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o I N LEI DIN G

Er bestaan diverse methoden om metin~en te verrichten aan

verkeersstromen. De gebruikte methode zal afhankelijk zijn

van de doelstellingen van het onderzoek. Doorgaans wordt

informatie omtrent de verkeersintensiteiten op knooppunten

van wegen gewenst. In veel gevallen is dit het hoofddoel van

een onderzoek op kleine schaal. Intensiteitsmetingen, uitge

voerd gedurende verschillende tijdvakken, geven een globale

indruk van het verkeersaanbod terplaatse. Ze kunnendienen

als richtlijn bij de reconstructie van ( of het invoeren

van een regelsysteem voor- ) een knooppunt. Bij een grondiger

analyse van de verkeerssituatie op afzonderlijke knooppunten

of wanneer ~ehele netwerken in beschouwing worden genomen

kan men niet met intensiteitsmetingen volstaan. In een der

gelijk geval spelen bijvoorbeeld rijtijden en afbuigtijden

een rol, vooral wanneer op een aantal knooppunten verkeers

lichten zijn of moeten worden geinstalleerd. Ook dan is het

prettig, zoniet noodzakelijk, te beschikken over een over

zicht waarin verkeersdichtheden zijn weergegeven.

Binnen de groep E.C.B. zijn verkeersanalysemethoden ontwik

keld ten behoeve van de civieltechnische diensten van gemeen

ten. Hierbij komen regelmatig tabellen met verkeersintensi

teiten beschikbaar, hetzij direkt door metingen, hetzij indi

rekt na verwerking van diverse gegevens 400r de computer.

Een methode om deze gegevens overzochtelijk weer te geven is

het tekenen van stromingsdiagrammen. Hierin zijn alle deel

stromen, d.w.z. linksafgaande, rechtsafgaande en rechtdoor

gaande stromen, op een knooppunt onderscheiden, terwijl de

breedte van de stromen een maat is voor de intensiteit ( zie

figuur 0 ). Bovendien is in het diagram aangegeven onder

welke hoeken de wegen elkaar kruisen. De wijze waarop de

hoofdstromen, d.w.z. de rechtdoorgaande stromen, elkaar in

het vlak van papier snijden geeft een beeld van de geografie

van het knooppunt. Tot dusver werd dit tekenwerk toevertrouwd

aan geroutineerde technisch tekenaars. Het is echter ook moge

lijk om een digitale plotter, gekoppeld aan een digit ale
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rekenrnachine, dit werk te laten uitvoeren.

In het kader van het afstudeerwerk zijn twee algorithrnen

ontwikkeld die in de vorm van plotterroutines aan de compu

ter worden aangeboden en waarmee stromingsdiagrammen voor

knooppunten zowel als voor netwerken gegenereerd kunnen

worden.

Allereerst voIgt in dit verslag een beknopte beschrijving

van de plotter. Vervolgens zal aan de hand van een nauwkeu

rig omschreven probleemstelling de ontwikkeling van-de algo

rithmen worden beschreven en gemotiveerd. De nadruk valt

hierbij op de gebruikte lay-out criteria en de pro~ramma

tische eisen. Verder is een stuk dokumentatie opgenomen dat

gezien moet worden als een handleiding voor de gebruiker van

de routines.
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1 D E P LOT T E R

Ge~evens: Calcomp digital incremental plotter type 506

gekoppeld aan een I.B.M. 360-30 computer.

Fi~uur 1.1. ~eeft een schematische voorstelling van de plot

ter. Aangenomen wordt dat de x-as en y-as liggen in het vlak

van papier en dat de z-as hier loodrecht op staat. Verplaat-'

singen in de x-richting zijn mogelijk door een rotatie van

de cylinder, verplaatsingen in de y-richting door een ver

schuiving van de pen langs een beschrijvende van de cylin

der. Met bewegingen in de z-richting worden het plaatsen van

de pen op het papier en het lichten van de pen van het pa

pier bedoeld. De aangeboden stuurpulsen voor bewegingen in

de x-richting worden via monostabiele multivibratoren door

gegeven aan een stappenmotor. De stator van deze motor

bezit drie poolparen met gescheiden wikkelingen die symme

trisch rond een vierpolige rotor zijn gegroepeerd ( zie fi

guur 1.2.). Zodra de bekrachtiging van een poolpaar wordt

omgeschakeld naar een ander poolpaar draait de rotor over

een hoek van 30 graden. Deze hoekverdraaing komt overeen met

een verplaatsing van 0.1 millimeter op het papier. Op dezelf

de wijze komen verplaatsingen in de y-richting tot stand.

Pulssignalen voor de penbewegingen sturen een bistabiele

multivibrator die de stroom door de penspoel schakelt.

In het vlak van papier zijn nu elementaire bewegingen in acht

richtingen mogelijk, namelijk stappen in de x- en y-richting

en stappen in richtingen die hoeken van 45 graden maken met

de assen. Deze laatsten zijn te verwezenlijken door gelijk

tijdig pulsen voor de x- en de y-richting toe te voeren.

Voor het plotten van lijnstukken die niet in een van de

hoofdrichtingen verlopen is een benaderingsmethode noodzake

lijk. Hierbij wordt het vlak van papier denkbeeldig onderver

deeld in vierkanten met een zijde van 0,1 millimeter ( zie

figuur 1.3.). In ieder vierkant moet een etap gemaakt worden

in een van de hoofdrichtingen, due lange een zijde of een

diagonaal.
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Er zijn nu twee mogelijkheden:

- De richtingscoefficient van de lijn is kleiner dan 1.
Ret lijnstuk wordt benaderd door stappen in de x-richting

en onder hoeken van 45 graden met de assen.

De richtingscoefficient van de lijn is groter dan 1.
Ret lijnstuk wordt dan benaderd door stappen in de y

richting en onder hoeken van 45 graden met de assen.

De uitwerking van deze benaderingsmethode is te vinden in:

Calcomp Reference Manual: 'SCOOP programming system for

digital incremental plotters'.
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2 PRO B LEE M S TEL LIN G

De formulering van de opdracht,'het bijwerken van een methode

voor het verkrijgen van statistische gegevens uit een ver

keersmeting', duidt op de ontwikkeling van plotterroutines

waardoor verkeersstromen op een knooppunt kunnen worden

weergegeven in een stromingsdiagram. De gebruikte program

meertaal is PL/I. Overigens zijn de plotterroutines zonder

enige programmawijziging ook te gebruiken wanneer men de

grafische output naar een viewer wenst te sturen.

Ais eisen waaraan het diagram moet voldoen kunnen genoemd

worden:

- De stroombreedten zijn evenredig met de verkeersintensi

teiten.

- De figuur geeft de hoeken waaronder de wegen elkaar kruisen

weer.

- De figuur is geschikt om gebruikt te worden in een over

zicht van een netwerk met diverse knooppunten.

Twee essentieele beperkingen zijn in acht genomen, namelijk:

- Ondersteld wordt dat in een knooppunt steeds vier wegge

deelten bijeen komen.

- Ondersteld wordt dat twee weggedeelten steeds in elkaars

verlengde liggen.

Deze beperkingen zijn als uitgangspunt genomen in de veronder

stelling dat hierdoor relatief eenvoudige en gemakkelijk te

hanteren programma's ontstaan die desondanks voor een groot

aantal van de mogelijk optredende configuraties bruikbaar

zijn. In figuur 2 is een overzicht gegeven van de knooppunt

configuraties die in het systeem zijn opgenomen en waar

tussen in het programma onderscheid wordt gemaakt. Door spie

p,eling t.o.v. de vertikaal en/of rotatie is het aantal moge

lijkheden uit te breiden.

Ret is eenvoudig in te zien dat voor het geval waarbij de

wegen elkaar loodrecht kruisen het vastleggen van coordina

ten en een geschikte lay-out essentieel eenvoudiger is dan

wanneer de wegen elkaar onder willekeurige hoeken kruisen.
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In het nu volgende zal dan ook eerst aandaeht worden besteed

aan het\'speeiale geval van wat kortheidshalve genoemd is de

'reehte' kruising. Daarna komt het algemene geval aan de orde.
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3 H E T S PEe I ALE G E V A L

D ERE C H T E K R U I SIN G

3.1. LAY OUT

Er bestaan twee gangbare methoden van lay-out voor een stro

mingsdiagram. Bij de eerste ( zie figuur 3.1.A ) verlopen de

afbuigingen van de linksafgaande stromen geheel binnen het

kader dat gevormd wordt door de hoofdstromen. Variaties op

deze methode zijn mogelijk maar hebben steeds het nadeel van

slechte vlakverdeling en daardoor geringe overzichtelijkheid.

Een tweede mogelijkheid is geschetst in figuur 3.1.B. De

linksafgaande stromen zijn beter te onderscheiden van de

overige stromen en het aantal overlappingen van de diverse

deelstromen is kleiner. Na weinig bevredigende experimenten

met de eerste methode is uiteindelijk de tweede gekozen.

Een dergelijke figuur is opgebouwd uit vier gesloten deelfi

guren die geplot kunnen worden zonder de pen van het papier

te lichten, hetgeen de systematische opbouw van het bijbeho

rende plotterprogramma vergemakkelijkt ( zie figuur 3.1.C. ).

De eerste deelfiguut ( voorgesteld door getrokken lijnen )

kan onafhankelijk van de opgegeven intensiteitswaarden worden

vastgelegd. Ze bestaat uit vier rechten en vier cirkelbogen

met een vaste straal. Bij de tweede deelfiguur (aangegeven

met gekartelde lijnen ) zijn de coordinaten en stralen van

cirkelbogen afhankelijk van de intensiteitswaarden. Hetzelfde

geldt voor de derde en vierde deelfiguur ( streeplijnen en

streep-punt lijnen ) die de afslaande stromen completeren en

de richtingen aangeven. De eerste twee deelfiguren vullen een

vierkant zoals in figuur 3.1.D. is aangegeven. Vermeld zijn

daar d e vastliggende coordinaten bij een schaalfactor ter

waarde 1.

Ten aanzien van de vermelding van intensiteitswaarden is de

volgende keuze gemaakt. Van de ingaande stromen zijn de waar

den van de drie deelstromen aangegeven. bij de uitgaande stro

men is alleen de totaalwaarde vermeld ( in figuur 3.1.C.
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schematisch aangegeven met: c=J ).

De hier besproken routine is om praktische redenen die in

paragraaf 5 nog genoemd zullen worden slechts geschikt ge

maakt voor het plotten van afzonderlijke knooppunten. Ze kan

dus niet aangeroepen worden bij het plotten van een netwerk.

Daarom staan aIle straatnamen onder een hoek van 0 'graden

met de x-as ( in figuur 3.1.c. schematisch aangegeven met:

) .
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3.2. H E T PRO G RAM M A

Uitgangspunt vormen de intensiteitswaarden van de twaalf

deelstro~en. Ze worden als data aan de machine aan~eboden en,

zijn gecodeerd zoals in figuur 3.2. is weergegeven.

In dit programma worden de volgende subroutines aangeroepen:

A) Twee algemene subroutines die voor elk soort plotprogram

ma bruikbaar en noodzakelijk zijn, t.w.

PVMAIN: is een basisroutine die zorgt voor de besturing van

de apparatuur, voor de organisatie van de computer

output ( buffertechniek ) en voor het door~even van

eventuele foutmeldingen. Met behulp van diverse

codes zijn de entry-points van PVMAIN te bereiken.

De twee meest gebruikte codes zijn die waarbij vanuit

de momentane positie van de pen een rechte wordt ge

trokken naar een opgegeven punt met de pen op het pa

pier geplaatst of van het papier gelicht. Verder zijn

initialisaties ten behoeve van de lay-out en startl

stop plotcommando's vast te leggen, zoals het invoe

ren van vermenigvuldigingsfactoren, rotaties en het

lokaliseren van de oorsprong voor een nieuwe plotpa

gina.

PVSYMB: is een utility-routine voor bet plotten van een op

gegeven characterstring of een van de symbolen die

aanwezig zijn in de routine. De-positie, hoogte en

hoek t.o.v. de positieve x-as van symbolen en strings

dienen te worden opgegeven.

Deze in PL/I aan te roepen routines zijn tijdens bet afstu

deerwerk gereed gekomen. Ze vormen een vervanging en verbete

ring van de software die 'CALCOMP' voor de taal FORTRAN heeft

ontwikkeld.

B) Twee speciale subroutines die voor de stromingsdiagrammen

zijn geschreven, t.w.

CIRCLE: plot een cirkelboog met als argumenten het middel

punt, de straal en de ~egin- en eindboek met de posi

tieve x-as. De boog is benaderd door rechte lijnstuk-
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ken waarvan het aantal afhangt van de straal en het

aantal booggraden. Ret meest geschikte aantal is ex

perime?teel bepaald.

TRIANG: plot de twee gelijke. opstaande zijden van een gelijk

benige driehoek met een tophoek van ]20 graden. Een

hoekpunt, de breedte van de basis en de hoek met de

positieve x-as vormen de argumenten.

Deze subroutines hebben als enig doe 1 een verkorting en daar

door grot ere overzichtelijkheid van het hoofdprogramma te be

reiken.

Een verdere opsplitsing van het programma in subroutines leek

niet zinvol. Er komen in het programma een aantal blokken

voor waarin gelijksoortige bewerkingen worden uitgevoerd. De

uitdrukkingen die de coordinaten en de overige argumenten

vastleggen verschillen echter steeds zoveel. dat een groot

aantal variabelen toegevoegd zou moeten worden om algemeen

geldige uitdrukkingen te verkrijgen die in een subroutine

bruikbaar zijn. Zowel bij externe als bij interne routines

moeten deze variabelen in het hoofdprogramma een waarde krij

gen. Daardoor wordt het hoofdprogramma toch weer aanzienlijk

verlengd. Bovendien wordt dan de rekentijd langer, enerzijds

door de sprongopdrachten en de geko~pliceerdere arithme

tische uitdrukkingen, maar anderzijds vooral omdat door de

gewijzigde programmastruktuur niet steeds meer een systeem

is te bedenken, waardoor de afstande~. die met de pen van

het papier gelicht worden afgelegd. gering zijn. Dit alles

pleit voor de struktuur waarvan in het nu volgende blok

schema een overzicht is gegeven.
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INITIALISATIES
-pagina1imieten -schaa1factor
-centrumpunt -cijferhoogte

epa1ing factor
SI-stroomhreedte/intensiteit

stroomhreedten in array A
intensiteiten in arra C

(
plot cirkelboo~ )

1inksafgaande stroom. 4)(

p ot 1ijnstuk
rechtdoor aande stroom

5 plot cirke1boog
rechtsaf aande stroom

plot 1ijnstuk
rechtdoor aande stroom

3e en 4e DEELFIGUUR

( plot ingaande pij 1 )

4)(

6
( plot aansluitend lijnstuk)

p ot cir e oo~ ~x

rechtsaf~aande stroom

( plot uitgaande pi.11)

(plot intensiteit totaa1stroom)

7

(

ot straatnamen
te11inggegevens

B L 0 K S C HEM A R 0 UTI N E POTSOC
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Toelichtin~.

Blok 1:

Paginalimieten: De afmetingen van een standaardplotpagina be

dragen 28 * 30 cm. Om op een ander formaat te

kunnen werken zijn de afmetingen variabel ge~

maakt.

Centrumpunt: AIle coordinaten in het pro~ramma zijn vastge

legd t.o.v. het centrumpunt van de figuur. De

oorsprong van het coordinatenstelsel, standaard

in de linkerbenedenhoek van een pagina, wordt

naar dit punt verlegd.

Schaalfactor: Bij een schaal factor ter grootte 1 gelden de

afmetingen zoals in figuur 3.1.D. aangegeven.

Cijferhoogte: De cijferhoogte die kan worden opgegeven is on

afhankelijk van de schaalfactor gemaakt~ Dit om

te voorkomen dat bij een willekeurige verklei

ning van de figuur onleesbare cijfers zouden

ontstaan. Bij een cijferhoogte kleiner dan 2

mm worden verschillende cijfers door de plotter

eni~szins vervormd.

Wanneer aan een van deze grootheden geen waarde ongelijk aan

nul wordt toegekend werkt het programma met een standaard

waarde.

Blok 2:

Als criterium is genomen dat de breedte van de grootste

totaalstroom, d.w.z. de som van drie samengevoegde stromen,

steeds 2.5 cm bedraagt bij een schaalfactor ter waarde 1.

Blok 3:

Uit de twaalf opgegeven intensiteiten worden totalen berekend

en intensitieten worden omgezet in lengten.

Blok 4:

In het programma is het viermaal achtereen plotten van een

cirkelboog en een lijnstuk sekwentieel geprogrammeerd. Dit

is in het voorgaande reeds gemotiveerd. De figuur komt over

een met de getrokken lijnen in figuur 3.1.C.
Rlok 5:
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Blok 5:

Het patroon is terug te vinden in de gekartelde lijnen van

figuur 3.1.C.

Blok 6:

Geplot worden de laatste twee deelfiguren in figuur 3.1.C.

( streeplijnen en streep-punt-lijnen ).

Blok 7:

De routine is geschreven voor het plotten van afzonderlijke

knooppunten. Daarom worden automatisch tellinggegevens bij

geschreven.

Zoals reeds opgemerkt, is het hele systeem zodanig opgezet

dat de afstanden die moeten worden afgelegd met de pen van

het papier gelicht minimaal zijn. Dit is een kwestie van

efficiency, immers het aantal coordinaatberekeningen is on

afhankelijk van de stand van de pen.
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Verdere gegevens 'POTSOC'

( Plotting Of Traffic Streams On Crossings )

Benodigde Reheugenruimte ( waarden afgerond ):

POT SOC 10.1 K

PLOTS*) ].4 K

PVMAIN 6.6 K

PVSYMB 2.1 K

CIRCLE 0.9 K

TRIANG 0.5 K

overig 7.3 K ( systeemsubroutines )

D.S.A. 0.8 K

totaal 30.0 K

*) PLOTS is een besturingsprogramma dat door PVMAIN wordt

aangeroepen.

Reken/Uitvoertijd:

Deze tijden zijn afhankelijk van de machineorganisatie

( on-line of off-line plotten ) en van de schaalfactor van

de figuur. Om enig idee te geven van de uitvoertijd volgt

een overzicht dat geldt bij on-line gebruik van de plotter.

Aanroep POTSOC schaal factor 1 3 min 44 sec

schaalfactor 0.75: 2 min 45 sec

schaalfactor 0.5: 2 min 9 sec

Illustraties:

Bijlage I Plot POTSOC met schaalfactor 1.
BijlageJt: Plot POTSOC met schaalfactor 0.5.
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4 H ETA L GEM ENE G E V A L :

DE K R U lSI N G 0 N D E,R V E R SCI L LEN D E

HOE KEN

4.1. LAY OUT

Ret ligt min of meer voor de hand te proberen om uitgaande

van het systeem voor de rechte kruising door een eenvoudi~e

assentransformatie het algemene geval af te leiden. Bij nader

inzien stuit dit op verschillende bezwaren. Stel dat de po

sitieve y-as over een zekere hoek wordt geroteerd. In de

eerste plaats treedt dan het storende effect op dat cirkel

bogen die de x-as snijden een knik gaan vertonen ( zie fi

guur 4.1.A. ). Dit valt des te sterker op naarmate de rota

tiehoek groter is. Verder gaat bij de rechtdoorgaande stro

men in de dwarsrichting het verband tussen intensiteits

waarde en stroombreedte verloren ( zie figuur 4.1.B.: q4p ).

Hetzelfde is het geval bij de afslaande stromen omdat de

oorspronkelijke concentriciteit van twee cirkelbogen door de

transformatie verloren gaat. Dit alles rechtvaardigt het op

zetten van een nieuw systeem voor de lay-out.

Als eerste uitgangspunt wordt de plaatsing van de binnenbe

grenzingen van de hoofdstromen genomen ( zie figuur 4.1.c. )

Deze snijden gelijke stukken van de ashelften af. Hierdoor

blijft het mogelijk de oorsprong van het assenstelsel als

centrumpunt van de figuur te beschouwen, hetgeen bij het

plotten van netwerken van belang blijkt te zijn ( zie para

graaf 6 ). Verder moeten de snijpunten van de buitenbegren

zin~en van de dwarsstromen met de x-as verschoven worden om

de juiste verhouding tussen intensiteit en breedte te hand

haven. Om gebroken lijnen te vermijden zijn cirkelbogen

tussengevoegd ( zie figuur 4.1.C.).

Het tweede uitgangspunt is het gebruik van cirkelbogen voor

aIle afslaande srtomen. De reden is weer dat hierdoor de

breedte van een stroom steeds eenduidig bepaald is. Spi

raalbogen komen niet in aanmerking vanwege de ingewikkelde
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oitdrukkingen die nodig .ijn voor het vastleggen van de

begin- en eindstraal.

Ais laatste belangrijke punt geldt de eis dat twee linksaf

gaande stromen uit tegenovergestelde richtingen elkaar in het

vlak van papier niet mogen snijden. Oaardoor wordt bij een

gegeven hoekconfiguratie de lengte van de horizontale hoofd

stromen en daarmee ook de lengte van de hoofdstromen in de

dwarsrichting aan een minimum gebonden. Figuur 4.1.D. licht

dit toe. Overigens is terwille van een goede vlakvulling deze

lengte tevens aan een maximum gebonden, afhankelijk van de

hoeken die de dwarsstromen maken met de verticaal.*)

Evenals bij de rechte kruising is de totale figuur opgesplitst

in deelfiguren die na elkaar worden geplot. De vier deelfi

guren zijn in figuur 4.1.E. onderscheiden. Op deze wijze zijn

de afstanden die met de pen omhoog worden afgelegd gering

( Voor de eenvoud zijn de hoeken met de vertikaal beneden en

boven gelijk genomen ).

*) Wanneer de hoeken met de vertikaal waarden groter dan 45

graden aannemen ontstaan onvermijdelijk onoverzichtelijke

figuren. Ret is dan niet meer goed te onderscheiden welke

stromen als 'rechtdoorgaand' en welke als 'afslaand' moeten

worden beschouwd. Bovendien is het dan moeilijk om de figuur

bij een schaalfactor terwaarde 1 binnen de standaardpagina

limieten te houden. Dit levert de prakti~che beperking op

dat de hoeken van de dwarsstromen met de vertikaal niet gro

ter dan 45 graden mogen zijn.
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4.2. H E T PRO G RAM M A

Uitgangspunt vormen weer de intensiteitswaarden van de twaalf

deelstromen. De wijze van codering komt overeen met die,

welke is gebruikt voor het speciale geval ( zie figuur 3.2 ).

Bovendien zijn de hoeken die de dwarsstromen maken met de

vertikaal als data toegevoegd.

In dit programma worden de volgende subroutines aangeroepen:

A) Twee elementaire plottersubroutines die in de bibliotheek

aanwezig zijn, namelijk PVMAIN en PVSYMB.

Ze zijn reeds in paragraaf 3.2 beschreven.

B) Drie plottersubroutines die voor de stromingsdiagrammen

zijn geschreven, namelijk CIRCLE, TRIANG en BOGEN.

De eerste twee werden ook voor de rechte kruising gebruikt

( paragraaf 3.2 ).

Om het programma enigszins te bekorten en overzichtelijk te

houden is bovendien een subroutine ingevoerd voor het plotten

van aIle afslaande stromen. De routine BOGEN plot twee con

centrische cirkelbogen met eventueel aanvullende lijnstukken.

De argumentenlijst bestaat uit ( zie figuur 4.2 ):

- een eindpunt op een horizontale lijn ( XI,YI ),

- een eindpunt op een snijdende lijn (XJ,YJ),

- de lengte van het horizontale lijnstuk tussen eindpunt en

snijpunt ( L ),

- de hoek van de snijdende lijn met de vertikaal ( e ),
- en de breedte van de stroom ( AA ).

In figuur 4.2 zijn bovendien de acht verschillende mogelijk

heden die programmatisch worden onderscheiden aangegeven.

Ondanks deze bekorting is het programma nogal omvangrijk. Er

kan hier verwezen worden naar de argumentatie die in paragraaf

3.2 is gegeven.

Tenslotte voIgt een blokschema van bet gehele programma. Een

analyse van de struktuur in details zal het overzicht niet ten

goede komen, terwijl de zin van een aantal manipulaties in het

dokumentatiegedeelte ( paragraaf 6 ) verduidelijkt wordt.
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INITIALISATIES
-paginalimieten -rotatie
-centrumpunt -cijferhoogte
-schaalfactor -lay-out const.

epa ing factor
SI-stroombreedte/intensiteit

stroombreedten in array A
intensiteiten in arra C

herekening hoekafhankelijke constanten I
Ilay-out-criteriar

ere ening
lay-out afhankelijke coordinaten

plot stroom uit westelijke richting
met afgesplitste en toegevoegde

afslaande stromen

plot stroom uit oostelijke richting
met afgesplitste en toegevoegde

afslaande stromen

plot hoofdstroom
in zuideli ke richting

plot hoofdstroom
in noordelijke richting

(plot straatnamen)

( plot te11inggegevens )

B L 0 K S C HEM A R 0 UTI N E POTSIC
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Toelichting.

Blok 1:

De mo~elijkheid om de routine te gebruiken voor het plotten

van netwerken vereist een instelbare plotpaginagrootte,

schaalfactor en rotatie om het centrumpunt van de figuur.

Bovendien moeten de positie van het centrumpunt en de stand

van cijfers en letters gevarieerd kunnen worden, terwijl de

cijfergrootte in verband met de leesbaarheid een subjectieve

zaak is.

Blok 2:,

Wanneer een netwerk geplot wordt, zal deze factor aIleen bij

de eerste aanroep van de routine berekend worden en blijft

nadien gehandhaafd voor de overige knooppunten in het net

werk. Als kriterium is genomen dat de maximale breedte van

drie samengevoegde stromen 2 em bedraagt.

Blok 5:

Zoals in de vorige paragraaf al opgemerkt, zijn de lengten

van de hoofdstromen en daarmee diverse coordinaten afhankelijk

van de hoeken waaronder de hoofdstromen elkaar kruisen.

Blok 1:

De geplotte deelfiguur komt overeen met het streep-,'l.

patroon in figuur 4.1.E.

Blok 8:

De deelfiguur korrespondeert met het streep-punt patroon in

figuur 4.1.E.

Blok 12:

In het systeem is de mogelijkheid ingebouwd om tellinggege

vens te plotten na afwerking van het lastste knooppunt op een

plotpagina.
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Verdere gegevens 'POTSIC'

( Plotting Of Traffic Streams In Circuits )

Benodigde geheugenruimte ( waarden afgerond ):

POTSIC 18 K

PLOTS*) 1.4 K

PVMAIN 6.6 K

PVSYHB 2.1 K

CIRCLE 0.9 K

TRIANG 0.5 K

BOGEN 1 K

overig 7.5 K ( systeemsubroutines )

D.S.A. 1 K

totaa1 39.0 K

*) PLOTS is een besturingsprogramma dat door PVMAIN wordt

aangeroepen.

Reken/Uitvoertijd:

Deze tijden zijn afhanke1ijk van de machineorganisatie

( On-line of off-line p10tten ) en van de schaa1factor van

de figuur. Om enig idee te geven van de uitvoertijd vo1gt

een overzicht dat ge1dt bij on-line gebruik van de plotter.

Aanroep POTSIC schaa1factor 1 4 min 35 sec

schaal factor 0.8 3 min 53 sec

schaa1factor 0.35: 1 min 26 sec

I11ustraties:

Bij 1age III : Plot POTSIC met schaa1factor 1.

Bij 1age ISZ:' : ?lot POTSIC met schaa1factor 0.8.
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5 TOE PAS SIN G S M00 GEL I J K H E DEN

In eerste instantie is ~etracht twee elkaar aanvullende rou

tines te schrijven die in een hoofdprogramma beurtelings

zouden kunnen worden aangeroepen, namelijk een routine uit

sluitend voor de rechte kruising en een routine uitsluitend

voor de overige gevallen. De programma's werden echter zo

omvangrijk dat ze niet gelijktijdig in de beschikbare geheu

genruimte zijn op te slaan. Bovendien was de routine voor de

niet-rechte kruising door enkele betrekkelijk eenvoudige

wijzigingen geschikt te maken voor aIle gevallen. Ret lag

daarom voor de hand om deze veranderingen aan te brengen,

hetgeen niet betekent dat daarmee de eerste routine waarde

loos is geworden.

De routine POTSOC kan gebruikt.worden voor het plotten van

afzonderlijke knooppunten wanneer informatie omtrent de geo

grafie van het knooppunt niet belangrijk is. Als voordeel

geldt hier de relatief korte rekentijd per knooppunt.

De routine POTSIC daarentegen kan enerzijds toegepast worden

voor het plotten van afzonderlijke knooppunten, waarbij wordt

aangegeven op welke wijze de wegen elkaar kruisen. Anderzijds

zijn komplete netwerken te plotten door PorSIC een aantal

malen aan te roepen, waarbij de onderlinge samenhang van de

knooppunten, zonodigenigszins gestyleerd, kan worde~ weer

gegeven. Stylering van een gegeven configuratie is nodig als

bij een knooppunt de hoeken die de dwarsstromen maken met de

vertikaal groter dan 45 graden zouden zijn. Vanwege de alge

mene toepasbaarheid van POrSIC is de gemiddelde rekentijd

per knooppunt onvermijdelijk langer dan bij de routine

porsoc.

Exacte voorbeelden van toepassingen zijn gegeven in paragraaf

6. Ret zal blijken dat kennis van de programmeertaal PL/I

voor de gebruiker niet noodzakelijk is omdat aIle manipula

ties binnen de routines plaatsvinden.
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PL/T routine POTSOC

( Plotting Of Traffic Streams On Crossings )

Plot de verkeersstromen op een knooppunt van twee wegen die

e1kaar loodrecht kruisen. Plot bijbehorende intensiteits

waarden, straatnamen en te11inggegevens. Per p10tpagina een

knooppunt.

POTSOC: PROCEDURE (P);

DECLARE P(6) FLOAT;

D(ll) FIXED;

NAAM CHARACTER (12):

TELNR CHARACTER (12);

TELTYD CHARACTER (36);

!;:~~:2!:!~
defau1twaarde(cm)*

P (1) boven-pagina1imiet x-richting 28 E 0

P(2) boven-pagina1imiet y-richting 3 E 1

P(3) x-coordinaat centrumpunt ** 12 E 0

P(4) y-coordinaat centrumpunt ** 16 E 0

P(5) schaa1factor gehe1e figuur 1 E 0

P(6) absolute cijferhoogte *** 2 E -1

* Een defau1twaarde wordt slechts genomen a1s het corres

ponderende arraye1ement in het hoofdprogramma op de

waarde OEO is geinitia1iseerd. P-OEO geeft een standaard

plot (af~. ca. 20*25 cm) op een standaardp10tpagina

(afm. ca. 28*30 cm). Eenmaa1 geinitia1iseerde P-waarden

worden door POTSOC niet veranderd.

Het centrumpunt is het centrum van het stromingsdia-

***

gram zonder bijgeschreven tekst.

De opgegeven cijferhoogte is onafhanke1ijk van de opge

geven schaa1factor. Voor 1eesbare cijfers: hoogte 0.15cm

Aan het einde van het hoofdprogramma dient een end-of-p1ot

commando te worden gegeven m.b.v. het statement:

CALL PVMAIN (OEO,OEO,'9');
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Data

Verkeersintensiteiten(in p.a.e.per uur):

D (1)

D(2)

D(3)

D(4)

D(5)

D (6)

]

Uit richting[ rechtsaf
rechtdoor

zuid 1inksaf

]

Uit riChtin~[ rechtsaf
rechtdoor

oost 1inksaf

DO)

D(8)

D(9)

D(10)

D(ll)

D(12)

]

Uit riChting[ rechtsaf
rechtdoor

noord 1inksaf

]

Uit riChting[ rechtsaf
rechtdoor

west 1inksaf

NAAM

TELNR

straatnaam(max. 12 characters)

codenummer te11ing(max. 12 characters)

TELTYD: tijdvakken gedurende welke gete1d is(max. 36 char.)

Inde1ing datakaarten(2 kaarten per knooppunt):

1e kaart ko1om:

element:

ko1om:

element:

2e kaart ko1om:

element:

ko1om:

element:

1 I.e 8 1'2. 16 20 2.'" 18 32 ~6 "'0•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ID(1) 'D(2.) I . I I ID(9) '])(10) I

lt1••"''t•••'16 •••52 •••'ib •••60 •••6'1•••68 •••'n •••l6 •••80

'Dl11)I])(11.)I.=: ~ NAAM ('2.lAid) , NAAM too!>\:) I

-TYO

Opmerkinp,: Totaa1 benodigde geheugenruimte voor POT SOC

ca. 30K.
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PL/I routine POTSIC

( Plotting Of Traffic Streams In Circuits )

Plot de verkeersstromen op een knooppunt van twee wegen.

Ondersteld wordt dat twee weggedeelten in elkaars verlengde

liggen en dat de overige twee hiermee hoeken groter dan 45

graden maken. Plot bijbehorende intensiteitswaarden en

straatnamen. Per plotpagina een of meerdere(netwerk-)knoop

punten en tellingge~evens.

POTSIC: PROCEDURE (P,REP);

DECLARE P(lO) FLOAT;

REP FLOAT;

D(14) FIXED;

NAAM CHARACTER (12);

TELNR CHARACTER (12);

TELTYD CHARACTER (36);

~~~:~~! defau1twaarde 1)

REP iteratievariabele 2)

P(l)

P(2)

P(3)

P(4)

P(5)

P(6)

P(7)

P(8)

P(9)

boven-pagina1imiet x-richting

boven-paginalimiet y-richting

x-coordinaat centrumpunt 3)

y-coordinaat centrumpunt 3)

schaa1factor gehele figuur

rotatie diagr~m om centrumpunt 3)

absolute cijferhoogte 4)

aantal knooppunten per plotpagina 2)

constante voor stand letters en cijfers 5)
'horizontaal'

28EO

3El

l2EO

l6EO

lEO

OEO

2E-l

.1EO

OEO

P(lO): constante voor stand letters en cijfers 5)
'vertikaal' OEO

1) Een defaultwaarde wordt slechts genomen als het corres

ponderende arrayelement in het hoofdprogramma op de

waarde OEO is geinitialiseerd. P-OEO geeft een standaard

plot op een standaardp10tpagina (afm. ca. 28*30 cm).
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Eenmaal geinitialiseerde P-waarden worden door POTSIC

niet veranderd.

2) Indien een knooppunt op een plotpagina wordt gepla~tst

speelt REP geen rol en dient P(8) op OEO geinitialiseerd

te worden. Indien meerdere knooppunten op een plotpap,ina

worden geplaatst dient REP in het hoofdprogramma alsvolgt

te worden gebruikt: Initialiseer REP op lEO. Vermeerder

RE? na iedere aanroep van POTSIC met lEO. Dan worden de

tellinggegevens geplot zodra REP gelijk is aan P(8~.

3) Ret centrumpunt is het centrum van het diagram zonder bij

geschreven tekst. De mogelijke rotatie is de hoek in gra

den met de positieve x-as. Aangenomen is dat bij een ro

tatie ter waarde nul de horizon tale weggedeelten in elkaars

verlengde liggen.

4) De opgegeven cijferhoogte is onafhankelijk van de opge

geven schaalfactor. Voor leesbare cijfers: hoogte O.15cm.

5) Voor stand van letters en cijfers zie onderstaand figuur:

_-f+__-+-t-_~S\l3::1r.:>

S''lI3,::Hi:)'--Hr------'H-..J

y

L.ETTER.SL.ETTERS

'---f-+- -I--I-~c'Jl='tuts

!J FE ...soc.---\-+---T+-......

y

TEI..l.1 NGGE.GE. V E.NS
o!'----------~X. TEL.L.ING.G'E.GEVEN 5 x
P(6)=O~P(9)-O,P(lO)-O P(6)-O,P(9)-1,P(lO)-1

Aan het einde van het hoofdprogramma dient een'end-of-plot

commando te worden gegeven m.b.v. het statement:

CALL PVMAIN (OEO,OEO,'9');
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Data

Verkeersintensiteiten(in p.a.e.per uur):

linksaf

rechtdoor

rechtsaf
D(lO)]Uit richting [
D (11)
D(12) west

(De aanduidingen 'zuid','oost',etc. gelden bij een rotatie nul)

D(l) ]Uit riChtin g [ rechtsaf D(7) ]Uit riChtin g [ rechtsaf
D(2) rechtdoor D(8) rechtdoor

D(3) zuid linksaf D(9) noord linksaf

D(4) ]Uit riChtin g [ rechtsaf
D(5) rechtdoor
D(6) oost linksaf

D(13): hoek dwarsstromen boven met de vertikaal.

D(14): hoek dwarsstromen onder met de vertikaal.

Voor tekenafspraak zie onderstaand figuur:

D(13»O , D(14»O • D(13»O , D(14)<O •

NAAM straatnaam (max. 12 characters)

TELNR codenummer telling (max. 12 char.>

TELTYD: tijdvakken gedurende welke geteld is (max. 36 char.>

Indeling datakaarten(2 kaarten per knooppunt):

Ie kaart kolom:

element:

kolom:

element:

"'1••lfll •••118•••52 •••56 •••60 •••blf •••68 •••11 •••16•••80

'D(11)1 • 'D\1~)1 NA~M(2.u'c.t) 'N~M1\oosk) I

2e kaart kolom:

element:

1•• If ••• 8 •••1'2 •••1{. •••'10•••1......18....ll •••3' .....0

I NAAt1 (noonc.l)' N~AH \Wf.S~) I TIE. l. N R 'TEL·

kolom:

element:

111••'t.....\f8 •••52 •••56•••I:io •••blf •••~8•••'l'1 •••16•••80

- TYD 1= ='
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Voorbeeiden toepassing routines POTSOC en POTSIC

1) Gewenst wordt een serie van zes p10tjes van diverse knoop

punten. Een weer~ave van de wijze waarop de wegen elkaar

kruisen wordt niet be1angrijk geacht. Men kan POTSOC aan

roepen en krijgt door aIle defau1twaarden van P te gebrui

ken standaardpIotjes op formaat A4.

De vo11edige kaartfi1e, inc1usief bet hoofdprogramma, ziet

er dan a1svoIgt uit:

II JOB PL/I.ECB.NAAMPROGRAMMEUR.NAAMPROGRAMMA

II OPTION LINK

II EXEC PL/I

PROGR: PROCEDURE OPTIONS{MAIN);

DECLARE (P(6),I) FLOAT;

P-O.O:

DO I-I to 6;

CALL POTSOC (P):

END:

CALL PVMAIN (OEO,OEO,'9');

END PROGR;

1*
INCLUDE PLOTS

INCLUDE PVMAIN

INCLUDE PVSYMB

INCLUDE

object deck POTSOC

1*
II EXEC LNKEDT

II EXEC

6 maa1 2 datakaarten

1*
1&
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C ...-----i----D

kruispunt 2
B

C---f----D

2) Gewenst wordt een serie van twee plotjes van twee knoop

punten. Men wil aangeven op welke wijze de wegen elkaar

kruisen. De configuraties zijn als hieronder weergegeven:
A A

kruispunt 1

Door POTSIC aan te roepen, zoals in onderstaand hoofdpro

gramma is gedaan, worden twee standaardplotjes verkregen:

PROGR: PROCEDURE OPTIONS(MAIN);

DECLARE (P(lO),REP,I) FLOAT;

P-O.O;

DO 1-1,2;

CALL POTSIC (P,REP);

END;

CALL PVMAIN (OEO,OEO,'9');

END PROGR;

Data voor kruispunt 1: D(13): 0030

voor kruispunt 2: D(13): -030

D(14): 0000

D(14): 0030

Wil men kruispunt 2 over 90 graden roteren en de figuur met

een factor 2 verkleinen dan gebeurt dit alsvolgt:

PROGR: PROCEDURE OPTIONS(MAIN);

DECLARE (P(lO),REP) FLOAT;

P-o.o;
CALL POTSIC (P,REP);

P(S)-O.S; P(6)-90; P(lO)-l;*)

CALL POTSIC (P,REP);

CALL PVMAIN (OEO,OEO,'9');

END PROGR;

De datainput blijft gelijk aan die bij het 'vorige geval.

*)
Omkeren stand letters en cijfers bij de stromen A en B

( zie bovenstaande figuur ).



- 39 -

3) Netwerk.

Stel gewenst wordt een plot van een netwerk met vier knoop

punten, zoals voorgesteld in bijgevoegde figuur. De aangege

ven hoeken moeten allen kleiner dan 45 graden zijn. Om aan

deze eia te kunnen voldoen zal een gegeven eonfiguratie enigs

zins gestyleerd moeten worden. Besehikt men over een groot

formaat plotpagina van 60*60 em dan gelden de maten die zijn

aangegeven. Neem een sehaalfaetor van 0.5 dan past een knoop

punt in ieder geval in een kader van 14*14 em en zullen in

het netwerk geen overlappingen optreden.

De volgorde waarin de knooppunten worden geplot is gebonden

aan de volgende overweging:

In het geval van meerdere knooppunten op een pagina wordt bij

de eerste aanroep van POTSIC een factor SI-stroombreedte!in

tensiteit bepaald die bij de volgende aanroepen gehandhaafd

blijft. Plot daarom eerst het knooppunt waarbij een maximale

intensiteit optreedt die ongeveer het gemiddelde is van aIle

optredende intensiteiten. Dan is men verzekerd van een goede

lay-out.

P(6)--30; CALL POTSIC(P,REP);

p(6)--90; CALL POTSIC(P,REP);

CALL POTSIC(P,REP);

NETW: PROCEDURE OPTIONS(MAIN);

DECLARE (P(lO),REP) FLOAT;

P-O.O; REP-I;

P(1)-60; P(2)-60; P(3)-7; P(4)-lO;

P(8)=4; CALL POTSIC (P,REP);

REP-REP+l; P(3)=22; P(4)-36;

REP-REP+l; P(3)-5l; P(4)-s3;

REP-REP+l; P(3)-sl; P(4)-lo;

CALL PVMAIN (OEO,OEO,'9');

END NETW;

p(s)-O.s; P(6)-O.O;

Opmerkingen.

- Hier is geen rekening gehouden met de stand van letters en

eijfers ( de variabelen P(9) en P(lO) ).

- De P_waarden kunnen natuurlijk ook vanaf datakaarten ingele

zen worden.
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P:>TSOC: PROCEDURE (P);

/* PROCEDURE 'PJTSOC' PLOT DE VERKEERSSTROftEN OP EEN KNOOPPUNT
VAN THEE WEGEN DIE ELKAAR LOOORECHT KRUISER - DE BREEOTE VAN DE
SrROMEN IS MAAr~EVEND VOOR DE VERKEERSINTERSlrEITEN (UITGEORUKT
IN P.A.E- PEn JUR) - DEZE INTENSITEITEN WOROE8 PER STROO~ VERaELO.

P(l) : BOVENLIMIET PLOTPAGINA X-BICHTING (OEFAULTW: 28EO)
P (2) : BOVENLIMIEr PLOTPAGINA I-RICaTING (OEFAULTW: 3El)
P (3) : X-CO:>ROINAAT CENTBUMPUNT (OEFAULTW: 12EO)
P (lJ) : Y-COJROINAAT CENTRUMPUNT (OEFAULTW: 16EO)
P (5) : SCHA~LFACTOR GEHELE FIGUOR (OEFAULTW: lEO)
P(6) : ABSOLUTE CIJFEnHOOGTE (SCHAALONAFHANItELIJK) (DEFAULT": 28-1) */

DECLARE (D{12),I,S5,S6,S7,S8) FIXED;
DeCLARE (A(12),X,Y,Sl,S2,S3,SlJ,Xl,X2,Y1,Y2,R1,B2,R3,R4,SI,101,101,102,

Y02,XJ3,Y03,X04,Y04) FLOAT;
DECLARE (B(4),BV,BP,P(6),T,TV,TL) FLOAT;
DECLARE E(16) :aARACTER (4);
DECLARE C(16) PICTUBE 'ZZZ9' DEFINED E;
DECLARE NAA!! CflARACTER (12);
DECLARE TXT CHARACTER (8);
DECLARE TELNR :flARACTER (12);
DECLARE TELTYO caARACTER (36);
DECLARE DUM CH~RACTER (8);

GET EDIT (D) (F (lJ) ) ;
GET EDIT (DUM) (A (8»;

1* ZET BOVENLI!IETEN PLOTPAGINA,CENTBUMPUNT,S:BAAL1ACTOB,CIJFERHOOGTE*/
IF P(l)=O THEN P(1)=28;
IF P(2)=0 THEN P(2)=30;
CALL PVMAIN (P(l) ,P(2) ,'1');
IF P(3)=O THEN P(3)=12;
IF P(lJ)=O THEN P(4)=16;
CALL PVMAIN (P(3),P(4),'4');
IF P(5)=0 THEN P(5)=1;

ELSE CALL PVMAIN (OEO,P(5),'7 f );

IF P(6)=0 THEN B(4)=0.2/P(5);
ELSE B(4)=P(6)/P(5);

BV=3 e 5.B(4); 81?=0-5*B(4); TV=1-3.B(4); TL=2*BV/P(5);

/. BEPALING FA:rOR SI=STROOMBREEOTE/INTENSITEIT -
CRITERIUM: ~AXIMOMBREEDTE VAN DRIE SAftERGEVOEGDE STROMEN IS 2.5Ca */

51=0 (1) +0 (2) +0 (3); S2=0 (4) +0 (5) +0 (6) ;
53=0 (7) +0 (8) +D(9); 54=0 (10) +0 (11) +0 (12);
55=0(3)+0(5)+0(1); 56=0(6)+0(8)+0(10);
S7=0(1) +0 (9) +D(11); 58=0 (2)+0 (4)+0(12);
Sr=2e 5/MAX(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8) ;

I. STROOMBREEOfEN IN ARRAY A EN INTENSITE1TBN 1M ABRAY C */
A=SI*O;
OJ 1=1 TO 12; C(I)=O(1); END;
C(13)=S7; C(14)=S5; C(15)=S8; C(16)=S6;



/* PLOT BINNENSrE RECHTE LIJNER VAN REC8TDOOB~lARDE STROMER EN
BINNENSTE CIRKELBOGEN VAN LINKSAFGAANDE STROMER (GESLOTEN FIGUUn) ./
CALL CIRCLE (-1EO,-7EO,OEO,9El,95E-l);
CALL PVMAIN (7g0,25E-l, '2');
CALL CIRCLE (7Ea,-7EO,9E1,18El,95E-l);
CALL PVMAIN (-25£-1,7£0,'2');
CALL CIRCLE (7EO,7EO,18El,27El,95E-1);
CALL PVMAIN (-7£O,-25E-1,'2');
CALL CIRCLE (-lEO,7EO,-9El,OEO,95E-1);
CALL PVMAIN (25E-1,-7EO,'2');

/. PLOT BUITENSTE RECHTE LIJNEN VAN RECHTDOORGAANDE STROMER EN
BINNENSTE CIRKELBOGEN VAN BECHTSAFGAANDB STRO!EN (GESLOTEN FIGDUR) *(
X1=2-5+A(2); 11=-2-5-A(11); 12=-2-5-1(8); f2=2 e S+A(5);
IF (A (2) <=A (11) THEN DO;

Rl=4-5-A(11); X01=ll+Rl;
CALL CIRCLE (101,-7EO,18E1,9E1,81); CALL PVMAIN (7EO,Yl,'3');

END;
ELSE DO;

R1=4-5-A (2); fOl=Y1-81;
CALL CIRCLE (7EO,Y01,18Bl,9El,R1);

END;
CALL PVMAIN (-lEO,I1, '2');
IF (A (11) <=A (8) THEN DO;

R2=4-5-A(8); 102=Yl-R2;
CALL CIRCLE (-7EO,Y02,9El,OEO,R2); CALL PVMAIN (12,-7EO,']');

END;
ELSE DO;

R2=4-5-A (11); 102=12-R2;
CALL CIRCLE (102,-7EO,9E1,OEO,R2);

END;
CALL PVMAIN (X2, 7EO,' 2') ;
IF (A(8)<=A(5») THEN DO;

R3=4 e 5-1(5); 103=12-R3;
CALL CIRCLE (103,7EO,OEO,-9E1,83); CALL PVftAIR (-7EO,Y2,'3');

END;
ELSE DO;

83=4 e 5-A(8); 103=Y2+R3;
CALL CIRCLE (-7EO,103,080,-9El,R3);

END;
CALL PVMAIN (7Ea,12,'2');
If (A (5) <=A (2) J THEN DO;

84=4-5-A(2); Y04=12+R4;
CALL CIRCLE (7EO,104,27E1,18El,R4); CALL PV"AIN (11,7EO,'3');

END;
ELSE DO;

R4=4-5-A(5); 104=Xl+R4;
CALL CIRCLE (X04,7EO,27E1,18El,84);

END;
CALL PVMAIN (Xl ,-7EO, '2 ') ;

/. PLOT BUITENSTE CIRKELBOGEN VAN LINKSAFGAANDE STROMER, BUITEHSTE
CIRKELBOGEN VAN BECHTSAFGAANDE STROMEN MET Evr- AARVULLENDE ~IJNEB,

S:HRIJFT WAARDER EN PIJLEN BIJ */



/* WAARDEN EN PIJL INGAANDE 5TROMER Olt BICHTING ZUID ./
T=O·O;
IF 5I*51<4*B(4) THEN T=TV;
B(1)=2 e 5+BP-A(3)/2-T; B(2)=-8-2.BY; B(3)=90;
Cb.LL PV5YMB (B, 100B,C (3»;
B(1)=2 e 5+BP+A(2)/2; B(2)=-8-BV;
Cb.LL PV5YMB (B, 1OOB,C (2» ;
B(1)=B(1)+(A(1)+A(2»/2+T; B(2)=-8-2*BV;
CA.LL PV5YMB (B,100B,C(1»;
CALL TRIANG (25E-l-A(3),-77E-l,OEO.51.51);

.Rl=R1-A (1);
IF (A (2) '<=A (11» THEN DO;

CALL PVllIAIN (lC1+A(1),-7EO.'2');
CALL CIRCLE (X01,-7EO,18El,9El,Rl); CALL PVMAIR (7EO,Il-A(1),'~');

END;
EL5E DO;

CALL PVMAIN (lC1+A(1),Y01,'2'):
CALL CIRCLE (7EO,Y01,18£1,9El,R1);

END;
C~LL TRIANG (7EO,-25E-l+A(9),-9E1,51.57);
B(1)=8-S; B(2)=-2eS-BP+(A(9)-A(1)-A(11»/2; 8(3)=OeO;
CALL PV5YMB (B, 1OOB,e (13» ;
C~LL CIRCLE (7EO,7EO,27El,18El,95E-l-A(9»;
CA.LL PVMAIN (-25E-l+A (9) ,77&-1,'2');

/* WAARDRN EN PIJL INGAAND& STROMER UIT BleBTING NOORD */
T=OeO;
IF 5I.53<4*B(4) THEN T=TV;
B(l) =-2.S+BP+A(9) /2+T; B(2)=8+BV; B (3)=90; .
CALL PV5YMB (B, 100B,e (9» ;
B(1) =-2 -5+BP-A (8) /2; B(2) =8;
CALL PV5YMB (B, 100B,C (8» ;
B(1)=B(1)-(A(7)+A (8»/2-T; B(2)=8+BV;
CALL PV5YMB (B, 100B,C (7» ;
CALL TRIANG (-25&-1+A(9),77&-1,18E1,5I.53);

R3=R 3- A (7) ;
IF (A (8) <=A (S» rHEN DO;

CALL PVMAIN (X2-A(1),1EO,'2');
CALL CIRCLE (103,1EO,OEO,-9El,B3); CALL ~Y!AIR (-7&0,Y2+1(7),'2');

END;
ELSE DO;

CALL PVMAIN (12-A(7),Y03,'2');
CALL CIRCLE (-7EO,Y03,OEO,-9El,R3);

EN.D;
CALL TRIANG (-1EO,25E-l-A(3),9El,51.S5);
B(1)=-8-S-BV; B(2)=2 eS-BP+(-A(3)+A(5)+A(1»/2;' B(3)=0-0;
CALL PVSYMB (B, 100B,C (14» ;
CALL CIRCLE (-7EO,-7EO,9El,OEO,95E-l-A(3»;
CALL PVMAIN (25E-l-1(3),-77E-1,'2');



'. WAARDEN EN PIJL INGAANDE STROMER UIT RICHTIRG OOST ./
'=0 eO;
F SI.S2<4.B (4) THEN T=TV;
(1)=8+BV; B(2)=2 e 5-BP-A(6)/2-T; B(3)=0-0;
ALL PVSYMB (B,100B,C(6»:
(1)=8; B(2)=2 e 5-BP+A(5)/2;
ALL PVSYMB (B, 100B,C (5»;
(1) =8 +BV i B (2) = B(2) + (A (4) +A (5) ) /2+T;
ALL PVSYMB (B, 100B,C (4» ;
ALL TRIANG (71E-l,25E-l-A(6),9El,SI.S2);

IJ=R4-A (4) ;
F (A(5)<=A(2» THEN DO;

CALL PVMAIN (JEO, Y2+A (4) , '2') ;
CALL CIRCLE (7EO,Y04,27El,18El,R4); CALL PVS1IN (ll+A(4),780,'2');

END;
ELSE DO;

CALL PVMAIN (104,Y2+1(4),'2');
CALL CIRCLE (I04,7EO,27El,1881,R4);

END;
ALL TRIANG (25E-l-A(12),7EO,OEO,SI.S8);
(1)=2 e 5+BP+(1(4)+A(2)-A(12»/2; B(2)=8-5; B(3)=90;
ALL PVSYMB (B, 100B,C (15» ;
lLL CIRCLE (-7EO,7EO,OEO,-:9El,95E-l-A(12»;
ALL PVMAIN (-17E-l,-258-1+1(12),'2');

~ WAARDEN EN PIJL INGAANDE STROM8R UIT BICHTING WEST */
=0-0;
F SI.S4<4*B(4) THEN T=TV;
(1)=-8-2*BV; B(2)=-2e 5-BP+A(12)/2-T; B(3)=0-0;
ALL PVSYMB (B, 100B,e (12»;
(1)=-8-BV; B(2)=-2 e 5-BP-A(11)/2;
ALL PVSYMB (B, 1OOB,e (11» ;
(1)=-8-2*BV; B(2)=B(2)-(A(10)+1(11»/2+T;
ALL PVSYMB (B, 100B,C (10» ;
ALL TRIANG (-17E-l,-25E-1+A(12),-9E1,SI.S4);

2=R2 - A (1 0) ;
F (A (11) <=A (8» THEN DO;

CALL PVMAIN (-780,Yl-A(10),'2');
CALL CIRCLE (-1EO,Y02,9E1,OEO,R2); CALL PVMAIB(X2-A(10),-7EO,'2');

END;
ELSE DO;

CALL PVMAIN (X02,Yl-A(10),'2');
CALL CIRCLE (I02,-780,9El,OEO,R2);

END;
ALL TRIANG (-25E-1+A(6),-7EO,18El,SI.S6);
(1)=-2 e 5+BP+(A(6)-A(8)-A(10»/2: B(2)=-8-5-BV; B(3)=90;
ALL PVSYMB (B, 100B,C (16» ;
ALL CIRCLE (7eO,-780,18El,9E1,95E-l-A(6»;'
ALL PVMAIN (778-1,25E-1-1(6),'2');



1* PLOT STRAATNAMEN *1
GET EDIT (NAAM) (A (12) ) ;
B(1)=-2; B(2)=-10-TL; B(3)=OeO; 8(4)=Oe4;
CALL PVSYMB (B,1100B,NAAM) i
GET EDIT (N1A8) (A (12) ) ;
B(1)=6; B(2)=-~-2;

CALL PVSYMB (B,1100B,S1A8);
GET EDIT (BAAM) (A (12) ) ;
B(1)=-2; B(2)=g e 6+TL;
CALL PVSYMB (B,1100B,91A8);
GET EDIT (HAAM) (A (12) ) ;
B(1)=-10; B(2)=-0.2;
CALL PVSYMB (B,ltOOB,IAAM) i

/* PLOT TELLIN3~EGEVENS *1
B(1)=-9 9 5; B(2)=-11 e 6-TL; B(3)=OeO;
TXT='TELLING';
CALL PVSYMB (B,1000B,TXT);
GET EDIT (TELRR) (A (12» ;
B (1) =-6 -5 i
CALL PVSYMB (B, 1100B, TELNB) ;
TXT='TELUREN';
B(1)=-1 9 5; B(lJ)=0.3;
CALL PVSYMB (B,1000B,TXT);
GET EDIT (TELTID) (A (36) ) ;
B(1) =1.1;
CALL PVSYMB (B,100100B,TELTID);

GET EDIT (DUM) (A (8»;
CALL PVMAIN (OEO,lEO,'1');
CALL PVMAIN (P(1)-P(3),-P(4),'8');

END POTSOC;



DEFAULTWAARDE
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PJTSIC:PROCEDURE (P,REP);

/* PROCEDURE 'POTSrC' PLOT DE VERKEERSSTROMEN OP EEN KHOOPPUNT VAN TWEE
WEGEN WAAnEIJ rWEE WEGGEDEELTEN IN ELKAARS VERLEN~DE LI~GEN EN DE
OVERIGE TWEE ONDER WILLEKEURIGE HORKEN VERLOPEK •

ELEMENT DErEKENIS
REP ITERATIEV!RIABELE
P(l) BOVENLIMIEr PLOrPAGINA X-BICRTING
P(2) BOVENLIMler PLOTPAGINA y-nICHTING
P(3) X-COOP-DINlAr CENTRUMPDNT
P(4) Y-COORDINAAT CENTRUMPUNT
P(5) SCHAALFACfOR GEHELE FIGUUR
P(6) ROTATIE ASSENSTELSEL OM 'CENTRUMPUNT
P(7) ABSOLUTE :IJFERHOOGTE [SCHAALONAFHANKELIJK)
P(8) AANTAL PLOrJES PER PAGINA
peg) CONSTANTE VOOR STAND LETTERS EN CIJFER5 HORIZONTAAL
P(1~CON5TANTE VOOR 5TAND LETTER5 EN CIJFERS VERTICAAL

DECLARE (D(14),5(8» FIXED;
DECLARE (A (20), B (4), P (10), REP) FLOAT;
DBCLARE E (16) ::HARACTER (4);
DECLlRE C(16) PICTURE 'ZZZ9' DEFINED E;
DECLARE (SF,I,:1,C2,:3,C4,CS,C6,X,Y,D13,D14,VOR,VQL,VBR,VDL,LH,LV,L,R,

J,TH,XM,YM,XB,rD,Hl,H2,Vl,V2,PN,pr,TV) FLOAT;
DECLARE (Xl,X2,X3,X4,XS,X6,XJ,X8,X9,Xl0,Xl1,X12,X51,X61,XJ1,Xa1,X91,5G,

Xl0l,1111,X121,Yl,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,SI,XOF,YOF) FLOAT;
DE:LARE (TXT,DUM_1) CHARACTER (8);
DECLARE NAAM CB~RACTER (12);
DECLARE TELNR ::aARACTER (12);
DECLARE rELTYD CHARACTER (36);
DECLARE DUM_2 :HARACTER (56);

GET EDIT (D) (F(4) ) ;

/* ZEr BOVENLI~IETEN PLOTPAGINA,CENTRUMPUNT,S:HAALFAcrOR,BOTATIE EN
CIJFERHOOGTE */

IF P(l)=O THEN P(1)=28;
IF P(2)=O THEN P(2)=30;
CI\LL PVl1AIN (P(1),P{2),'l');
IF P(3)=O THEN P(3)=11 a S;
I~ P(4)=O THEN P(4)=1S;
CALL PVMAIN (P(3),P(4),'4');
IF P(S)=O THEN P[S)=l;
IF P(5) ...=lJP(6~ ... =0 THEN CALI. PVMAIH (P(6),P(S),'J');
IF P(7)=O THEN B(4)=Oa2/p(5);

ELSE B(4)=P(7)/P(S);

/* BEPALING FA:rOR 5I=5TROOMBREEDTE/INTEN5ITEIT -
CRITERIUM: HAXIMUMBREEDTE VAN DRIE SAMERGEVOEGDE srnOMEN 15 2CH */

5(1)=D(1)+D(2)+D(3); 5(2)=D(4)+D(5)+D(6);
5(3)=D(J)+D(B)+D(9); S(4)=D(10)+D(11)+D(12);
5(5)=0(3) +D(5)+D(J); 5(6)=D(6)+D(8)+D(10);
S (7) =0 (1) +0 (9) +0 (11); 5 (8) =D (2) +D (4) +D (12) ;

IF REP=lJP(8)=0 rBEN DO;
SI=21MAlC (S (1),5 (2),5 (3),5 (4),5 (5),S (6~,5 (7),5 (8) ;
XOF=OaO; YOF=O.O;

END;



1* STROOMBnEEOf~N IN ARRAY A - INTENSITEITEN IN ARnAI C */
DO 1=1 TO 12; A(I) =SI*D (I); END;
DJ 1=13 1'0 20; A(I) =SI.S (1-12); ENO;
DJ 1=1 TO 12; : (I) =0 (I); END;
C(13)=S(7); C(14)=StS); C(1S)=S(8); C(16)=5(6);

I. BEREKENING CONSTANTEN *1
C1=TAND(0(13»; C2=TAND(D(14»; D13=AB5(0(13»; 014=18S(0(14»;
C3=SIND(D(13»; C4=SIND(D(14»; C5=COSO(0(13»; :6=:050(0(111»;
VJR=A (2) ICOSD (0 (14» ; VOL=A (8) ICOSD (0 (1lJ» ; DMA=MAX (D13, 014) ;
VBH=A (2) /COSD (0 (13»; VBL=A (8) /COSD (0 (13» ; OMI=MIN (013,D111) ;
SF=B(4)/2; SG=3-5*B(4); TV=1-3.B(4);
81 =p (9) .B (4); H2=P (9) .3-5.B (4) ; PN=P (9) .180;
V1=P(10).B(4); V2=P(10) *3-5*B(4); PT=P(10).18J;

't. LAY-OUT CRIfERIUM: LENGTEN HOOFDSTROMEH AFHANKELIJK VAN OE HOEKEN
WAARONOER DE WEGER ELKAAR KRUISEN .1

L8=6;
IF (D (13) >=0&0(14) >=0) 1(0 (13) <=0&0 (14) <=0) THEN 00;

IF DMI>0&OMA>20 THEN L8=6-S;
IP 013>20&0111>20 THEN IF 013<=30&014<=30 THEN ~H=7;

EI:.SE ~B=7-S;

. ENO;
E~SE IF D13>15&D14>1S THEN ~H=5-S;

Y3=-~H*C6-4*TAND (013) -A (11) ;
Y5=LH.CS+4.TAND (014) +A (5) ;

/. BEREKENING ~AY-OU1' AFHANKELIJKE COOROINATE~ .1
IF 0(14»0 THEN DO; X3=-LH-(2+A(10}+A(11»*C2;

X4= LH-(2-A(9}}.C2;
END;

ELSE 00; X3=-LH-(2-A(12»*C2;
X4= LH-(2+A(1)+A(11».C2;

END;
IF D(13»O THEN 00; X1= LH+ (2+A (4) +A (5» .Cl;

X2=-~H+(2-A{3»*C1;

END;
ELSE 00; X1= LH+(2-A(6».C1;

X2=-LB+ (2+A (5) +A (7» .C 1;
ENO;

/. BEREKENING VASTE COORDINATEN */
Y1=-2; Y2=Y1-!\ (11); Y4=2; YS=Y4+A (5) ;
X5=2+Y6*C1; X5=ls+vnn; X7=-2+Y6.C1; 18=17-V8L;
X9=-2+Y3*C2; X10=X9-VOL; X11=2+Y3.C2; X12=X11+VOR;
X51=2+2.C1; X51=X51+VBR; X71=-2+2.C1; X81=I71-VB~;

X91=-2-2.C2; X1)1=X91-VOL; X111=2-2.C2; 1121=X111+VOR;

/* PLOT STnOOM DIT WESTELIJKB BICHTING MET HIERVAN AFGESPLITSTE EN
BIERAAN 1'OEGEVJEGDE AFSLAANDE STROMEN ./
~=-X3-X71~

I. LINKSAPGAANOE STROOM WEST-Noonn */
CA~L BOGEN (X3,Y1,X5,Y6,L,D(13) ,A(12»;
CA~L PVMAIN (X3-7E-1,Y1+A (12) ,'2');
CALL PVMAIN (lC3,Y1,'3'); CALL PVMAIN (111,11,'2');
~=X4+XS1;

-.



B(3)=P(9).180;

1* LINKSAFG~~NDE STROOM HOORD-OOST *1
CALL BOGEN (X4,Il,X7,Y6,L,D(13),A(9»;
CALL TRIANG (n,Il+A(9),-9El,A(19»;
B(1)=X4+1-S+112; B(2)=Y2+(A(9)+A(11)-A(1»/2-SF+1I1;
CALL PVSYMB (13,100B,C(13»;
L=X4-X121+A (11) .:2;

1* RECHTSAF~AANDE STROOM ZOID-OOST *1
CrtLL BOGEN (X4,Y2,X12,Y3,L,D(14) ,A(1»;
CALL PVMAIN (X3,12, '2');
L=Xl0l-X3-A(11)*:2;

1* RECHTSAF3AANDE STROOM WEST-ZOID *1
C~LL BOGEN (X3,Y2,Xl0,Y3,L,D(14),A(10»;
CALL PVMAIN (X3-1E-l,Y2-A(10) ,'2');
CALL TRIANG (13-7E-l,Y1+A(12),-981,A(16»;
f:O-O;
IF A(16)<4*B(4) THEN T=TV;

1* WAARDEN INGAANDE STROMEN OIT RICHTING WEST *1
B(1)=13-1-S-2*53+H2; 8(2)=Yl+A(12)/2-SF+T+81;
CALL PVSYMB (B,100B,:(12»;
B (1) =B (1) +SG; B (2) =Y2+A (11) 12-SF+Hl;
CALL PVSYMB (D,100B,: (11»;
B(l)=B(l)-SG; B(2)=Y2-A(10)/2-SF-T+81;
CALL PVSYMB (13, 100B,:: (10» ;

I. PLOT STROOM OIT OOSTELIJKE RICHTING MET HIERVAN AFGESPLITSTE EN
HIERAAN TOEGEVJEGDE AFSLAANDR STROMEN *1
L=- X2- X91 ;

1* LINKSAFGAANDE STROOM ZUID-WEST *1
CALL BOGEN (X2,Y4,Xl1,Y3,L,D(14),A(3»;
:ALL PVMAIN (X2,Y4,'3'); CALL PVMAIN (Xl,14,'2');
L=Xl+Xlll;

1* LINKSAFGAANDE STROOM OOST-ZUID *i
CALL BOGEN (X1,I4,X9,Y3,L,D(14),A(6»;
CALL PVMAIN (X1t1E-l,Y4-A(6),'2');
CALL TRIANG (Xl+7E-l,Y4-A(6),9El,A(14»;
C~LL PVMAIN (Xl,YStA(4),'2');
r=o-o;
IF A(14)<4*B(4) THEN T=TV;

1* WAARDEN INGAANDE STROMEN OIT RICHTING O)ST *1
B(1)=X't'eS+SGtH2; R(2)=YS+A(4)/2-SF+T+Hl;
CALL PVSYM8 (B, laOB,C (4»;
B(l)=B(l)-SG; B(2)=Y4+A(S)/2-SF+Hl;
CALL PVSYMB (B,100D,C(S»;
B(l)=B(l)+SG; B(2)=Y4-A(6)/2-SF-T+Hl;
CALL PVSYMB (8,100B,::(6»;
L=X1-X61-A(S)*:1;

1* RECHTSAF;AANDE STROOM OOST-NOORD *1
CALL BOGEN (Xl,15,X6,Y6,L,D(13) ,A(4»;
CALL PVMAIN (Xl,IS,'3'); CALL PVMAIN (12,15,'2');
L=X81-X2+A(S)*:1;

1* RECHTSAF3AANDE STROOM NOORD-iEST *1
CALL BOGEN (X2,15,X8,Y6, L,D(13),A(1»;
CALL TRIANG (X2,Y4-A(3) ,9£1,A(17»;
B(1)=X2-1-S-SGta2; B(2)=Y4+(A(S)+A(1)-A(3»/2-SF+Hl;
CALL PVSYMB (B, 100B,c (14) ;



1* PLOT RECaTDOORGAANOE STROOM VAN NOORD MAAR ZUID *1
CALL PVMAIN (11,16,'3');

1* BINNENBEGRENZING nOOFDSTROOM *1
IF D(13) ...=D(14) raEH DO; CALL PVMAIN (X71,2&0,'2');

TH=90+(D(14)-D(13»/2;
L=2/C5;
R=L*TAND(TH);
XM=-2+R*COSD(D(13) +TH-90) ISINO (TH) ;
YM=-R*SIND (0 (13) +TU-~ 0) 151 NO (ra) ;
CALL CIRCLE (XM,YM,13El-0(13) ,18El-D(14) ,11);

END;
C!LL PVMAIN (X9, 13,' 2') ;
X=X9+A(6)/C6;

1* UITGAANOE PIJL *1
IF 0(14»0 THEN DO; CALL PVMAIN (X,Y3,'3');

X=X-A(10)*C2*C4;
I=Y)-1(18)*C2.C6;
CALL PVMAIN (X,Y,'2');
CALL TRIANG (X,Y,18El-014,A(1B»;

END;
ELSE DO; CALL TRIANG (X,I3, 18El+D14,1 (18» ;

X=Xl0-A(10)/C6;
CALL PVMAIN (X,Y3,'2');

END;
LV=A(18).1-6+1+SG-V2;

1* TOTAALWAAROE *1
B(1)=Xl0+{A(6)+A(8)-A(10»/2+SF-Vl-C4.LV; B(2)=Y]-C6*LV;
B(3)=90-0(14)-~r;

CALL PVSYMB (B, 100B,C (16» ;
CALL PVMAIN (Xl:>,Y),'3');

1* BUITENBE;RENZING HOOFDSTROOM*I
IF D(13)-w=D(14) raER DO; XB=-2-L.C4-A(8)*C6;

YB=-L.C6+A(O).C4;
CALL PVMAIN (XB,18,'2');
IF XM>O THEN J=l; EL5E J=-l;
R=R+J.A (8) ;
CALL CIRCLE (XM,YK,13El-0(14),18El-D(13),R);

END;
CALL PVMAIN (XB,Y6, '2');
X=X7+A(9)/C5; CALL PVHAIN (X,Y6,'3');
X=X+9E-l.C3; Y=Y6+9E-l.C5; CALL PVMAIN (1,1,'2');

I. INGAANDE PIJL *1
CALL TRIANG (X,I,18El-D(13),A(15»;
X=XB-A(7)/C5; CALL PVMAIN (1,16,'2');
T=O-O;
IF A(15)<4.B(41 rHEN T=TV;

I. WAABDEN INGAANDE STROMER *1
LV= h7+SG+V2;
B(1)=X7+A(9)/2+SF-Vl+LV.C3+T; B(2)=Y6+C5*LV; B(3)=90-D(13)+PT;
CALL PVSYMB (D, 1OOB,C (9» ;
LV= (A (8) +A (9» /2; LH=Cl.LV;
B(1) =B (1) -LV/CS+:3. (LH-SG); B (2) =B (2) +C5* (LH-SG);
CALL PVSYMB (8,100B,C(8»;
LV=(A(7)+A(B»/2; LH=Cl.LV;
B(1) =B (1) -LV/C5+C3. (LR+SG) -T; B (2) =B (2) +:5. (!.ll+SG) ;
CALL PVSYMB (B, 100B,: (7» ;



It PLOT RECBTDJORGAANDE STROOM VAN ZUID HAaR ~OORD *1
C~LL PVMAIN (X5,Y6,'3');

/. BINNENBE~RENZING HOOFD5TROOM ./
IF D(13).,:D(14) THEN DO; CALL PVMAIN (XS1,2EO,'2');

R=R-J.A (8) ;
XM=XM+4;
CALL CIRCLE (XM, Y!,13E1-D (13) ,18E1-D (1') ,i) ;

END;
CALL PVMAIN (Xll,Y3,'2');
X=X11-A (3)/C6; :ALL PVMAIN (X,Y3,'3');
X=X-9E-1.C4; r=Y3-9E-l.C6; CALL PVMAIN (X,Y,'2');

/. INGAANDE PIJL ./
CALL TRIANG (X,Y,OEO-D(14),A(13»;
X=X12+A (1)/C6; :ALL PVMAIN (X,Y3,'2');

~ T= 0 -0;
IF A(13)<4*B(4) THEN'r=TV;

/. WAARDEN INGAANDE STROMEN */
LV=1.7+2*SG-V2;
B(1)=X11-A(3)/2+SF-Vl-LV*C4-T; D(2)=Y3-:6.LV; B(3)=90-D(14)+PT;
CALL PVSYMB (B,100B,C (3» ;
LV=(A(2)+A{3»/2; LH=C2.LV;
B (1) =B (1) +LV/C5+:4. (-LH+SG); B (2) =B (2) +C6. (-r.H+SG);
CALL PVSYMB (B,100B,C(2»;
LV= (A (1) +A (2» 12; LH=C2.LV;
B{l)=B(l) +LV/C6-C4.(LH+SG) +T; B(2)=B(2)-C6.(~H+SG);

CALL PVSY~B (B, 100B,C (1» ;
I. BUITENBE3RENZING HOOFDSTROOM*I

CALL PVMAIN (X12, Y3,' 3');
IF D(13).,=D(14) THEN DO; XB=2-L*C4+A(2).C6;

YB=-L.C6-A(2).C4;
CALL PVMAIN (XB, YB,' 2') ;
R=R-J.A(2);
CALL CIRCLE (XM, YM,13El-D (14) ,1881-0 (13) ,R);

END;
CALL PVMAIN (X5,Y6,'2');
X=X5-A (12) IC5;

I. UITGAANDE PIJL *1
IF 0(13»0 THEN DO; CALL PVMAIN (X,Y6,'3');

X=X+A(20).Cl.C3;
Y=Y6+A(20).Cl.C5;
C11 LL P VI1A IN (X, Y, , 2') ;
CALL TRIANG (X,Y,-D13,A (2J»;

END; ,
ELSE DO; CALL TRIANG (X, Y6, D13, a (~) ) ;

X=X6+A (4) IC6;
CALL PVMAIN (X,Y6,'2');

END;
I. TOTAALWAARDE *1

LV=A(20).1.6+1+V2;
B(1)=X5+(A(2)+A(4)-A(12»/2+SF-Vl+C3.LV; B(2)=Y6 t CS.LV;
B(3)=90-D(13)+pr;
CALL PVSYMB (B,100B,C (15»;



1* PLOT STRAATNAMEN *1
GET EDIT (NAAMI (A (12»;
R ( 1) = (X 5 +X7) 12. :> • 2 +P ( 10) • (4 *C3- 0.4) ; B (2) = Y6. 4d' ( 10) ;
B(3)=90-D(13)+~f; B(4)=Oe4;
CALL PVSYMD (B,1100B,NAAM);
GET EDIT (NAAM) (A (12»;
B ( 1) = ( X2+X3) 12- 4+4. P (9); B (2)=- 0 - 2+P (9) *0 -4 ; B (3) =PN;
CALL PVSYMB (B, 110013, NAUl) ;
GET EDIT (NAAM) (A (12»;
B ( 1 ) :: (X 9 +X 11 ) 12 +J .2- 4.C4+P ( 10) * ('I. C4- 0 • 'I) :
B (2) =Y3+4.C64o (~(1 0) -1); B (3) =90-0 (14) +Pf;
CALL PVSYMB (B,1100B,NAAM);
GET EDIT (NAAM) (A (12) ) ;
E(1)=(Xl+X4)/2+4.P(9); B(2)=-0-2+p(9).Oe4; B(3)=PN;
CALL PVSYMB (B,1100B,NAAM);

1* TERUGBRENGEN XOORSPR,YOORSPR,XMULT,YMULr,ROT NAAR INITIELE WAARDEN*I
IF P(5) ....=11P(6).,=0 THEN CALL PVMAIN (OEO,1EO,'7');

/* PLOT TELLINGGEGEVENS *1
IF REP=P(S) IP(3)=0 THEN DO; B(l)=-P(3); B(2)=-P(4); 8(3)=0; B(4)=Oe35;

TXT='TELLING';
CALL PVSYMB (B, 1000B,TXT);
GET EDIT (TELNR) (A(12»;
B (1) =B (1) +2-5;
CALL PVSYMB (13, 1100B,fELNR) ;
8(1)=B(1) +5;
TXT='TELUREN';
CALL PVSYMB (E, 1000B,TXT) ;
GET EDIT (TELTYD) (A (35» ;
B (1) =B (1) +2-5;
CALL PVSYMB (B,100100B,TELfYD);
GE'l' EDIT (DUI1_1) (l (8) ) ;
CALL PVMAIN (P(1)-P{3),-P(4),'SI);

END;
ELSE DO; GET EDIT (DUM_2) (A (56» ;

XOF=XOF+P (3); Y)F=Y:JF+P (4) ;
CALL PVMAIN (XOF,YOF,'6');

END;

END POTSIC;



BOGEN: PROCEDURE (XI,YI,XJ,YJ,L,THETA,AA);

/* 'BOGEN' PLOr TiEE CONCENTBISCHE CIRKELEOGEN MET Evre AANSLUITENDE
LIJNSTUKKEN - DEZE SUBROUTINE WORDT AANGEROEPEN IN DE ROUTINE
'POTSIC' VOOR HET PLOTTEN VAN OE AFSLAIROE STROMER */

/* (XI, YI) EINDPUNT OP HORIZONTALE LIJN
(XJ,YJ) PUNT OP SNIJDENOE LIJB
L LENGTE HOBIZONTAAL LIJNSTUK TUSSEN EINOPUNT EN SHIJPURT
THETA HOEK VAN SNIJOERDE LIJR MET VERTICAIL
AA BREEDTE STROOM */

DECLARE (XI,lI,XJ,lJ,YM,XK,XL,YL) PLOAT;
DECLARE (R,L,AA,S,C,THO,THF,T,U,V,W,Z) FLOAT;
DECLARE (THETA,rS) FIXED;
'fB=ABS (THETA); S=SIND (TH); C=COSD (TH) ;
iF X1>O THEN 00;

U=1;
IF lJ>YI THEN IP THETA>O THEN DO;T=1;W=1;Z=-1;V=-1;

THO=270;THF=180-TH;
END;

ELSE DO;T=1;W=-1;Z=1;V=1;
TBO=270;THF=180+TH;

END;
.ELSE IF THETA>O THEN DO;T=-1;W=-1;Z=-1;V=1;

THO=90;THF=180-TH;
END;

ELSE DO;T=-1;W=1;Z=1;V=-1;
THO=90;THF=180+TH;

END;
ERD;

ELSE DO;
U=-1 ;
IF lJ>lI THEN IF THETA>O THEN DO;T=1;W=1;Z=1;V=1;

THO=-90;TBF=-TH;
END;

ELSE DO;T=1;W=-1,Z=-1;V=-1;
THO=-90;THF=TH,

END;
ELSE IF THETA>O THEN DO;T=-1;W=-1;Z=1;V=-1;

THO=90;l'HF=-TH;
END;

ELSE DO;T=-1;W=1;Z=-1iV=1;
THO=90;THP=TH;

END;
END;

R=L*TAND(4S+V*l'H/2) ;
YM=YI+T*R;
CALL CIRCLE (XI,YM,THO,THF,B)i
XK=XJ+U.AA/C;
CALL PVMA1N (XK,lJ, '3');
XL=XI+U*(AA*C-L)+W*L*S;
YL=YI+T*L.C+Z*AA*S;
CALL PVMAIN (IL,lL, '2') i
R=R-AA;
CALL CIRCLE (XI,lM,THF,THO,R);

END BOGEN;



CIRCLE: PROCEDURE (XM,YM,THO,THF,RO) ;

/* 'CIRCLE' PLOT EEN CIRKEL OF CIRKELBOOG */
I. XM,YM MIDDELPUNT

THO HOEK BEGINSTRAAL MET POSITIEVE X-AS
THF HOEK EINDSTRAAL MET POSITIEVE I-AS
no STRAAL ./

DECLARE (XM,YM,THO,THF,BO,DTH,X,Y,TN,DR,BN,TH) FLOAT;
X=XM+aO.COSD(THO); Y=IM+RO.SIND(THO);
CALL PVMAIN(X,Y,'3');
IF THO = THF THEN DO; X=XM+RO.COSD(THF);

I=YM+RO.SIND(THF) ;
CALL PVMAIN (X,I,' 2');
RETURN;

END;
DTH=12/RO;
VERG: IF DTH>ABS(THF-THO) THEN DO; DTH=DTH/2;

GO TO VERG;
END:

TN=(THF-rBO)/DTH;
IF THF ( THO THEN DO; TN=-TN;

DTH=-DTHi
END;

N=TN+O.S; TH=T80;
DO 1=1 TO N;

TH=rH+DTH;
X=RO.COSD(TH)+XM;
Y=RJ.SIND(TH)+YM;
CALL PVMAIN(X,I,'2');

END;

END CIRCLE;



TRIANG: PROCEDURE (XO,YO,B,BR) i

1* 'TRIANG' PL)r DE TiEE GELIJKE,OPSTAANDE ZIJDEH VAN EEN GELIJKBENIGE
DBIEHOEK MET EEN TOPHOEK VAN 120 GRADEN */

1* XO,IO DASISBOEKPUNT
H HOEK BASIS MET POSITIEVE X-AS
DR LENGfE BASIS */

DECLARE (XO,YO,BB,XB,YB,Z,IT,YT,H) FLOAT;
CALL PVMAIN (XO,YO,'3";
XB=XO+DR.COSD(H) :
YB=YO+BR.SIND(H) ;
Z=DR/1.1321:
XT=XB-Z*COSD(30-0-H):
Yf=IB+Z.SIND(3J.O-H):
CALL PVMAIN (XT,YT,'2'):
CALL PVMAIN (XB,YB,'2');

END TRIANG;

)
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