , OR, C PARNEW < IPARNW >,GT, 99 » 

* GQ IO 3'.)60 -----------



2110 
c 

c 

c 

c 

* * 

-- -·--------------------------------CONTINUE 

DO 2120 ITYAB=lrNTYAB<IDIF> 

TYCO=PARNEW<1+2*ITYAB> 
IF ((TYCO.LT.1>.0R.<TYCO.GT.99)) no TO 3270 

NPTYCO=PARNEW<2+2*ITYAB) 
IF <<NPTYCO.LT.1),0R.CNPTYCO,GT,999)) GO TO 3290 
IF <<MOD<NPTYCOr7),EQ.O),QR,<MOD<NPTYCOr11),EQ,0),0Ro 

<MOD<NPTYC0•13>.ED.O>.OR.<MOD<NPTYCOr17),EQ,O>> 
00 TO 3290 

IF <HOD<NPTYCOr2>.NE,O> GO TO 3295 

2120 CONTINUE 
c 
C ~arameters kriJ~en de nieuwe waarden. 
c 

c 

c 

c 

c 
2030 

c 

c 
c 

c 
3100 

3200 

c 

IF <LINST,EQ,'Y'> INSTRCIDIF)=,TRUE, 
IF <LINST.EQ,'N'> INSTRCIDIF>=,FALSE. 
TA<IDIF>=PARNEWC1> 
TTCIDIF>=PARNEWC2) 

SUMNPT=O 

DO 2030 ITYAB=1,NTYAB<IDIF> 

DUM1=ITYABlk2+1 
TYPEACIDIFrITYAB>=PARNEWCDUM1> 
DUM::!,,,ITYAB*2+2 
NPTYA<IDIF,ITYAB>=PARNEWCDUM2) 
Slll'INPT=SUMNPT+PARNEWCDUM2> 

CONTINUE 

NABCIDIFl=SUMnPT 

GO TD 2500 

CONTINUE 
CALL SKLF.:URC31> 
CALL POCURS<23r0) 
WRITE<5•*> ' FOUT: KARAKTER IS LETTER NOCH CIJFER ' 
GO TO 3400 
CONl INUE 
CALL SKLEURC31> 
CALL POCURSC23,0> 
WRITEC5•*> ' FOUTl VERKEERD AANTAL INVOERGEGEVENS' 
GO TO 3400 

3250 CONTINUE 

c 

CALL SKLEURC31> 
CALL POCURSC23,0> 
WRITE<5•*> ' FOUT: ANTWOORD OP "INSTRUCTIET" NIET "Y' OF 'N'' 
GO TO 3400 

3260 CONTINUE 

c 

c 

CALL SKLEURC31) 
CALL POCURS(23rO> 
WRITE<S•*> ' FOUT! AANBIEDINGS- OF TUSSEN-TYD TE GROOT/KLEIN' 
GO TO 3400 

3270 CONTINUE 
CALI. SKLEUR C 31 > 
CALL POCURSC23•0> 
WR1TE<5•*> ' FOUT! TYPECODE LIGT NIET TUSSEN 1 EN 99' 
GO TO 3400 

3280 CONTINUE 
CALL 51\LEIJR C 31 > 
r.AI I Pnr.llRf.l I?~• 0 l 



c 

WRITE<Sr*> 1 FOUT: AANTAL PER TYPE LIGT NIET TUSSEN 1 EN 999' 
GO TO 3400 

3290 CONTINUE 

c 

CALL SKLEUR(31) 
CALL POCURS<23rO> 
WRITE<Sr*> 1 FOUT: AANTAL PER TYPE DEELBAAR DOOR 7r11r13r OF 17' 
GO TO 3400 

3295 CONTINUE 

c 

c 

CALL SKLEUR<31> 
CALL POCURS<23r0) 
WRITE<Sr*> 1 FOUT: AANTAL PER TYPE NIET DEELBAAR DOOR 2' 
GO TO 3400 

3400 CONTINUE 
CALL SKLEUR<37> 
CALL ERPART<PLrPCrl> 
GO TO 2015 

2~00 CONTINUE 
c 
c 

RETURN· 
EN[I 



--------------------·-----------

TY LSE~WO.F\F\X\X\COH 
LINK SEOWQR,SBSEQW,SCHRYF,SEQAAN,TOEWYS 
RUN SEOWOR 

.TY SEPWOR.FQR,SBSEOW.FORrSCHRYF.FOR,SEQAAN.FOR,TOEWYS.FOR 
LOGICAL INSTRL<4>•INSTRT<4> 

c 

c 

c 

LOGICAL*! CODEPPC6>,VOL.GORC1200) 
INTEGER NBL.OKL,NBLOKT,NDJFL•NDIFT•NIDEHL•NIDEHT• * NTYABLC4),NTYABTC4>,NABLC4>•NABT(4), * TYPEALC4,10),TYPEATC4,10>rNPTYAL(4,10),NPTYATC4,10), * TALC4),TTLC4),TATC4>•TTT<4>•HINIH,HAXIH• 

* NEXTWLC10),NEXTWT(10)oJUHPC10>• * NTYWoTYPEW(10)rNPTYPW(10),HIHATYC10•3> 

* * 
* * 

COMMON 
COHHON 
COMMON 
COHMCIN 
COHHON 
COMMON 

/JUMPER/ 
/VOLGOR/ 
/COT•Ef·F" I 
/[IIFLOl/ 
/IDHLET I 
/EXF'AR/ 

JUMP 
VOLGOR 
C:OflEPP 
NEXTWL,NEXTWT 
NTYW,TYPEW,NPTYPW•HIHATY 
NBLOKL,NBLOKToNDIFL,NDIFT,NIDEHL•NIDEHT, 
NTYABL,NTYABT,NABL,NABT• 
TYPEALrTYPEAT.NPTYAL,NPTYAT• 
TAL,TTL,TATrTTTr 
INSTRL,JNSTRTrMINIH,HAXIH 

DATA JUMP/1,1r1r1•1•1r1•1r1r1/ 

C in dit stuk wordt: 
C - het file "lastex.sum• ~eoPend 
C - de exPerimentele Parameters uit dit file ~elezern 
C - het file "lastex.sum' ~esloten 
c 

c 

c 

c 

c 

OPEN<UNIT•9,ACCESS='DJRECT'oHAXREC=1r 
*RECORDSIZE=120oNAME='DX1:LASTEX.SUH'rTYPE='OLD'> 

OPEN<llNIT=10,NAME='DX1:INPSY.ASC'rTYPE•'NEW') 

READ<'?'1) 

* * * * * 
CLOSE ( LINIT=9) 

NDLOKLrNBLOKTrNDIFLrNDIFT, 
NTYABL,NTYABT,NABLrNABTo 
TYPEAL,TYPEATrNPTYAL,NF'TYAT• 
TAL,TTL•TAT,TTTr 
INSTRL,INSTRTr 
HlNIM•MAXIMrCODEPP 

WRITEC10r5) CODEPP 
5 FORMAH6Al) 

c 
C voor beschriJvins functie van dit stuk zie ProcedurebeschriJvin~en. 
c 

c 
c 

c 
c 

c 
c 

c 

CALL TOEWYS 

CALL SEOAANCNBLOKLrNDIFLrNIDEHLrNABLrNTYABLrTYPEALrNPTYAL> 
CALL SCHRYFCNIDEHLoNDIFLrNABLr-2oINSTRLrNEXTWL) 

CALL JIJMPTE 
CALL SEQAAN<NBLOKTrNDIFToNIDEHToNABTrNTYABTrTYPEAToNPTYAT> 
CALL SCHRYFCNIDEHT.NDIFToNABTo-3oINSTRToNEXTWT> 

CLOSE<UNIT=lO> 

STOP 
END 

~. -~- .... . . ,· .. ;. : .. -· 



... 

c 

c 

c 

c 

c 

SUBROUTINE ZET<TYPEArNPTYPA) 

INTEGER TYPEArNPTYPArIPTYPArMIINVDrMAINVOrIRA 
LOGICAL*l VOLGOR<1200) 

COMMON /VOLGOR/ VOLGOR 
COHHON /ZETBRE/ HllNVOrHAINVO 

DO 1000 IPTYPA=lrNPTYPA 

CALL RANDOMCMIINVO-lrMAINVOrIRArIPTYPA) 

150 CONTINUE 
IF <VOLGOR<IRA>.EU.O> GO TO 200 
IRA=IRAtll 
IF <IRA.GT.HAINVO> IRA=IRA-HAINVOtMIINV0-1 

GO TO 150 
200 CONTINUE 

VOLGOR<IRA>=TYPEA 
1000 CONTINUE 

c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

RETURN 
END 

zet: zet nPt~Pa •aal de waarde •twPea• in het arraw 
volsor OP random aekozen plaatsenr die daarvoor nos 
de waarde •o• hadden. 

SUBROUTINE RANDOMCIMINrIMAXrlRANDrKEER> 
COMMON /RAND/ IRANrJRAN 

ATIHE.,SECNDSCO) 
BTIME=AMODCATIMErlOO.> 
ITIME=IFIXCBTIME*300) 

C IFCIABSCIRAN>.GE.30000) IRAN=l 
C IF<IABS<JRAN>.GE.29000) JRAN=O 

IRAN=ITIME+KEER 

10 
c 

c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

c 

c 
5 

6 

c 
10 

• 

DO 10rI=lr20 

CONTINUE 

IRANX=IRAN 
RAND=RAN<IRANXrIRAN> 
IRAN=IRANtl 
JRAN=JRAN-1 

IRAND=IFIXCRANCIRANXrJRAN>*FLOAT<IMAX-IMIN>+FLOAT<IMIN>>+l 

RETURN 
END 

THIS ROUTINE GENERATES A RANDOM NUMBER IN THE RANGE 
IMIN+l ---> IMAX 

SUBROUTINE BREEK 

INTEGER MIINVOrMAINVOrTELrTELRYrTYPErMAXRYC2r3> 
LOGICAL*l VOLGORC1200) 

COMMON /VOLGOR/ VOLGOR 
COMMON /ZETBRE/ MllNVOrMAINVO 

DO 6 I=lr2 
DO 6 J=lr3 

MAXRYClrJl=O 
CONTINUE 
T£L=MIINVO 

CON.I INUE 
TF CCFI ,GE.MATNUDl GO IO 1000 



c 
100 
1SO 
200 

c 
300 
400 

c 

c 

420 
425 

TF:LRY=O 
TYPE=VOLGORCTEL> 

IF <TEL.ED+HAINVO+t> GO TO 300 
IF CVOLGORCTEL>-TYPE> 300r200r300 
TEL=TEL+1 
TELRY=TELRY+1 

GO TO 100 

IF CTELRY-HAXRYC1r1)> 400rSOOr600 
IF <TELRY-HAXRY<2r1)) 10r10r420 

IF <TYPE-HAXRYC1r3)) 42Sr10r425 
HAXRYC2r1>=TELRY 
HAXRY<2r2>=TEL-1-TELRY/2 
HAXRYC2r3)•TYPE 
GO TO 10 

500 IF CTYPE-HAXRYC1r3)) 425r10r425 

c 

c 

600 IF CTYPE-HAXRYC1r3>> 620r610r620 
610 HAXRY<l•l>=TELRY 

HAXRY<1r2>=TEL-1-TELRY/2 
HAXRY<1r3>=TYPE 
GO TO 10 

620 HAXRYC2r1>=HAXRYC1r1> 
MAXRYC2r2>=MAXRYClr2) 
HAXRY<2r3)=MAXRY<1r3) 
HAXRYClrl>=TELRY 
HAXRY(lr2l=TEL-1-TELRY/2 
HAXRYC1r3>=TYPE 
GO TO 10 

1000 CONTINUE 
c 

c 

IF <HAXRY(2r1)-3) 2000r2000r1300 
1300 TYPE=VOLGORCHAXRY<1r2)) 

VOLOORCMAXRY(1r2>>=VOLGORCHAXRYC2r2>> 
VOLGOR<MAXRYC2r2>>=TYPE 
GO TO 5 

2000 CONTINUE 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

RETURN 
END 

breek! deze subroutine onderzoekt of er riJtJes met dezelfde 
waarde in het arra~ vol~or voorkomenr en breekt zulke riJtJes 
in tweeen door verwisselin~ van de waardes van de resp, 
middens van het lansste riJtJe en het OP een na lansste riJtJe 
met een verschillende waarde, 

SUBROUTINE JUMPTE 

INTEGER NTYW,ITYWrNPTYPWC10>rTYPEWC10)rHIHATYC10r3)rJUHPC10)r * PRIBUFC5)rPRIBKWC5>rTEL 

COMMON I JUMPER/ ,JUMP 
COMMON /IDHLET/ NTYWrTYPEWrNPTYPWrHIHATY 

DATA PRIBUF/7r11r13r17r23/rPRIBKW/49r121r169r289r529/ 

DO 1000 ITYW=1•NTYW 

DD 100 TEL=1r5 
lF CPRIBKWCTELl,GT.NPTYPW<ITYWl> GO TD 200 

100 CONTINUE 
TEL=5 

200 CONTINUE 
TF (TFI .Fn.1.nR. 

.. 

,, 
' 

i 
I 
I 



·,., 

300 
400 

c 

* * 
CPRIBKWCTEL>-NPTYPWCITYW>>.LT.CNPTYPWCITYW>-PRIBKWCTEL-1>>> 
GO TO 300 

JUHPCITYW>•PRIBUFCTEL-1> 
GO TO 400 
JUHP<ITYW>=PRIBUFCTEL> 
CONTINUE 

1000 CONTINUE 
RETURN 
ENII 

c 
c 

c 

c 

c 
c 

ju•P: bePaalt a.h.v nPtYPW bv elk woordtvPe de •eest aeschikte 
sPronssrootte. 

SUBROUTINE SCHRYFCNIDEHBrNDIFrNABrSTCOFArINSTRUrNEXTW> 

INTEGER 

* 
NIDEHBrNDIFrIIDEHBrIDIFrIDIFlr 
NABC4>rIABrIVOLGrNTYWrITYWrJUHPC10)r 
NEXTWilO>rDNEXTWrTYPEWClO>rNPTYPWC10)r 
STCOFArSTCOBU<5>rSTOPC0<2>rTYPErWORDC2>rirHIHATYC10r3) 
VOLGOR<1200>rCODEPPC6> 

* * LOGICAL*1 
LOGIC.AL INSTRUC4) 

COMMON /JUMPER/ JUMP 
COMMON /VOLGOR/ VOLGOR 
COMMON /CODEPP/ CODEf'P 
COMMON /IDMLET/ NTYWrTYPEWrNPTYPWrHIMATY 

STOPCOC 1>=1 
DO 50 IDIF=lrNDIF 

STCOBUCIDIF>=-1 
IDIFl=MODCIDIFrNDIF>+l 
IF CINSTRUCIDIFl>> STCOBUCIDIF>=-2 

50 CONTINUE 
c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

592 
593 

594 

c 

IVOLG=O 

DO 1000 IIDEMB=OrNIDEMB-1 

IF CIIDEMB.EG.NIDEMB-1> STCOBUCNDIF>=STCOFA 

DO 500 IDIF=lrNDIF 

STOf'C0(2)•0 

DO 590 IAB=lrNABCIDIF> 

IVOLG=IVOLG+l 
TYPEcVOLGORCIVOLG) 
WORD<2>=MOD<TYPEr10> 
WORD<l>=<TYf'E-WORDC2))/10 
IF <IAB.EG,NAB<IDIF>> STOPCOC2>=STCOBUCIDIF> 

DO 591 I=1r2 

IF <WORD<I>.EG.0) GO TO 591 

DO 592 ITYW=lrNTYW-1 
IF <TYPEWCITYW>.EQ.WORD<I>> GO TO 593 

CONTINUE 
CONTINUE 

WRITE C 10, 594) WORD C I> r NEXTW C ITYW) r STOPCO (I ) 
FORMAT<' 'rI1rXrI4rXrI2> 

DNEXTW=NEXTW<ITYW>+JUMPCITYW> 
IF CDNEXTW.GT.MIMATY<ITYWr2>> * DNEXTW=DNEXTW-MIMATY<ITYWr3) 
NEXTWCITYW>=DNEXTW 

591 CONTINUE 
r 



590 CONTINUE 
r:: 

500 CONTINUE 
c 

1000 CONTINUE 
c 
c 

RETURN 
ENO 

~LIBROUTINE SEOAAN<NBLOK•NDIFB,NIDEHB,NAB,NTYAB•TYPEA,NPTYPA> 
c 

c 

c 
c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

INTEGER 

* * LOGICALU 

MIINVOrHAINVOrINDVOLr 
NBLOKrNDIFB,NIDEHBrIBLOKrIDIFBrIIDEHBr 
NAB<4>rNTYAB<4>rITYABrTYPEA<4r10),NPTYPA<4,10> 
VOLGORC1200) 

COMMON /ZETBRE/ HJINVOrHAJNVO 
COMMON /VOLGOR/ VOLGOR 

HIINVO=O 
MAINVO=O 
DO 10 INDVOL=1r1200 

VOL.GOF:C INDVOU=O 
10 CONTINUE 

DO 1000 IIDEMB=O,NIDEMB-1 

DO 500 IDIFB=1rNDIFB 

MIINVO=MAJNVO+t 
HAINVO=MilNVO+NAB<IDIFB>-1 

IF CNTYAB<IDIFB),fQ,1) GO TO 200 

DO 100 ITYAB=t,NTYAB<IDIFB>-1 
CALL ZETCTYPEA<IDIFBrITYAB>rNPTYPA<IDIFBrITYAB>> 

100 tONTINUE 

200 CONTINUE 
DO 300 INDVOL=MIINVOrHAINVO 

300 
c 

IF <VOLGORCINDVOL),EQ,Ol 
VOLGORCINDVDL>=TYPEA<IDIFBrNTYABCIDIFB>> 

CONTINUE 

c 

c 

c 

IF CNTYABCIDIFB>.EQ,0) GO TO 400 
CALL BREEK 

400 CONTINUE 

500 CONTINUE 

1000 CON'l lNUl 
c 

c 

* * * * * * * c 

J;;F.1 URN 
Etff! 

SUBROUTINE TOEWYS 

LOGICAL 
INTEGER 

INSTRL<4>rlNSTRTC4) 
NBLOKLrNBLOKTr 
NDIFL•NDIFT•IDIFL,JDIFT•NlDEHL•NIDEHTr 
NTYABLC4),NTYABT(4),JTYABlrITYABTr 
NABL.<4> •NABTC4>, 
TYPEAL<4rl0)rTYPEAT<4r10)rNPTYALC4r10lrNPTYATC4,10)r 
TALC4>rTTLC4lrTATC4)rTTTC4lrMINJMrHAXJMr 
TYPErWORDC2>rNWORDrTYPEWC10)rNPTYPWC10lrITYWrNTY9r 
MIMATYC10•3)rNEXTWLC10),NEXTWTC10> 

COMMON /IDMLET/ NTYW1TYPEW,NPTYPW,MIMATY 
rnMMnN /~TFI nT/ N~YTW .N~YTWT 

•\ 

"• '· 



:. ., 

c 

c 

) 10 
I c 

( c 

c 

c 

c 

c 

COMMON /EXf'AR/ 

* * * * 

NBLOKLrNBLOKTrNDifLrNDifTrNIDEl'ILrNIDEMTr 
NTYABLrNTYABTrNABLrNABTr 
TYPEALrTYPEATrNPTYALrNPTYATr 
TALrTTLrTATrTTTr 
INSTRLrINSTRTrMINIMrMAXIM 

NIDEML=N&LOKL/NI1IFL 
NIDEMT•NIILOKT/NDIFT 

NTYW=O 
DO l 0 ITYW=l r 10 

TYPEW<ITYW>=O 
NPTYPW<ITYW>=O 
MIMATY<ITYWrl>=O 
MIMATY<ITYWr2)=0 
MIMATYIITYWrJ>=O 
NEXl WL< ITYW >=O 
NEXTWT< ITYW>•O 

CONTINUE . 

DO 1000 IDlfL=lrNDIFL 

DO 100 ITYABL=lrNTYABL<IDIFL> 

TYPE=TYPEAL<IDIFLrITYABL> 
WORDC2>=MOD<TYPErlO> 
WORD<l>=CTYPE-WORDl2))/10 

DO 150 Ialr2 

IF <WORD<I>.EQ,O> GO TO 150 
NWOIW=NPTYAL CID I FL, ITYAIIL > 
IF CCWORDCI),EQ,2),0R,(WORDII),EQ,7)) NWORD=NWORD/2 

DO 155 ITYW=l r 9 
IF CTYPEWCITYW>,EO.WORDCI)) GO TO 157 

155 CONTINUE 
NTYW=NTYW+l 
NPTYPWCNTYW>=NWORD 
TYPEWCNTYW>=WORD<I> 
GO TO 150 

157 CONTINUE 

c 
NPTYPW<ITYW>=NPTYPWCITYW>+NWORD 

150 CONTINUE 
c 

100 CONTINUE 
c 

1000 CONTINUE 
c 

DO 1100 ITYW=lrNTYW 

1100 
NPTYPWCITYW>=NPTYPWCITYW>*NIDEML 

CONTINUE 
c 
c tei;;tfas;e 
c 

NTY9=0 
DO 2000 IDIFT=lrNDIFT 

c 
DO 2100 ITYABT=lrNTYABT<IDIFT> 

c 
TYPE=TYPEAT<IDIFTrITYABT> 
NWORD=NPTYAT<IDIFTrITYAIIT> 
WORDC2>=MODCTYPErlO> 
WORD<l>•<TYPE-WORDl2))/10 

c 
DO 2150 I=lr2 

IF <WORDCI>.EQ,9) NTY9=NTY9+NWORD 
2150 CONTINUE 

c 
2100 CONTINUE ...., ____________________________ -----
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2000 CONTINUE 
c 

c 
c 
c 

c 

c 

c 

NlYW=NTYWt1 
NPTYPWCNTYW>•NTY9*NIDEMT 

MIMATY<lrl>=MINIM 
NEXTWL<1>=MINIM 
MlMATY<lr2>=MINIM+NPTYPW<1>-1 
MIMATYC1r3>=MIMATY(1r2>-MIMATY(lr1>+1 
NEXTWT<l>=<MIMATYC1r2>+MIMATYClr1))/2 

DO 3000 ITYW=2rNTYW 

MIMATY<)TYWrl>=MIMATY<ITYW-lr2>+1 
NEXTWL<ITYW>=MIMATY<ITYWrl) 
MIMATYCITYWr2>=MIMATY<ITYWr1>tNPTYPW<ITYW>-1 
MlMATYCITYWr3>=MIMATY<ITYWr2>-MIMATYCITYWr1>+1 
NEXTWTCITYW>=<MIMATY<ITYWr2>tMIMATY<ITYWrl))/2 

3000 CONTINUE 
c 
c 

RETURN 
END 


