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BIJLAGE 10pdrachtsomschrijving 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Werktuiqbouwkunde 
Vakgroep produktietechnologie en Automatisering 

Betreft 
Studenten 

Startdatum 
Afstudeerhooqleraar 
Coaches 

Inleiding: 

: Afstudeeropdracht 
:P.P.M. Hendriks 
L.E.T.M. Jansen 
B.B.A.C. Stadhouders 

:14 september 1992 
:Prof.ir. J.M. van Bragt 
:Ing. J.J.M. Schrauwen 
Dhr. F.S.J. Soers 

Modulair ontwerpen is erg belangrijk binnen de be
drij fsmechanisatie, omdat er snel tot een ontwerp moet 
worden gekomen dat aan de gestelde eisen voldoet. De 
gedachte achter modulair ontwerpen is dat een ontwerp 
opgesplitst kan worden in modules, die ieder afzonderlijk 
ontworpen, qemonteerd en getest kunnen worden. Een nieuwe 
benadering om het ontwerpproces noq meer te kunnen ver
snellen is algoritmisch ontwerpen. Hierbij worden modules 
en de modulaire structuur van een ontwerp in algoritmen 
gezet. Zodoende kan specialistische kennis op eenvoudige 
en snelle wijze door de constructeur gebruikt worden. 

Opdracht: 

Doe een verkennende studie naar de betekenis van algorit
misch ontwerpen op het gebied van de specifieke produk
tiemiddelen.Pleeg een verkennend onderzoek naar de haal
baarheid van algoritmisch ontwerpen en bekijk of algorit
misch ontwerpen daadwerkelijk een oplossing biedt om 
sneller tot een ontwerp te komen. Doe dit onderzoek aan 
de hand van een noq nader te bepalen carrier. 

Voer het algoritmisch ontwerp van de carrier in het 
UNlGRAPHlCS-pakket in. Met welke module binnen UGlI het 
ontwerp wordt ingevoerd dient noq nader te worden onder
zocht. 

Bragt Schrauwen 

\ "'-... 
oers 

L.E.T.M. Jansen B.B.A.C.' StadnOUd~ 

~C~i __ 
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BIJLAGE 2 Projectstrategie 

Een project uitgevoerd volgens de project-strategie zal steeds bestaan uit een oriëntatie-, 
plan- en een uitvoeringsfasen. 
In afbeelding 1, 2 en 3 worden deze fasen nader toegelicht. 

ORIENTATIEPROCES (0) 

W 

Vragen stellen: (0.0) 

- controle vragen 
- systeemgrenzen 
- relaties 
- criteria 
- kwaliteit 

~ " / Over.'eh' van nog te v.rza-~ 
melen gegevens; van nog te 
plegen analyses 

~ 
," y 

i-

Opstellen van het orientatieplan (Op) 

f 
Pl~ I / 
À y 

~ 

Uitvoeren van het orientatieproces (Ou) 

I 
i-

j Ingangsspecificatie / PLANPROCES 

A 
, 

Afbeelding 1: oriëntatie-fase 
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PLANPROCES (P) 

'" 
Zoeken van mogelijkheden (Po) . 

• j 

/ I Mogelijkheden 

~ 
y 

,l. 

Kiezen (Pp) 

- Risico analyse en toevoegen van 
maatregelen 

,j, 

/ Voorstel met argumenten / 
A 
Y >!-

Specificeren (Pu) 

- Faalkans analyse en verbeteren 

J, 

/ Plan / 
~ 

11 

Afbeelding 2: plan-fase 
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UITVOERINGSPROCES (U) 

J, 

Capaciteitsvraag (Uo) 

- Analyse van het plan op capaciteitsbe-
hoefte 

- Zoeken van capaciteitsbronnen 
- Analyse van het plan op bijzondere maat-

regelen 

J. 

/ Basisgegevens voor het / uitvoeringsplan 

A y 
.} 

Uitvoeringsplan (Up) 

Maken van het uitvoeringsplan; redigeren 
van de opdrachten 
Organiseren van bewaking van specificaties, 
tijd en kosten (toets) 

J, 

/ Uitvoeringsplan / 
.L 

~......- .J, 

uitvoering (Uu) 
De opdrachten verstrekken; de bewaking in-
stellen 

J, 

/ Resultaat / 
A r 

,L-

/ Resultaat / 
Naar vol 9 ende deerl ro p j ect of g ebruikersfase 

Afbeelding 3: uitvoeringsfase 
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BQLAGE3 Flow-charts 

Hier worden summier de diverse stappen op de verschillende niveaus toegelicht. Soms 
worden hier variabelen genoemd uit het voorbeeld in hoofdstuk 5: deze worden echter 
niet nader toegelicht. 

I zoeken in database I 

.J/ 
niveau me 

controleer welke typen 

geschikt zijn; voldoen aan 
de iDgangsparamete 

controleer 
type A 
I controleer of de 
~ eigenschappen 

voldoen aan de eisen 

voer globale 
berekenigen 
uit zodat de 
ingangspar. 
van de modules 
bekend zijn 

controleer of 
module 1 

bekijk kritieke 
kan voldoen aan onderdelen van 
de aangeboden li de alternatieven 
ingangspar. van de module 

'-------r
ill
-------" 

controleer of 
module 2 
kan voldoen aan 
de aangeboden 
ingangspar. bekijk kritieke 

spandoom 

\l; 
bajonet 

i\I/ 
onderdelen van I balg I 
de alternatieven 
van de module L--"',J/--' \/ 

Afbeelding 4: Toelichting nivo lIIc 
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\/ tandwiel/ 
heugel 

I 
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bekijken of type 
in ruimte past 

niveau me: vervolg 

neemt 
modulelin 
beslag 

hoeveel ruimte 
neemt 
module 2 in 
beslag 

,'-------, 

Bd<Bnwxr-n_ee _______ ~ 

nee 

ongeschikt type 

controleer type B 

controleer type C 

weging in geval van 2 of meer geschikte typen, 
anders specificatie (lila) 

Afbeelding 5: Vervolg toelichting nivo IIle 
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NIVO IIIb 

I 
Bekijk telkens een tweetal 
criteria en geef aan welke 
daarvan uw voorkeur krijgt. 

I 
Bereken hieruit een rangorde in I 
de criteria. (D.m.v. de zgn. I 
Copeland-rege1.) . 

/ Rangorde. / 
I 

Gebruiker geeft weegfactor~ 
rekening houdend met de 
voorheen berekende rangorde. 

/ Weegfactoren. / 
I 

Lees wensen in. 

Bepaal de effectiviteiten van 
ieder alternatief voor ieder 
criterium. 

Weeg de alternatieven af met 
behulp van een 
waarderingstabel. 

/ Voorlopige keuze / 
I 

Schetsen van de alternatieven 
op het scherm met voorlopige 
keuze aangegeven. 

I 

~ 
Geef 

Oké? r-=-N=ee~ __ ---1 defmitieve 
keuze in. 

Ia 

Voorlopige keuze is definitieve 

Afbeelding 6: Toelichting nivo IIIb 
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ma 

Specificeer type 

I 
I 

Voer berekeningen uit zodat 
de ingangsparameters voor de 
modulen bekend worden. 

I 
Bepaal ruimte voor module 1 
(klemunit). 

I 
Bepaal ruimte voor module 2 
(transleerunit). 

I 
Verdeel de eisen en wensen 
aan de modulen. 

I 
Bepaal de interfaces I, 11, III, I 
IV, V 

I 
Roep de procedure module 
1 kIemunit aan met de 
juiste parameters. 

I 

I 
Roep de procedure module 
2 transleerunit aan met de 
juiste parameters. 

Afbeelding 7: Toelichting nivo lIla 
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NIVEAUITc Bekijk welke alternatieven 
het gevraagde werkpunt 
kunnen leveren. 

/Oescbikte alternatieven / 

zie afbeelding 12 

-------------------------r----------------------------

Afbeelding 8." Toelichting nivo 11c 

Bijlage 3: Flow-charts bladZijde 11 



I 
NIVEAU llb Lees weegfactoren in. Deze 

zijn dezelfden als op nivo 
mb. 

I 

Lees wensen in. 

I 

Bepaal de effectiviteiten van 
ieder alternatief voor ieder 
criterium. 

I 

Weeg de alternatieven af met 
behulp van een 
waarderingstabel. 

I 
/ Voorlopige keuze / 

I 

Schetsen van de alternatieven 
op het scherm met voorlopige 
keuze aangegeven. 

Nee 
Geef 

Oké? defmitieve 
keuze in. 

Ja 

I Voorlopige keuze is definitieve 

-------------r--------------------------

NIVEAU IIa . Aansturen technisch model. 

I 
Afbeelding 9: Toelichting nivo IIb en nivo Ila 
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BULAGE 4 Technisch model 
In deze bijlage wordt het technisch model nader toegelicht. Eerst worden de elementen 
van een technisch model genoemd. Vervolgens worden de stappen gegeven volgens welke 
een technisch model kan worden opgesteld. In bijlage 4a en 4b zijn twee voorbeelden van 
een technisch model gegeven. Het betreft hier het alternatief spandoorn van de klemunit 
en het alternatief balg van de transleerunit. Laatstgenoemde bijlagen zijn als losse 
tekenigen bijgevoegd. 

Elementen van een technisch model: 
-Onderdeel 

In het algoritme van het onderdeel vindt de berekening plaats en wordt het CAD
model aangestuurd. Wij onderscheiden twee typen onderdelen: een maakonderdeel 
en een kooponderdeel. 
In het technisch model zijn tekeningen van de onderdelen gezet, met hierin de 
ligging van het plaatselijke assenstelsel aangegeven. 

-Initialisatieblok 
Het algoritme voor het onderdeel wordt zo algemeen mogelijk gehouden. Een feit 
is echter dat een onderdeel vrijwel altijd in een andere situatie in een ontwerp 
wordt gebruikt. In het initialisatieblok worden de parameters voorbereid zodat zij 
als ingang kunnen dienen voor het onderdeelalgoritme. 

-Aannames 
Wanneer er wordt uitgegaan van het principe dat er geen terugkoppelingen mogen 
plaatsvinden is het doen van bepaalde aannamen vaak noodzakelijk. Deze 
aannamen worden in het technisch model gezet en alfabetisch genummerd. 

-Interfaces 
De interfaces met andere modulen die op het bovenliggende niveau zijn bepaald 
worden in het technisch model gezet en genummerd met romeinse cijfers. 

-Verbindingslijnen 
Deze geven de relaties, koppelingen tussen onderdelen en initialisatieblokken weer. 

Opstellen van een technisch model: 
1) Maak een goede analyse van het bestaande ontwerp voor een alternatief van een 

module. 
2) Bepaal de ingangen van het technisch model 
3) Maak, voor zover dit nog niet op een hoger niveau gedaan is, de noodzakelijke 

berekeningen voor deze module 
4) Stel de in- en uitgangen op van ieder onderdeel. Bij bestaande algoritmen zijn deze 

bekend. 
S) Stel de interfaces op tussen de onderdelen. Als uitgangspunt kan de 

samenstellingstekening worden gebruikt. 
6) Bepaal/zoek een strategie waarmee het mogelijk is om de onderdelen sequentieel 

te doorlopen. Maak hierbij eventueel bepaalde aannamen met betrekking tot de 
afmetingen van het onderdelen. De initialisatieblokken worden bepaald. 

begin met het kooponderdeel dat de nauwste band heeft met het product 
bekijk vervolgens de andere kooponderdelen, omdat de maakonderdelen wel 
aan de koopdelen aangepast kunnen worden, maar niet omgekeerd 
bekijk de maakonderdelen 

Bijlage 4: TëclûîiSclî mödel bladZijde î3 



BULAGE 5 Classificatiesysteem 

In het onderstaande is het onderdeel spandoorn uitgewerkt, zoals dit in het, in hoofdstuk 
drie beschreven, c1assificatiesysteem moet worden opgenomen. 

code: 
naam: 
datum wijziging: 
kooponderdeel: 
naam fabrikant: 
beschrijving: 

Typen. 
_hn. 

! o 1- 25L 
01- 28l 
01- 31L 

D 1- 34L 
01- 37L 

02- .!Ot 
D 2- .!3l 
~ 2- 46l 
"';) zo. 4:91 

J 2- S2l 
j2-551 
~ 2- sal 
? 2- 6<ll 
? 2- 65;. 

) 2- 'Ol 

I :> 2- i5i.. 

! 
:) 3- SOl 
;) 3- 88l 
)3- %l -_ 3- DAl. 

i :: 1-~ ~ 2:" 
, :: }-'20l 

01001 
spandoorn 
5-1993 
Ja 
Forkardt 
een onderdeel voor het inwendig positioneren en fixeren van 
cylindrische producten 

J 
Spa..,.. 
betètch 

25- 28 

26- 3' 
31- 34 

34- 37 
37- 40 

40- 43 
43- 46 
46- 49 
49-' 52 
52- 55 
ss- SB 
58- 61 

60- 55 
ss- 70 
70- 75 
"5-90 

eo- ss 
86- 96 
9.HO> 
,04-,n~ 

'i2-;2;) 

:2~;28 

Anzahl 
SPinn. 
lamellen 

a 
S 
8 

B 
8 

la 
10 
10 
.Q 
IQ 

;0 

10 

'2 
12 

12 
12 

14 

14 

" 

Hl 
mln."",",'x, 

2'.5-26 
2t ,5-28 
21.5-28-

24.$-31 
245-31 

35 -41.5 

35 -l1.5 

35 -41.5 

35 -41 S 
35 ...l1,5 
35 -41.5 
35 -.11.$ 

42 -53 
4< -53 
42 ~53 

.:2 -53 

51 -67,5 
51 -67,5 .. -e7S 
< , .. 1 ""'Of_ 

51 -675 
51 -675 

H2 H3 "4 H5 

6 '2 '5 '6 
6 12 18 '. a 12 '5 18 

a 12 25 22 
8 12 25 lI2 

9 16 35 25 
9 18 35 2ll 
9 18 35 28 
9 '8 35 28 
9 's 35 28 
9 18 35 28 
9 18 35 2S 

9 IS .. .l<J 
8 18 .. .l<J 
9 '. .. ~ 

9 '5 44- '0 

9 18 80 óO 
9 I. 80 óO 
9 ,. 60 !lO 

.B 60 !lO 
'a lID 60 
'8 80 60 

-

! 
E 0 F_I H6 >17 a l al a2 h6 , h6 

(daN) ! 
I 

• '3 BO M6: 65 M8 M 5 '2 250 I · 13 80 MB' 65 M 5 M 5 12 250 ! · 13 8Q Ma 65 "B. M 5 12 250 i 
5 •• 80 MB 65 M8 

~: :: 300 i 
5 '6 BO . M 8 ' 55 M8 3f!01 
6 25 120 M12 ; 90 ..,. M8 22 '0<)0 I 
5 2S '20 ' M12 90 

..,. 'Ma 22 ,0<)0 I 
8 25 '20 M12 ' 90 ·MS 

" 6 
22 .0<)0 I 

• 25 120 ""2 90 MB .., 6 lI2 '000 i 
5 2S 120 M12 90 MB M ê 22 \000 i 
,; 2S '20 M12 90 MS M6 22 1000 I 

• .l5 120 M12 90 M8 M ê 22 ',000 : 

'0 32 120 "". 90 M8 M 8 32 'BOC > 

10 32 120 ..,'. 90 ". M 8 32 '600 I 
'0 32 120 M', 90 M' ',' 8 32 :900 ; 
10 32 '20 \h16 90 .., S Me 32 'BOC i 
15 41 165 M20 135 MlO ;.1110 _0 2800 I 
'5 41 '65 M20 '35 ""0 ""0 '0 2800 : 
'5 " '65 ..,20 '35 M1C \'110 '0 ~80C' 
,- , ,65 1\1120 ,35 MtO M10 .10 _8OC. 
• 5 J 1 Hi5 M2D 135 MlO ~10 JC 290C 

'5 .11 165 M20 135 ""'\i MlO .1.:] 2800 

Afbeelding lO:Forkardt-spandoom 

ingang: -(range van) diameter(s) product (zie afbeelding 10) 
-(range van) kracht(en) waarmee gefixeerd dient te worden (afb. 10) 

uitgang: -afmetingen(zie afbeelding 10) 
-eigenschappen: 

kosten: F 230,00 - F 350,00 
levensduur: 50 jaar 
onderhoud: 10 uur per jaar 
max. werktemperatuur: 200 oe 
materiaal: roestvrijstaal 
rondloopnauwkeurigheid: max. 0.01 mm 

Bijlage 5: Classiticatiesysteem bladiijde 14 



BULAGE (; Werken met User Function 

Voordat UF-programma's gerund kunnen worden moeten een aantal handelingen 
worden verricht. Deze handelingen vinden plaats buiten UG op Unix niveau. Dit kan 
gebeuren met behulp van de vi-editor. 

Allereerst moeten de volgende variabelen worden gedefiniëerd. Dit kan in de file 
".vueprofile". 

UGlI UGUSER FILE - - deze variabele wordt gedefiniëerd tijdens de installatie 
en wijst naar de UGUSER.DAT file 

UGlI USERFCN deze variabele wordt eveneens tijdens de installatie 
gedefiniëerd en verwijst naar de directory van de UF
bibliotheek 

UFUN USERn deze variabele wordt gebruikt om een intern UF
programma te identificeren, hij verwijst naar de 
UGUSER.DAT file. 

In atbeeling 11 staat hoe wij deze variabelen hebben gedefinieerd. 

PATII=.:$PATII:jdatadiskjedsjbin 
. jusrjedsjsimrootjSimProfile 

UGlI _ UGUSER _FILE = j datadiskjusersjstdjstadhoudersjuguser.dat 
export UGlI _ UGUSER _FILE 

UGII_ USERFCN = jdatadiskjedsjufunc 
export UGlI USERFCN 

UFUN _ USER1 = jdatadiskjusersjstdjstadhoudersjprogram 
export UFUN _ USERl 

UFUN _ USER2 = j datadiskjusersjstdjstadhoudersjreferen 
export UFUN USER2 

UFUN USER3 = j datadiskjusersjstdjstadhoudersjsamenst 
export UFuN USER3 

Afbeelding 11: Voorbeeld .vueprQfile 

BijIäge 6: Werken met User Function blaazijde 15 



Vervolgens wordt de UGUSER.DAT file aangemaakt. In deze file wordt het 
userfunctiemenu gedefiniëerd, met hierbij het nummer waarnaar in .VUEPROFILE 
verwezen wordt. Een voorbeeld hiervan staat in afbeelding 12. 
Het aanmaken/editten van een file kan met de in het systeem aanwezige vi-editor. Door 
het ingeven van het commando 

vi [naam van de file] 

wordt de file geopend of aangemaakt, afhankelijk van of de file bestaat of niet. 

User Function Menu 
#1 
hoofdprogramma 
#2 
reference-set 
#3 
samenstelling 

AfbeeIdlog U: Voorbeeld uguser.dat 

Vervolgens kan het programma geschreven worden. 
Unigraphics biedt hiervoor twee manieren: interne en externe UserFunction 
programma's. Externe programma's zijn "self sufficient" en kunnen ttgerund' worden 
buiten UGlI. Zij zetten hun eigen UG omgeving op. Interne programma's daarintegen 
kunnen alleen binnen UGlI gerund worden. Interne UF-programma's worden door UGlI 
gezien als een door de gebruiker geschreven subroutine. Ieder intern programma .JlliUtl 
voorzien zijn van een standaardhoofd, waarin de subroutine UFUSER wordt 
aangeroepen. De aanwezigheid van deze subroutine is noodzakelijk om een intern 
UserFunction programma te kunnen gebruiken. Een voorbeeld van het benodigde begin 
en eind van een programma wordt getoond in afbeelding 13. 

SUBROUTINE UFUSER(EXITNM,P ARAM,RETCOD) 
INTEGER *2 EXITNM 
INTEGER*2 RETCOD 
CHARACTER*132 PARAM 

hoofdprogramma door de gebruiker geschreven 

RETURN 
END 

Afbeeldlog13: Voorbeeld van een programma 

Bijlage 6: Werken met User Function bladZijde 16 



Hier wordt er vanuit gegaan dat het programma is geschreven in Fortran (ook C is 
mogelijk). Communicatie met UGlI vindt plaats door middel van CALL's. Een 
voorbeeld van zo'n CALL is gegeven in afbeelding 14. 

Obtain the Keyin of a Textstring 

FORl\1AT CALL UF1600(CPl,CA2,IR3,IR4) 

PARAMETERS 

Parameter 1/0 Type Description 

CPl I CHARACTER * (122) Prompt Message 

CA2 I CHARACTER • (132) Default String 

0 CHARACTER*C*) String Typed In 

IR3 0 Il\TTEGER· 2 Number Of Characters Entered 

IIR4 0 I!\ lEGER • 2 Response 
1 = Reject 
2 = Terminate 

; 

3 = Entry Complete (Accept Default) ; 

I 
4 = Alternate Action 

, 5 = Data Entered 

Afbeelding 14: Voorbeeld UF-call 

Nadat het programma is geschreven moet het nog worden gecompileerd en gelinkt. 
Tijdens het compileren worden de subprogramma's in de volgorde van oproepen vanuit 
het hoofdprogramma achter elkaar gezet. Het compileren gebeurd met hetvolgende 
commando: 

f77 + Z [naam van programma met extensie .f] 

Tijdens het linken wordt het programma aangepast aan de omgeving waarin het gebruikt 
gaat worden. Het volgende commando is hiervoor geschikt: 

uflink -r [naam van programma zonder extensie .f] 

Door vervolgens UGlI op te starten en hierbinnen voor de module User Functions te 
kiezen komt het menu in de dialog-box dat in de UGUSER.DAT file is aangemaakt. Het 
programma kan vervolgens worden gerund. 

Bijlage 6: Werken met User Function bladZijde 17 



Tot slot van deze bijlage sommen we enkele van de problemen op die we hebben gehad 
met User Functions. 

Variabelen, gedeclareerd in een subroutine, worden de ene keer wel en de andere 
keer niet door UGn in het geheugen vastgehouden. Het probleem is op te lossen 
door enkele, volledig niet ter zake doende, bewerkingen met deze variabelen uit 
te voeren. Het systeem schrijft ze hierbij opnieuw in het geheugen, waardoor ze 
wel worden vastgehouden. 

Programma's die buiten UGn (op Unix niveau) wel goed werken, blijken na 
omzetting naar User Functions niet meer te werken. De reden hiervan is dat in 
User Functions veel stricter moet worden geprogrammeerd. Commando's die op 
Unix niveau wel worden begrepen zorgen in User Functions voor. een 
foutmelding. 

Verder is er een probleem bij het gebruik van coördinatenstelsels. Het is niet 
geheel duidelijk wanneer een entiteit wordt getekent t.o.v. het absolute 
coördinatenstelsel (ABS) en wanneer t.O.v. het plaatselijke coördinatenstelsel 
(WCS). 
Bijvoorbeeld een cirkel wordt getekend t.o.v. het ABS, met de oriëntatie van het 
WCS. Een lijn daarintegen wordt getekend t.o.v. het ABS, met de oriëntatie van 
het ABS. Dit veroorzaakt een enorme complexiteit als m.b.v. UserFunctions een 
constructie getekend moet worden. 

Soms verschijnt de foutmelding ''violation error" op het scherm, waarbij het 
programma vastloopt. Door in het programma een (nietszeggende) Call extra te 
plaatsen op de plaats waar deze error optreedt wordt dit opgelost. 
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BULAGE 7 Constructie carrier 
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BQlAGE 8 Handleiding programma canier 

In deze handleiding wordt hulp geboden bij het doorlopen van het programma. 

Er zijn op dit moment vier delen te onderscheiden, welke tesamen het totale programma 
vormen. Reden hiervan is dat UserFunctions enkele funkties nog niet ondersteunt: in 
versie 10 van Unigraphics zal dit wel het geval zijn en kan het één geheel worden. Ieder 
deel moet nu apart aangeroepen worden, waarna het aflopen bijna automatisch gebeurt. 

1) Hoofdprogramma. Hierin worden eisen, wensen en andere ingangsparameters 
ingegeven. Alle benodigde berekeningen vinden hier plaats en de benodigde informatie 
voor de volgende delen wordt bepaald. (UserFunctions-optie) 

2) Modellen "updaten". Met behulp van de in het hoofdprogramma berekende waarden 
worden modellen van de benodigde onderdelen aangepast. (Macro) 

3) RefEfrence sets aanmaken. In ieder, aangepast, onderdeel wordt een reference set 
aangemaakt zodat dit onderdeel later als component in een samenstelling kan worden 
binnengehaald. (UserFunctions-QPtie) 

4) Opbouwen samenstelling. De onderdelen worden één voor één als component in de 
samenstelling binnengehaald. (User Functions-optie) 

In deel één worden menu's getoond met daarbij toelichting in het listing-device om de 
benodigde informatie in te kunnen geven. Deel twee is een macro en hoeft alleen 
aangeroepen te worden. Deel drie en vier hoeven ook slechts aangeroepen te worden, 
waarna alles automatisch gebeurt. 

Hierna zal voor het aflopen van het programma ieder menu en listing-device getoond 
worden, alsook enkele presentaties van geometrie, welke tijdens het aflopen getoond 
worden. Verder zal aangegeven worden hoe en wanneer ieder deel gestart dient te 
worden. 
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De procedure gaat als volgt: 

Start Unigraphics U op. 

Kies uit het Unigraphics U-menu: 
7 User Function 

U ziet nu bet User Function Menu: 

De button AA heeft geen functie. 

Kies 1 Berekenen ontwerp 

Vul het volgnummer in en geef Entry Complete. 

In de listing device verschijnt nu een welkomsttekst. U kunt hieraan zien of u wel bet 
goede algoritme voor u heeft. 
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In de grafische box staat een tekening van de pijp en de flens met de bijbehorende 
maten: 

Afbeelding IS: De producten pijp en flens 
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Uw maten dient u in de dialog box in te vullen: 

Vul de parameters in geef Entry Complete 

Nu verschijnen in de dialog box de omgevingsparameters die u moet invullen: 

Informatie vindt u in de listing device: 
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Vul de parameters in en geef Entry Complete 

De parameters worden gecontroleerd en in de listing device verschijnen eventuele 
fouten: 

Bij de constatering van de fouten dient u de parameters aan te passen. Als er geen 
fouten geconstateerd zijn, wordt het programma verder afgelopen. 

Geef Entry Complete 
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De waarden voor de eisen aan het ontwerp dienen nu ingevoerd te worden in de dialog 
box: 

Vul in en geer Entl)" Complete 

ervollZiens verschijnt in de listing device: 

U dient nu de waarden voor de wensen in te vullen in de dialog box: 

BijIäge 8: Handleiamg programma carrier bladZijde 25 



Vul in en geef Entry Complete 

In het listing device verschijnt nu de 

Druk op Entry Complete (EC) 
Druk op Entry Complete (EC) 

Als er meer dan een alternatief voldoet volgt een weging. Als er maar een alternatief is 
verschijnt in de dialog box de tekst: 
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-
Na het geven van Entry Complete dient u nu de handleiding te vervolgen bij pagina 31. 

In het listing device verschijnt bij meer dan één alternatief dat voldoet: 

U dient nu een Copeland-tabel in te voeren. In de dialog box kunt u dit doen: 

Vul in en geef Entry Complete 
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De gebruiker dient nu de afstand voor de weegfactoren aan te gevèn. In de dialog box 
verschijnen de cijfers die de criteria hebben gekregen met behulp van de Copeland-tabel. 
In de listing device vindt u informatie: 

Vul in en geef Entry Complete 

Er volgt eventueel een foutmelding als de cijfers niet tussen de nul en de tien gegeven 
zijn: 
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Of de foutmelding: 

Het beste alternatief wordt nu berekend. U ziet in de grafische box de alternatieven. Zie 
afbeelding: 

In de listing device vindt u het resultaat van de weging: 
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In de dialog box kunt u aangeven welk alternatief u kiest: 

Vul in en geef Entry Complete 
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Het gekozen alternatief wordt gespecificeerd. U vindt in de grafische box de 
module-verdeling met de interfaces. Deze tekening kan tevens gebruikt worden als 
informatie voor de Zie de afbeeldi 

In de listing device verschijnt: 
.. . ... ', . . .. .. '. . . , "" 

// .... LISTINGDEVICE ·~· · l ···· 

•••••••••••••••••• • •• • •••••••••••••••••• • ••• · •••• 6it.· •• e6~ ••• · ·~~10dè View· ••• v~~ •• ··de •• ·.D1~~îeIl·· ···· ·· ···· ..... . ..... 

< Vari hêt ontwerpoJ>wa1"e · groóHé~ · . .. ..... ... .. .. 
<peze tekehing láÛl alsmootage.;irifonnatie .... . 

gebfuikf worden: .. . .. . ... . •.. .... . . 
::':. ;" , : .. ' 

" .. ;.:: :-,-.' . 

Geef Entry Complete 

Het aandachtsniveau is nu gedaald tot de modulen. 

Voor module 2 (transleerunit) wordt bepaald welke alternatieven geschikt zijn. In de 
listing device staat: 
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Indien er slechts één alternatief voldoet volgt geen weging. U dient verder te gaan met 
pagina 34 met de test op geschiktheid van de module klemunit. 

Geef Entry Complete 

Vervolgens worden de geschikte alternatieven gewogen. In de listing device vindt u 
informatie over wat te doen: 

In de dialog box kunt u uw definitieve keuze ten aanzien van de transleerunit aangeven: 
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Vul in en geef Entry Complete 

Nu een alternatief voor de module transleerunit is gekozen moet het gespecificeerd 
worden; dat wil zeggen dat de onderdelen van de module worden bepaald. Deze 
specificatie is niet uitgerkt. Er wordt dus vervolgd met module 1 de klemunit. 

Voor module 1 (klemunit ) wordt bepaald welk alternatief geschikt is. In de listing device 
verschijnt: 

Geef Entry Complete 

Vervolgens worden de geschikte alternatieven gewogen. In de listing device vindt u 
informatie over wat te doen: 
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In de dialog box staat: 

Vul in en geef Entry Complete 
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De module klemunit wordt nu gespecificeerd. De onderdelen in de -module worden 
V'-'V'GQ..I'U. Als resultaat ziet u de van de in de 

Alle maak- en kooponderdelen van de module zijn berekend. In de dialog box verschijnt 
het User Function Menu. 

Kies nu: MACRO 

Kies nu: 3 macroexpressies 

In de grafische box ziet u de parametrische modellen verschijnen van de onderdelen. De 
juiste waarden uit de berekeningen worden in de modellen ingevuld. 

Kies nu: 2 CHANGE MODULE 

Kies nu: 7 User Function 

Kies nu: 2 Reference-set 

Er worden aan de onderdelen reference-sets gehangen zoadt de onderdelen in de 
samenstellingstekening terecht kunnen komen. 

Kies nu: 3 Genereren samenstelling 

De samenstellingstekening van de module klemunit wordt nu opgebouwd. 

Als Unigraphics 11 wegvalt, moet UG n opnieuw opgestart worden. Kies nu: 7 USER 
FUNCTION, 3 Genereren samenstelling. 

U ziet nu de shaded samenstellingstekening. Zie afbeelding: 
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Afbeelding 18: Shaded samenstellingstekening van module klemunit 

Met TERM (terminate operations) komt u weer terug bij het UG menu. 
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BIJLAGE 9 Uitwerking onderdeel: de veer 

Het algoritme voor een veer is in principe op te delen in een aantal deelalgoritmen. Er 
kan hierbij worden gedacht aan een gedeelte dat een trekveer, een gedeelte dat een 
drukveer en een gedeelte dat een torsieveer bepaalt. 
In deze bijlage is aangegeven hoe een drukveer kan worden gevonden voor bepaalde 
ingangsparameters. Aangenomen wordt dat als ingangsparameters bekend zijn: 
-lengte bij eerste werkpunt 
-lengte bij tweede werkpunt 
-kracht bij eerste werkpunt 
-kracht bij tweede werkpunt 
-gemiddelde diameter van de veer 
We hebben alleen een algoritme gemaakt voor een belastinggeval met bovengenoemde 
ingangsparameters. De, in de werktuigbouwkunde, voorkomende belastingsgevallen voor 
een drukveer zijn in principe te herleiden tot drie basis-belastingsgevallen. In afbeelding 
19 worden deze getoond. Geval twee komt het meest voor: deze is dan ook door ons 
uitgewerkt. 

mogelijkheid 1 mogelijkheid 2 mogelijkheid 3 

PI 0 PI 

F2 

/ PI 

- -L1< ;;.ou L1 U "- -Sh Sb 

ingang: Ll 
L2 

ingang: F1 
F2 

ingang: Ll 
L2 

Fl Fl Sh 
D F2 D 

D 

Afbeelding 19:ingansparameters voor een veera/goritme 

Het drukveeralgoritme is verdeeld in twee stukken. Een deel dat in een database zoekt 
naar een standaardveer en een deel dat een maakveer gaat bepalen wanneer er geen 
standaardveer wordt gevonden. 
Het zoeken naar de standaardveer gebeurt in twee verschillende databases van fabrikant 
TEVEMA. Eerst wordt er gezocht in een drukverentabel en vervolgens in een 
stempelverentabel. De zoekstrategie is gegeven in afbeelding 20. Daar beide tabellen qua 
opbouw verschillen is de zoekstrategie voor beide hetzelfde, maar de implementatie (het 
programma) geheel verschillend. 
Aan het einde van deze bijlage is een voorbeeld gegeven van beide tabellen. 
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Zoals gezegd zijn Ll,12,Fl,F2 en D de 
ingangsparameters. Daar er nooit een 
veer kan worden gevonden die precies 
aan deze eisen voldoet, wordt de aanna
me gemaakt dat aan de eisen van beide 
lengten moet worden voldaan, maar dat 
de krachten binnen een bepaalde range 
mogen variëren. 
Het algoritme begint met zoeken naar 
een passende diameter D. Vervolgens 
vinden een aantal functionele controles 
plaats. Nadat voor de gevonden veer de 
werkelijke waarden voor de krachten 
zijn bepaald, kan worden gecontroleerd 
of de afwijking binnen de door de maker 
van het algoritme gestelde eis blijft. 
Deze range moet ook worden ingegeven. 
Een eventueel gevonden standaardveer 
heeft de volgende kenmerken: 
-Ll volgens gestelde eis 
-12 volgens gestelde eis 
-D naar dichtsbijzijnde waarde in tabel 
-F1 binnen de door de maker van het 
algoritme gestelde marge 
-F2 binnen de door de maker van het 
algoritme gestelde marge 

Afbeelding 20: Flowschema standaardveer 

drukveren: 
-materiaal: 
-aanligging: 

verenstaal DIN 17223 C NO. 1.1200 
d = 0.2-0.8 aangelegd/niet geslepen 
d = 1 - 5 aangelegd/geslepen 

stempelveren: 
-materiaal: 50crv4 DIN 17225 SAE 6150 
-aanligging: aangelegd/geslepen 

Zoals gezegd roept het algoritme van de veer het sub-algoritme maakveer aan wanneer 
er geen standaardveer gevonden kan worden. Alvorens in te gaan in de opbouw van dit 
flowschema, wordt in afbeelding 21 de terminologie geschetst. 
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F -veerkradIt 
Fl,Fl -veerkraclatea behorende bij 

de werkpuntea 1 eB 2 
Fa -veerkracht bij de ldeiDst 

toelaatbare veerI.eagte 
Fe ~heveerkraclatbij 

bIokleagte 
L -veerleagte 
Ll.J,.2 -veerIeagtea behoreade bij 

LO 
La 
Lc 

de werkpuntea 1 eB 2 
-ongespenDeD veerI.eagte 
-kIeiDst toelaatbare veerJengte 
-bIoJdeaate: kleinst mogelijke veerlengte 

(alle wiacJiqen liggen op elkaar) 
Sa -som 'VU de kleinst mogelijke atstaadeB 

tussen de afZonderlijke windingen bij 
veerleDgte Lu 

s -veerweg 
81,82 -veerweg behorende bij de 

werkpuntea 1 eB 2 
Se -veerweg bij bloldengte Lc 
Sb - slag 
d • draaddikte 
D .. gemiddelde diameter 
W - Wikkelverhouding (D/d) 

Afbeelding 21: Veer-terminologie 

~~------------~ 
811----------71' 

L1 

veerweg ==> -== veerlengte 

Na een goede analyse is er een flowschema voor de maakveer opgesteld. Ook dit 
flowschema heeft betrekking op een veer waarvan de lengten en de krachten in beide 
werkpunten bekend is. Verder is de diameter van de veer bekend. Er ontstaat een 
flowschema zoals in afbeelding 22 is weergegeven. 

Uit de formule voor de stijfheid van de veer kan onder aanname van de draad dikte het 
aantal windingen worden bepaald. De formules voor Lc en Sa kunnen worden ingevuld. 
Vervolgens wordt gecontroleerd of de gevonden veer reëel is. Wordt niet aan de 
voorwaarde voldaan dan wordt de wikkelverhouding (W) met 1 verhoogd, zolang tot wel 
aan de voorwaarde wordt voldaan. De wikkelverhouding geeft de verhouding aan tussen 
de buitendiameter (D) en de draaddikte (d). Alleen veren met een wikkelverhouding 
tussen 5 en 15 kunnen gemaakt worden. 
Vervolgens vindt een controle op knik plaats. Treedt er knik op dan kan de glij
dingsmodules verhoogt worden, er moet dus een ander materiaal worden gekozen. 
Zijn al deze controles achter de rug dan vindt de controle op afschuiving plaats. Is de 
optredende spanning groter dan de maximale spanning kan de glijdingsmodules nogmaals 
verhoogd worden; anders is het resultaat een veer die aan de gestelde eisen voldoet. 
Als uitgang van het maakveeralgoritme wordt gegeven: Ll,12,Fl,F2,D,n,d,Lo 
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Opmerkingen t.a.v. de implementatie. 

Er zijn, afhankelijk van de 
fabrikagemethode, een tweetal formules 
voor Sa en ,afhankelijk van de 
fabrikagemethode en aanligging, een viertal 
formules voor Lc (DIN 2089 deell). We 
zijn echter steeds uitgegaan van een 
koudgevormde veer met aangelegde, 
geslepen uiteinden en hebben dus van 
bovengenoemde 8 mogelijkheden 1 
mogelijkheid geïmplementeerd. 

Van de 10 materialen die in DIN 2089 
staan hebben wij er 1 geïmplementeerd. 
Het ophogen van G door het kiezen van 
een ander materiaal is dus niet mogelijk. Er 
kan echter opgemerkt worden dat het 
gekozen materiaal (verenstaal) van de 
genoemde materialen de hoogste 
glijdingsmodulus heeft. Ten aanzien van 
beide opmerkingen kan uiteraard 
uitbreiding plaatsvinden. 
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Ll,L2,Pl,P2,D 

Gaanpassen 

'* ja 
',--I _m_3_3 kv_ee_r_ 

Afbeelding 2l: Flowschema maakveer 
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38,1 267 

76 48,0 282 
53,3 285 
57,2 298 

44,4 236 

89 56,0 270 
62,2 299 
66,7 311 

152,5 214 1,4 

305 192.0 237 2,1 
213,5 256 2,8 
228,8 335 4,4 

Afbeelding 23: Voorbeeld dlukveertabel 

I Pn C 

! d Dm Lo Ln As Bus Newton N/mm Nummer 

14.0 4.6 0,40 010770 
3.2 • 20,1 6.3 2,4 4.0 3.79 0,28 010780 

• 29.3 8.9 0.19 010790 
0.32 8,7 2,6 0,50 010800 

13.1 3.5 0,31 010810 
40 19.8 4,9 3.2 4.8 3.09 0,22 010820 

28.6 6.7 0,14 010830 
41.9 9.5 0.10 010840 
3.5 2,7 9,31 010850 
5,0 3.7 5.88 010860 

2.0 7,0 5,1 1,3 2,8 7,45 3.83 010870 
10.0 7.0 2,61 010880 
14.0 9.9 1.76 010890 
4.3 2.8 4,77 010900 
6.3 3.9 3,04 010910 

2.5 9.1 5,4 1,8 3.3 7,16 1,96 010920 
13,0 7,5 1.33 010930 I 

I 

18.5 10.6 090 010940 
5.6 2.8 i 2,28 010950 
8,3 3,9 1,45 010960 

0.4 3,2 12.0 5,4 2,5 4.0 6,37 0,94 010970 
17,5 7.5 0,64 010980 
25.5 10.6 043 010990 

Afbeelding 24: Voorbeeld stempelveertabel 

BijIäge 9: UitwerldDg onderdeel: de veer bladZijde 41 



BULAGE 10 Stappenmodel 

Afbeelding 25: Stappenmodel 

Bijlage 10: StappenmOdel 

8 • definieer elaen voor onderdeel ... functie van elaen 
module 

9 • zoek aIt8matIeven per onderdeel 

10 • bepaal eigenschappen onderdeel 

11 • maak aIgorIIme onderdelen (I) 
12. bepaal aigensdlappen module 
13- voeg algoiibne ondeIen samen tot module (lIa) 
14 - stel weegaIgoI1tme op voor module (llb) 
IS - stel geschiktheldsalgorll op voor module (110) 

16· voeg aIg<)rIlmerI modulen samen tot type (lIla) 
17· bep8alelgen8chappen type aan de háhd van 
eIà:"~ rrióduIeR 18 - stEil oritme op voor typen (llIb) 

19 - &tel geechIktheIdaaI op voor typen(llIc) 
20 - stel iDgavealgorltme op 
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BULAGE 11 Interfaces 

Afspraken: Interface I - Bdoos - 2*6(dikte platen) -
(0,s*2* l2(kopM6) -

- Bdoos - 24 mmo 

Bdoos 

Interface II - Bldem - 2* 10 mm 
met: Bldem-Bdoos + 2*20 mmo 

I 

M6 
Interface m - 20 mm Hoogte, M8 

Interface IV - Bldem + 2*2 mm 

Int. IV 
) 

I 

c= 
I 

Interface V - Bdoos + 2*2 mm 

Q'r-------';O Montage
plaat 

Asblok o o Doosje 

Int V 

Albeelding 26: interfaces 
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BOUGE 12 Programma-uitdraai 

DEEL 1: HOOFDPROGRAMMA 
subroutine ufusr( exitnm,param,retcod) 
integer*2 exitnm 
integer*2 retcod 
ehatacter*l32 param 

e Dit is bet programma voor het algoritmisch ontwerp van 
e een draagblok voor de pijp-flens-verbinding van de Fale
c cel. 
cme 
e 
e 
c Made by Bas Stadhouders, 
e Beny lansen en Patriek Hendriks 
e students Mechanical Engineering 
e at tbc Technical University Eindhoven, 
e Tbc Netherlands. 
e 
e Release 1.0 
c Date: June 2Sth, 1993 
c 
c 
c Declaratie ingangsparameters 

teal.*S Dipijp,tpmin,tpmax,ooncI,ooru:n,Lpijp,Duopij 
teal.*S Dupijp,Lopijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax 
real*S duomin,duomax,afsch 

c Declaratie overige parameters 
real*S Robnau,Dmax,Hmax 
teal.*S LEVEN,ONDERH,KOSTEN,MASSA 

c Declaratie gewichtsparameters 
real*S GfIens,Opijp 

c Declaratie parameters globale berekening 
real*S alpha,Fstoot,Gspan,fl,Fv2,fl,F1amel 

c Declaratie variabelen voor ruimte 
real*S Bklem,Lklem,Hklem,Hbalg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos 

c Declaratie variabelen voor specifieatie 
real*S Dbeh,Bbeh,Hbeh,IntI,lntll,IntIII,IntIV,Basblo 

c Hulpvariabelen 
eharacter*132 a 
integer*2 z,qw,er 
teal.*S prl(10),pr2(7),pr3(3),pr4(4) 
eharacter*15 menul(10),menu2(7),menu3(3),menu4( 4) 

e Hulpvariabelen voor listing device 
character*132 i3 
integer*2 i2,i4,iS 

c Hulpvariabelen algemeen 
integer*2 error,dummy,irc,pp,rr 

c Variabelen voor ingeven wensen 
real*S wens(3) 
character*l32 mess(15) 
character*l22 messge 
character*15 Iijst(3) 

c Variabelen voor ingeven volgnummer. 
character*l22 ti 

e 

character*15 1i 
integer*2 waarom,daarom 
teal.*S volgnm 
integer*4 volg 

oommon/xOO11 Dipijp,tpmin,tpmax,concI,concll,Lpijp, 
* Duopij,Dupijp,wpijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax, 
* duomin,duomax,afsch,Robnau,Dmax,Hmax, 
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e 

• LEVEN,ONDERH,KOSTEN,MASSA,OOens,Gpijp, 
• alpha,Fstoot,Gspan,fl,Fv2,f2,F1amel, 
: Bklem,Lklem,Hklem,Hbalg,Bmax,Bdoo&,Hdoos,LdOO6, 

Dbeh,Bbeh,Hbeh,lntI,Intn,IntnI,IntIV,Basblo,wens 

data messge/'VOER UW WENSEN IN:**TOEUCHTING 
ZIE U5I'ING DEVICE' I 

c 

e 
c 

data lijst/'max. u/j onderb','min. u 1vnsdr', 
* 'max. kosten'l 

data menul/,Di pijp',' Kleinste tol',' Grootste tol', 
• 'Concentl','Coru:entll','Lengte pijp', 
• 'Buitendia pijp','Duopijp',' Grootste tol', 
*' Kleinste tol' I 
data menuZ/,Afschuining','Lopijp','Dflens','Dgat', 
., Kleinste tol',' Grootste tol' ,'Dikte flens'l 
data menu3/,Robotnauw' ,'Hmax','Dmax'1 
data menu4/'max. u/j Onderb','min. u 1vnsdr','max. Kosten', 

• 'max, massa 'I 

c Toon tekening van produkten 
a = 'produkten.prt' 
eall ufSOOl(a,error) 
if (error.ne.O) then 

dummy=l 
eaU ufl601('geen part opgehaald',dummy) 

goto 1000 
endir 

c-InvuJ1en van bet project-volgnummer. 
ti.VUL HEI' VOLGNUMMER VAN DIT PROJECT IN 

·(1000-9999)' 
ti. 'volgnummer = ' 
volgnm=l000. 
waarom=1 
daarom =0 

101 eaU ufl609(ti,Ii,waarom,volgnm,daarom,irc) 
if «voIgnm.ge.l0000.).or.(voIgnm.1e.999.» then 
dummy=1 
caU ufl601('voIgnummer tussen 1000 en 9999 !!!I',dummy) 
goto 101 

endif 
c-wegschrijven volgnummer in tekstfiIe volgnummer. 

open(unit = 75,file = 'volgnummer' ,status .. 'oId' ,rorm = 'formatted', 
• access= 'sequential',err= 1000) 
volg =voIgnm 
write (75,2) 'volgnummer= ',volg 

2 rormat (All,l4) 
close (unit = 75) 

Co-Tonen listing device met informatie 
eall uf4409(i2,i3,i4) 
iS =40 
caII uf44OO(i2,i3,iS,error) 
eall uf4401( error) 
cal1 uf4403('WELKOM tot het algoritmisch 

ontwerp-programma,', 
.. error) 
call uf4403('dat voor u een ontwerp aOevert van een',error) 
eaU uf4403('draagblok voor het positioneren en ftxeren',error) 
eall uf4403('van een pijp en een Oens.',error) 
eall uf4403('ln de onderstaande tekening ziet u een ',error) 
caII uf4403('parametriscbe voorstelling van uw produkt.',error) 
cal1 uf4403('U dient de waarden voor uw pijp en Oens' ,error) 
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eaU uf4403('in te wllen in de bijgevoegde menu-',error) 
eall uf4403('mcssage-monitor.',error) 
eaU uf4403('De tekening geeft u een toelicbting O'IICr de',error) 
eaU uf4403('variabelen in de menu-mcssage-monitor.',error) 
caIl uf4402 

C-Inganpparameters pijp en Oens ÎDVOCren 
e default-waardcn van het produkt 

e 

e 

e 

e 

prl(l) =44. 
prl(2)=~.1 
prI(3). +0.1 
prl(4) =0. 
prl(S) =0. 
prl(6) = 185. 
prl(7) ==66. 
prl(8) ==64.7 
pr1(9) =0. 
prl(lO)=O. 

pr2(I)=I,s 
pr2(2) =.so. 
pr2(3)= 17S. 
pr2(4)=6S.2 
pr2(S)=O. 
pr2(6).0. 
pr2(7)=16. 

pr3(I) =0. 
pr3(2) = 660. 
pr3(3).600. 

pr4(1) = 60. 
pr4(2) =soooo. 
pr4(3) == 12000. 
pr4( 4) = 100000. 

3 continue 
qw==lO 
er=2 
eaU un609('Gccf produlrtparameters',menul,qw,prl,er,z) 
Dipijp=prl(l) 
tpmin =prl(2) 
tpmax.prl(3) 
concl=prl(4) 
eonen· prI(S) 
Lpijp=prl(6) 
Dupijp. pr1(7) 
Duopij "prl(8) 
duoma.x= pr1(9) 
duomin =prl(lO) 
qw=7 
eall un609('Gccf produlrtparameters',menu2,qw,pr2,er,z) 
afscb=pr2(l) 
Lopijp-pr2(2) 
DOeos .. pr2(3) 
Dgat = pr2( 4) 
dgmin=pr2(S) 
dgmax = pr2(6) 
Dikfl = pr2(7) 

C-Gccf O'IICrige parameters 
c informatie O'IICr omgevingsparameters 

caIl uf2702 
eaU uf4409(i2,i3,i4) 
iS-40 
cal! uf44OO(i2,i3,iS,error) 
caIl uf4401(error) 
call uf4403('Robnau is de plaatsingsnauwkeurigbeid van de 

robot.', 
'"error) 
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eaU uf4403('Hmax en Dmax zijn de afmetingen van de',error) 
eall uf4403('constructieruimte.',error) 
eaU uf4402 
qw=3 
caU un609('Geef omgevingsparameters',menu3,qw,pr3,er,z) 
eaU uf2702 
ROOnau =pr3(1) 
Hmax=pr3(2) 
Dmax=pr3(3) 

c-Controle op onlogiea parameters 
iS =40 
eaU uf4409(i2,i3,i4) 
caIl uf44OO(i2,i3,iS,error) 
eaU uf4401(error) 
eaU uf4403('De parameters zijn JFCODtrolccrd',error) 
if (Dipijp.ge.Dupijp) tben 

caIl uf4403('De binnendiameter van de pijp (Dipijp) is 
groterda 

·0 de buitendiamcter van de pijp (Dupijp)',error) 
endil 
if (Duopij.ge.Dupijp) then 

caIl uf4403('De buitendiamcter vao de verjonging van de 
pijp is 

·groter dan de buitendiameter van de pijp',error) 
endif 
if (Dipijp.ge.Duopij) tben 

eaU uf4403('De binnendiameter van de pijp id groter dan de 
diam 

·eter van de verjonging van de pijp',error) 
endif 
if (Lpijp.le.Lopijp) then 

eaU uf4403('De lengte van de pijp is kleiner dan de 
lengte van 

·de verjonging van de pijp',error) 
endif 
if «(O,s·(Dgat+dgmin)-Robnau)-

• (O,s·(Duopij +duomax)-afscb +concn».Ie.(o.» tben 
eaU uf4403('Er is een tolerantieprobleem: de pijp is te 

groot v 
·oor de Deos',error) 
endif 
eaU uf4402 
if (Dipijp.ge.Dupijp) goto 3 
if (Duopij.gc.Dupijp) goto 3 
if (Dipijp.geDuopij) goto 3 
if (Lpijp.le.Lopijp) goto 3 
if «(o,s*(Dgat +dgmin)-Robnau)-

• (O,s*(Duopij+duomax)-afscb+concll).1e.(O.» goto 3 
dummy = 1 
eaU un601('Druk op Entty Complete (EC)',dummy) 

c-Controle toleranties 
C-Berekening gewicht van de pijp en Oens 
C-Berekening gewicbt nens 
e-aneos= rho*V·g 

OOens=7800.*«(3.14/4.)*(DDeos*O.OOl)·*2-
• (3.14/4.)*(Dgat·0.OOl)**2)·(Dikfl·O.OOl»*lO 

C-Berekening gewicht pijp 
C-Gpijp=mo*V·, 

Gpijp=7800. 0 «3.14/4.)·«(Dupijp·0.OOl)··2)-
• «Dipijp·O.OOl)**2»·(Lpijp·O.OOl»*10 

c 
c Invoeren van de eisen 

eaUuf2702 
c -return listing device data 

eaU uf4409(i2,i3,i4) 
c--select listing device 

iS =40 
eaU uf44OO(i2,i3,iS,error) 
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if (error.ne.O) then 
error-1 
eaD ufi601('1isting device niet geopend',error) 
goto300 

endif 
c---open listing device for output. 

eaU uf44Ol(error) 
if (error.ne.O) then 

error-I 
eaU uf1601('l-d ontvangt geen output',error) 
goto 300 

endif 
c -nte character-6tring to output device. 

mess(l)- 'Geef IinksboYen uw eisen in ten aanzien van bet te' 
mess(2)- 'ontwerpen draagblot. Dit zijn waarden waarmee 

wordt' 
mess(3) ... 'gekeken welke alternatieven geschikt zijn. Een al-' 
mess(4)= 'tematief MOEr dus aan de eisen voldoen. Later 

wordt' 
mess(S)= 'aan U gevraagd wensen in te wIlen. Aan deze 

wensen' 
mess(6)- 'boeft een alternatief niet perse te voldoen.' 
mess(7)- " 
mess(8) - ' Toelichting: , 
mess(9) '" 'Onderboud: max.aantal uren per jaar 

(ordegrootte: 10)' 
mess(10)= 'Levensduur: min.aantal bedrijfsuren (ordegrtte: 

10000)' 
mess(ll)= 'Kosten: max.aantal guldens (ordegrtte: 

1(00)' 
mess(12)- 'Massa: má'C aantal kilogram (ordegrtte: 

100)' 
mess(13) '" ' , 
mess(14)= ' , 
mess(l5)= " 
do 4 dummy. 1,15 
eaU uf4403(mess(dummy),ire) 
if (ire.ne.O) tben 

ire-l 
eaU ufi601('pagina vol, druk terminate',ire) 

endif 
4 continue 

c-Geef parameters ten aanzien van de eisen 
qw-4 
eaD ufi609('GEEF PARAMEfERS T.A.V. 

EISENuTOEUCIITING ZIE LlsnNG 
-DEVICE' ,menu4,qw,pr4,er,z) 
ONDERH .pr4(l) 
LEVEN - pr4(2) 
KOSTEN-pr4(3) 
MASSA = pr4(4) 

c--close listing device 
eaD uf4402 

c-regenerate the display 
eall uf2702 

c Invoeren van de wensen 
c-select listing device 

iS-40 
eaU uf44OO(i2,i3,iS,error) 
if (error.ne.O) then 
error = 1 
caII ufi601('listing device nietgeopend',error) 
goto 300 

endif 
c-open listing device for output. 

caII uf4401(error) 
if (error.ne.O) tben 

error=l 
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eaU ufi601('1-d ontvangt geen output' ,error) 
goto 300 

endif 
c -write character-string to output device. 

mess(1)= 'Wensen zijn van belang bij de weging tussen 
alterna·' 

mess(2)= 'tieven die geschikt zijn. Ingegeven hoeven alleen' 
mess(3}= 'de "kwantitatieve" criteria. Dit zijn criteria waarbij' 
mess(4)= 'een punt wordt bepaald aan de band van uw wens 

ende' 
mess(5) = 'waarde van een alternatief. Voor de 

"niet-kwantitieve"' 
mess(6}= 'criteria staat in het algoritme per alternatief een' 
mess(7) = 'vast punt.B.v alt 1 beeft voor maakbaarheid een 8.' 
mess(8)= " 
mess(9}= 'Toelichting:' 
mess(lO) .. 'Onderhoud: max.aantal uren per jaar 

(ordegrootte: 10)' 
mess(l1) ... 'Levensduur: min.aantal bedrijfsuren (ordegrtte: 

100(0)' 
mess(12)= 'Kosten: ma.x.aantal guldens (ordegrtte: 

looo)' 
mess(l3)- ., 
mess(14)= ' , 
mess(15)= " 
do 5 dummy= 1,15 
eaU uf4403(mess(dummy),irc) 
if (irc.ne.O) then 

irc=l 
eal! ufi601('pagina vol, druk terminate',irc) 

endif 
5 continue 

c invoeren van de wensen voor de kwantitatieve criteria. 
pp=3 
wens(l) =55 
wens(2) = 55000 
wens(3) = 9000 

300 eall ufi609(messge,lijst,pp,wens,rr,ire) 
if (wens(l).GE.pr4(l» then 
eall uf4403('WENS ONDERHOUDBAARHElD MOEr 

KLEINER ZIJN DAN EIS 11' 
.. ,irc) 

if (irc.ne.O) then 
irc=l 

eaU u0601('pagina vol, druk terminate',irc) 
endif 
goto 300 

endjf 
if (wens(2).LE.pr4(2» tben 
eal! uf4403('WENS LEVENSDUUR MOEr GROTER ZIJN 

DAN EIS 11' 
.. ,ire) 

if (irc.ne.O) tben 
irc=l 

eaU ufi601('pagina vol, druk terminate',irc) 
endif 
goto 300 

endif 
if (wens(3).GE.pr4(3» tben 
eall uf4403('WENS KOSTEN MOEr KLEINER ZIJN DAN 

EIS 11' 
- ,irc) 

if (irc.ne.O) tben 
ire."l 

eaU ufi601('pagina vol, druk terminate',ire) 
endie 
goto300 

endif 
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e 
e 

c 

eaU uf4402 
eaU uf2702 

eall draagblok(Dipijp,tpmin,tpmax,concl,collCll,Lpijp, 
.. Duopij,Dupijp,Lopijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax, 
.. duomin,duomax,afsch,Robnau,Dmax,Hmax, 
.. LEVEN,ONDERH,KOSfEN,MASSA,Gflens,Gpijp, 
.. aIpha,Fstoot,Gspan,n,Fv2,f2,PIamel, 
.. Bldem,Lldem,Hklem,Hbalg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos, 
.. Dbeh,Bbeh,Hbeh,lntI,IntD,lntIIl,lntlV,Basblo,wens) 

1000 continue 
retum 
end 

e 
e 

e 

e 

c 

c 
c 

e 

subroutine draagblok 

reat"S Dipijp,tpmin,tpmax,roncl,C01lCn,Lpijp,Duopij, 
.. Dupijp,Lopijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax, 
.. duomin,duomax,afsch,Robnau,Dmax,Hmax, 
.. LEVEN,ONDERH,KOSfEN,MASSA,Gflens,Gpijp, 
'" aJpba,Fstoot,Gspan,n,Fv2,f2,PIamel, 
.. Bklem,Ulem,HkJem,HbaJg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos, 
.. Dbeh,Bbeb,Hbeh,lntl,lntIl,IntIIl,IntlV ,Basblo,wens(3) 
integer*2 AL1VW(2),ALTNW 

common/xOO1/ Dipijp,tpmin,tpmax,concl,concII,Lpijp, 
.. Duopij,Dupijp,Lopijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax, 
.. duomin,duomax,afsch,Robnau,Dmax,Hmax, 
.. LEVEN,ONDERH,KOSfEN,MASSA,Gflens,Gpijp, 
.. aJpha,Fstoot,Gspan,n,Pv2,f2,F1amel, 
.. Bldem,LkJem,HkJem,HbaIg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos, 
.. Dbeb,Bbeb,Hbeb,lntl,IntII,lntIIl,IntlV,Basblo,wens 

eaU II1c(AL1VW) 
eaU I1Ib(AL1VW,ALTNW) 
eaJl IIIa(ALTNW) 

retum 
end 

subroutine I1Ie(AL1VW) 

real"8 Dipijp,tpmin,tpmax,roncI,concII,Lpijp,Duopij, 
.. Dupijp,Lopijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax, 
• duomin,duomax,arsch,Roonau,Dmax,Hmax, 
.. LEVEN,ONDERH,KOSI'EN,MASSA,Gflens,Gpijp, 
.. aIpha,Fstoot,Gspan,n,Pv2,f2,F1amel, 
"' Bklem,Ulem,HJdem,HbaIg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos, 
'" Dbeb,Bbeh,Hbeh,Intl,IntlI,IntIlI,IntlV,Basblo,wens(3) 

e-Declaratie voor spandoom 
REAL·S 

SSlAO,SKRACH,Vl,V2,SLMIN,sH2,SH7,so,SG,SL, 
'" Vexaet,SH,SG1,sH3,SE 
cbaracter"'SO SIYPE 

e-DecJaratie variabelen voor foutenanalyse 
integer"2 D,I,J,K,M,N,O,P,X, Y ,FOUT! 
integer'"2 AL1VW(2) 

e Iisting device variabelen 

c 
e 

clIaracter"l32 i3 
integer"2 i2,i4,iS,error,dummy 

common /xOO1/ Dipijp,tpmin,tpmax,coIlCI,concII,Lpijp, 
"' Duopij,Dupijp,Lopijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax, 
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.. duomin,duomax,afsch,Robnau,Dmax,Hmax, 
"' LEVEN,ONDERH,KOSI'EN,MASSA,Gflens,Gpijp, 
"' a1pha,Fstoot,Gspan,n,Fv2,~F1amel, 
.. Bklem,LkJem,HJdem,HbaIg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos, 
.. Dbeh,Bbeb,Hbeh,IntI,lntD,lntIlI,IntlV,Basblo,wens 

c 
e-Controleer welke typen geschikt zijn 
c-Controleer type A 
c 
e-Er wordt gecontroleerd of type A wel kan voldoen aan 
e-de eisen die gesteld zijn aan de levensduur, 
e-onderhoudbaarbeid en kosten. 
c 
e-Levensduur 

if (LEVEN.LE.70000) then 
N=1 

else 
NaO 

endif 
e-onderhoudbaarheid 

if (ONDERH.ORIO) then 
0=1 

else 
0=0 

endif 
c-Kosten 

ir (KOSTEN.GE.3000) then 
P=l 

else 
P=O 

endif 
e-Voer de globale berekeningen uit voor dit type . 
e-Dit wordt gedaan om het type te kunnen controleren . 
c-Er wordt een veerkracht berekend vanuit het idee 
c-dat de flens niet mag verschuiven als bet draagblok 
c-onder 4S graden staat. 

alpha=4S 
Fstoot=SO 
Gspan=O 
n=O.l 
Fv2 = «COS(aIpha)*Oflens+ Fstoot)-(COS( alpha)* 
* (Gpijp+Gspan)))/fl 

e-Berekening totale lamelkracht 
Gspan=40 
f2=0.1 
P1amel = (Pv2 + Gpijp+ Gspan)/f2 

c-De globale berekening is nu klaar. In de module 
c-spandoomunit zelf wordt Fvl berekend. 
e-Nu volgt de controle of deelfunctie 1 
c-kan voldoen aan de aangeboden ingangs
e-parameters. 
c 
c-Bekijk kritieke onderdelen van de verscbillende 
c-invuUingen van de module. 
e-Nu worden de kritieke onderdelen van de 
c-spandoomunit bekeken. 

VI = Dipijp 
V2=PIamel 
CALL SPAN(Vl,V2,Vexact,5SlAG,SKRACH,SLMIN,SH2, 

"' SH7,so,so,sL.SH,SG1,SH3,SE,SIYPE) 
C Controle of er wel een spandoom is; zo niet: einde 

if (Vexact.eq.O.) then 
dummy = 1 

endif 

eall ufl601('geen spandoom' ,dummy) 
1=0 
goto SOO 

ie ««(Dipijp+tpmin)/2-Robnau)-Vexact/2).ge.(0.».and. 
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" «(O's"(Dpt + dgmin)-Robnau)-
" (O's*(Duopij +duomax-afsch) +ooncll).ge.(O.») then 

1=1 

1=0 
endif 

soa if (DfIens.gt.(SE+20» then 
FOUTl=1 

FOUTl=O 
endif 

e-Nu worden de kritieke onderdelen van de 
e-bajonet bekeken. 

if «(Dipijp.le.2S.).or.(Dipijp.ge.l40.».or. 
" (Pv2Je.l0000» then 

U-I 
else 

U=O 
endif 

e-Nu volgt de bevestiging of ontkenning of de Idem unit 
e-geschikt is. 
e-Nu worden de kritieke onderdelen van de 
e-op/neer-beweging-module bekeken. 
e-Nu worden de kritieke onderdelen van de 
c-inwllingen bekeken. 
c.......call balg(Fv2) 
c-if er is een balg: 
e-Vergelijking F=-68.2"slag+ 11100 
e-F=Fv2"1.1 of zoiets, slag=Lopijp 

if (Fv2.1e.(-68.2*Lopijp+ 11100» then 
J=1 

J=O 
endif 

c.......caII andere inwllingen 
c-
c-Bekijken of type in ruimte past. 
e-Bepalen ruimte deelfunctie 1: 
c-Idem-unit: BkJem, Hldem, Lklem,8<lOO8,Hdoos,LdOO8 
c-Bepalen BdOO8 

if «(Dipijp.ge.2S).and.(Dipijp.le.40» tben 
8<1008=140. 

endif 
if «Dipijp.ge.40).and.(Dipijp.le.60» then 

Bdoos-1SO. 
endif 
if «Dipijp.ge.60).and.(Dipijp.Ie.80» then 

Bdoos=17S. 
endif 
if «Dipijp.ge.80).and.(Dipijp.le.I28» then 

8<1008=200. 
endif 

c-Bepalen Bldem 
c BkJem is de lengte van de montageplaat. 
e Bldem = Bdoos+ 2"10 mm+2*10 mm.(Bouten M8 + iets speling) 

Bldem = 8<1008 + 2*10. +2"10. 
c-lengte is evengroot als breedte 

Ldoos .. 8<1008 
Lldem .. Bldem 

e-Bepalen hoogte van Idemunit. Dit is de hoogte 
e-tot de aanslag. Dus de hoogte van het doosje. 

if «Dipijp.ge.2S).and.(Dipijp.le.34» then 
Hdoos=SS 

endif 
if «Dipijp.ge.34).and.(Dipijp.le.40» then 

Hdoos-87 
endif 
if «(Dipijp.ge.40).and.(Dipijp.le.60» then 
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Hdoos=97 
endif 
if «Dipijp.ge.60).and.(Dipijp.le.80» then 

Hdoos-l48 • 
endif 
if «Dipijp.ge.80).and.(Dipijp.le.l28» then 

HdOO8-I60 
endif 

e Nu Hldem berekenen. Ook bajonet bekijken. 
Hklem = Hdoos + 16+ Dikfl + Lpijp 

e-Hoeveel ruimte neemt deelfunctie 2 in beslag 
c-Eerst bekijk ik de ruimte die de eerste inwlling 
c-van de module (met balg) in wil nemen. Er wordt 
c-van een vaste waarde voor de afmetingen van het 
c-dnagblok uitgegaan. De grootte van de flens tnag 
c-bekeken vanuit het produktiemiddel niet groter 
c-zijn dan de maxitnale afstand van de asblokken. 
c-Verder 18 ik bier eerst bepalen hoe groot de 
c-ruimte voor de module Idemunit tnag worden. 
e Rmax-Bbehminc's*Bmax Bmax=Dmax-2*Bbehmin 

Bbeh=SS*l's 
Bmax-Dmax-Bbeb"2 

e Nu moet BkIem dus kleiner zijn dan Bmax (-Smm speling). 
c-Controleer of de Idemunit in de op/neer
c--bewegingmodule past. 

if (Bklem.le.(Bmax-S» then 
Y-I 

else 
Y=O 

endif 
c-Er wordt nu gecontroleerd of de flensbreedte 
c niet te groot is. 

if (Bmax.ge.Dflens) then 
X·l 

else 
X=o 

endif 
c-De boogte van de module balg onder de klem unit 
c-wordt berekend. De hoogte is circa 7S-8S mmo 
e-De totale hoogte wordt dus niet berekend ter controle. 
c-Voorlopig Hbaig minimaal: 

Hbalg.90. 
e-Nu kan de maximale hoogte van de balg bekeken worden. 
c-Lopijp. s\ag van op/neer-beweegunit 

if «Hmax·Hba1g-HkIem).ge.(O.O» then 
K=1 

else 
K=O 

endif 
c Er moet nu gecontroleerd worden op gewicht. 
c Hiervoor moet de grootte van de behuizing bepaald worden. 
c Bbeh =SS*l's 

Dbeh = Bklem + 2"Bbeh 
Hbeb=HdOO8+ Hbalg+SO 

c-Hbeh. nodig: Hbalg·l.1 + Hldem 
c-F nodig:Fv2 
c-controle op gewicht 

c 

M=««Dbeh/22S)**1.8)*«(Hbeh/280)**O.lS)* 
• «(Fv2/600)**0.2»*34's) 
type ",'M=',M 
if (M.le.MASSA) then 

M=l 
clse 

MaO 
endif 

999 continue 
eaU uf4409(i2,i3,i4) 
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iS =20 
eaU uf44OO(i2,i3,iS,error) 
eaU uf4401(error) 
eaU uf4403('Foutenanalyse voor moduleverdeling type l',error) 
i( «(Leq.l).and.(FOlJfl.eq.l».and.(n.eq.l» then 

ea1l uf4403('Oc module klemunit voldoet qua 
functionaliteit', 

• error) 
eaU uf4403('Uitvoering 1 en 2 voldoen',error) 

endif 
i( «(I.eq.l).and.(FOlJfl.eq.l ».and.(D.eq.O» then 

eaU uf4403('Oc module klemunit voldoet qua 
functionaliteit', 

.. error) 
eaU uf4403('Uitvoering 1 voldoet',error) 
eaU uf4403('Uitvoering 2 voldoet niet',error) 

endi( 
i( «(l.eq.O).and.(FOlJfl.eq.l».and.(D.eq.l» then 

call uf4403('Oc module klemunit voldoet qua 
functionaliteit', 

a error) 

endi( 

eaU uf4403('Uitvoering 2 voldoet' ,error) 
call uf4403('Uitvoering 1 voldoet niet:',error) 
eaU uf4403('geen spandoom',error) 

i( «(I.eq.l).and.(FOlJfl.eq.O».and.(II.eq.l» then 
eaU uf4403('Oc module klem unit voldoet qua 

functionaliteit', 
.. error) 

call uf4403('Uitvoering 2 voldoet' ,error) 
eaU uf4403('Uitvoering 1 voldoet niet:',error) 
eaU uf4403('flensbreedte is te klein voor spandoom', 

.. error) 
endi( 
i( «(I.eq.O).and.(FOlJfl.eq.O».and.(II.eq.l» then 

eaU uf4403('De module klemunit voldoet qua 
functionaliteit', 

• error) 
eaU uf4403('Uitvoering 2 voIdoet',error) 
eaU uf4403('Uitvoering 1 voldoet niet:',error) 
call uf4403('flensbreedte is te klein voor spandoom', 

,. error) 
eaU uf4403('geen spandoom',error) 

endi( 
if «(I.eq.O).and.(FOlJfl.eq.O».and.(II.eq.O» then 

eaU uf4403('Oc module klem unit voldoet niet qua 
functionaI 

*iteit', error) 
eaU uf4403('Uitvoering 2 voldoet niet',error) 
ea1l uf4403('Uitvoering 1 voldoet niet:',error) 
eaU uf4403('f1ensbreedte is te klein voor spandoom', 

.. error) 
call uf4403('geen spandoom' ,error) 

endi( 
i( «(I.eq.O).and.(FOlJfl.eq.1).and.(II.eq.O» then 

call uf4403('Oc module klemunit voldoet niet qua 
functional 

·iteit' , error) 

endif 

eaU uf4403('Uitvoering 2 voldoet niet',error) 
call uf4403('Uitvoering 1 voldoet niet:',error) 
eaU uf4403('geen spandoom',error) 

i( «(I.eq.l ).and.(FOlJfl.eq.O».and.(D.eq.O» then 
call uf4403('Oc module klemunit voldoet niet qua 

functional 
*iteit', error) 

eall uf4403('Uitvoering 2 voldoet niet',error) 
call uf4403('Uitvoering 1 voldoet niet:',error) 

Bijlage ï2: Programma-uitaraai 

eaU uf4403('flensbreedte is te klein voor spandoom', 
• error) 
endie 
i( (J.eq.O) then 

eaU uf4403('Oc op/neer-IInit voldoet niet qua 
functionaliteit', 

• error) 
endif 
i( (J.eq.l) then 

call uf4403('De module op/neer voldoet qua 
functionaliteit', 

gro 

a error) 
eaU uf4403('Uitvoering 1 voIdoet',error) 

endie 
i( (K..eq.O) then 

eaU uf4403('Oc pijplengte is een probleem',error) 
endif 
i( (M.eq.O) then 

call uf4403('Oc massa van het draagblok plus produkten is te 

·ot',error) 
endif 
i( (N.eq.O) then 

call uf4403('Oc levensduur die u gesteld heert is te 
kort',error) 

endif 
i( (O.eq.O) then 

call uf4403('Het onderhoud neemt meer tijd in beslag 
dan u heeft 

a aangegeven',error) 
endif 
jf (P.eq.O) then 

ca11 uf4403('Het draagblok gaat meer kosten dan u heeft 
aangegev 

·en',error) 
endif 
if (X.eq .0) then 

eall uf4403('Oc f1ensbreedte is te groot voor het ontwerp', 

• error) 
endif 
if (Y .eq.O) then 

eaU uf4403('Het draagblok past niet in de door u 
aangegeven rui 

·mte',error) 
endif 
if «(I.eq.O).and.(II.eq.O».or.(J.eq.O).or.(K.eq.O).or. 

• (M.eq.O).or.(N.eq.O).or.(O.eq.O).or. 
.. (p.eq.O).or.(X.eq.O).or.(Y.eq.O)) then 

eaU uf4403('Moduieverdeling type 1 is niet 
geschikt' ,error} 

AL1VW(l)=0 
else 

eaU uf4403('Moduleverdeling type 1 is geschikt',error} 
AL1VW(l) = 1 

endif 
e-Controle type B 

eaU uf4403(",error} 
ca11 uf4403('Foutenanalyse voor moduleverdeling type 2',error) 
call uf4403('Moduleverdeling type 2 is geschikt',error) 
AL1VW(2)=1 
eaU uf4402 

e-Oc array AL1VW wordt doorgegeven aan de weging 
dummy = 1 
eaU ufi601('Druk op Entty Complete (EC)',dummy) 
eaU uf2702 

1000 continue 
retum 
end 
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e 
c 
e 
c 

character*l32 mess(9) 
data tovl'onderh-Ivnsdr','ooderh-ltosten','ooderh-montage', 

* 'onderh-mkbrhd', 'lvnsdr-ltosten', 'Ivnsdr-montage', 
• 'lvnsdr-mkbrhd', 'kosten-moot' ,'kosten-mkbrhd', 

subroutine Dlb(AL1VW,ALTNW) * 'montage-mkbrhd'/ 
e ingang: alt(Z) .... 0 of 1: een alternatief neemt wel of niet deel aan data messgel'PRlORITEIT EERSTE TOV 
de weging. TWEEDE"1= boger O-gelijk 

c 

c 

reaI*S Dipijp,tpmin,tpmax,concI,eoncIl,Lpijp,Duopij, "-I-lager" TOEUCHIlNG ZIE USI1NG DEV1CE.'j 
* Dupijp,Lopijp,Dftens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax, data rr/tOoZ/ 
° duomin,duomax,afsch,Robnau,Dmax,Hmax, c---eerst vergel op nul stellen. 
* LEVEN,ONDERH,KOSTEN,MASSA,Onens,Opijp, do Z i-t,IO 
• aJpba,Pstoot,Ospan,fi,M,f2,Plamel, res(i)=O 
* BltJem,LkJem,Hklem,Hbalg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos, Z continue 
• Dbeh,Bbch,Hbeh,lntl,IntU,lntlll,lntIV,Basblo,wens(3) c -return Iisting device data 
integer"Z AL1VW(Z),ALTNW,vkeuze ealI uf4409(w,yy,zz) 
integer"2 vergel(S,s) c--seJect listing device 
integer"Z totaal(S),dummy zz-2S 
real°S weegf(S),subtot(2,s) ealI uf44OO(w.yy,zz,in:) 
real*S puot(2,.S),optel(2) jf (in:.ne.O) then 

common/xOOl/ Dipijp,tpmin,tpmax,concl,concll,Lpijp, 
• Duopij,Dupijp,Lopijp,Dnens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax, 
• duomin,duomax,afsch,Robnau,Dmax,Hmax, 
• LEVEN,ONDERH,KOSTEN,MASSA,Onens,Opijp, 
• a1pba,Pstoot,Ospan,fi,Fv2,f2,F1amel, 
" BkIem,Lldem,HkIem,HbaIg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos, 
* Dbeh,Bbeh,Hbeh,lntI,Intll,lntlll,lntlV,Basblo,wens 

commoo /,weeg/ weegf 
dummy" 1 
caU ufitiOl('Druk op Entry Complete (EC)',dummy) 
if «AL1VW(I).eq.0).or.(AL1VW(2).eq.O» then 

dummy"l 
eaU ufitiOl('Er is slechts een alternatief."Er volgt dus 

in: = 1 
eaU ufitiOl('Jisting device niet geopend',irc) 
goto 300 

endif 
c--open listing device for output. 

eaU uf4401(irc) 
if (irc.ne.O) then 

irc-l 
eall ufitiOl('I-d ontvangt geen output',irc) 
goto300 

endir 
c -write character-string to output device. 

geen 

mess(l) = 'Linksboven ziet U een paarsgewijze afweging' 
mess(2)='van criteria. D.m.v. het ingeven van een 1,' 
mess(3)='-1 of een 0 kunt U aangeven of U het eerste' 
mess(4) = 'criterium belangrijker, net zo belangrijk' 
mess(S) = 'of minder belangrijk vindt dan het tweede.' 
mess(6)= 'Het resultaat hiervan is een rangorde van' 
mess(7)='belangrijkheid van de criteria.' 

" weging',dummy) 
if (AL1VW(l).eq.l) tben 

ALTNW=l 
else 

endie 
goto 1000 

endif 

ALTNW-2 

ealI Dlbl(vergel) 
continue 
call IIIbZ( vergel,totaal) 
continue 
eaU lIlb4(totaal,weegf} 
continue 
call1llb6(punt,wens) 
continue 
call llIb7(punt,weegf,vkeuze,AL1VW ,subtot,optel) 
continue 
eaU lIlb9(vkeuze,alt,ALTNW ,subtot,optel,weegf} 

1000 continue 
end 

c subroutine Dlb 1 
eDIT PROORAMMA VEROELUKT, INTERACflEP, DE 
CRITERIA ONDERUNO EN VULT EEN 
C 2-DIMENSIONALE ARMYIN. VULT EEN 
ZOOENAAMDE COPElAND-REOEL 
CTABELIN. 

SUBROUllNE Dlbl(vergel) 
integer"Z vergel(S,s),i 
integer"Z in:,res(10),rr(10),pp 
cbaracter*1S tov(lO) 
cbaracter"l22 messge 

Bijlage 12: programma-wtdtaai 

mess(8)" 'CRITERIA: ooderhoudbaarheid,levensduur,kosten,' 
mess(9) =' mooteerbaarheid,maakbaarheid.' 
do 10 i-l,9 
eaU uf4403(mess(i),irc) 
if (irc.ne.O) then 

in:-l 
eaU ufitiOl('pagina vol, druk terminate',irc) 

endif 
10 continue 

c--close listing device 
caU uf4402 

C-INTERACflEP VEROELIJKEN CRITERIA. 
pp-tO 

300 eall un607(messge,tov,pp,res,rr,irc) 
do 12 i-t,tO 
if « res(i).ne.l ).and.( res(i).ne.O).and.( res(i).ne.-l» then 
irc=l 
eaU ufitiOl('prioriteit 0,-1 of l!',irc) 
goto300 

endif 
·12 continue 

vergel(I,2) '" res(l) 
vergel(l,3) = res(2) 
vergel(1,4)= res(3) 
vergel(1,s)=res(4) 
vergel(2,3) = res(S) 
vergel(2,4)=res(6) 
vergel(2,s) - res(7) 
vergel(3,4) = res(S) 
vergel(3,s) '" res(9) 
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vergel( 4,s) .. res(10) 
e~iagonaal op nul stellen 

do 15 i .. l,s 
vergel(i,i) -0 

15 continue 
C--l-DIMENSIONALB ARRAY: VERGEL IS 
SYMMETRISCH. 
C--COPIEREN INGEVOERDE WAARDEN. 

do 20 i=l,s 
do 30 j=l,s 

vergel(j,i) =vergel(iJ) 
30 continue 
20 continue 

c-reaenerate tbe display 
eaU uf2702 
return 
end 

c subroutine 1Db2 
C DIT PROGRAMMA DIENT OM VAN DE, IN lUbt 
BEPAAlDE, l-DIMENSIONALB ARRAY 
C PER RU DE WAARDES OP 1E TElLEN. 
C INGANG: VERGEL. UITGANG: TOTAAL. 

SUBROUI1NE lDb2(vergel,totaal) 
integer*2 totaal(S), i, j 
inteaer·2 vergel(S,s) 
do 5 i=l,s 
totaal(i) = 0 

5 continue 
do 10 j=l,s 
do 20 j= 1,s 

totaal(i) - totaal(i) + vergel(iJ) 
20 CONTINUE 
10 CONTINUE 

RETURN 
end 

c subroutine. DIM 
e via dit programma kan de pruiker, interactief, afstand &even 
aan de criteria. 
c hier worden dus de definitieve weegfactoren bepaald. 
e ingang: totaal. uitgang: weegf. 

subroutine IDb4(totaal,weegf) 
integer·2 totaal(S) 
integer*2 irc,pp,rr(S),i,k,d,temp 
inteaer*2 rangw(S),rangt(S,s)J 
inteaer*2 w;rz 
cbaracter*l22 messae 

c character*l32 piet 
cbaracter*l32 mess(ll),yy 
cbaracter·lS lijst( S) 
real*S weegf(S) 
data messae/,VUL WEEGFAcroREN 1N:*tussen nul en 

tien*-roELICImNG 
·ZIE USllNG DEVICE'I 
data rr1S*11 
Îrc=l 
write (lijst(1).10) totaal(!) 

tO format ('onderhdbr ',12) 
write (lijst(2),20) totaal(2) 

20 format ('levensdr ',12) 
write (lijst(3),30) totaal(3) 

30 format ('kosten ',12) 
write (lijst(4),4O) totaal(4) 

40 format ('montaae ',U) 
write (Iijst(S),so) totaal(S) 

SO format ('maakbaarhd' ,12) 
pp-S 
do 60 i=l,s 

Bijlage 12: Programma-uitdraai 

weegf(i)-O 
60 continue 

e -return listing device data 
eall uf4409(w,yy;rz) 

c--select listing device 
ca1I uf44OO(w,yy,zz,irc) 
if (irc.ne.O) then 
Îrc.,l 
eall ufl601('listing device niet geopend',irc) 
goto 1000 

endif 
c-open listing device for output. 

eall uf4401(irc) 
if (irc.ne.O) then 

Îrc=l 
eall ufl601('kI ontvangt geen output' ,irc) 
goto 1000 

endif 
e -write cbaracter-string to output device. 

mess(l)"'Unk.sboven ziet U de reeds genoemde criteria.' 
mess(2) .. 'De cijfers achter ieder criterium zijn een maat voor' 
mess(3). 'de rangorde uit de prioriteiten-weging van zojuist.' 
mess(4)-'J)eze rangorde dient bij het &even van definitieve ' 
mess(S)-'weegfactoren behouden te blijven !' 
mess(6)" 'Criteria met eenzelfde cijfer erachter kunnen wel' 
mess(7) - 'verschillende weegfactoren krijgen, zolang de 

globale' 
messeS) = 'rangorde maar behouden blijft.' 
mess(9) = '8. V. cijfer:( 1 0 1 2 3 )' 
mess(lO)=' weegfactoren:( 2 1 347)' 
mess(ll).' , 
do 70 i=l,ll 
eall uf4403(mess(i),irc) 
if (irc.ne.O) tben 

Îrc=l 
eall ufl601('pagina vol, druk terminate',irc) 

endif 
70 continue 

SOO eall ufl609(messge,lijst,pp,weegf,rr,irc) 
c-controle ofweegfactorcn tussen 0.10 liggen 

do 75 i=l,s 
if «weegf(i).It.0).or.(weegf(i).gt.10» tben 

m=l 
eall ufl601('weegfactoren tussen 0.10 !!',irc) 
gotoSOO 

endif 
75 continue 

e--controle of rangorde weegfactoren dezelfde is als prioriteiten. 
c-volgnummer weegf wordt in de juiste rangorde in rangw gezet. 
c-YOIgnummer met de grootste waarde acbterin de rij 
c-resultaat is b.v. rangw-(2,4,s,1,3) 
1000 do 80 Î=I,5 

k=l 
do 90 j.l,s 

c--eerstvoorkomende met gelijke waarde komt achterin de rij. 
c--b.v. (1 -1 -1 -1 0), dan rang=(4 3 2 5 1) 

if «weegf(i).eq.weegf(j».and.(j.gt.i» then 
k-k+1 

endif 
if (weegf(i).gt.weegf(j» tben 

k=k+1 
endif 

90 continue 
rangw(k)=i 

80 continue 
c irc=l 
c write (piet,91)rangw(1),rangw(2),rangw(3),rangw( 4),rangw(S) 
c 91 format('rangw=' ,l2,I2,12,12,12) 
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c eaU uf1601(piet,irc) 
c--volgnumt'l'ler totaal wordt in de juiste rangorde in rangt gezet. 
e-rangt(S,5) op nul stellen 

do 9S i=l,5 
do 96 j=l,5 
rangt(iJ)" 0 

96 continue 
9S continue 

do 100 i=l,5 
k=1 
do 110 j-l,5 
if «totaal(i).eq.totaal(j».and.(j.gt.i» tben 

k=k+l 
endif 
if (totaal(i).gt.totaal(j» tben 

k=k+l 
endif 

110 continue 
rangt(k,l)-i 

100 continue 
c irc=l 
c write (piet,111)rangt(1,1),rangt(2,1), 
c • rangt(3,1),rangt(4,1),rangt(S,1) 
c 111 format('rangt - ' ,J2,J2,J2,J2,I2) 
c caII ufl601(piet,irc) 
e-tot hier oke 
e-2e,3e,4e en Se rij van rangt(5,5) opvullen met de 
e-volgnummers van de dubbelen. 

do 117 k=l,5 
d=2 
do 118j=1,5 
if «(totaal(rangt(k,l».eq.(totaal(rangt(j,I»» 

"' .Bnd. «rangt(k,I».ne.(rangt(j,I»») then 
rangt(k,d) = rangt(j,I) 
d=d+l 

endif 
118 continue 
117 continue 

c--rontrole of rangw(i) hetzelfde is als rangt(i,l..5) 
do 120 i=l,5 
temp = 0 
do 130j=l,5 
if (rangw(i).eq.rangt(iJ» then 
temp = temp + 1 

endif 
130 continue 

if «temp).eq.(O» then 
irc=l 
eal! ufl601('Rangorde weegfactoren moet gelijk zijn·aan de 

rangor 
·de uit priotitieten-weging.',irc) 

gotoSOO 
endif 

120 continue 
e-close listing device 

call uf4402 
e-regenerate tbc display 

eaU uf2702 
return 
end 

e subroutine nIb6 
c nadat de weegfactoren in lIIb4 zijn bepaald moeten nu de 
waarden 
e per alternatief, per criterium worden bepaald. 
e de kwantitatieve criteria moeten aan de wensen worden getoetst 
om 

Bijlage 12: Programma-uitdTaai 

e aan een waarde te komen. voor de kwalitatieve criteria ziijn de 
waarden per 
e alternatief vast. 
e van ALLE alternatieven worden de punten bepaald. dus OOK 
die NIET aan de eisen 
e voldoen. in mb7 worden echter al.leen die alternatieven 
meegenomen, die WEL aan 
e de eisen voldoen. 
e uitgang: array(2,5) met 5 punten voor de Z alternatieven 
e ingang:-

subroutine DIb6(punt,wens) 
reaJ·S wens(3), waarde(2,3) 
reaJ*S punt(Z,5) 
integer*Z i 
integer·Z irc 
character*l32 lijstl,lijstZ,lijst3 

e!de waarden en punten hieronder moeten nog naar werkelijkheid 
worden ingevuld. 

waarde(l,I)=SO. 
waarde(l,2) =?OOOO. 
waarde(l,3) .. 8000. 
waarde(2,l)=4S. 
waarde(2,2) =80000. 
waarde(Z,3) = 8000. 
p1lnt(1,4) .. 8. 
punt(l,5)=S. 
punt(Z,4) =5. 
punt(Z,5) = 3. 

e vergelijken van de wensen met de waarden voor de 2 ingebouwde 
alternatieven. 
e en het bepalen van punten voor de kwantitatieve criteria. 
e !!! naar de exacte vergelijkingen moet nog gekeken worden. 

do 10 i-lol 

• 

if (wens(l) .11. waarde(i,l» then 
p1lnt(i,l)=O 

else if (wens(l) .gt. (Z*waarde(i,l))) then 
punt(i,I)- 10 

else 

endif 

punt(i,l)" ({(wens(l )-waarde(i,l» 
jwaarde(i,I»·7)+3 

if (wens(2) .It.(.2S*waarde(i,2») then 
punt(i,2) = 10 

else ir (wens(2) .gt. waarde(i,2» tben 
punt(i,2)=O 

else 
punt(i,2)= «(waarde(i,2)-wens(2»/(.7S" 

waarde(i,2»)*7)+ 3 

• 

endif 
if (wens(3) .It.waarde(i,3» then 

punt(i,3) = 0 
else ir (wens(3) .gt.(2* waarde(i,3») then 

punt(i,3) = 10 
else 

punt(i,3) = «(wens(3)-waarde(i,3» 
/waarde(i,3»·6)+4 

endif 
10 continue 

irc=l 
write (lijstl,4O) punt(l,l) 

40 format ('p1lnt(1,1)',F4.Z) 
e call ufl601(lijstl,irc) 

write (lijst2,41) p1lnt(l,Z) 
41 format ('punt(1,2)',F4.2) 

irc=l 
c eaU ufl601 (lijst2,irc) 

write (lijstl,42) punt(l,3) 
42 format ('punt(1,3)',F4.2) 
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e eall uflOO1(lijst3,ire) 
irc=1 

e eaU uflOO1 Coke IIIb6',ire) 
retum 
end 

e subroutine Blb7 
c dit programma vermenigvuldigt de weegfactoren met de waarden 
van de altematieven. 
c resultaat is een voorlopige keuze. 
c alleen de alternatieven die AAN DE EISEN VOLDOEN, doen 
mee aan de weging. 
c ~ punt(2,S), weegf(S),alt(2). uitgang: vkeuze. 

subroutine IIIb7(punt,weegf,vkeuze,alt,subtot,optel) 
iotcger*2 vkeuze,iJ,alt(2),ire 
reaJ*S punt(2,S),weegf(S),optel(2),subtot(2,s) 
cllaracter*l32 Iijstl,lijstl 
do 10 i-lol 
do 15 j=l,s 

optel(i)=optel(i)+ (punt(iJ)*weegf(j» 
15 continue 
10 continue 

do 16 Î=l,2 
do 17 j-l,s 

subtot(iJ) = (punt(iJ)*weegf(j» 
17 continue 
16 continue 

irc=l 
write (Iijsll,22) optel(l) 

22 Cormat ('optelt' ,Fl0.2) 
c eaU uflOO1(lijstl,ire) 

write (lijst2,24) optel(2) 
24 format ('opte12',FlO.2) 

c eaU ufl601(lijstl,ire) 
c van de alternatieven die niet aan de eisen voldoen wordt optel 
op nul gesteld, 
c zodat lA: lA:ker niet als altematief worden gek07A:n. 

do 30 i-lol 
if (alt(i) .eq. 0) then 

optel(i)-O. 
endif 

30 continue 
if (optei(l ).gt.optel(2)} then 
muze-I 

else 
vkeuze=2 

endif 
c irc .. l 
c eall uf 1601('oke BIb7',ire) 

retum 
end 

c dit programma plaatst schetsen op het scherm. 
c da.aJbij is aangegeven welke keuze is gemaakt. 
e hier wordt de mogelijkheid geboden om alsnog een ander 
c: alternatieC te kie'lA:n. 
c: ingang: vkeuze,alt. uitgang: dkeuze. 

subroutine IIIb9(vkeuze,alt,dkeuze,subtot,optel,weegf') 
ioteger*2 vkeuze, dkeuze,alt(2) 
intcger*2 qq,xx,ww,w,zz 
reaJ*S optel(2),subtot(2,s),weegf(S) 
c:haracter*l22 mnttl 
cllaracter*37 Iijst(2) 

c character*10 id 
c:haracter*132 pthnm,yy 
c:haracter*132 part 

BijIägë 12: Programma-uitdraai 

c:haracter·l32 mess(2l ),huul,huu2,huu3 
ioteger*2 ire 
data tijstfalternatief l','alternatieC 2" 

c:-lees naam active part 
ire=l 
c:aJ1 uf5OOO(ww,pthnm) 

c-retrieve part schetsBIb 
part - 'schets3alt.prt' 
c:aJ1 ut:sOOl(part,ire) 
if (ire.ne.O) then 
ire=l 
eall uflOO1('error retrieving part',ire) 
goto 1000 

endif 
c-return tisting device data 

eaU uC4409(w,yy,zz) 
C:--fielect listing device 

caII uf44OO(w,yy,zz,ire) 
if (irc.ne.O) lhen 
irc=l 
eaU ufl601('1isting device niet geopend',ire) 

goto 1000 
endif 

c-open listing device for output. 
c:aJl uf440l(ire) 
if (ire.ne.O) then 

endif 

ire==l 
eaU uflOO1('1-d ontvangt geen output',ire) 
goto 1000 

c-schrijC subtotalen in een string. 
write (huul,4) weegf(1),weegf(2),weegf(3), 

*weegf( 4),weegf(S) 
4 format('weegfactor ',sFB.O) 

write (huu2,10) subtot(l, 1 ),subtot(l,2),subtot(l ,3), 
*subtot(1,4),subtot(I,s),optel(1 ) 

10 format('altl.. ',sFB.O,' ',FB.O) 
writc (huu3,2O) subtot(2,1),subtot(2,2),subtot(2,3), 
*subtot(2,4),subtot(2,s),optel(2) 

20 format('altl= ',sFB.O,' ',FB.O) 
c-write character-string to output device. 

mess(l) = 'Hier ziet U enkele schetsen van modulaire' 
mess(2)='structuren van de alternatieven waaruit' 
mess(3)='gek07A:n kan worden. UnksbcM::n is aangegeven' 
mess(4) = 'wat de voorlopige keuze is, resulterend uit' 
mess(S)='de door U ingegeven weegfactoren en wensen' 
mess(6) .. 'voor de diverse criteria. Oeef nu in of de7A:' 
mess(7)" 'voorlopige keuze de defmitieve keuze is en ' 
mess(8)" 'verder uitgewerkt kan worden, of dat U liever' 
mess(9) = 'een ander altematief als definitieve keuze wilt.' 
mess(lO) .. " 
mess(ll) = 'RESULTAAT WEGING:' 
mess(12) .. ' onderhoud levensd kosten montage 

maakbrh 
·eid TOTAAL' 
mess(13)==huul 
mess(14) == huu2 
mess(lS) .. huu3 
mess(16)=" 
mess(l7)='Getallen onder de criteria zijn de respectievelijke 

sub-. , 
mess(lS)='totaJen. Deze subtotalen zijn het resultaat van een 

ver-
* , 
mess(19) = 'menigwldiging van de punten en de weegfactoren. 

mess(2O)=' , 
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mess(21)-'!! Let op: alleen alternatief 1 is uitgewerkt. 11 ' 
do S i=I,21 
eall uf4403(mess(i),irc) 
if (irc.oe.O) tben 

irt-I 
call un601('pagina vol, druk terminatc',irc) 

endif 
S continue 

e-lees dclinitieYe keuze .button menu selection 
writc (mnttl,21)Ykeuze 

21 format ('VOORLOPIGE KEUZE IS ALTERNATIEF: 
',i2.0,'*DEFlNI11EVB KEU 

"'ZE WORDT:**TOELlCHIlNO ZIE USl1NO DEVICE') 
qq=vkeuze 
xx=2 
call un603 (mnttl,qq,lijst,xx,irc) 
if (irt.eq.5) tben 

dkeuze=1 
elsc 

dkeuze=2 
endif 

c---dase Iisting divice 
call uf4402 

c-regenerate tbe display 
call uf2'702 

e--scbets3alt.prt boeft niet gesaved te worden. 
c-retrievc part 
c eaU ufSOOl(pthnm,irc) 
c if (irc.ne.O) tben 
c irt = 1 
c caII un601('error retrieving part',irc) 
c goto 1000 
c endif 

irt .. l 
c eall un60I('oke einde IIIb',irc) 
1000 return 

c 
c 

end 

subroutine IDa(AL1NW) 
real*S a1pha,Fstoot,Ospan,n,Pv2,f2,PIamel,Vl,V2 
reaI*S Dipijp,tpmin,tpmax,concI,roncll,Lpijp,Duopij 
reaI*S Dupijp,Lopijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax 
reaI*S duomin,duomax,afsch 
reaI*S Robnau,Dmax,Hmax 
real"S LEVEN,ONDERH,KOSI'EN,MASSA 
reaI*S Oftens,Opijp 
reaI*8 Bk1cm,Lldem,HkJem,HbaIg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos 
real"S Dbeb,Bbeh,Hbeb,IntI,IntII,IntIll,lntlV,Basblo 
reaI"S wens(3},wensk(3),wensb(3) 
integer*2 dummy,ALTNW 
integer*2 a1tk(2),aItb(2),dbkeuze,dkkeuze 
rommon !xOOl! Dipijp,tpmin,tpmax,roncI,concIl,Lpijp,Duopij, 

.. Dupijp,Lopijp,Dnens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax, 

.. duomin,duomax,afscb,Robnau,Dmax,Hmax, 

.. LEVEN,ONDERH,KOSI'EN,MASSA,Gftens,Opijp, 
"' a1pha,Fstoot,Ospan,n,Pv2,f2,PIamel, 
.. BkJem,Lklcm,HkJem,Hbalg,Bmax,Bdoos,Hdoos,Ldoos, 
" Dbeh,Bbch,Hbeh,lntl,lntII,lntlll,lntlV,BasbIo,wens 
common !wens! wensk,wensb 
VI = Dipijp 
V2=Plamel !aanpassen 

e Wensen worden onderverdeeld 
wensk(I)=wens(l) 
wensb(l)=wens(l) 
wensk(2) =wens(l) 
wensb(2) =wens(2) 
wensk(3)=wens(3)" .6 

Bijläge ï2: Piogramma~uitaraai 

wensk(3) =wens(3)".4 
e 
e 

if (ALTNW.eq.l) golo 30 
e type 1 wordt nu gespecificeerd 

if (ALTNW.eq.2) golo sa 
c type 2 wordt nu gespecificeerd 
e 
e 

30 continue 
e SPECIFICATIE VAN TYPE 1 
e 
c-Eerst volgen de aJobaIc berekeningen. Deze 
e-bcrekeningen zijn reeds gedaan bij lIIe, maar 
e-worden hier nog een keer uitFWlCrd. Bij andere typen 
c-voIgt nu een nauwkeurigere berekening. 
c-Voer de globale berekeningen uit voor dit type 
e-Er wordt een veerkracht berekend wnuit het idee 
e-dat de flens niet toag verschuiven als bet draagbJok 
e-onder 45 graden staat. 

a1pha=4S 
Pstoot=SO 
Gspan=O 
n=O.l 
M= «COS(alpha)*Gftens+ Fstoot)-(COS(alpha)* 

'" (Opijp+Ospan»)Jn 
c-Bcrekening totale lamelkracht 

Ospan=40 
12=0.1 
Plamel .. (M + Opijp + Ospan )!f2 

e-De aJobaIc berekening is nu klaar. 
e-De ruimte voor de kJemunit wordt nu bepaald: 
c-Bcpalen ruimte deelfunctic 1: 
e-kJem-unit: BkJem,HkJem,Ulem,Bdoos,Hdoos,Ldoos 
e-BcpaIen BkJem 

if «Dipijp.ge.2S).and.(DipijpJe.40» then 
Bdoos = 140 

endif 
if «Dipijp.ge.40).and.(Dipijp.le.60» then 

Bdoos=lSO 
endie 
if «Dipijp.ge.60).and.(Dipijp.le.80» then 

Bdoos = 175 
endif 
if «Dipijp.ge.80).and.(Dipijp.le.l28» then 

Bdoos=200 
endif 

e De breedte wn de montageplaat is: 
BkJem" Bdoog + 2'"10 + 2*10 

c-lengte is ovengroot als breedte 
Wem - BkJem 

e-Bcpalen hoogte van kJemunit. Dit is dc hoogte 
c-tot de aanslag. 

if «Dipijp.ge.15).and.(Dipijp.Ic.34» then 
Hdoos-SS 

endie 
if «Dipijp.ge.34).and.(Dipijp.le.40» then 

Hdoos=87 
endie 
if «Dipijp.ge.40).and.(Dipijp.Ic.60» tben 

Hdoos-'TI 
endjf 
if «(Dipijp.ge.60).and.(Dipijp.Ic.80» tben 

Hdoos-l48 
endif 
if «(Dipijp.ge.80).and.(Dipijp.le.I28» then 

Hdoos=l60 
end ie 
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Hklem '" Hdoos + 16 + Diktl + Lpijp 
e-Specificatie deelfunctie Z 

HbaIg=Hmax-HkIem 
HbaIg=90. 

e- Er wordt nu gecontroleerd wat de afstand 
e van de asblokken moet zijn. 

ü (Dftens.ge.Bldem) then 
Basblo-Dflens + S 

e Basblo" afstand asblokken. 
else 

Basblo=Bklem+S 
endif 

Co- Aan de module op/neer-beweging moet ook nog 
c- worden doorgebriefd tot hoever de bovenplaat 
Co- moet lopen. Dat is natuurlijk: Bdoos+S mm 

IntlV = Bdoos + 5 
Bbeh=SS*l.5 

c Bbeb-afstand van buitenkant bebuizing tot buitenkant 
c asbIokkell.. Minimaal is deze afstand SS·l.5 mmo 

Dbcb .. Basblo + Bbeh 
e De plaats van de interfaces moet worden vastgelegd. 
e Bemt wordt de plaats vastgelegd van de interface van 
e de behuizing en de spandoomunit: 
edemontageplaat is groot:Bklem Nu liggen de bouten 
e (MB) op 10 mm vanaf BIdem. Dus middelpunten van de bouten 
e liggen Bklem + 20 mm van elkaar. 

inti. Bldem-2O 
e (in lengte en breedte) 
e De montageplaat is breed: Bklem. 
e Nu de plaats van de interface-bouten van de behuizing met 
e het doosje. Bdoos-6 mm dikte plaat -10 mm=plaats bouten. Dus 
c de afstand van de bouten tot elkaar: Bdoos-Z·6-2"10· IntlI. 

IntlI = Bdoos-32 
c (in lengte en breedte) 
e Nu de plaats van de interface-bouten van de behuizing met 
c het draagblok: radius .. Dbeh+2"20 mmo 

Intm-Dbeh+4O 
e De bouten zitten aan de zijkant van de behuizing altijd 
c op een zelfde hoogte. 
c 
c Nu wordt de subroutine aangeroepen die een representatie geeft 
van 
e de ruimte die weggegeven wordti. 
c 
e Nu worden de wensen en eisen omgevormd voor de modulen 
e 
e 

c 

eaU driec(Hbalg,Hdoos,Basblo,Dbeh,Bdoos) 
dummy.l 
eaU ufi60l('Druk op Entt')' Complete (Ee)',dummy) 

c-module bebuizing met twee alternatieven. 
caIl Dcbalg(Pv2,Lopijp,altb) 

e Lopijp=sIag, Pv2= Pb 
ü «a1tb(1).eq.0).or.(altb(2).eq.0» then 

dummy"l 
eaU ufi60l('Er is slechts een alternatief "er volgt geen 

weging!' 
·,dummy) 

c goto 36 
endü 
eaU Dbbalg(altb,dbkeuze) 

e 36 caIl 
Dabalg( dbkeuze,Pv2,slag,Dbeh.Bbeh.Hdoos,Hbalg,etc ....• Intm) 
c--module Idemunit met twee alternatieven. 

eaU lIekiemunit(a1tk) 
ü «altk(1).eq.0).or.(altk(2).eq.0» then 

dummy" 1 

Bijlage 12: Programma-uitdtaai 

caIl ufi60l('Er is slechts een alternatief "er volgt geen 
weging!' 

",dummy) 
g0t040 

endü 
eaU Dbklemunit( aJtk,dkteuze) 

40 eaU llaklemunit( dkteuze,Dipijp,Flamel,Hdoos,Bdoos, 
" Bklem,Diktl,Dgat,Dbeh,Dflens,IntI,IntlI) 
goto 1000 

sa continue 
dummy. 1 
eaU ufi601('Dit alt. is niet verder uitgcwerkt!!',dummy) 

1000 continue 
return 
end 

c 
subroutine driec(Hbalg,Hdoos,BasbIo,Dbeb,Bdoos) 
reat·S a(3),b,c,d(3),f(3),g(3),h(6),r(3),s(3),t(6}.s)'s2(lS) 
reat*8 HbaIg,Hdoos,BasbIo,Dbch,Bdoos 
integer*Z al,a4,aS,a6,a7 
integer*4 a2,a3,a8 
integer*4 e,i.k,I,q,u,bl,b2,kl,13 
integer*2 dummyJ,m,n.o.p,k2,sysl(lS),error 
integer*2 e2,e3,e4,eS,e6,e1,cS,fi 
ebaracter*30 el 
reat"S 11(3),12(3) 
integer·2 i2,i4,iS 
character"132 i3 

c ophalen 3d-body 
eaU ufSOOl('werk.prt',dummy) 

c instellen system parameters 
eaU uf642O(sysl,sys2) 
sysl(6) = 2 
eaU uf6421(sysl,sys2,dummy) 
el .. " 
e2=S 
e3-0 
e4-0 
eS-o 
e6==O 
e7=O 
eaU uf644S( el,e2,e3,e4,eS,e6,e7,e8) 

e tekenen behuizing 
a(t)-O 
a(2)-0 
a(3) =0 
b=Hbalg+ Hdoos+8O 
c==Dbeh 
d(1)=O 
d(2) .. 0 
d(3) = I 
eaU uf6S02(a,b,e,d,e) 
g(l)-Basblo 
g(2)., Basblo 
g(3)=8O 
(1).-&(1)/2 
f(2) = -g(2)/2 
f(3) = Hbalg+ Hdoos 
h(l)=l 
h(2) =0 
h(3) =0 
h(4)-0 
h(S).t 
h(6) =0 
call uf65OO(f,g,h,i) 
j=Z 
k=e 
I=i 
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m=l 
n-l 
eaU uf6S2O(j.k,l,m,n.o,p,q) 
s(l)-Bdoos 
s(2)=Bdoos 
s(3)=Hdoos 
r(1)=-s(t)/2 
r(2)=-s(2)/2 
r(3)=Hbalg 
t(1)=1 
t(2)=0 
t(3)=0 
t(4)-0 
t(S)=1 
t(6)-0 
eaU uf6SOO(r,s,t,u) 
eaU uf6S2O(j,k,u,m,n,o,p,q) 

c einde tekenen bebuizing 
c kleuren instellen bebuizing 

kl=q 
k2=2 
eall ufSOl6(kl,k2) 

c einde kleuren instellen 
c tekenen spandoomunit 

r(3) - r(3) + 200 
eaU uf6SOO(r,s,t,bl) 
f(3):: f(3) + 200 
g(3)-3OO 
eaU uf6SOO(f,g,b,b2) 
al=O 
al=bl 
a3-b2 
a4=1 
aS-I 
eall uf6S2O( a1,al,a3,a4,aS,a6,a7,aS) 

c einde tekenen spandoomunit 
c kleuren instellen spandoomunit 

kl-aB 
k2=S 
eaU ufSOl6(kl,k2) 

c einde kleuren instellen 
c tekenen interface-bouten-lijnen 

11(1)=0. 

c 

11(2) .. Dbeb/2-2O. 
11(3)=30. 
12(1)-0. 
12(2) .. Dbeb/2 + 20. 
12(3)=30. 
eaU ufS05O(l1,I2.13) 
11(1) = cos(2. *3.14*30./360. )*(Dbeb/2-2O.) 
11(2)=-(sin(2. *3.14*30./360.)* (Dbeb/2-2O.» 
11(3)=30. 
12(l)==cos(2. *3.14*3O./360.)*(Dbeb/2 + 20.) 
12(2)=-(sin(2.*3.14*3O./360.)*(Dbeb/2+2O.» 
12(3).30. 
eaU ufS05O(ll,12,J3) 
11(1)=-(cos(2.*3.14*3O./360.)*(Dbeb/2-2O.» 
11(2)=-(sin(2.*3.14*3O./360.)*(Dbeb/2-2O.» 
11(3)=30. 
12(l)=-(cos(2. *3.14*3O./360.)*(Dbeb/2 + 20.» 
12(2)=-(sin(2. *3.14*3O./360.)*(Dbeb/2+2O.» 
12(3)=30. 
eaU ufS05O(l1,12,J3) 

11(1)-Bdoos/2-10 
11(2),. Bdoos/2-10 
Il(3)-Hbalg-2O 
12(1) - Bdoos/2-10 
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c 

c 

12(2)= Bdoos/2-10 
12(3) = Hbalg + 200 + 20 
eaU ufS05O(l1,12,J3) 
11(1)= Bdoos/2-10 
11(2) .. -(Bdoos/2-10) 
11(3)-HbaJg-20 
12(1)= Bdoos/2-10 
12(2) = -(Bdoos/2-10) 
12(3) = Hbalg + 200 + 20 
eaU ufS05O(ll,12,J3) 
11(1)=-(Bdoos/2-10) 
11(2) .. -(Bdoos/2-10) 
11(3) - HbaJg-20 
12(1)=-(Bdoos/2-10) 
12(2) =-(Bdoos/2-10) 
12(3)= HbaJg+ 200+ 20 
eall ufS05O(ll,J2.l3) 
11(1) =-(Bdoos/2-10) 
11(2). Bdoos/2-10 
11(3) .. MbaJg-2O 
12(1) = -(Bdoos/2-10) 
12(2) .. Bdoos/2-10 
12(3) .. MbaJg+ 200+ 20 
eall ufS05O(ll,12,13) 

11(1) .. Basblo/2-10 
11(2) = Basblo/2-10 
11(3) = Rbalg + Hdoos-2O 
12(1) .. Basblo/2-10 
12(2) = BasbJo/2-10 
12(3) - Hbalg+ Hdoos + 200 + 20 
call ufS05O(ll,12,13) 
11(1) = Basblo/2-10 
11(2) - -(Basblo/2-10) 
11(3) .. Hbalg+ Hdoos-2O 
12(1).Basblo/2-10 
12(2). -(Basblo/2-10) 
12(3). Hbalg + Hdoos+ 200+ 20 
eaU ufS05O(ll,I2.13) 
11(1) .-(Basb1o/2-10) 
11(2)--(Basblo/2-10) 
11(3) .. Hbalg + Hdoos-2O 
12(1)=-(Basblo/2-10) 
12(2)=-(Basblo/2-10) 
12(3) '" HbaJg+ Hdoos + 200 + 20 
eall ufS05O(ll,12,J3) 
11(1) = -(Basb1o/2-10) 
11(2) .. Basblo/2-10 
11(3) = Hbalg+ Hdoos-2O 
12(1)--(Basb1o/2-10) 
12(2) = Basblo/2-10 
12(3) = Hbalg + Hdoos + 200+ 20 
eaU ufS05O(ll,12,13) 

c auto-min-max 
n-2 
eall uf6432(",n,dummy) 
dummy = 2 
eall ufSOO3('mmm.prt',dummy,error) 

c listing device 
eaU uf4409(i2,i3,i4) 
iS-2O 
call uf44OO(i2,i3,iS,error) 
eaU uf4401(error) 
eaU uf4403('Dit is een exploded view van de modulen ',error) 
call uf4403('van het ontwerp op ware groolte.',eiTOr) 
call uf4403('Deze tekening kan als montage-informatie',error) 
eaU uf4403('gebNikt worden.',error) 
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c 
c 

caU uf4402 
return 
END 

subroutine Dcbalg(Fb,slag.altb) 
integer02 a1tb(2),error ,i2,i4,iS 
realo8 Fblmax,Pb2max,slag,Fb 
character"132 i3 

c--Controle module behuizing. 
c--eontrole alternatief 1: bals-eonstructie 

if «slag.&f.O.).and.(sIag.lt.110.» then 
Fblmax= (-68.Z*slag) + 11100 

c 

else 
Fblmax=O 

endif 
if «(Fb.&f.Fblmax).or.(Fblmax.eq.O.» then 

altb(l)=0 
eIse 

altb(l)=l 
endif 

c--eontrole alternatief 2: tandwiel/heugel 
if « slag.&f.O.) .and. (slag.lt.8O.» then 

Fb2max = 9000 
else 

Fb2max=O 
endif 
if «(Fb.&f.Fb2max) .or. (Fb2max.eq.O.» then 

altb(2)=0 
else 

altb(2)=1 
endif 

c listing device 
call uf4409(i2,i3,i4) 
iS-ZO 
caII uf44OO(i2,i3,iS,error) 
call uf4401(error) 
caU uf4403('De alternatieven van de module transleerunit 

zijn', 

c 

" error) 
eaU uf4403('gecontroleerd op geschiktheid',error) 
if (altb(l).eq.l) then 

eaU uf4403('A1ternatief 1 voldoet',error) 
else 

caII uf4403('A1tematief 1 voldoet niet',error) 
endif 
if (altb(2).eq.l) then 

eaU uf4403('A1tematief 2 voIdoet',error) 
else 

eaU uf4403('A1ternatief 2 voldoet niet',error) 
endif 
error-! 
eall un601('Geef Entry Complete',error) 
call uf4402 
retum 
end 

subroutine Deklemunit(altk) 
C-Declaratie inganpparameters 

reaI°S Dipijp,tpmin,tpmax,concl,concII,Lpijp,Duopij 
reaI°S Dupijp,Lopijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax 
reaI°8 duomin,duomax,afsch 

C-Declaratle OYerige parameters 
reaI*S Robnau,Dmax,Hmax 
reaI°8 LEVEN,ONDERH,KOSfEN,MASSA 

C-Declaratle gewichtsparameters 
reaI°S Gflens,Opijp 
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C-Declaratie parameters globale berekening 
real*8 a1pha,Fstoot,Gspan,n,Pv2,f2,F1amel 

C-Declaratie variabelen voor controle spandoom 
RFAL"8 

SSlAG,sKRACH,Vl,Vl,sLMIN,SH2,SH7,so,SO,sL, 
o Vexact,SH,SOl,SHJ,SE 
character"8O STYPE 

c-Declaratie variabelen voor foutenanalyse 
C-Declaratie variabelen voor ruimte 

reaI°S Btlem,U:lem,Hldem,HbaIg.Bmax,BdOO6,Hdoo&,Ldoos 
C-Dedaratie variabelen voor specirtcatie 

reaI°S Dbeh,Bbeh,Hbeh,IntI,IntD,Intm,IntIV,Basblo 
c-Hulpvariabelen 

e 

integer"2 altk(2),i2,i4,iS,error 
character*l32 i3 
rea'*S wens(3) 

common/xOOl/ Dipijp,tpmin,tpmax,coneI,coneD.Lpijp, 
.. Duopij,Dupijp,Lopijp,Dflens,Dgat,Dikfl,dgmin,dgmax. 
.. duomin,duomax,afsch,Robnau,Dmax,Hmax, 
• LEVEN,ONDBRH,KOSfEN,MASSA,Gflens,Gpijp, 
• alpha,Fstoot,aspan,n,Fv2,f2,Flamel, 
.. B1dem,Lldem,Hldem.Hbalg.Bmax,BdOO6,Hdoos,LdOO6, 
.. Dbeh,Bbeh,Hbeh,IntI,lntlI,lntm,lntIV,BasbIo,wens 

c---oontrole module Idemunit. 
c--eontrole alternatief 1: spandoom 
c-5pandoom heeft extra probleem: speling. 
c-Daarom kan een globale grafl<:k niet gebruikt worden, 
c-maar moet er naar het onderdeel spandoom worden 
gesprongen. 
c---copie van bas: nivo me. 
e 

VI = Dipijp 
Vl=FIamel 
CALL SPAN(Vl,Vl,Vexact,SSiAG,SKRACH,SLMIN,SH2, 

- SH7,SO,sG,SL,SH,sGl,SH3,SE,STYPE) 
C Controle of er wel een spandoom is; zo niet: einde 

c 

ie ««(Dipijp+tpmin)/2-Robnau)-Vexact/2).ge.(O.».and. 
o «(O's-(Dgat+dgmin)-Robnau)-
- (O's-(Duopij +duomax-aesch)+ coneII).ge.(O.») then 

altk(l) = 1 
else 

a1tk(l)=0 
endie 

e-Bij het tweede altematief voor de Idemunit kan een 
e-globale grafiek wel gebruikt worden. 
c---oontrole alternatief 2: bajonet 

if «(Dipijp.&f.25.).and.(Dipijp.lt.140».and.(Fv2.le.l0000» then 
altk(2)= 1 

else 
altk(2)-O 

endif 
e Iisting device 

eaU uf4409(i2,i3,i4) 
iS=20 
eaU uf44OO(i2,i3,iS,error) 
caII uf4401( error) 
eaU uf4403('De alternatieven van de module klemunit zijn' 

o ,error) 
caU uf4403('gecontroieerd op geschiktheid',error) 
if (altk(l).eq.l) then 

call uf4403('A1ternatief 1 voIdoet',error) 
else 

call uf4403('A1tematief 1 voldoet niet',error) 
endif 
if (altk(2).eq.l) then 

. call uf4403('A1tematief 2 voldoet',error) 
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e 

else 
eaU uf4403('Altematief 2 voldoet niet',error) 

endif 
eaU uf4402 
error = 1 
eaU ufl601('Geef Entry Complete',error) 
retum 
end 

e ingang: altb(2),aItk(2).... 1 or 0 : een alternatief 
e neemt wel or niet deel aan de weging. 

subroutine IJbbalg(altb,dbkeuze) 
iDteger*2 altb(2),vbkeuzc,dummy 
rcal*8 wensb(3),wensk.(3) 
rcal*8 puntb(2,5),weegf(S),optcl(2),subtot(2,5) 
c:ommon fwecrJweegf 
c:ommon fwensfwensb,wensk 
if «altb(1).eq.0).or.(altb(2).eq.0» then 

dummy = 1 
eaU ufl60l('Er is slccbts een altematief.*Er volgt dus 

geen 
• weging',dummy) 

if (altb(l).eq.l) then 
dbkeuzc=l 

else 

endif 
gato 1000 

endif 

dbkeuzc=2 

eaU IIb6b(wensb,puntb) 
c:ontinue 
call1lb7b(puntb,wecgf,altb,vbkeuze,optel,subtot) 
c:ontinue 
eaU IIb9b(vbkeuzc,altb,dbkeuzc,optel,subtot,weegf) 

1000 c:ontinue 
end 

e-weegfactorcn zijn reeds bepaald. wensen zijn ook reeds 
bepaald. 
e-punten per alternatief moeten nog bepaald worden. 
e-ingang:wensb. uitgang:puntb. 

subroutiDe IIb6b(wensb,puntb) 
iDteger*2 i 
rcal*S wensb(3),waardc(2,3) 
rcal*S puntb(2,5) 

e character*l32 Iijstl,Jijst2,lijst3 
e-!de waarden en punten hieronder moeten nog naar 
werkelijkheid worden ingevuld. 

waarde(l,t)=SO 
waarde(l,2) = 70000 
waarde(l,3) - 10000 
waardc(2,l) =45 
waarde(2,2) =6S000 
waarde(2,3)=8000 
puntb(1,4)=S 
puntb(l,5)" 5 
puntb(2,4) .. 7 
puntb(2,S)=5 

e-vergelijken van de weDSCn met de waarden voor de 2 
iDgebouwdc alternatieven. 
e-cn het bepalen wn punten voor de kwantitatieve criteria. 

do 10 i=l,2 
if (wensb(l) .It. waarde(i,l» then 

puntb(i,l)=O 
elsc ir (wensb(l) .gt. (2*waarde(i,1») then 

puntb(i,l) = 10 

Bijlage î2: Programma-uitdraai 

elsc 

puntb(i,l) = «(wensb(l)-waardc(i,l»/waarde(i,l»*7) + 3 
endif 
if (wensb(2) .lt.(.2S*waardc(i,2») then 

puntb(i,2) =10 
elsc if (wensb(2) .gt. waarde(i,2» then 

puntb(i,2) =0 
elsc 

• 
puntb(i,2)-«(waardc(i,2)-wensb(2»/(.7S* 

waardc(i,2»)*7) + 3 
endif 
ir (wensb(3) .1t.waardc(i,3» then 

puntb(i,3)=0 
cIsc if (wensb(3) .gt.(2* waarde(i,3») then 

puntb(i,3) == 10 
cIsc 

puntb(i,3)= «(wensb(3)-waardc(i,3»/waardc(i,3»*ó)+4 
endif 

10 continue 
return 
end 

e-dit programma vermenigvuldigt de weegfactoren met de 
waarden van de alternatieven. 
e-rcsultaat is een voorlopige keuze. 
c-ingang: puntb(2,5), wecgf(S). uitgang: vbkeuzc. 

subroutine 1Ib7b(puntb,wecgf,altb,vbkeuzc,optel,subtot) 
iDteger*2 vbkeuzc,iJ,altb(2) 
rcal*S puntb(2,5), weegf(S),optel(2),subtot(2,5) 
optel(l)=0 
optel(2)=0 
do 10 i=l,2 
do 15 j=l,5 

optel(i) =optel(i) + (puntb(iJ)*wecgfO» 
15 continue 
10 continue 

do 16 i-l,2 
do 17 j=l,5 

subtot(iJ):: (puntb(iJ)*weegf(j» 
17 continue 
16 continue 

e-van de alternatieven die niet aan de eÎSCn voldoen wordt optel 

e--op nul gesteld, 
c--zodat ze zeker niet als alternatief worden gekozen. 

do 30 i=l,2 
if (altb(i) .cq. 0) then 

optel(i)=0 
endif 

30 continue 
if (optel(1).gt.optel(2» then 
vbkcuzc=l 

elsc 
vbkeuze=2 

endif 
irc=l 
return 
end 

c--dit programma plaatst schetsen op het scherm. 
c-daarbij Îti aangegeven welke keuze is gemaakt. 
e-hier wordt de mogelijkheid geboden om alsnog ccn ander 
e--alternatief te kiezen. 
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c-iDpng: vkeuze,altb. uitgang: dbkeuze. 

subroutine IIb9b(vbkeuze,a1tb,dbkeuze,optel,subtot,weegf) 
integer*2 vbkeuze,dbkeuze,altb(2) 
integer*2 qq,xx,vv,zz 
character*l22 mn«1 
cbaracter*37 lijst(2) 
cbaracter*l32 yy 
character*132 part 
cbaracter*l32 mess(19) 
integer*2 irc 
reaI*S optel(2),subtot(2,S),weegf(S) 
cbaracter*132 huul,huu2,huu3 
data IijstfaltematieC l','altematief 2'1 

c-retrieve part schetsllIb 
part .. 'schets2altb.prt' 
caI1 ufSOOl(part,irc) 
if (irc.IlC.O) then 
in: = 1 
caI1 ufl601('enor retrieving part',irc) 
po 1000 

endif 
c-rewrn li&ting device data 

eall uf4409(vv,yy,zz) 
c--select listing device 

eall uf44OO(vv,yy,zz,irc) 
if (irc.ne.O) then 
irc=l 
caI1 ufl60l('Usting device niet geopend',irc) 

goto 1000 
endif 

c-open listing device for output. 
eaU uf4401(irc) 
ü (irc.ne.O) then 

endü 

irc=l 
eall ufl601('1~ ontvangt geen output',irc) 
goto 1000 

c-schrijf subtotalen in een string. 
wte (buul,4) weegf(1),weegf(2),weegf(3), 

*weegf( 4),weegf(S) 
4 rormat('weegfactor ',sF"8.0) 

wte (buu2,lO) liubtot(1,1),subtot(1,2),subtot(1,3), 
*subtot(l,4),subtot(1,s),optel(1) 

10 Cormat('altl== ',sFB.O,' , ,P8.0) 
wte (buu3,20) subtol(2,1),subtot(2,2),subtot(2,3), 

*subtot(2,4),subtot(2,s),optel(2) 
20 rormatCalt2= ' ,sFB.O,' , ,F'S.O) 

e-write character-string to output device. 
mess(l). 'Hier ziet U enkele schetsen van constructies' 
mess(2). 'van de alternatieven voor de invullling van ' 
mess(3)'" 'de module behuizing. Lin~n is aangegeven' 
mess(4)=='wat de voorlopige keuze is, resulterend uit' 
mess(S).'de door U eerder ingegeven weegfactoren en 

wensen' 
mess(6) = 'voor de diverse criteria. Geef nu in of deze' 
mess(7). 'voorlopige keuze de definitieve keuze is en ' 
mess(S) = 'vemer uitgewerkt kan women, of dat U liever' 
mess(9) == 'een ander alternatief als definitieve keuze wilt.' 
mess(lO) == 'I!! alleen alternatief 1 is uitgewerkt.' 
mess(l1)=='RESULTAAT WEGING:' 
mess(12)==' onderhoud levensd kosten montage 

maakbrh 
-cid TOTAAL' 
mess(13). huul 
mess(l4)=huu2 
mess(15) = huu3 
mess(16)=" 

Bijlage 12: Programma-uitdraai 

mess(l7)='Getallen onder de criteria zijn de respectievelijke 
sub-. , 

mess(lS) - 'totalen. Deze subtotalen zijn het resultaat van een 
ver-

* , 
mess(19) = 'menigvuldiging van de punten en de weegfactoren. 

do 30 i=1,19 
eaU uf4403( mess(i),irc) 
ü (irc.ne.O) then 
in:-1 
caI1 ufl601('pagina vol, druk terminate',irc) 

endif 
30 continue 

c-lees definitieve keuze .button menu se1ection 
wte (mnttl,4O)vbkeuze 

40 rormat ('VOORLOPIGE KEUZE BEHUIZING IS: 
',i2.0,'*DEFINmEVE KEUZE 

* WORDT:**TOELICHTJNG ZIE L1S11NG DEVICE' ) 
qq::vbkeuze 
xx-2 
eaU ufl603 (mnttl,qq,lîjst,xx,irc) 
ü (irc.eq.5) then 

dbkeuze-l 
else 

dbkeuze·2 
endie 

e:.-.close listing diviee 
eall uf4402 

e-regenerate the display 
eall uf2702 

e--schets2altb.prt hoeft niet gesaved te wotden. 
e-retrieve part 
1000 return 

c 
end 

subroutine IIbklemunit( altk,dkkeuze) 
integer*2 altk(2),vkkeuze,dkkeuze,dummy 
real*S wensk(3),wensb(3) 
real*S puntk(2,S),weegf(S),optel(2),subtot(2,s) 
common lweegfweegf 
common lwens/wensk,wensb 
if «altk(l).eq.O).or.(altk(2).eq.O» tben 

dummy=l 
eall un601('Er is slechts een alternatief.*Er volgt dus 

geen 
• weging',dummy) 

if (altk(l).eq.l) then 
dkkeuze=l 

else 
dkkeuze=2 

endif 
goto 1000 

endir 
eallllb6k(wensk,puntk) 
continue 
eall IIb7k(puntk,weegf,altk,vkkeuze,optel,subtot) 
continue 
eall 1Ib9k(vkkeuze,altk,dkkeuze,optel,subtot,weegf) 

1000 continue 

c 
c 

end 

c--weegfactoren zijn reeds bepaald. wensen zijn ook reeds 
bepaald. 
e-punten per alternatief moeten nog bepaald worden. 
e-ingang:wens. uitpng:punt. 
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subroutine 1lb6t(wensk,puntk) 
integer*2 i,irc 
:rea1*8 WC1ISk(3);waarde(2,3) 
:rea1·8 puntk(2,S) 

c-lde waarden en punten hieronder moeten nog naar 
werkelijkheid worden ingevuld. 

waarde(1,1).SO 
waarde(1,2) -70000 
waarde(l,3) el0000 
waarde(2,1)-45 
waarde(2,2) .. 65000 
waarde(2,3) .. 8000 
puntk(t,4)=8 
puntt(l,5) =5 
puntt(2,4) =7 
puntk(2,S)=5 

c-invoeren van de wensen voor de kwantitatieve criteria. 
c~lijken van de wensen met de waarden voor de 2 
ingebouwde alternatieven. 
c--en het hcpaIen van punten voor de kwantitatieve criteria. 

do 101=1,2 
if (wen&lt(t) Jt. waarde(i,I» then 

puntt(i.l)=O 
else ir (wenst(l) ... (2*waarde(i,1») then 

puntk(i,t)-tO 

puntk(i,l)-«(wensk(I)-waarde(i,1»/waarde(i,l»*7)+3 
endif 

• 

if (wensk(2) .lt.(.2S*waarde(i,2))) then 
puntk(i,2) -10 

else ir (wensk(l) .gt. waarde(i,2» then 
puntk(i,l)eO 

else 

endif 

puntk(i,2) = «(waarde(i,2)-wensk(2»/(.7S* 
waarde(i,2»)*7) + 3 

if (wensk(3) .lt.waarde(i,3» then 
puntk(i,3) '" 0 

else if (wenst(3) .gt.(2* waarde(i,3») then 
puntk(i,3) .. 10 

else 

puntt(i,3) = «(wensk(3)-waarde(i,3»/waarde(i,3) )*6) + 4 
endif 

tO continue 
irc=1 
eall ufl601 ('Druk op Entry Complete (EC)',irc) 
return 
end 

c--dit programma vermenigvuldigt de weegfactoren met de 
waarden van de alternatieven. 
c-resultaat is een voorlopige keuze. 
e-ingang: puntk(2,S), weegf(S). uitgang: vkkeuze. 

subroutine 1Ib7k(puntk,weegf,altk,vkkeuze,optel,subtot) 
integer"2 vkkeuze,iJ,altk(2) 
real"S puntk(2,5),weegf(5),optel(2),subtot(2,5) 
optel(i)=0 
do 10 i=l,2 
do 15 j-l,5 
optel(i)" optel(i) + (puntt(iJ)*weegf(j» 

15 continue 
10 continue 

do 16 1=1,2 
do 17 j=l,5 

subtot(iJ) == (puntk(iJ)*weegf(j» 

Bijlage 12: Programma-uitdraai 

17 continue 
16 continue 

c-van de alternatieven die niet aan de eisen voldoen wordt optel 

e--op nul gesteld, 
e-zodat ze zeker niet als alternatief worden gekClll.Cn. 

do 30 i-I,l 
if (altt(i) .eq. 0) then 

optel(i)-O 
endif 

30 continue 
if (optel(t).gt.optel(2» then 

vkkeuze=t 
else 

vkteuze=2 
endif 
return 
end 

e--dit programma plaatst schetsen op het scherm. 
c-daaJt)jj is lUllIgegeven welke keuze is gemaakt. 
c-hier wordt de mogelijkheid geboden om alsnog een ander 
c-alternatier te kiezen. 
c-ingang: vkeuze,alt. uitgang: dkeuze. 

subroutine Ilb9k(vkkeuze,altk,dkkeuze,optel,subtot,weegf) 
integer*2 vkkeuze, dkkeuze,altk(2) 
integer"2 qq,xx,vv,zz 
character·t22 mnttt 
character*37 Iijst(2) 
eharacter·l32 yy 
character*l32 part 
character*132 mess(19) 
integer·2 irc 
real"S opte1(2),subtot(2,5),weegf(S) 
character*l32 buul,huu2,huu3 
data lijstfalternatief l','alternatief 2'/ 

c-retrieve part schets2altk.prt 
part = 'scbets2altk.prt' 
eall ufSOOl(part,irc) 
if (irc.ne.O) tben 
irc=l 
c:all ufi601('error retrieving part' ,irc) 
goto 2000 

endif 
c-return listing device data 

eaU uf4409(w,yy,zz) 
c-select listing device 

eall uf44OO(w,yy,zz,irc) 
if (irc.ne.O) then 
m=l 
eall ufi601('listing device niet geopend',irc) 

goto 2000 
endif 

e--open listing device for output. 
c:aII uf4401(irc) 
if (irc.ne.O) tben 

endif 

m-l 
c:aII ufi601('1-d ontvangt geen output',irc) 
goto 2000 

c-schrijf subtotalen in een string. 
write (buul,4) weegf(1),weegf(2),weegf(3), 

*weegf( 4),weegf(S) 
4 rormat('weegfactor ',5F8.0) 

write (buu2,lO) subtot(1,1),subtot(1,2),subtot(1,3), 
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·subtol(l,4),subtot(1,s),optel(1 ) 
10 format('altl,. , ,sPS.O: ',ps.O) 

write (buu3,20) sOOtot(2,l ),subtot(2,2),subtot(2,3), 
*subtot(2,4),subtot(2,s),optel(2) 

20 format('alt2= ',sPS.O: ',PS.O) 
e-rite ebaraeter-string to output device. 

mess(l)='Hier ziet U enkele sebetscn van constructics' 
mess(2) = 'van de alternatieven voor de invullling van ' 
mcss(3)""de module klemunit. UnksboYen is aangegeven' 
mess(4)"''wat de voorlopige keuze is, resulterend uit' 
mess(S)='de door U eerder ingegeven weegfactoren en 

wensen' 
mess(6)='voor de diverse criteria. Geef nu in of deze' 
mess(7)" 'voorlopige keuze de definitieve keuze is en ' 
mess(8) .. 'verder uitgewerkt kan worden, of dat U liever' 
mess(9)='een ander alternatief als definitieve keuze wilt.' 
mess(10) = 'I!! alleen alternatief 1 is uitgewerkt.' 
mess(ll)='RBSULTAATWEGING:' 
mess(12)'" onderhoud Icvensd kosten montage 

maakbrb 
*cid TOTAAL' 
mess(13) '" buul 
mess(14)=huu2 
mess(lS) = buu3 
mcss(16)=" 
mcss(l7)='Octallen onder de criteria zijn de respectievelijke 

sub-

ver· 

* , 
mcss(lS)-'totalen. Deze subtotalen zijn bet resultaat van een 

* , 
mcss(19) '" 'menigvuldiging van de punten en de weegfactoren. 

do 30 i=l,19 
eaU uf4403(mess(i),irc) 
j( (irc.ne.O) tben 
irc=l 
eaU un601('pagina vol, druk terminatc',irc) 

endir 
30 continue 

c-lecs definitieve keuze .button menu sclection 
write (mnttl,40)vkkeuze 

40 format ('VOORLOPIGE KEUze KLEMUNIT IS: 
',i2.0,'*DEFlNITIEVE KEUZE 

·WORDT: uTOELlCHIlNG ZIE LlSTING DEVICE') 
qq=vkkeuze 
xx=2 
eaU un603(mnttl,qq,lijst,xx,irc) 
j( (irc.eq.5) tben 

dkkeuze=l 
else 

dkkeuze-2 
endif 

c--close Iming divice 
eaU uf4402 
irc-l 

c-display rerrcsh 
eaU uf2702 

c---scbets2aJtk.prt boeft nict gesaved te worden. 
2000 return 

end 

c subroutine lIa:eerst welk alternatief gekozen is, dan: 
c kiezen subroutine spanunit of subroutine bajonet 
C Hoofdprogramma spandoorunit 

C 

subroutine lIakIemunit(dkkeuze,Vl,V2,Hdoos,Bdoos,Lmont, 
* DRens.Diflen,Dbeb,BOens,Intl,Intll) 

Bijlage 12: Programma~uitaraai 

eVariabeien voor de ruimte 
reat*8 

Hdoos,Bdoos,Lmont,DOens,Diflen,Dbeh,Bflens,lntI,lntll 
Cvariabelen voor spandoorn 

REAL*8 
SSlAG,sKRACH,Vl,V2,SLMIN,SH2,SH7,SO,SG,SL. 

* SH,SGl,sH3,SE, Vexact 
cbaraeter*80 STYPE 

cwriabelen voor luehtcylinder 
REAL*8 

LCSLAG,LCKRAC,LCL,LCB,LCHl,LCf,LCD3,LCBl 
ebaraeter*80 L1YPE 

evariabeIen voor veersebotelonder 
reat*S A,B,wmin 
REAL *8 Vdl,Vd2, Vd3,Vd4,VdS,Vhl,Vh2, Vh3,Vb4,VbS,Vh6 
REAL *8 Diveer 

evariabeien voor veerschotelbaven 
REAL *8 VBbl,VBh2,VBb3,VBDl,VBD2,VBD3,VBD4 

evariabeien voor veer 
REAL*8 VLl,VL2,VF1,VF2,Vd,Vn,VLO 
eharaàer*80 VIYPE 

cwriabelen voor ring 
REAL *8 Ri,Dring,Ru 

evariabeien voor acbterplaat 
real*S APdikt,APbree,APboog,D 

evariabeien voor bavenplaat 
reat*s BPbree,BPdikt,BPleng,Pgat,Pbout 

evariabelen voor zijplaat 
real*S ZPbree,ZPdikt,ZPboog 

evariabeien voor onderplaat 
real*S OPbree,OPdikt,OPJeng 

cwriabelen voor .strips 
reat*S Dstril,Lstril,Bstril,Gstril 
real*S Dstri2,Lstri2,Bstri2, Gstri2 
real*S Dstril,Lstri3,Bstri3,Gstril 

evariabeIen voor montageplaat 
real*8 MPdikt,MPbree,MPgat,MPleng,MPgat2 
integer*2 dummy 
integer*2 dkkeuze 

evariabeIen listing-device 
integer*2 i2,iS 
c:baraeter*132 i3 

c 
c: 

if (dkkeuze.eq.2) tben 
dummy: 1 
eaU un601('Dit alternatief is niet verder uitgewerkt.' ,dummy) 
goto999 

endif 
c Bepalen spandoorn 

eAU SPAN(Vl,v2,Vexact,SSLAG,sKRACH,SLMIN,SH2, 
* SH7,SO,SG,SL,SH,SG1,SH3,SE,STYPE) 

cvoo:rbereiden luehtcylinderparameters 
LCSIAG=SSLAG 
LCKRAC = SKRACH 
CALL 

LUCHTOLINDER(LCSLAG,LCKRAc,LCL,LCB,LCHl,Lcr ,LC 
03, 

• LCBl,LTYPE) 
C Voorbereiden vecrsehotelonder parameters 
e plaatdikte is altijd 6 mm 

A=6. 
B=6. 

e wmin is altijd 5 
wmin=S 

c: 
VdS=SG 
Vdl=LCD3 
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VhS=O.7*SH7 
Vb6=0.8'"SH7 
Vh3=O.9*LCT 
Vd4= tS*VdS 
Diveer==l.OS*Vd4 
Vd3 ... Diveer*wmin/(wmin-2) 
Vd2= 1.3*Vd3 
Vhl=S*VdS 
Vh2= Vhl + Diveer/(wmin-2) 

Vb4=Hdoo&-B-LCHl-(SLMIN +SSl.AG}O.2S*Vh3-Vhl +O.7*SH7 
eAU 

VEERSCHOTELONDER(Vdl,Vd2,Vd3,Vd4,VdS,Vhl,Vh2, 

c 
c 

c 
c 

Pgat=SO+l 
Pbout=SL 

CALL BOVENPlAAT(BPbree,BPleng,BPdikt,Pgat,Pbout) 

C\IOOJ'bereiden parameters zijplaat 
c 
c 

ZPbree = Bdoos 
ZPhoog-Hdoos-A-B 
ZPdikt-6 

.. Vh3, Vb4,VhS,Vb6) c 
C\IOOJ'bercidcn parameters veerschotel boven 
c 

VBh2=3 
VBD3=SO 
VBD2=1.1*SO 
VBh3= Diveer/(wmin-l) 
VBOl-Diveer*wmin/(wmin-2) 
VBD4=1.3*VBD3 
VBhl=SH2-B 
CALL 

VEERSCHOTELBOVEN(VBbl,VBh2,VBh3,VBDl,VBD2, 
.. VBD3, VBD4) 

c 
CV(X)rbereiden parameters veer 
c 
c 

c 

VF1=SKRACH 
VP2=lS*VF1 
VLl = (Hdoo&-A-B)-(VBhl + VBh2}O.25*Vh3-Vhl-LCHl 
VU= VLl-SSLAG 

c Dm = Diveer+d 
c 

c 
c 
CYOOrbereiden parameters onderplaat 
c 
c 

c 

c 
c 

OPbree-Bdoos 
OPdikt-B 
OPleng=OPbree 

eAU ONDERPlAAT(OPbree,OPdikt,OPleng,LCB1) 

CV(X)rbereiden parameters montageplaat 
c 

MPdikt=.7S*SH3 
MPbree = Lmont 
MPleng- MPbree 
MPgat=SE+4 

c kleinste diameter van de spandoom plus speling voor montage 
MPgat2=8 
eall 

montagepiaat(MPdikt,MPbree,MPleng,MPgat,lntI,MPgat2) 
eAU VEER(VLl,VU,VF1,VP2,Diveer,Vd,Vn,VLO,VlYPE) c 

CV(X)rbereiden parameters ring c 
c CV(X)rbereiden parameters koperen strips 

Ri = Vexact + 1 ceerste strip 
Dring = 1.1 * Dflens c 

c 

c 
c 

Ru = Diflen-l 

eAU RING(Ri,Ru,Dring) 

CV(X)rbereiden parameters achterplaat 
c 
c 

c 
c 

c 

c 

APdikt=6. 

D = AMAXl(Vd2,VBD4) 
APbree = (Bdoos-(1.3'"D»/2 
APhoog= Hdoo&-A-B 

eAU ACHTERPlAAT(APbree,APhoog,APdikt) 

C\IOOJ'bereiden parameters bovenplaat 
c 
c 

BPbree - Bdoos 
BPleng=BPbree 

c Is dit w? Bpleng-Bdoos-8-(8) 
BPdikt=A 

c Is dit w? 

Bijlage 12: Programma-uitdraai 

c 

c 
c 

c 

c 

c 
c 

Dslril =O.25*S93 
Bstril=12. 
writ ... MPleng-SO 
Gstril=20. 

CALL STRIPl(Dstril,Bstril,LstriI,Gstril) 

Dstri2=OZ*SH3 
Bstri2=12. 
Lstri2-Bflens-2*10 
Gstri2-20. 

eAU STRIP2(Dstri2,Bstri2,Lstri2,Gstri2) 

Dstri3= 0.2S*SH3 
Bstri3=12. 
Lstri3=Dbeh/2 
Gstri3-20. 

eAU 5rRIP3(Dstri3,Bstri3,Lstri3,Gstri3) 
eaIluf2702 
eall uf4409(i2,i3,i4) 
iS =40 
eall uf44OO(i2J3.iS,dummy) 
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eaU uf4401(dummy) 
eall uf4403(Type spandoorn js:',dummy) 
caII uf4403(SlYPE,dummy) 
eaU uf4403(Type luchtcilinder js:',dummy) 
eall uf4403(L1YPE,dummy) 
eall uf4403(Type veer js:',dummy) 
eaU u'4403(VTYPE,dummy) 
eall uf4402 

999 retum 
end 

c: 
c: 
c: 
c: 
C subroutine spandoom 

SUBROUIlNE 
SPAN(V ALl,V AL2,Vexact,SlAG,AXKRAC,LMIN, 

.. H2,H7,O,G,L,H,Gl,H3,E,1YPE) 
C 

C 

R.EAL *8 PD(14,200) 
CHARACIER·t FA(200) 
ebanc:ter*80 1YPE 
c:barac:ter'"S NAAM(200) 
INTEOER·2 IREG,RDAT,IRC 
R.EAL *8 VALl,V AL2,SIAG,AXKRAC,LMIN,H2,H7,O,G,L, 

'"Gl,H.H3,E, Vexact 
COMMON /XfXXXXJl FD,FA,IREG,NAAM 

eAU Y('spandoom',1RC) 
lP (lRC.EQ.-l)GOT0999 
eAU Z(VALl,VAL2,RDAT,IRC) 
lP (lRC.EQ.-l) then 

Vexact=O. 
GOT0999 

ENDIP 
C Bepalen Lmin,slag,Lrnin + slag 

SlAG = (VALI-FD(1,RDAT»*(FD(5,RDAT)-PD(4,RDAT»1 
'" (PD(2,RDAT)-FD(I,RDAT» 
LMIN= SlAG + FD(4,RDAT) 

C Bepalen Itrac:ht 
AXKRAC= V AL2*(TAN«15./360.}*2. *3.14» 

C Bepalen parameters 
H2=FD(6,RDAT) 
H7=FD(7,RDAT) 
0= PO(S,RDAT) 
O==PO(9,RDAT) 
L=PD(lO,RDAT) 
Vexact- PD(l,RDAT) 
H == PD(l2,RDAT) 
01=PO(13,RDAT) 
H3=PO(ll,RDAT) 
E. PD(14,RDAT) 
Hl=PD(4,RDAT) 
write (1YPE,8) NAAM(RDAT) 

8 format (AS) 
c: Nu worden de waarden voor het geparametriseerde model van 
c de spandoom in een file gezet. De file heet: spandoomtje 

open(unit. 75,fiIe· 'spaDdoomtje' ,status = 'old' ,form - 'formatted', 
* ac:c:ess='sequential',err=999) 
write (75,10) '#p2.',O/2 
write (7S,10) '#p6=',{Lmin-H2) 
write (75,10) '#p7=',H2 
write (75,10) '#pl=',O/2 
write (75,10) '#p8-',H3 
write (75,10) '#p4a';Bj2 
write (7S,10) '#p9=',H 
write (75,10) '#pS-',Vexactj2 

Bijlage 12: Programma-uitdraai 

10 format (AS,FB.1) 
cIo6c (unit = 75) 

c open(unit= 75,file='rcsultatep',status= 'old',form = 'rormatted', 
c • ac:c:ess='sequential',err=999) 
e write (75,20) NAAM 
c: 20 format (All,F8.1) 
c cIo6c (unit=75) 

RETURN 
999 CONTINUE 

RETURN 

C 

C 

END 

SUBROUIlNE Y(S,IRC) 
CHARACIER S*(*) 

R.EAL '"8 FD(14,200) 
CHARACIER'"l FA(200) 
ebanc:ter*8 NAAM(200) 
INTEOER'"2IREG,IRC,ITEL,TEST,J 
COMMON /XfXXX'IJl FD,FA,IREG,NAAM 
DATA TEST /11 
IRC=23 

OPEN(UNIT= 75,FILE'" s,srATUS= 'OLD',FORM = 'FORMATT 
EO', 

• ACCESS='SEQUENTIAL',ERR=999) 
ITEL-O 
DO WInLE (TEST.EQ.l) 

ITEL. ITEL+ 1 
READ(75,79,END =89) 

NAAM(ITEL),(FD(J,ITEL),J = 1,14) 
79 FORMA T(AS,2FS.l,F7.1,2FS.l,F3.1,3F4.l,FS.l, 

.. F4.1,FS.l,F4.1,FS.l) 
END DO 

89 CONTINUE 
91 CONTINUE 

IREG = ITEL 
JRC·O 
CLOSE(UNIT .. 75) 
RETURN 

999 CONTINUE 
JRC .. -l 
CLOSE(UNIT=75) 
RETURN 
END 

C 
SUBROUIlNE Z(V ALl,V AL2,RDAT,IRC) 
R.EAL *S V ALl,V AL2,FD(14,200),D 
INTEOER'"2 RDAT,IRC,IREG,J 
CHARACIER*l FA(200) 
character·8 NAAM(200) 
COMMON /XfXXX'IJl PO,FA,IREG,NAAM 

C 

c 
c: 

DATA 0 10.011 
DO 10 l=l,IREG 

IP«(V AL1.0E.(FD(l,I)-D».AND. 
• (VAL1~LE.(PD(2tI)+D»)).AND. 
• (VAL2.LE.(PD(3,1) + 0») THEN 

RDAT:} 

ENDIP 
10 CONTINUE 

IRC=-! 
RETURN 
END 

IRC",! 
RETURN 
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C subroutine luchtcilinder 
c 
c 

SUBROUTINE 
LUCHfCIUNDER(SlAO,KRACHf,L,B,Hl,T,D3,BI,1YPE) 

REAL *8 PD(12,200),slAO,KRACHf,L,B,Hl,T,D3,Bl 
CHARACI'ER"1 PA(200) 

C 

c 

cbaracter*l1 NAAM(200),1YPE 
INTEOER"Z IREO,IRC,CHOIC,RDAT 
COMMON /XOCKXJll PD,PA,IREO,NAAM 

DATA CHOIC III 
lP (CHOIC.EQ.l) THEN 

CALL YCIL('kunhub',1RC) 
lP (lRC.EQ.-l)OOT0999 
CALL ZClL(SlAO,KRACHf,RDAT ,1RC) 
lP (lRC.EQ.-l)00T0999 
L= PD(7,RDA1) 
B-PD(8,RDA1) 
Hl- PD(9,RDA1) 
T-PD(10,RDA1) 
D3= PD(l1,RDA1) 
BI = PD(l2,RDA1) 
1YPE=NAAM(RDA1) 

c Nu worden de waarden voor het geparametriseerde model van 
c de luchtcllinder in een me gezet. De file heet: luchtcilpar 

open(unit = 75,file - 'luchtcilpar',status = 'old' ,form .. 'formatted', 

999 CONTINUE 
IRC=-l 
CLOSE(UNIT = 75) 
R.EnJRN 

C 

C 

END 

SUBROUTINE ZCIL(V ALl,V AU,RDAT,IRC) 
REAL*8 VALl,VAL2,PD(l2,200),D 
INTEOER"Z RDAT,IRC,IREO,I 
CHARACTER*l PA(200) 
character·l1 NAAM(200) 
COMMON {X0CKXJ11 PD,PA,IREO,NAAM 

DATA D 10.011 
DO 101=1,IREO 

lP «VALl.LE.(PD(Z,I)+D»AND. 
• (VAU.LE.(PD(3,1)+D))) THEN 

RDAT::I 
IRC=l 
REIURN 

ENDIP 
10 CONTINUE 

IRC=-l 
R.EnJRN 
END 

C 
SUBROUTINE VEERSCHOTELONDER( dl,d2,d3,d4,dS,hl, 

• hZ,h3,h4,hS,h6) 
" aooess='sequential',err=999) C 
wte (75,10) 'lengte=',L 
wte (75,10) 'breedte·',B. 
wte (75,10) 'hoogte=',HI 

10 format (A9,P8.1) 
close (75) 
ENDIP 
REIURN 

999 CONTINUE 
REIURN 
END 

C 

C 

SUBROUTINE YCIL(S,IRC) 
CHARACI'ER S*(*) 

REAL *& PD(12,200) 
CHARACTER*l PA(200) 
character*l1 NAAM(200) 
INTEOER*Z IREO,J,K,ITEL,IRC 
COMMON (XOCKXJll PD,PA,IREO,NAAM 
DATA TEST III 
IRC=23 

REAL *8 dl,d2,d3,d4,dS,hl,h2,h3,h4,hS,h6 
c 
c Nu worden de waarden voor het geparametriseerde model van 
c de veerschotel in een file gezet. 

c 

open (unit == 75,file:: 'veerschotelpari' ,status = 'old',form = 
" 'formatted',access" 'sequential',err'" 999) 
write (75,10) '#p2=',(d1/2) 
wte (75,10) '#p3=',(d4/2) 
wte (75,10) '#p4=',(dS/2) 
wte (75,10) '#pS==',h3 
wte (75,10) '#p6=',(d3/2) 
wte (75,10) '#p7=',(d2/Z) 
wte (75,10) '#p8=',hl 
wte (75,10) '#p9=',h2 
wte (75,10) '#pl0=',b4 
wte (75,10) '#pU-',hS 

10 format (A6,P8.1) 
close (75) 

999 continue 
REIURN 
END 

OPEN(UNIT=7S,PILE=s,sTATIJS. 'OLD',PORM = 'PORMAlT SUBROUTINE 
ED', VEERSCHOTELBOVEN(hl,h2,h3,dl,d2,d3,d4) 

• ACCESS= 'SEQUENllAL',ERR==999) c 
ITEL=O 
DO WHILE (TEST.EQ.1) 

ITEL= ITEL+ 1 
READ(7S,79,END-89) 

NAAM(ITEL),(PD(J,ITEL),J = 1,4), 
• PA(ITEL+ 1),(PD(K,ITEL+ l),K=S,lZ) 

79 PORMAT(All,PS.l,P4.1,P6.1,P4.1,2x,Al,2P6.3,P6.1,2PS.1, 
• 2P4.1,PS.l) 
END DO 

89 CONTINUE 
IREO=ITEL 
IRC=O 
CLOSE(UNIT==7S) 
R.EnJRN 

Bijlage u: Programma-uitdiaai 

REAL"& dl,d2,d3,d4,hl,h2,h3 
c Nu worden de waarden voor bet geparametriseerde model van 
c de veerschotel in een file gezet. 

open (unit'" 7S,fiIe '" 'veerschotelpar2' ,status = 'old',form" 
• 'formatted',access" 'sequential' ,err == 999) 
wte (7S,10) '#pO- ',dl 
wtc (75,10) '#pl=',hl+h2+h3 
wte (75,10) '#p2==',d4 
wte (75,10) '#pl-',h3 
wte (75,10) '#pS=',d2 
wte (75,10) '#p6=',h2 
wtc (75,10) '#p8=',d3 
write (75,10) '#p9=',bl 

10 format (A6,P8.1) 
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eloIIe (75) 
999 continue 

RB1URN 
END 

c 
C 

SUBROt..mNE 
VEER(sLl,sI..2,sFl,sF2,sD,mad,man,mal,lYPE) 
c 

C 

REAL *8 sLl,sL2,sFl,sP2,sD,soode1,soode2,mad,man,mal 
CHARACI'ER*l slettl,slett2 
CHARACI'ER*SO buu4,buu6,lYPE 
INTEGER·Z IC,IRC,IP2,BBB 

IP2-1 
IC=Z 
IRC-Z 
BBB-Z 
open (unit = 75,rIle .. 'veerpar' ,status .. 'old' ,form" 'formatted', 

• aooess='sequcntial',err=999) 
writc (75,100) '#pO=',sD+10 
writc (75,100) '#pl=',sLl 
write (75,100) '#pZ-',sD 

100 format (A6,FS.l) 
cklie (unit - 75) 

c4S6 format('F2 (kracht werlcpunt) - ·.fl2.2) 
c eall ufl601 (huul0.IPl) 
c write (buu14,4S8) sD 
c4S8 format('D(gem. veerdiameter=',fl2.2) 
c caII ufl601 (buu14,IP2) 

CAlL 
sveer(sLl,sL2,sFl,sF2,sD,soodel,slettl,scodeZ,slett2,IC,IRC) 
c write (buull,470) IC 
c470 format ('IC='.U) 
c CALL UF1601(buull ,IP2) 
c write (huu13,480) JRC 
c480 format ('JRC.',Il) 
c CALL UF1601(huu13 ,1Pl) 

lP (lRC.BQ.I) THEN 
write (huu4,500) scodel 

SOO format("I'EVEMA-drukveer*oode - D' ,rt2.0) 
1YPE-huu4 
GOT0999 

ENDIP 
lP (IC.BQ.t) THEN 

write (huu6,502) scodeZ 
502 format('TEVEMA-stempe\veer*oode. ST' ,f6.0) 

lYPE==huu6 
GOT0999 

ENDIF 
lP «(lRC.BQ.-I) .ANn. (IC.EQ.-I» mEN 

c 
c 

CAlL 
mveer(sLl,sL2,sFl,sF2,sD,mad,man,mal,BBB) 
c 
c 
elF (BBB.EQ.-I)THEN 
c write (huul2,SSO) BBB 
CSSO format ('BBB ==',12) 
c CAlL UF1601(buulZ,IP2) 
c GOTO 1000 
c endif 
ar (BBB.BQ.l) mEN 
C 
<:599 
c 
c 

write (huul,599) man 
format ('n (aantal windingen).',fl2.2) 

CALL UF1601(huul ,IP2) 
write ( huu2, 6SO) mad 

BijIäge 12: Programma-uitaraai 

c6SO format ('d (standaard draaddilrte)=',fl2.Z) 
c CALL UF160I( huul ,IP2) 
c writc (huuS, -660) mal 
c660 format ('1.0 (ongespannen veeriengte)=',fl2.Z) 
c CALL UF1601(huuS ,IP2) 
c endif 

ENDIP 
999 CONTINUE 

RB1URN 
1000 CONIlNUE 

CALL UF160I('geen veer mogelijk: ingangsgegevens 

c 
c 

.. 
·aanpassen !I',IP2) 
lYPE= 'geen koopveer' 
tetum 
END 

C subroutine standaardveerallPritme 
SUBROt..mNE 

sveer(Ll,L2,F1,F2,D,codel,lettel,oode2,tette2,IC,lRC) 
C 
c dit is bet subprogramma voor bepaling van de standaardveer, 
c van hieruit worden de verschillende subroutines aangeroepen 

REAL *8 FD(7,400),FS(6,400) 
CHARAcrER*l FA(400),FT(400) 
INTEGER·Z IREG,GEZA 
COMMON jXOOOO2/ FD,FA,IREG 

C 
INTEGER*Z IRC,IC 
REAL *8 Ll,I..2,Fl,F2,D,oodel,oodeZ, 

RDAT,RRRR 
CHARAcrER*l Iette1,lette2 

c 
C de drukveertabel wordt aangeroepen 

CAU YVEER('drukveertabel',IRC) 
c 

lP (lRC.EQ.-l)GOT0999 
C in de drukveertabel worot naar een veer gezocht 

CALL ZVEER(Ll,I..2,F1.F2,D,RDAT,IRC) 
lP (IRC.BQ.-I) GOTO 800 
rodel .. FD(7,RDA1) 
Iette1=FA(RDA1) 
lP (JRC .BQ. 1) GOTO 999 

800 CONIlNUE 
c 
c als in de drukveertabel geen veer worot gevonden wordt in 
c de stempe\veertabel gezocht 

c 

CALL A('stempe\veertabel',IC,FS,FI',GEZA) 
lP (IC.BQ.-l) GOTO 999 . 

CALL B(Ll,I..2,Fl,F2,D,RRRR,lc,FS,FT,GEZA) 

lP (IC .BQ. -1) GOTO 999 
rode2= FS(6,RRRR) 
1ette2=FT(RRRR) 

999 CONTINUE 

C 

c 

RB1URN 
END 

SUBROt..mNE YVEER(S,IRC) 

c deze subroutine leest de waamen van de drukveertabel in 
c en zet ze op het scherm. Wanneer er waarden aan de tabel 
worden . 
c toegevoegd moet alleen de format op tegel 79 woroen veranderd. 

CHARAcrER*l S·(·) 
C 
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REAL *S F'D(7,400) 
CHARACIER*t PA(400) 
INfEGER*2 IREG 

SIP «D.0E.F'D(2,I).AND. (D.LT.PD(2,l+S))) 1lIEN 
rr=D-PD(2,1) • 

COMMON /X0cm21 PD,PA,IREG tt .. D-PD(2,l + S) 
INfEGER*2 J,ITBL, TEST 
INfEGER*2 IRC 
DATA TEST 111 
IRC=23 

c de dichtsbijzijade waarde voor de D wordt gekozen 
lP (ABS(tt).OT.ABS(rr» mEN 
p=1 

IREG=t 

OPEN(UNIT=7S,FILE=S,SI'AWS='OLD',PORM-'PORMATI 
ED', 

'" ACCESS-'SEQUEN'IW':,ERR=999) 
ITBL-O 
DO WHILE (TESI'.EQ.l) 

c de waarden worden ingelezen ELSE 

x-I+4 
001'012 

p=I+S 
x=I+I0 
OOTO 12 

ENDIP 
GOTO 10 

READ(7S,79,END=89) (PD(J,ITEL+ 1),.1 = 1,6),PA(lTEL+ 1), c IREG komt uit de subroutine Y en geeft het aantal rijen in 
• F'D(7,ITEL+l) c de tabel aan 

79 PORMAT(F4.2,F4.1,ps.l,F4.1,2PS.2,lx,Al,P7.0) lP (I.LTJREG) 1lIEN 
ITBL=ITBL+l I=I+S 
END DO OOTOS 

89 CONTINUE ELSB 
c TYPE '",'AANTAL RECORDS:',ITEL JRC=-1 

DO 91 1 = I,ITBL REIURN 
c de waarden worden op het scherm geplaatst ENDIP 
c TYPE 9O,(FD(J,I),J=I,6),(pA(I»,(PD(7,l) ENDIP 
c 90 PORMAT(lH,6F8.2,2x,Al,IF8.2) 10 CONTINUE 

91 CONTINUE c als een geschikte diameter gevonden is wordt voor deze 4 
lREG = frEL waarden 
IRC=O c gekeken of er een geschikte veer bij is 
CLOSE(UNIT-7S) 12 lP «(P .0E.l).AND. (p .LE. x» 1lIEN 
REIURN C er volgen een drietal controles op achtereenvolgens U,L2,F2 

999 CONTINUE lP (U .LT. PD(3,p» 1lIEN 

C 

c 
C 
C 

C 

c 

IRC=-1 OOTO 33 
CLOSE(UNIT=7S) ELSE 
REIURN p=p+l 
END OOTO 12 

SUBROUTINE ZVEER(Ll,L2,Pl,F2,D,RDAT,IRC) 
INfEGER'"2 lREG 
REAL *S PD(7,400) 
CHARACIERoOl PA(400) 
COMMON /X0cm21 PD,PA,JREO 
REAL·8 Ll,L2,Pl,F2,D,c,x,RDAT,niewP2, 

• FlfoutPlfou,n,G,tr,tt 
REAL·S TEST,p 
INfEGER*2 IRc,I 

dit programma zoekt de drukverentabel af 

DATA TEST 121 

C=ABS«(P1-F2)/(U-L2» 
U=l 
x=1 
IRC=1 
rr-l 
tt=l 
n=1 
p=l 
RDAT=l 
DiewP2=l 
Plfou=1 
P2fou=1 
I-I 

ENDIF 
33 CONTINUE 

lP (L2 .OT. PD(4,p» THEN 
GOTO 13 

ELSE 
p=p+1 
GOTO 12 

ENDIF 
13 CONTINUE 

lP (F2 .LT. PD(S,p» THEN 
GOTO 14 

ELSE 
p=p+l 
00T012 

ENDIP 
14 CONTINUE 

0=S15OO 
c het aantal windingen wordt bepaald(n) 

n=(0*(PD(l,pr4)·(PD(3,p)-PD(4,p)))1 
(PD(S,p)*S*(PD(2,p)**3» 

niewF2=(0*(PD(l,p)*·4)·(PD(3,p)-L2»1 
• 

• (S*(PD(2,p)oO·3)oOn) 
c de fout in het tweede werkpunt wordt bepaald. De gewenste 
lengte 
c wordt precies gebaald. Er treedt een fout op in de kracht. 

P2fou=«ABS(niewP2-P2»/(P2»*I00 
C 
C CONTROLE OP DE 1WEE KRACIITEN 
C 

c er wordt op buitendiameter gezocht 
c 

lP «(P2fou.OT.O).AND. (F2fou.LR 120» mEN 
00T035 
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c 

ELSE 
p=p+l 
OOTO 12 

ENDIF 
lSCONTINUE 

.. aiewPl = (G*(FD(l,p )-*4)"(FD(3,p)oLl »1 
(8"(FD(2,p)"3)*n) 

Plfou-«ABS(nicwPl-Pl»/(Pl»*l00 
IF «(P1fou.GT.O).ANn. (Plfou.LB. 120» THEN 

IRC-I 
RDAT=p 
REIlJRN 

ELSE 
P=P+I 

OOTO 12 
ENDIF 

BLSE 
1=1+5 
00T05 

ENDIF 
4OCONTINUE 

R.E1UR.N 
END 

c als geen aescbikte drukveer gevonden is 
c wordt vervolgens gezocbt naar een stempelveer 

SUBROtmNE A(T,Ic,FS,Ff,GEZA) 
CHARACTER" 1 T*(*) 
REAL"8 Ps(6,400),FD(7,400) 
CHARACTER"l Ff(400),FA(400) 
INTEGER*Z lREG,GEZA 
COMMON /X000021 FO,FA,IREG 
INTEGER"2 I,J,ITEL;I'ESf 
INTEGER'"2 JC 
DATA TES'f 111 
IC=23 
1=1 
J=l 

CHARACTER*1 Ff(400),PA(400) 
COMMON /X000021 FO,FA,lREG 
REAL "8 Ll,L2,Fl,F2.D,e,nicwF2 
REAL "8 Plfou,F2fou,n,G 
REAL"8 dia,r,u,U,T,p,RDA 
INTEGER "2 Ic,J,1P2 
REAL "8 TES'f 

c CHARACTER"SO huul,huu2,buu3,buu4,buuS,buu6, 
c .. huu7,buuB,bllu9,buuIO,huull 
c 
C dit programma zoekt de stempelverentabel af 
C 

C 

c 

DATA TES'f /21 
IP2"'I 
IC .. I 
r"'l 
U=I 
U=1 
T=l 
p=l 
RDA=1 

C-ABS((Pl-F2)/(LI-L2» 
I-I 

c er wordt weer gezocht op D. Is een aescbikte D gevonden wordt 
c de dichtsbijzijnde waarde voor D gekozen 

U=l 
3 IF (PS(l,U) .00. ps(l,U +4» 1lIEN 

IF (U.LB.(GEZA-4»)1HEN 
U-U+4 
00T03 

BLSE 
IC--l 
REIURN 

ENDIF 
BLSE 

IF (U.LB.(GEZA-4» THEN 
U-U+4 

OPEN(UNIT-7S,FILE-T,S'fATUS-'OLD',FORM='PORMATI C I moet gelijk worden gezet met U, behalve bij bet 
ED', Czoeken in de eerste serie 

" ACCESS= 'SOOUENTIAL',ERR .. 999) 
ITEL-O 
DO WHILE (TEST.OO.t) 
READ(7S,"19,END.,89) (ps(J,ITEL+1),J=l,s),Ff(ITEL+1), 

" ps(6,ITEL+ 1) 
"19 PORMAT(FS.2,F4.0,F6.1,F6.0,P6.1,1x,Al,F7.0) 

ITEL-ITEL+ 1 
END DO 

89 CONTINUE 
DO 91 I.,l,ITEL 

c 'tYPE 9O,(ps(J,I),J "1,s),(Ff(I),(ps(6,I» 
c 90 PORMAT(IH,SFS.2,2x,Al,1F8.2) 

91 CONTINUE 
GEZA=ITEL 
IC=O 
CLOSE(UNIT= 75) 
REIlJRN 

999 CONTINUE 
IC--I 
CLOSE(UNIT= 7S) 
REIlJRN 
END 

C 
SUBROtmNE B(LI,L2,F1,F2,D,RDA,IC,FS,FI',GEZA) 
INTEGER"2 IREG,GEZA 
REAL "8 Ps(6,400),FD(7,400) 

Bijlage 12: Programma-uitdraai 

C 

IF (I.BQ.l) mEN 
1=1 
GOTOS 

ELSE 
I=U-l 
GOTOS 

ENDIF 
ELSE 

IC·-l 
REIlJRN 

ENDIF 
ENDIF 

5 CONTINUE 
IF «D.GE.ps(l,l) ANn. (D.LT.ps(l,U))) THEN 

r"D-ps(l,U-l) 
tt = D-ps(t,U) 
IF (ABS(t).GT .ABS(r» 1lIEN 

IF (I.BQ.l) 1lIEN 
p=1 
OOTO 12 

ELSE 
p=l+l 
GOT012 

ENDIF 
BLSE 
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c er moet in bet tweede blok worden gezocht 
c er moet eerst worden gekeken hoe groot het tweede blok is 

p=U 
6 lP (FS(1,U) .BQ. FS(l,U +4» 1HEN 

U=U+4 
00T06 

ELSE 
U-U+4 

T-U 
00T012 

ENDIP 
ENDIF 

ELSE 
I-U 
00T03 

ENDIP 
12 CON11NUE 

c vervolgens wordt bet gekozen blok afgelopen 
2OCON11NUE 

c 
c er volgen eeD drietal controles of de jpM)IIden veer wel de goede 
is 
c 

lP (Ll.LT. FS(2,p» 1HEN 
OOTOZ8 

ELSE 
1P(p.LT.U) then 

p-p+l 
GOT020 

else 
IC--l 
RETURN 

endif 
ENDIF 

Z8CONTINUE 
lP (U .OT. FS(3,p» mEN 

OOT029 
ELSE 

IF(p.LT.U) then 
p=p+l 
00T020 

else 
IC--I 
RETURN 

cndif 
ENDIP 

29CON11NUE 
lP (F2 .LT. FS(4,p» mEN 

OOT030 
ELSE 

IF(p.LT.U) then 
p=p+l 
OOTO 12 

clse 

cndif 

IC--I 
RETURN 

ENDIF 
3OCON11NUE 
32CON11NUE 
33 CONTINUE 

c daar de draaddikte nict gegeven is in dc tabel moet deze 
c worden berekend uit de vergelijkingen voor de veerkracht 
c cn de bloklengtc zoals die volgen uit DIN 2089 deel 1 
c in de tabel staat de waarde La. Dit is de Icngte bij max. 
c indrukking. Om tot de bloklcngte te komen moet hier nog 
c een bepaald pen:entage worden afgetrokken. 
c 20% speling > > > /1:2 in volgendc vergelijking 

Bijlage 12: programma-uitaraai 

0-S15OO 
dia - «S·FS(4,p )*(FS(l,p)* ·3)*(FS(3,p )/1.2»/ 

"(0*(FS(2,p)-FS(3,p»»".2 -
34CON11NUE 

n=FS(3,p)/1.2 
nicwF2-(0*(dia*·4)·(FS(2,p)-U»/(S*(FS(I,p)·*3)*n) 
F2fou .. «ABS(nicwF2-F2»/(F2»·I00 

C CONTROLE OP DE 1WEE KRACIITEN 
C 

lP «F2fou.GT.O) .ANn. (F2fou .LH. 100» 1HEN 
00T03S 

ELSE 

clse 

ie (p.LT.U) then 
p=p+l 
po 12 

U-U+4 
got03 

cndif 
ENDIP 

3SCON11NUE 
nicwFt - (0*(dia**4)*(FS(2,p )-Ll»/(S*(FS(l,p )**3)*n) 
Ftfou=«ABS(nicwFt-Ft»/(Ft»*l00 
lP «(Ftfou.GT.O) .ANn. (Flfou .LH. 100» THEN 

RDA-p 
IC=t 

ELSE 

1P2=1 
RETURN 

lP (p.LT.U) mEN 
p=p+l 
po 12 

ELSE 
U=U+4 
OOT03 

ENDIF 
ENDIP 

40 CONTINUE 
C 

c 
c 

400 CONTINUE 
RETURN 
END 

SUBROUTINE mveer(Ll,U,Ft,F2,Dpat,d,n,LO,ICC) 
C ALOORITME VEER 
C 
C Wanneer de waarden 
Ll(lengte ),L2(Iengte ),Ft(kracbt),F2(kracht), 
C D(diamcter) worden n(bet aantal windingen), d(de draaddikte) 
en 
C LO( de ODgcspaMen veerlengte ) berekend. 
C 
c CHARACIER*l22 1TILEl,TlTLE2,TlTLE3 
C 
C 

RFAL*S F,d,n,Tt.Lc,Sa,Sk,Sl, ,. T,LO,w,PI,Sb,O,E,Dm 
RFAL*S Ll,L2,Ft,F2,Dpat,Diveer, 

'" xx,n,m,lmag 
C 

INTEOER'"2 COUNT,x,y,z 
INTEGER*Z IRel 
INTEGER*2 IP2,IP3,IP4.ICC 

c 
c INTEGER"2 PRECSN(S) 
c CHARACIER*lS 
MENUl(S),MENU2(2),MENU3(6),MENU4(2) 
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e 
c: DATA 'ITI1.El (INVOERGEGEVENS' / 
c: DATA'lTILE2 /'KIES EEN lYPE VEER'/ 
c: DATA 11TLE3 (KIES VOOR EEN MATERIAAL'/ 

DATA PI /3.14/ 
c: DATA MENU1 / 'WAARDE L1 [mm)', 
c:. 'WAARDE L2 [mm)', 
c· 'WAARDE Ft [N)', 
c· 'WAARDE F2 [N)', 
c· 'WAARDE Di (mm]' / 
c DATA MENU2 / 'koud,aanl,geslp', 
c· 'ltoud,aanl,onbew' / 
c DATA MENU4 / 'warm,aanl,v1akb', 
c· 'warmgev,onbew!rt' / 
c DATA MENU3 / 'DIN 17223', 
c· 'oliegeb.verenst', 
c· 'oiiegeb.ldepllSt', 
c· 'roestvast v.st1', 
c:. 'DIN 17221', 
c· 'EXIT'/ 
c DATA PR:ECSNf2,2,2;l;l/ 

1P2=1 
e lP3 GEEFT DE DEFAULT-WAARDE 

1P3-1 
1P4=2 

e 
1 CONTINUE 

e initiatie-fase 
SeONTINUE 

e w is de variabele voor de wikke\verhouding 
waS 
COUNr=1 
x-a 

e x is de variabele voor het niet op bet scberm komen van bet 
menu 

y-a 
e y is de variabele voor bet kunnen terugsturen naar materiaal I 
e z is de variabele voor bet aflopen van de verschillende 
kwaliteiten 

zal 
6CONTINUE 

e 

11 

12 

13 

IRC3=S 

endje 
G-815OO 
E-206000 
GOTOlS 
G=79500 
E-200000 
GOTO 15 
G=78S00 
E-206000 
GOTOIS 

14 G=70000 
E=I8S000 
GOTO 15 

15CONTINUE 

IF (lRC3 .BQ. S) GOTO 11 
IF (IRC3 .BQ. 6) GOTO 12 
IF (lRC3 .BQ. 1) GOTO 12 
IF (lRC3 .BQ. 8) GOTO 13 
IF (lRC3 .BQ. 9) GOTO 14 
IF (lRC3 .BQ. 10) then 

lee=-l 
GOT0999 

e bet programma begint bier met de voorwaarde S<w<lS, omdat 
c alleen deze veren gemaakt kunnen worden 

16 IF «w .GE. S) .ANn. (w.LR IS» mEN 

BijIäge 12: Programma-uitdraai 

Diveer=Dpat 
d=Diveer/(w-l) 

Dm=Diveer+d 
c er wordt een standaarddraakdikte bepaald 

then 

IF (COUNf .BQ. 1) 1lIEN 
if «d.gt. 0) .and. (d .Ie. 0.45» tben 

d-0.4 
goto 17 

endif 
if «d.gt.O.45) .end. (dJe.o.ss» 

d=O.5 
goto 17 

endif 
if « d.gt.O.5S) .and. (d.le.O.1» tben 

d=O.63 
po 17 

endie 
if «d.gt.a.1) .and. (d.Ie.0.9» tben 

d-0.8 
goto 17 

endif 
if «d.gt.O.9) .and. (d.Ie.l.l2S» then 

d-l.0 
po 17 

endif 
ie «d.gt. 1.125) .and. (d.le.l.4» tben 

d=l.25 
goto 17 

endjf 
if «d.gt.l.4) .and. (d.Ie.l.8» tben 

d=1.6 
po 17 

endje 
if «d.gt.U) .end. (d.le.2.1» tben 

d=2.0 
goto 17 

endif 
if «d.gt.2.1) .end. (d.le.2.3S» tben 

d=2.2 
po 17 

endif 
if «d.gt.2.3S) .and. (d.le.2.1» tben 

d=2.5 
goto 17 

endif 
iC «d.gt.2.1) .end. (d.Ie.3.0» tben 

d=2.8 
goto 17 

endie 
if «d.gt.3.0) .and. (d.Ie.3.6» tben 

d=3.2 
goto 17 

endif 
if «d.gt.3.6) .end. (d.le.4.5» tben 

d=4.0 
goto 17 

endjf 
iC « d.gt.4.5) .and. (d.Ie.6» tben 

daS 
goto 17 

endif 

endif 
else 

goto 17 

if (d.gt.6) then 
d-7 
goto 17 
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endif 
17C0NI1NUE 

ft = (O*(d**4)* ABS(Lt-U»/ 
,. (S*(Dm**3)*ABS(P2-Fl» 

18CONI1NUE 
C de ontwerper kiest eeD bepaald type veer(aanligging,bewerking) 
C afhankelijk hiervan wordt tevens de max. schuifspanning bepaald 
C wanneer eerder voor koud is gekozen heeft men nog twee 
mogeljkheden 
c: voor de aanligging 
C wanneer de waarde voor w met 1 is verhoogd, mag menu2 niet 
meer op 
c: het scherm komen vandaar deze x 

IF (x .BQ. 1) mEN 

C 

goto 20 
BNDIP 
IF (x .BQ. 2) mEN 

goto 30 
BNDIF 
IF (x .BQ. 3) mEN 

goto40 
BNDIF 
IF (x .BQ. 4) mEN 

gotoSO 
BNDIF 

C Er is bier een keuze tussen geslepen en bewerkt, 'bijvoorbeeld 
altijd 
C kiezen voor geslepen (dus goto 20). 

IF «IRO .BQ. 5) .OR (IRO .BQ. 6» mEN 
;goto 20 

BNDIF 
IF «(IRO .BQ. 7) .OR. (IRO .BQ. 9» mEN 

goto 20 
BNDIP 

c: voor warm zijn er eveneens twee mogeljlcheden 
IF (IRO .BQ. 8) mEN 

goto 40 

2OCONI1NUE 
x=1 

endif 

25C0NI1NUE 

3OCONI1NUE 
x=2 

endif 

3SCONI1NUE 

4OCONI1NUE 

ENDIP 

Le-nod 
if (d .It. O.S) tben 

xx - 0.03S7·w+ 0.057 
goto 25 

if (d .ge. 0.8) tben 

endif. 

xx = 0.03S7*w + 0.057 
g0t025 

Sa-xx*d*n 
OOT060 

Lc:=(n+ 1.5)*d 
if (d .It. 0.8) tben 

xx·0.0375*w-O.05 
goto 3S 

if (d .ge. O.S) tben 

endif 

xx - 0.03S7*w+O.057 
goto 3S 

Bijlage 12: programma-uitdiaai 

SOCONI1NUE 

x=3 
Lee (n-O.3)*d 
Sa-(O.02*(DIn+d)*n) 
G0T060 

x=4 
Le=(n + 1.l)*d 

6OCONI1NUE 

Sa = (O.02°(Dm +d)*n) 
OOT060 

C er volgen een tweetal controles op de mogelijlcheden van de veer 
IF «(U-Le) .LT. (Sa» mEN 

C 

U·U+l 
w=w+l 

OOTO 16 
endif 

IF «(L2-Le) .LT. 0) mEN 
m-m+l 
w=w+l 

GOT016 
endie 

52= (S*(Dm**3)*o*(P2»/(O*(d**4» 
SI- (S*(Dm**3)*o*(Fl»/(O"(d**4» 

Sb=ABS(Lt-U) 
LO=Lt+Sl 

if (count.eq.2) tben 
LO=iPIX(LO) 
goto 70 

else 
goto 70 

endif 
7OCONI1NUE 

c de knik1engte st wordt 'bepaald 
Imag=1-«1-(GIE»*«3.l4*Dm)/(0.5°LO»**2 

"/(0.5 + (OIE») 
if (Imag.lt.O) then 

C type., 'wortel uit neg. getal' 
ICC=-l 
goto 999 

endif 

st=«LO*0.5)/(1-(O/E)*(1-(1-«1-(G/E)*«3.14·Dm)/(0.5*LO)) 

*/(0.5 + (GIE»»**O.5) 
C 
C controle op knik 

IF (Sk .It. 52) then 
ICC·-l 
OOT0999 

c terug oaaf 5 omdat alles opnieuw geinitialiseerd moet worden 
99CONI1NUE 

ENDIF 
P= AMAXI (F1,P2) 
T=(S*Dm°p>/(pI*(d**3» 

C controle op afscbuifspanning 
c afhankelijk van draadikte en gekozen materiaal wordt 
c: een maximale schuifspanning 'bepaak1 
C KOUDGEWIKKELD, OPI1E 1 (17223 teil I) 

100 CONI1NUE 
IF (IRO .BQ. 5) mEN 
y=l 

if (z .eq. 1) then 
C kwaliteit a 

if «d .gt. 0.2) .and. (d .Ie. 4» then 
Tt=-60.526·d + 842.105 
goto ISO 

endif 
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if «d .gt. 4) .and. (d .Ie. 9» then 
Tt =-2O*d +680 
JOtolSO 

else 

endie 
endif 
if (z .cq. 2) then 

c kwaliteit b 

ICC--l 
JOto999 

if « d .gt. 0.2) .and. (d .Ie. S's» then 
Tt =-SO.943*d +980.943 
gato lSO 

endie 
if «d .gt. S's) .and. (d .Ie. 15» tben 

Tt--18.9"d+763.95 
JOto ISO 

else 

JOto999 
endif 

endif 
if (z .cq. 3) then 

c kwaliteit c 

ICC=-l 

lP «d .OT. 0) .ANn. (d .w. 4.5) TIIEN 
Tt = (-4OO/4's)*d + 1200 
OOTO ISO 

ENDIP 
lP «d .OT.4.5) .ANn. (d .LE. 16» mEN 

Tt = 26.087*d + 82.609 
GOTO lSO 

ELSE 

OOT0999 
ENDIF 

endie 
ENDIP 

110 CONTINUE 
c verenstaal 

JCC=-l 

lP (lRC3 .BQ. 6 ) mEN 
lP «d .OT. 1) .ANn. (d .LE. 5» TIIEN 

Tt = (-3S"d) + 895 
OOTO lSO 

ENDIP 
lP «d .OT. S) .ANn. (d .LE. 13» mEN 

Tt=-12's*d+782.S 

ELSE 
OOTOISO 

ICC .. -l 
OOT0999 

ENDIP 
ENDIF 

120 CONTINUE 
c klepYerenstaal 

lP (lRC3 .BQ. 7) TIIEN 
lP «d .OT. 1) .ANn. (d .LE. 3» mEN 

Tt=-SS*d+88S 
OOTO lSO 

ENDIP 
lP «d .OT. 3) .ANn. (d .LE. 7» mEN 

Tt-·15"d + 765 

ELSE 
OOTOlSO 

ICC·-I 
OOT0999 

ENDIP 
ENDIP 

Bijlage 12: Programma-uitdraai 

130 CONTINUE 
c din 17224 

lP (lRC3 .BQ. 9) 1HEN 
lP «d .OT. 0.2) .ANn. (d .LE. 2.5» mEN 

Tt=-121.m"d+ 1074.3S 
OOTOlSO 

ENDIP 
lP «d .OT.2.5) .ANn. (d .LB. 10» mEN 

Tt=-14.667*d+806.667 
OOTOlSO 

ELSE 
ICC=-l 

G0T0999 
ENDIP 

ENDIP 
C VOOR WARMOEWIKKELDE VEREN HErZELFDE, 
ECIfI'ER MAAR 1 OPllE INOEGEVEN 

140 CONTINUE 
c din 17221 

lP (lRC3 .BQ. 8) mEN 
lP «d .OT. 8) .ANn. (d .LE. 22» mEN 

Tt--l0.714*d + 1035.714 
GOTO lSO 

ENDIF 
lP «d .OT. 22) .ANn. (d .LE. (0» mEN 

Tt =-2.6*d + 857.89 

ELSE 

ENDIF 
El'o'DIP 

lSO CONTINUE 

OOTOlSO 

ICC=-l 
OOT0999 

C DE JUlSI'E WAARDE VOOR Tt WORDT NU OEBRUIKT 
c er wordt gekeken of de schuifspanning onder de toelaatbare 
c schuifspanning blijft 

c 

lP (T .OT. Tt) mEN 
ie (y .eq. 1) then 

z=z+l 
ie (z .Ie. 3) then 

gato 100 
else 

1P2=1 
ICC--l 

OOT0999 
endif 

else 
5SO CONTINUE 

ICC--l 
gato 999 

endjf 
else 
lP (n .OT. 1's) TIJEN 

ICC=l 
JOto999 

ENDIP 
ENDIF 

ELSE 
ICC=-l 
REfURN 

ENDIP 
999 CONTINUE 

RE1URN 
END 

ICC=-l 
GOT0999 
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SUBROUIlNB R1NG(Rinw,Ruitw,dikte) 
c 

REAL *8 Rinw,Ruitw,dikte 
c Nu worden de waarden voor bet g,eparametriseerde model van 
c de ring in een file gezet. 

open( unit .. 75,file" 'ringpar' ,status- 'old' ,form" 'formatted" 
• access .. 'scquential',err .. 999) 
writc (75,10) '#pO"',Ruitw 
write (75,10) '#pl - ',dikte 
write (75,10) '#p2=',Rinw 

10 format (A9,FB.I) 
close (75) 

999 continue 
c 

c 

c 

return 
end 

SUBROUIlNB ACHTERPlAAT(dikte,hoogte,breedt) 

raI-8 dikte,hoogte,breedt 
c Nu worden de waarden voor bet g,eparametriseerde model van 
c de achterplaat in een file gezet. 
c Er wordt gebruilt Fmaaltt van een standaard 
UG-Concept-teltening. 
c Hierin wordt Fbnlik Fmaaltt van:lengte, breedte, hoogte. Moet 
c nog veranderd worden. 

close (75) 
999 continue 

return 
end 

c 
c 

SUBROUIlNB ONDERPlAAT(breedt.dikte,lengte,Bl) 
raI*S breedt,dikte,lengte,Bl 

c Nu worden de waarden voor het g,eparametriseerde model van 
c de zijplaat in een file gezet. 
c Er wordt gebruik gemaakt van een standaard 
UG-Concept-tekening. 

open( unit - 75,fi1e .. 'onderplaatpar' ,status .. 'old',form - 'formatted', 
* access='sequential',err=999) 
write (75,10) '#p2-',lengte 
write (75,10) '#pl=',breedt 
write (75,10) '#p8-',12 
write (75.10) '#p4-',8 
write (75,10) '#p21"',Bl 
write (75,10) '#p19=',8 
write (75,10) '#p29=',dikte 

10 format (A9,F8.1) 
close (75) 

999 continue 
return 
end 

open(unit .. 75,file = 'achterplaatpar' ,status .. 'oId' ,form .. 'formatted', c 
- access='sequential',err=999) c 
write (75,10) 'Iengte"',breedt 
write (75,10) 'breedte=',hoogte 
write (75,10) 'hoogte"',dikte 

10 format (A9,FB.l) 
close (7S) 

999 continue 

c 

return 
end 

SUBROUIlNB 
BOVENPlAAT(breedt,lengte,dikte,diagat,pboute) 

real*S breedt,lengte,dikte,diagat,pboute 

open(unit = 75,fiIe .. 'lxM:;nplaatpar' ,status" 'old',rorm = 'formatted', 
• access= 'sequential',crr=999) 
write (75,10) 1engte-',lengte 
write (75,10) 'breedte .. ',breedt 
write (7S,10) 'hoogte-',dikte 
write (7S,10) 'diagat-',diagat 

10 format (A9,F8.1) 
close (75) 

999 continue 

c 

return 
end 

SUBROUIlNB ZlJPlAAT(breedt,boogte,dîkte) 
real*S dikte,breedt,hoogte 

SUBROUTINE 
MONTAGEPlAAT(dikte,breedt,lengte,diagal,lntl,diaga2) 

rea'*S dikte,lengte,breedt,diagal,Intl,diaga2 
c Nu worden de waarden voor het geparametriseerde model van 
c de zijplaat in een file gezet. 
c Er wordt gebruik gemaakt van een standaard 
UG-Concept-tekening. 

open( unit = 7S,file" 'montagepar' ,status = 'old',form = 'formatted', 
* access = 'sequentiaJ',err=999) 
write (75,10) 'lengte = ',lengte 
write (75,10) 'breedte-',breedt 
write (7S,10) 'hoogtec',dikte 
write (75,10) 'L1=',(lengte-Int1)/2 
write (75,10) 'diagatmidden=',diagal/2 
write (75,10) 'diagatbuiten=',diaga2 

10 format (A14,P8.1) 
close (75) 

999 continue 

c 
c 

return 
end 

SUBROUIlNB STRIP1( dikte,breedte,lengte,plgat) 
real*S dikte,breedte,lengte,plgat 
return 
end 

c Nu worden de waarden voor het Fparametriseerde model van c 
c de zijplaat in een file gezet. c 
c Er wordt Fbnlik gemaakt van een standaard 
UG-Concept-tekening. 
c Hierin wordt gebruik gemaakt van:lengte, breedte, hoogte. Moet 
c nog veranderd worden. 

open(unit - 75,fi1e - 'zijplaatpar' ,status '" 'o1d' ,form" 'formatted', c 
- acce&S='scquentiaJ',err=999) c 
write (75,10) '1engte=',breedt 
write (75,10) 'bteedte .. ',iloogte 
write (75,10) 'hoogte = ',dikte 

10 format (A9,P8.1) 

Bijlage 12: Programma-uitdraai 

SUBROUTINE SfRIP2( dikte,breedte,lengte,plgat) 
real"S dikte,breedte,lengte,plgat 
return 
end 

SUBROUIlNB SfRIP3( dikte,breedte,lengte,plgat) 
reaI*S dikte,breedte,lengte,plgat 
return 
end 
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DEEL 2: MACRO 

MACRO 

De macro wor bet importeren van de waarden wor de maten van 
een Oftderdeel, die staan in de tekst-files, in Concept ziet er als 
volgt uit: 

Uitganppositie - demo is afgelopen!! belangrijk!!! 

1) TERM 
TERM 
TERM 
TERM 

2) FlLBTERM 
4 DO NOT FILB PART 
3 CHANGE PART 
1 REI'RlEVE EXISTING PART 
OftderpJaat.prt 
12 UG CONCEPT 
6 EXPRESSIONS 
3 IMPORT 
onderpJaatpar 
10 UPDATE 
TERM 
FlLBTERM 
2 ARCHIVE FORMAT 

3) 3 CHANGE PART 
1 RErRIEVE EXISflNG PART 
zijplaat.prt 
6 EXPRESSIONS 
3 IMPORT 
zijplaatpar 
10 UPDATE 
TERM 
FlLBTERM 
2 ARCHIVE FORMAT 

Herbaal nu vanaf 3) maar vul in plaats van zijplaat.prt en 
zijplaatpar respectievelijk in: 

achterpJaat.prt 
achterplaatpar 
cilinder.prt 
cilinderpar 
bovenplaat.prt 
bovenplaatpar 
montageplaat.prt 
montageplaatpar 
ring.prt 
ringpar 
spandoorn.prt 
spandoompar 
veerscbotelboYen.prt 
veerschotelbovenpar 
veerschotelonder.prt 
veerschotelonderpar 
veer.prt 
veerpar 

BijIäge 12: Programma-uitdîaai 

DEEL 3: REFEltENCE-SET MNMAKEN 
SUBROUTINE UFUSR(EXITNM,PARAM,RETCOD) 
INTEOER·2 EXITNM,1P2 -
CHARACfER'*132 

PARAM,snaam,onaam,opnaam,cnaam,vonaam,vbnaam,bpnaam, 

c 
c 
c 
c 

* mpnaam,apnaam,zpnaam,vnaam,rnaam 
INTEOER*2 RETCOD,dummy,error 
character*SO huu22,huu23 
character*30 zzl,zzzl,zzzzl,xxl,xxxl,xxxxl,bastal,bastil,wl,_l 
character*30 m,gl,ppl,pppl 
character*30 fffl,g:gl 
character*30 fffn,ggggl 
cbaracter*30 fffffl,gggggl 
cbaracter*30 zzzzzl,xxxxxl 
cbaracter"80 huul,huu2 
integer*2 zz2,zzz2,zzzz2,xx4,xxx4,xxxx4,xx6, 
* xxx6,xxxx6,basti2,basta4,ww2,vv4,pp4,ppp2,ggggg2 
integer*4 zz3,zzz3,zzzz3,xx3,xxx3,xxxx3,xxS, 

• xxxS,xxxx5,basti3,basta3,bastaS,wwl,vv3,wS,ppp3,pp3,ppS 
integer*2 zzzzz2,xxxxx4,xxxxx6,ff1ff6 
integer*4 zzzzz3,xxxxx3,xxx:x:xS 
integer*2 1f4,pp6 
integer*2 ftf4 
integer*2 ffff4 
integer*2 fffff4 
integer*4 fff3,g:g3,ftf.S 
integer*4 1fff3,gggg3,ffffS 
integer· 4 1ffff3,ggggg3,fffffS 
integer*4 ff3,gg3,ff5,volgnr 
real*S xx2(12),xxx2(12),xxxx2(12),basta2(12),vv2(12),pp2(13) 
rea'*S ff2(12) 
rea'*S fff2(12) 
real*SIfff2(12) 
real*S ftfff2(12) 
real*S xxxxx2(12) 
real*S p2,p6,p7 
reaJ*S opp2,opp3 
real*S Iengte,bredte 
real*S vop2,vop3,v0p4,vopS,v0p6,vop7,vopS,vop9 
reaJ*S vbp2,vbp3 
rea'*S bpleng,bpbree 
reat*S mpteng,mpbree 
rea'*S apleng,apbree 
real*S zpleng,zpbree 
real*S vdia,vll,v12 
reat*S rbidia,tbudia,moogt 

c spandoom 
c 
c 

snaam - 'spandoom.prt' 
eaU ufSOOl(snaam,dummy) 
if (dummy.ne.O) then 

endif 

dummy=1 
caJI uf1601('foute boel bij ophalen spandoorn',dummy) 
p>to999 

open(unit=75,fde='spandoorntje',status='oId',form-'formatted', 
* access-'sequentiaJ',err=999) 

c 
read (75,10) p2 
read (75,10) p6 
read (75,10) p7 

10 format (SX,F8.1) 
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e 

close (unit .. 7S) 
xxxx2(lO) =0. 
xxxx2(11).-42+p6+p7 
xxxx2(12)-O. 

e cr wordt een l'Ofel'Onre-set aangemaakt 
1P2=1 
xxxxl '" 'SPANREF 

zzzzl='JAN' 
zzzz2=3 

e opvragen BID 
eaU uf5028(zzzzl,zzzz2,zzzz3) 
write (buul,l5) zzzz3 

15 format ('zzzz3=',I4) 
e calI uf1601(buul,lP2) 

xxxx3=zzzz3 
xxxx4 .. 1 
xxxx2(1)=1. 
xxxx2(2)=O. 
xxxx2(3)=0. 
xxxx2(4)=0. 
xxxx2(S)=l. 
xxxx2(6)=0. 
xxxx2(7)=0. 
xxxx2(8) - O. 
xxxx2(9) .. 1. 

e creel'On l'Ofel'Once set 
calI ufS810(xxxxl,xxxx2,xxxx3,xxxx4,xxxx:S,xxxx6) 
write (buu2,2S) xxxxS 

2S format ('xxxxS·' ,14) 
e eall uf1601(buu2,1P2) 
e 
e 
e 
e opslaan onder goede naam 

open(unit.15,fi1e. 'volgnummer' ,status .. 'old' ,form. 'formatted" 
• access.'sequential',err=999) 

e 
c 
e 

read (15,26) voIgnr 
26 format (11x,I4) 

close(unit = 15) 
write (snaam,27) 'WB-',volgnr,'-l' 

27 format (A3,I4,A2) 
dummy=1 
eall uf1601(snaam,dummy) 
dummy-2 
eall ufSOO3(snaam,dummy,error) 
if (error.ne.O) then 

dummy=1 
eall ufl601('foute boel bij filen spandoom',dummy) 
gato 999 

endif 

c oproepen onderplaat.prt 
c 
c 
c 

onaam. 'onderplaat.prt' 
caI1 ufSOOl(onaam,dummy) 
if (dummy.ne.O) then 

dummy = 1 
eall ufl601('foute boel bij ophalen onderplaat',dummy) 
gato 999 

Bijlage u: Programma-uitdiaai 

endif 

open(unit = 15,rtle .. 'onderplaatpar' ,status ='old' ,form - 'formatted', 
• access='sequential',err=999) 

e 

e 

read(75,110) opp2 
1'08d(15,110) opp3 

110 format (9X,F8.1) 
close (unit=15) 
write (opnaam,111) 'WB-',volgnr,'-2' 

111 format(A3,I4,A2) 

e er wordt een l'Ofel'Onre-set aangemaakt 
uxxxl" 'KLAAS' 
uxxxS=l 
zzzzd • 'OPSET' 
:a:zzz2-S 

e opvragen BID 
eall ufS028(zzzzzl,:a:zzz2,u:n:z3) 
DXXX3 .. u:n:z3 
uxxx4=1 
DXXX2(1).1. 
DXXX2(2)=O. 
DXXX2(3)=0. 
DXXX2(4).O. 
DXXX2(S)=l. 
DXXX2(6)=O. 
DXXX2(7)=0. 
DXXX2(8)=0. 
DXXX2(9)= 1. 
DXXX2(lO) =-70+ (opp2*O.s) 
DXXX2(11) .. (0pp3*0.s) 
DXXX2(12) =0. 

e crecreD l'Ofel'Once set 
eaU ufS810(uxxxl,xxxxx2,xxxxx3,xxxxx4,Xl1XXXS,xxxxx6) 

e 
c opslaan onder goede naam 

dummy=2 

e 
e 
e 

eall ufSOO3( opnaam,dummy,error) 
if (error.ne.O) then 

endif 

dummy=1 
eaU uf1601('foute boel bij filen onderplaat',dummy) 
golo999 

e oproepen cylinder 
c 
c 

e 

cnaam" 'cilinder.prt' 
eaU ufSOOl(cnaam,dummy) 
if (dummy.ne.O) then 

dummy = 1 
eall uf1601('foute boel bij ophalen onderplaat' ,dummy) 
gato 999 

endif 
open(unit = 7S,file = '1uchtcilpar' ,status = 'old',form = 'formatted" 
• access='sequential',err=999) 
1'08d(15,14O) lengte 
1'08d(15,14O) bredte 

140 format (9x,FB.l) 
cIose(unit.7S) 
basta2(1) • 1. 
basta2(2) .. O. 
basta2(3) =0. 
basta2(4) =0. 
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basta2(S)-1. 
bestal( 6) - O. 
basta2(7) - O. 
basta2(8)=0. 
bestal(9) = 1-
basta2(10) =lengtef2 
basta2(l1)=bredtef2 
basta2(12) .. O. 

c er wordt een referenceset aangemaakt 
bestal='CREF 
bastaS=1 
basti1 .. 'CSEl" 
basti2=4 

c opvragen EID 
eaU ufS028(basti1,basti2,basti3) 
basta3= basti3 
basta4=1 

c creeren reference set 
eaU ufS81O(bastal,buta2,basta3,basta4,bastaS,besta6) 
write (cnaam,111) 'WB-',voIgnr,'-3' 

c opslaan onder pde naam 
dummy-2 

c 
c 
c 

call ufSOO3(cnaam,dummy,error) 
if (error.ne.O) then 

endif 

dummy=1 
call ufl601('foute boel bij filen cyIinder',dummy) 
gato 999 

c oproepen veerschotelonder 
c 
c 
c 

\IOnaam = 'veerschotelonder.prt' 
eaU ufSOOl(vonaam,dummy) 
if (dummy.ne.O) tben 

dummy = 1 
eaU ufl601('foute boel bij ophalen 

veerschotelonder',dummy) 
goto 999 

endif 

open(unit .. 75,file= 'veerschotelparl',status= 'old',farm = 'formatted', 
• access"'sequential',err=999) 

c 

read(75,16O) vop2 
read(75,16O) vop3 
read(7S,160) vop4 
read(75,16O) vopS 
read(75,16O) vop6 
read(75,160) vop7 
read(7S,160) vop8 
read(75,16O) vop9 

160 format (6x,F8.1) 
close( unit =75) 
IP2=l 
xx2(1)-1. 
xx2(2)=O. 
xx2(3)=O. 
xx2(4)=O. 
xx2(5) .. 1. 
xx2(6)=O. 
xx2(7)=O. 
xx2(8)=O. 
xx2(9)-1. 
xx2(10) =0. 

BijIäge 12: Programma-uitdraai 

xx2(1l) = -63+vopS 
xx2(12)=0. 

c er wordt een rererence-set aangemaakt , 
xx1-'VOREF 
xxS=1 
1.21- 'VOSEl" 
za-s 

c opvragen EID 
caU uf5028(1.21,zz2,zz3) 
xx3-rz3 
xx4=1 

c creeren reference set 
eaU ufS810(xxl,xx2,xx3,xx4,xxS,xx(i) 
write (vonaam,I11) 'WB-',voIgnr,'4' 

c opslaan onder goede naam 
dummy=2 
eaU ufSOO3(vonaam,dummy,error) 
jf' (error.ne.O) tben 

dummy .. 1 
eaU uf1601('foute boel bij filen 

veerschotelonder' ,dummy) 

c 
c 

endir 
goto999 

c oproepen veer 
c 
c 
c 

vnaam - 'veer.prt' 
caU ufSOOl(vnaam,dummy) 
if (dummy.ne.O) then 

dummy" 1 
cal1 ufl601('foilte boel bij ophalen veer',dummy) 
goto999 

endif 
open( unit .. 75,file - 'veerpar' ,status = 'oid',form .. 'formatted', 

• access='sequential',err=999) 

c 

read(7S,139) vil 
read(7S,139) vil 
read(7S,139) wia 

139 format (6X,F8.1) 
close( unit - 7S) 
w2(1)=1. 
w2(2)-0. 
w2(3)=0. 
w2(4)-0. 
w2(S)-1. 
w2(6)=0. 
w2(7)-0. 
w2(8)=O. 
w2(9) =1. 
w2(10) =0. 
w2(1l)=0. 
w2(12) =0. 

c er wordt een referenceset aangemaakt 
wl-'VREF 
wS=l 
wwl-'VSEl" 
ww2=4 

c opvragen EID 
call ufS028(wwl,ww2,ww3) 
w3-ww3 
w4=1 

c creeren reference set 
caU ufS8IO(wl,w2,w3,w4,wS,vv6) 
write (vnaam,ll1) 'WB-',\IOlgnr,'-S' 
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e opslaan onder goede naam 
dummy = 2 

e 
e 
e 

eaU uf5OO3(vnaam,dummy,error) 
if (error.ae.O) tben 

endif 

dummy" 1 
eaU ufi601('fovte boel bij filen veer',dummy) 
SOlo 999 

e oproepen veellCbotelboYen 
e 
e 

vbnaam = 'veellChotelboYen.prt' 
eaU ufSOO1(vbnaam,dummy) 
if (dummy.lle.O) tben 

dummy-1 
eall uf1601('foute boel bij ophalen 

veemehotelboYen',dummy) 

s0t0 999 
endif 

open(unit - 75,fde - 'veerschotelpar2' ,status = 'old',form '" 'fonnatted', 
• acc:ess = 'sequential',err= 999) 

e 

read(7S,180) vbp2 
read(7S,l80) vbp3 
read(75,180) vbp6 

180 Cormat (6X,P&.1) 
elose(unit-75) 
xxx2(1)=1. 
xxx2(2)=O. 
xxx2(3)=0. 
xxx2(4)=0. 
xxx2(S)=l. 
xxx2(6)=0. 
xxx2(7)-0. 
xxx2(8)=O. 
xxx2(9)=1. 
xxx2(10)=O. 
xxx2(ll)-O. 
xxx2(12)'"0. 

c er wordt een rererenee-set aangemaakt 
xxxI = 'VBREF 
xxxS-1 
uzI = 'VBSET' 
zzz2=5 

c opvragen BID 
call uf5028{u.zl,u.z2,zzz3) 
xxx3=zzz3 
xxx4=1 

e ereeren reference set 
eall uf5810(xxx1,xxx2,xxx3,xxx4,xxxS,xx:x6) 
write (vbnaam,l11) 'WB-',votgnr,'-ó' 

e opslaan onder goede naam 
dummy-2 
eall ufSOO3(vbnaam,dummy,error) 
if (error.oe.O) then 

dummy=1 
call uf1601('foute boel bij tilen 

veeftlcltotelboYen' ,dummy) 

c 
e 
c 

endif 
goto999 

e oproepen boYenplaat 

Bijlage 12: Programma-uitaraai 

e 
c 
e 

bpnaam = 'boYenplaat.prt' 
call ufSOO1(bpnaam,dummy) 
if (dummy.oe.O) then 

dummy" 1 
call ufi601('rovte boel bij ophalen boYenplaat',dummy) 
Fto 999 

endif 

open( unit .. 75,tile == 'boYenplaatpar' ,status .. 'oJd' ,form .. 'formatted', 
• acc:ess = 'sequential',err= 999) 

e 

read(75,200) bpleng 
read(75,200) bpbree 

200 format (9x,P8.1) 
close(unit =75) 
11'2(1)=1. 
11'2(2)-0. 
11'2(3)=0. 
11'2(4)=0. 
11'2(5)=1. 
fl'2(6)=0. 
11'2(7)"'0. 
fl'2(8) .. 0. 
11'2(9)=1. 
11'2(10) .. -63 + (bpbree/2) 
fl'2(1l) =·35 + (bpleng/2) 
fl'2(12) =0. 

c er wordt een reCerence-set aangemaakt 
m='BPREF 
ffS=1 
gl='BPSET' 
gl=S 

c OJM'IIFn BID 
eall ufS028(ggl,gg2,g3) 
ft'3=gg3 
ff4=1 

c ereeren reference set 
eaU ufS810(m,ff2,ft'3,ff4,ffS,ff6) 
write (bpnaam,l11) 'WB-';volgnr,'-7' 

c opslaan onder goede naam 
dummy = 2 
eaU ufSOO3(bpnaam,dummy,error) 
if (error.oe.O) then 

dummy-1 
eaU ufi601('rovte boel bij tilen boYenplaat',dummy) 
goto999 

c 
c 
c 

eodir 

c oproepen montageplaat 
c 
c 

mpnaam" 'montageplaat.prt' 
call uf5001(mpnaam,dummy) 
if (dummy.oe.O) then 

dummy = 1 
eall uf1601('foute boel bij ophalen 

montageplaat',dummy) 
goto 999 

endir 

open(unit = 75,fde == 'montagepar' ,status .. 'oId' ,form" 'formatted', 
• ac:cess .. 'sequential' ,err" 999) 
read(7S,220) mpleng 
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c 
read(75,220) mpbree 

220 format (14x,F8.1) 
clo&e( unit = 75) 
fff2(1)= 1. 
fff2(2)=O. 
fff2(3).O. 
fff2(4)=O. 
fff2(S)=I. 
fff2(6)-O. 
fff2(7).O. 
fff2(8)=0. 
fff2(9)=1. 
fff2(10) =-70+ (mpbree/2) 
fff2(1l)= (mplcng/2) 
fff2(12) =0. 

c er wordt een refcnmce-set aangemaakt 
m='MPREF 
m=1 
IUl='MPSEr 
IUl=S 

c opvragen EID 
c:aU ufS028(gggl,gg2,ggg3) 
ffB.&3 
fff4=1 

c creeren referencc set 
eaU ufS810(fffl,fff2,fff3,fff4.fff5,fff6) 
write (mpnaam,l11) 'WB-',voIgnr,'-8' 

c opslaan onder goede naam 
dummy· 2 

c 
e 
c 

eall ufSOO3(mpnaam,dummy,error) 
if (error.ne.O) then 

endif 

dummy = 1 
c:aU uf1601('foute boel bij fiJen montageplaat',dummy) 
goto999 

c oproepen ring 
c 
c 
c 

c 

rnaam = 'ring.prt' 
c:aU ufSOOl(maam,dummy) 
if (dummy.ne.O) tben 

endif 

dummy=1 
eall u0601('Coute boel bij ophalen ring',dummy) 
goto 999 

open(unit. 75,fiIe = 'rinpF' ,status .. 'old',form· 'formatted', 
* aecess='sequential',err=999) 
read(75,14S) rbudia 
read(7S,14S) rhoogt 
read(75,14S) rbidia 

145 format (9x,F8.1) 
dose(unit .. 75) 
pp2(1)=1. 
pp2(2)=0. 
pp2(3) =0. 
pp2(4) =0. 
pp2(5) = 1. 
pp2(6)=O. 
pp2(7)=0. 
pp2(8)=0. 
pp2(9) = 1. 
pp2(lO)=O. 

BijIäge 12: Programma-uitdraai 

pp2(1l)=0. 
pp2(12) =0. 

c er wordt een referenceset aangemaakt 
ppl-'RREF 
ppS=l 
pppi .. 'RSET' 
ppp2=4 

e opvragen BID 
eall ufS028(pppl,ppp2,ppp3) 
pp3-ppp3 
pp4=1 

c creeren reference set 
c:aU ufS81O(ppl,pp2,pp3,pp4,ppS,pp6) 
write (maam,l11) 'WB-"voIgnr,' -9' 

e opslaan onder goede naam 
dummy=2 
c:aU ufSOO3(maam,dummy,error) 
if (error.ne.O) then 

dummy=1 
caII uf1601('foute boel bij filen ring',dummy) 
goto 999 

e 
c 

endif 

c bas oppassen dat bij de ring goed opslaat 
c 
c 
c 
c oproepen achterplaat 
c 
c 

apnaam - 'achterplaat.prt' 
eall ufSOOl(apnaam,dummy) 
if (dummy.ne.O) then 

dummy.t 
eall u0601('foute boel bij ophalen achterplaat',dummy) 
goto999 

endif 

open(unit = 75,file = 'achterplaatpar' ,status .. 'old',form - 'formatted', 
,. access='sequential',err::999) 

e 

read(7S,240) apleng 
read(75,240) apbree 

240 format (9X.F'8.1) 
dose(unit:: 75) 
ffff2(1)=0. 
ffCf2(2) =0. 
ffff2(3) = 1. 
ffff2(4)=-1. 
ffff2(S) - O. 
ffff2(6)=O. 
ffff2(7)=0. 
ffff2(8)=-1. 
ffff2(9) =0. 
ffff2(10) =-63+ apleng 
ffff2(1l) =-28 + (apbree/2) 
ffff2(12). O. 

c er wordt een reference-set aangemaakt 
ffff1 = 'APREF 
ffff5=1 _1. 'APSEI" 
gIU2=5 

c opvragen EID 
eall ufS028(ggggl,gggg2,gggg3) 
ffff3-ggg3 
ffff4=1 

e creeren reference set 
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eaU ufS810(ffffl,fftT2,ffft3,ffff4,ffffS,ffff6) 
write (apnaam,114) 'WB-',vulgnr;·lO' 

114 format(A3,I4,A3) 
c opslaan onder goede naam 

dummy-2 

c 
c 
c 
c 

eaU ufSOO3(apnaam,dummy,error) 
if (error.ne.O) then 

endif 

dummy = 1 
eaU uf1601('fOllte boel bij tilen achterplaat',dummy) 
goto999 

c oproepen zijplaat 
c 
c 
c 

c 

zpnaam '" 'zijplaat.prt' 
eaU uf5001(zpnaam,dummy) 
if (dummy.ne.O) then 

endif 

dummy=1 
eaU uf1601('foute boel bij ophalen zijplaat',dummy) 
goto 999 

open(unit = 7S,file = 'zijplaatpar' ,status = 'oId' ,form = 'formatted', 
• access='sequential',err=999) 
read(7S,260) zpleng 
read(7S,260) zpbree 

260 format (9X,FB.l) 
close(unit=7S) 
fffff2(l) =0. 
fffff2(2) = 1. 
fffff2(3) =0. 
fffff2(4) •• 1. 
fffff2(S) = O. 
fffff2(6)=0. 
fffff2(7) - O. 
fffff2(8) = -1. 
fffff2(9) = O. 
fffff2(lO) '"' -63+ (Oo5*zpleng) 
fffff2(11) '" -28 + (005 *zpbree ) 
fffff2(12) - O. 

c er wordt een reference-set aangemaakt 
fffm = 'ZPREF 
fffffS=l 
gggggl - 'ZPSET' 
ggggg2=S 

c opvragen BID 
eall ufS028(gggggl,ggggg2,gggggl) 
fffffl - gggggl 
fffff4-1 

c creeren reference set 
eaU ufS810(fffm,fffff2,fffff3,fffff4,fffffS,fffff6) 
write (buu22,112) fffffS 

112 format ('fffff5=',I4) 
c eaU ufi601(huu22,IP2) 

write (huu23,113) fffff6 
113 format ('fffff6=',I2) 

c eaU uf1601(buu23,IP2) 
write (zpnaam,114) 'WB-',voignr,'·l1' 

c opslaan onder goede naam 
dummy-2 
eaU ufSOO3(zpnaam,dummy,error) 
if (error.ne.O) then 

dummy:l 
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call ufi601('foute boel bij filen zijplaat',dummy) 
goto999 

endif 
999 continue 

return 
END 
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DEEL 4 

c: 
c: 

e 

c: 

SUBROUI'INE UFUSR(EXITNM,PARAM,IUITCOD) 
IN1l!GBR*2 EXITNM 
OIARACfER'"132 PARAM 
IN1l!GER*2 RErCOD 

dlaracter*l32 02,oooo2,ooo2,ssm2,sss2,ss2,s2,y2, 
• yy2,yyy21Jody,yyyy2,yyyyy'l 

dwacter·30 sssl,sss3,ssl,s&3,sl, 
• s3,yl,y3,yyl,yy3,yyyl,yyy3,oool,0003,ooool, 
* yyyyl,yyyy3,Y'I'IYYl,yyyyy3,sssssl,sssss3,oooo3 
dwactcr*30 01,03 
intcger*2 ss5,ss7,sS,s7,yS,y7,yySii'f1,yyyS,yyy7,yyyyS, 

,. yyyy7,yyyyyS,yyyyy7 ,sssS,sss7, 
• ...s,sssss7,oooS,0007,ooooS,oooo7,oS.,o7 
integer*4 "pj,y6,yy6,yyy6,yyyy6,yyyyy6,sss6 

• ,sssss6,0006.00006,06 
RaI'Oa )'4{13),)')'4(13),yyy4(13),yyyy4(13),ooo4(13) 

• ,yyyyy4(13),s4(13),s&4(13),sss4(13), 
,. sssu4(13).oooo4(13),o4(I3) 
Ral-a opp2,opp3,oppS,0pp4,opp21.opp29,opp19 
reat-8 vopl,vopl,v0p4,vopS,v0p6,vop7,vbpS,vbp6,vbp8.vbp9 

• ,vopS,v0p9,cbrced,clcagt,ehoogt,vbpO,vbpl,vbp2,vbp3 
RaI'Oa vll,vIl,bpleng,bpbrcc,bphoog,mpbrec,mpleng,mphoog 
real'"a zp1cng,zphoog,zpbrec,apbrcc,apleng,aphoog 
c:haracter*30 sshl 
real·8 sh2(15) 
integer-2 shl(15),ssh2,ssh3,ssb4,sshS, 

• ssh6,ssh7,ssh8,au2,au3,dummy 

dummy=1 
body-'/datadisk/utilj3d-body' 
eall ufSOOl(body,dummy) 

c: c:reate component by retrieval 
c 

open(unit = 15,file = 'volgnummer' ,status,. 'old',form = 'formatted', 
- access='sequential',err=999) 

e 
c 
c 

read (7S,26) voIgnr 
26 format (11X,I4) 

close(unit = 15) 

c onderplaat 
yyl = 'opoomp' 
write(yy2,27) 'WB-',volgnr,'-2.prt' 

27 format(A3,14,A6) 
dummy=1 
caII ufl601(yy2,dummy) 
yy3= 'KLAAS' 
yy4(1)=1. 
)')'4(2)=0. 
)')'4(3)=0. 
)')'4(4)=0. 
)')'4(5)=1. 
)')'4(6)=0. 
yy4(7)=0. 
)')'4(8)=0. 
)')'4(9)=1. 
)')'4(10)=0. 
)')'4(11)=0. 
)')'4(12)-0. 
)')'4(13)=1. 
yyS=l 
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caII ufS8OO(yyl,yy2,yy3,yy4,yyS,yy6,yy7) 
c 
c 
c de luchtcylindcr wordt goedgelegd 
e 
c 

dummy-I 
eaU ufl601('qw',dummy) 
open (unit - 7S,file - 'onderplaatpar' ,status - 'old', 

• form· 'formatted' ,access= 'sequential',err = 999) 
read(7S,710) opp2 

e 
e 

read(15,710) opp3 
read(7S,710) oppS 
read(7S,710) opp4 
read(15,710) opp21 
read(7S,710) opp19 
read(15,710) opp29 

710 format(9x,F8.1) 
close (unit = 15) 
yyyl = 'cc:omp' 
write(yyy2,27) 'WB-',voIgnr,'-3.prt' 
yyy3= 'CREP' 
yyy4(1) .. I. 
yyy4(2)=0. 
yyy4(3)·O. 
yyy4(4) =0. 
yyy4(S) = 1. 
yyy4(6)=O. 
yyy4(7)-0. 
yyy4(8) =0. 
yyy4(9)=1. 
yyy4(10)-O. 
yyy4(1l)=0. 
yyy4(12)= opp29 
yyy4(13) = 1. 
yyyS=1 
dummy. 1 
eall ufl601('qwqw',dummy) 
eall ufS8OO(yyyl,ml,yyy3,yyy4,yyyS,yyy6,yyy7) 

c de veerschotelonder wordt goedgelegd 
c 

open (unÎt = 15,file. 1uchtcilpar' ,status· 'old', 
,. form" 'formatted' 
• ,access .. 'sequential',err-999) 
read(15,720) dengt 
read(15,720) cbreed 
read(7S,720) choogt 

720 format(9X,F8.1) 
close (unit - 7S) 
open (unit -15/ûe = 'veerscbotelparl' ,status = 'old', 
• form='rormatted' 
• ,access" 'sequential' ,err = 999) 
read(7S,730) vop2 
read(15,730) vopl 
read(7S,730) vop4 
read(15,730) vopS 
read(15,730) vop6 
read(7S,730) vop7 
read(15,730) vop8 
read(15,730) vop9 

730 format(6x,F8.t) 
close (unit = 15) 
yyyyl = 'vocomp' 
write(yyyy2,27) 'WB-',votgnr,'-4.prt' 
yyyy3= 'VOREF 
yyyy4(1)=-1. 
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c 
c 

Ym"(2) .. 0. 
Ym"(3)=0. 
Ym"(4)=0. 
Ym"<S)-0. 
Ym"(6)=1. 
Ym"(7)=0. 
Ym"(8)=1. 
Ym"(9)=O. 
Ym"(10)=0. 
Ym"(11)=0. 
Ym"(12) = opp29 + cboogt + (0.2S-v0p5) 
Ym"(13) = 1. 
yyyyS=1 
eaU uf58OO(yyyyl,yyyy2.yyyy3,yyyy4,yyyyS:my6,yyyy7) 

c de veer wordt opproepcn 
c 
c 

c 
c 
c 

yyyyyl- 'voomp' 
write(yyyyy2,27) 'WB-',voIgnr,'..s.prt' 
yyyyy3 .. 'VREF 
Jyyyy4(1)-I. 
Jyyyy4(2) -0. 
Jyyyy4(3) -0. 
Jyyyy4(4)-0. 
Jyyyy4(S) = I. 
Jyyyy4(6) = O. 
yyyyy4(7)=0. 
Jyyyy4(8) = O. 
Jyyyy4(9) = 1. 
yyyyy4(1O)=0. 
yyyyy4(11) = O. 
Jyyyy4(12) = opp29 +cboogt + (O.2S*vopS) +v0p8 
yyyyy4(I3) = 1. 
yyyyyS=l 
eaU ufS8OO(yyyyyI,YYm2,yyyyy3,yyyyy4,yyyyyS,yyyyy6,yyyyy7) 

c oproepen veerscboteJboIIen 
c 
c 

open (unit=7S,fiIe- \leerpar' ,status = 'old', 
• fonn = 'formaHed' 
• ,access= 'sequential',err= 999) 
read(7S,125) vl2 
read(7S,125) vil 

125 fonnat(6X,FS.l) 
close( unit = 15) 
open (unit .. 15,fiIe = 'veerschoteJpar2' ,status = 'old', 
• ronn = 'fonnaned' 
• ,access='sequential',err=999) 
read(15,125) vbpO 
read(7S,125) vbpl 
read(7S,125) vbp2 
read(7S,125) vbp3 
read(15,72S) vbpS 
read(7S,72S) vbp6 
read(75,125) vbp8 
read(7S,125) vbp9 
close( unit = 15) 
sI- 'vbcomp' 
write(s2,27) 'WB-',volgnr,'-6.prt' 
s3='VBREF 
54(1)=1. 
54(2)=0. 
54(3)=0. 
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54(4)=0. 
54(5)=1. 
54(6)=0. 
54(7)=0. 
54(8)=0. 
54(9)=1. 
54(10)=0. 
54(11)=0. 
54(12) = opp29+ cboogt + (O.2S-vopS) + vop8+vll-vbp3 
54(13)=1. 
sS=1 
eall ufS8OO(sl,s2,s3,s4,sS,s6,s7) 

c 
c 
c oproepen bollenpiaat 
c 
c 
c 

open (unit = 15,file = 'bollenplaatpar' ,status = 'oid', 
.. fonn - 'forma«ed' 
.. ,access-'sequential',err=999) 
read(7S,727) bpleng 
read(15,727) bpbree 
read(7S,727) bpboog 

727 fonnat(9X,FS.1) 
cJose(unit=15) 
sst- 'bpcomp' 
write(ss2,27) 'WB-',volgnr,'-7.prt , 
ss3='BPREF 
554(1)=1. 
554(2)=0. 
554(3)=0. 
554(4)=0. 
554(S)=1. 
554(6)=0. 
554(7)=0. 
554(8)=0. 
554(9)=1. 
554(10)=0. 
554(11)=0. 

554(12)=0pp29+cboogt+(0.2S·vopS)+v0p8+vll+bphoog+vbp9+v 
bp6 

c 
c 
c 

554(13)=1. 
ssS=l 
eaU ufS8OO(ssl,ss2,ss3,ss4,ssS,ss6,ss7) 

c oproepen spandoorn 
c 
c 

dummy=1 
eall un601('voor spandoorn',dummy) 
yl .. 'spancomp' 
write(y2,27) 'WB-',voIgnr,'-l.prt' 
y3= 'SPANREF 
y4(1)=1. 
y4(2)=0. 
y4(3)=0. 
y4(4)=0. 
y4(S)=O. 
y4(6)=1. 
y4(7)=0. 
y4(8)=1. 
y4(9)=0. 
y4(10) =0. 
y4(1l)=0. 
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y4(12) - opp29+choo&t + (0.2S*wpS) +vopB+vll + bphoog+vbp9 +v 
bp6+1. 

y4(13)=1 
y.S=1 
c:aU ufS8OO(yl,y2,y3,y4,yS,y6,y7) 
dummy. 1 
call ufi601('na spandoom',dummy) c 

c: 
c: 

sssss4(9) -I. 
sssss4(10) =0. 
sssss4(11) .. -(OS*opp2) +zpboog 
sssss4(12) .. (zpbree*O.5) + opp29 
1lililS4(13) =1. 
sssssS-I 
callufS8OO(sssssl,sssss2,sssss3,sssss4,ssassS,sssss6,sssss7) 

c 
c: 
c: 
c: oproepen mootageplaat 
c: 

c: oproepen rec:hterzijplaat 
c: 

c: 
open (unit = 7S,fi1e .. 'mootagepar' ,status .. 'oid', 

* form. 'formatted' 
• .ac:c:css. 'sequential' ,en-999) 
read(7S,721) mpleng 
read(7S,721) mpbree 
read(7S,721) mphoog 

721 format(14X,FS.l) 
do&c(unit .. 15) 
SlSI- 'mpc:omp' 
write(sss2,27) 'WB-',volgnr,'-8.prt' 
sss3='MPREF 
sss4(l).I. 
sss4(2)=0. 
&1114(3)=0. 
sss4(4).0. 
sss4(S)=1. 
sss4(6)=0. 
sss4(7)-0. 
sss4(8)=0. 
&1114(9)=1. 

c: 

c 
c: 
c: 

00001 .. 'zpc:omp' 
write(oooo2,28) 'WB-',voIgnr,'-l1.prt' 
00003='ZPREF 
00004(1)=1. 
00004(2)=0. 
00004(3)=0. 
00004(4)=0. 
00004(5)-1. 
00004(6)=0. 
00004(7)=0. 
00004(8)-0. 
00004(9) .. 1. 
00004(10)-0. 
00004(11) .. (OS*opp2) 
00004(12) .. (zpbree*OS) +0pp29 
00004(13) - 1. 
ooooS=1 
call ufS8OO(ooool,00002,oooo3,oooo4,ooooS,oooo6,oooo7) 

sss4(10)=0. c: oproepen linker achterplaat 
sss4(11)=0. c 

c 
sss4(lZ)=0pp29+c:hoogt+(O.2S*vopS)+vopB+vll +bphoog+mphoo c 
g+vbp9 +vbp6 

sss4(13) = 1. 
sssS=1 
call ufS8OO(sssl,sss2,sss3,sss4,sssS,sss6,sss7) 

c 
c 
c oproepen linkerzijplaat 
c 
c 
c 

open (unit = 7S,file = 'zijplaatpar' ,status .. 'old', 
• form = 'formatted' 
* ,ac:c:ess = 'sequential' ,en = 999) 
n:ad(7S,711) zpleng 
read(7S,711) zpbree 
read(7S,711) zpboog 

711 format(9x,F8.1) 
c:1ose( unit = 75) 
sssssl .. 'zpc:omp' 
write(sssss2,28) 'WB-' ,volgnr,'-l1.prt' 

c 
c: 
c 

open (unit .. 7S,fi1e= 'ac:hterplaatpar',status= 'old', 
• form" 'formatted' 
• ,ac:c:ess" 'sequentiat' ,en= 999) 
n:ad(75,611) apleng 
n:ad(7S,611) apbree 
read(7S,611) aphoog 

611 format(9X,F8.1) 
c:Iose(unit - 7S) 
0001 = 'apc:omp' 
write( 0002,28) 'WB-' ,voIgnr,'-10.prt' 
0003 = 'APREF 
0004(1)=1. 
ooo4(Z) =0. 
0004(3)=0. 
0004(4)=0. 
0004(5)=1. 
0004(6)=0. 
0004(7)=0. 
0004(8).0. 
0004(9)=1. 
0004(10) .. -( oppZ*OS) + apleng 
0004(l1)=(~*OS)+zphoog+aphoog 
0004(12) = opp29 + (apbree*OS) 
0004(13)" 1. 
0005-1 
call ufS8OO(oool,0002,0003,ooo4,ooo5,ooo6,ooo7) 

28 format(A3,14,A7) 
sssss3= 'ZPREF 
sssss4(1) = 1. 
sssss4(2)=o. 
1lililS4(3) .. O. 
sssss4( 4) = 0. 
sssss4(S) = 1. 
sssss4(6)=0. 
sssss4(7)=O. 
sssss4(8) =0. c oproepen rechter achterplaat 
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c 
c 

01- 'apcomp' 
write(02,28) 'WB-',voIgnr,'-10.prt' 
03-'APRBF 
04(1)=1. 
04(2)=0. 
04(3)=0. 
04(4)=0. 
04(5)-1. 
04(6)==0. 
04(7)-0. 
04(8)==0. 
04(9)-1. 
04(10).-(0pp2*O.5)+apleng 
04(11) .. (opp2*0.5)-zphoog 
04(U) -0pp29+ (apbree*O.5) 
04(13)"'1. 
oS·1 
call ufS8OO( ol,02,03,o4,oS,06,o7) 

c sbaden 
call uf642O(sbl,sb2) 
sbl(6)=2 
call uf6421(shl,sh2,sb3) 
ssbl-" 
eaU uf6444(sshl,ssh2,ssh3,ssh4,sshS,ssh6,ssh7,ssh8) 
ssh2=S 
eall uf644S( ssbl,ssh2,ssh3,ssh4,sshS,ssh6,ssh 7,sshS) 

c auto min max 
au2=2 
call uf6432(",au2,au3) 

999 continue 
return 
end 
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