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PROGRAMr1A VOOR REAL-THlE 
EXPERIMENTELE MODELBEPALING 

conversatieprogramma en eerste aanzet 
voor een organisatieprogramma 

J.A.M. Huveneers NR-702(1980-12-23) 

Samenvatting: 

Het programma voor real-time experimentele modelbepaling 
is een interaktief pakket van faciliteiten, dat de 
gebruiker in staat stelt, zonder kennis van theorieën 
en programma 1 s, experimenteel een model van een voor
handen zijnde proces te bepalen. 

Via het conversatieprogramma kan de gebruiker wijzigingen 
in het aanbod van faciliteiten aanbrengen. 
Het organisatieprogramma zorgt voor de onderlinge 
afstemming van de verschillende taken van het pakket. 
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HOOFDSTUK 1 

KENNISMAKING MET HET PROGRAMMAPAKKET 

1~1_!~1~~3~~~ 

Het afstudeerwerk, dat in dit verslag beschreven wordt, is 
gedaan in het kader van het ontwerp van een programma voor 
real-time experimentele modelbepaling. 
Dat programma wordt ontworpen ten behoeve van het methodologisch 
gerichte onderzoek in de vakgroep Systeem- en Regeltechniek 
enerzijds en ten behoeve van industriële toepassingen ander-
zijds (zie Lit.(7)). • 
Als het programma helemaal gerealiseerd is krijgt de gebruiker 
een interaktief pakket van faciliteiten aangeboden dat hem 
in staat stelt, zonder kennis van theorieën en programma's, 
experimenteel een model van een voorhanden zijnde proces te 
bepalen. 
Aan de indeling van dit verslag ligt een chronologische 
volgorde van het afstudeerwerk ten grondslag. 
De hoofdbezigheid is geweest: 
Het implementeren van een conversatieprogramma; dit is de 
initialisering van het programma voor real-time experimentele 
modelbepaling en de verwerking van de ingrepen van de 
experimentator. Het conversatieprogramma wordt besproken 
in hoofdstuk 2. In appendix B is een zeer gedetailleerde 
beschrijving van het conversatieprogramma opgenomen, die 
bestemd is voor mensen die veranderingen in de programmatuur 
willen aanbrengen. 
Hoofdstuk 3 bevat vervolgens een bespreking van het voor
lopige prograrnma voor real-time experimentele modelbepaling, 
waarin het conversatieprogramma is ingepast. 
In hoofdstuk 4 worden tenslotte enige suggesties gedaan 
ter uitbreiding van de programmatuur. 

1~g~-~E~~E~~~~!E~~!~~E 

Het voornaamste kenmerk van het programmapakket (dit is het 
totale programma voor real-time experimentele modelbepaling) 
is de leersituatie. Beginnend met weinig of geen kennis 



over het te bestuderen proces bouwt men, al experimenterend, 
de kennis op en past de experimenten aan die kennis aan. 

Dit gebeurt on-line met het proces. 
Tijdens het experimenteren kunnen de testsignalen gewijzigd 
worden aan de hand van de verworven inzichten. Voorts worden 
één of meer files opgebouwd voor latere off-line verwerking 
zoals, door SATER (zie ook Lit. (7), (8) en (9)). 

De verschillende systeemtaken worden onderscheiden in een 

overzicht in tabel 1. 

Tabel 1 

a) Organisatie 
b) Initialisering 
c) Berekening testsignaal 

d) Proces in- en uitvoer 

e) Verwerking gegevens 

f) Opslag gegevens 

g) Presentatie uitkomsten 

h) Verwerking ingrepen 

i) SATER 

De meeste taken worden gedraaid op de FDP 11/34 procescomputer. 
Voor de communicatie met het proces wordt echter gebruik 
gemaakt van een LSI-11 microprocessor. Dit laatste gebeurt 
omdat de te meten procesgrootheden steeds precies op tijd 
bemonsterd moeten worden. Wanneer de FDP 11/34 de communicatie 
met het proces zou verzorgen zou het kunnen voorkomen dat 
de bemonsteringen te laat plaatsvinden omdat op de FDP 11/34 
middels het bedrijfssysteem RSX 11-M meerdere gebruikers 
gelijktijdig aangesloten kunnen zijn, die processor-tijd 
gebruiken. 
Om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken tussen beide 
computers is gebruik gemaakt van het programma Cl\10S. Dit 
is een besturingsprogramma voor de LSI, gerealiseerd door 
T.Lammers (zie Lit.(l2)). Cl\108 zorgt ervoor dat het programma 



dat op de LSI moet draaien naar deze macroprocessor toe-
gezonden wordt. Tevens zijn er _in CMOS routines verwerkt, 
die kunnen zorgen voor uitwisseling van gegevens tussen 
twee programma's, waarvan het ene draait op de PDP en het 
andere op de LSI. 

Het programma voor real-time experimentele modelbepaling 
zoals dat nu gerealiseerd is, bestaat globaal uit twee delen, 

met name een off-line deel en een real-time deel. 
Onder het off-line deel wordt de 'initialisering (punt b 
uit tabel 1) verstaan en ~nder real-time deel 'de verwerking 
van de ingrepen en een eerste aanzet tot het realiseren van 
een organisatieprogramrna'(punten hen a uit tabel 1). 
De verwerking van de ingrepen en de initialisering worden 
samengebracht in één programma dat het 'conversatieprogramma' 
genoemd is. 
De andere systeemtaken (punten c,d,e,f en g uit tabel 1) 
hebben reeds een naam en worden ook aangeroepen, maar het 
zijn feitelijk dummy-programma's: ze bevatten weinig meer 
dan een instructie om één of meer seconden te wachten. 

Dit afstudeerwerk omvat dus: 
1) Het conversatieprogramma (initialisering en verwerking 

van de ingrepen). 
2) Een aanzet voor een organisatieprogramma met een aantal 

dummy-programma's. 

In figuur 1-1 op pagina 4 zijn alle taken aangegeven voor 
zover deze op de LSI en de PDP geïmplementeerd zijn. Bovendien 
zijn de verbindingen tussen de verschillende taken en tussen 
de taken en de datagebieden aangegeven. (zie voor de functie 
en de grootte van de verschillende taken tabel 2). 
De betekenis van de gebruikte symbolen in figuur 1-1 luidt: 

[J :taak 

~ :datagebied 

D :datafile 

---4) :verbindingslijn met rich 
ting van informatie-overdracht 



-

Dikke lijnen geven aan dat de betreffende verbinding, file, 
taak of datagebied bedrijfsklaar is. Dunne lijnen hebben 

betrekking op de delen die nog niet volledig klaar zijn. 
Overigens kunnen_de delen wel in gebruik genomen worden, 
maar ze vervullen nog niet precies die functie die ze in 
het uiteindelijke programma voor real-time experimentele 
modelbepaling zullen krijgen. 
De stipellijn geeft de begrenzing aan tussen de delen die 
op de LSI geïmplementeerd zijn en de delen die op de LSI 
geïmplementeerd zijn. 

I SAMPLE I 
' ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LSI 
-

I ANTWOOI PDP 
4[\ 

I VRAGEN 

, I rsT~N 1 
il ." ,, ~, 

IDIAL~Q[}: ... I PRENS I ,., 

J ~ 

' , ', 

-

~, 

jr TIJD Ij I FREQ I I BEELD 
( 

"' J~ ~ 1\ 4~ \ ,,. 
~COM~ jç I LINEPR l 

"' . ' 
1 t \ , .. 

"""' ' -
'~ 

\ COM2 r 

Figuur 1-1 Schema van het takenpakket. 

-
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Onderstaande tabel geeft de groot~e en de functie van de 

verschillende taken, datafiles en datagebieden aan. 

Tabel 2 

Naam type grootte functie 
{in eenheden van k woorden) 

DIALOOG taak 

ANTWOO datafile 

VRAGEN datafile 

TESTEN datafile 

SAMPLE taak 

25 Dit is het conversatieprogramma. Aan het 
begin van het programma voor real-time 
experimentele modelbepaling geeft de 
gebruiker middels deze taak aan welke .. 
testsignalen, berekeningswijzen en presenta· 
tievormen hij in het verdere programma 
ve~erkt wil zien. Ook verwerkt deze taak 
tussentijdse ingrepen van de gebruiker. 

10 Deze datafile bevat de ascii-code van de 
antwoorden van de gebruiker op de vragen 
die gesteld zijn in het conversatie
programma. 

1 Deze datafile bevat de ascii-code van de . 
vragen die worden gesteld in het 
conversatieprogramma. 

1 Deze datafile bevat de ascii-code van de 
testen waaraan de antwoorden, die gegeven 
zijn in het conversatieprogramma, moeten 
voldoen. 

6 Dit is de enige taak die op de LSI draait. 
Voorlopig ontvangt en zendt deze taak 
alleen nog maar data van en naar de PDP 
(respectievelijk informatie over test-
signalen en 'meetwaarden'). In een later 
stadium zal deze taak de bemonsteringen 
van de procesvariabelen op zich nemen. 



PREMS taak 

LINEPR taak 

TIJD taak 

FREQ taak 

BEELD taak 

12 Deze taak zendt data naar de LSI (aangaande 
de toe te passen testsignalen) respectie
velijk ontvangt data van de LSI (aangaan~e 
de in- en uitgangsgrootheden van het proces: 
Verder neemt deze taak de organisatie op 
zich van het tijdig starten van de taken 

FREQ, TIJD en BEELD. 

10 Deze taak zorgt voor de uitvoer van 
informatie naar de regeldrukker, nadat 
dez~ taak daartoe opdracht heeft gekregen 
van DIALOOG (na een interrupt). Voorlopig 
bestaat die informati9 slechts uit de 
inhoud van de datagebieden COMl en COM2. 

10 Deze taak moet in een later stadium voor 
de verwerking van de binnenkomende meet
waarden in het tijddomein zorgen. Nu meldt 
deze taak alleen nog maar dat deze gestart 
en geëindigd is, met tussen de beide 
meldingsinstructies in een instructie 
die aanleiding geeft enige tijd te wachten. 

10 Deze taak moet in een later stadium voor 
de verwerking van de binnenkomende meet
waarden in het frequentiedomein zorgen. 
Verder geldt hiervoor hetzelfde als voor 
de taak TIJD. 

10 Deze taak moet in een later stadium voor 
de presentatie van de resultaten op een 
beeldscherm zorgen. Verder geldt hiervoor 
hetzelfde als voor de taak TIJD. 

COMl datagebied 2 Dit datagebied bevat de namen en de waarden 
van de antwoorden die door de gebruiker 
zijn gegeven in het conversatieprogramma. 



COM2 datagebied 1 Dit datagebied bevat de waarden van de 
laatste serie metingen van de proces
variabelen. Deze waarden zijn eerst van 
de LSI naar de PDP gezonden. 



HOOFDSTUK 2. 

HET CONVERSATIEPROGRAI1MA 

g.!!_l~!~!~!~~ 

Aan het begin van het programma voor real-time experimentele 
modelbepaling dient de gebruiker enige wensen kenbaar te maken. 
Deze wensen kunnen betrekking hebben op testsignalen, berekenings
wijzen en presentatie van beschikbare gegevens tijdens de 
experimenten. 
De wensen van de gebruiker (de experimentator) worden verwerkt .. 
door het conversatieprogramma in de vorm van een vraag- en 
antwoordenspel. De gebruiker krijgt vragen te beantwoorden 
die naar onderwerp in 6 blokken gerangschikt zijn: 

1) Blok I: Initialisatie. Hierin wordt gevraagd naar alle 
procesgrootheden met hun schaling en eenheid. 

2) Blok R: Referentie. Hierin wordt per grootheid gevraagd 
naar een referentie (de plaats waar een grootheid te vinden is). 

3) Blok T: Testsignalen. Hierin wordt per ingangsgrootheid 
van het proces, die een referentie heeft meegekregen in blok 
R, gevraagd naar kenmerken van het testsignaal, behorende bij 
die grootheid. 

4) Blok B: Berekeningswijzen. Hierin wordt per procesgroot
heid, die een referentie heeft meegekregen in blok R, gevraagd 
naar de berekeningswijzen voor die grootheid. 

5) Blok P: Presentatie. Hierin wordt gevraagd naar specifi
caties van de presentatievormen. 

6) Blok K: Keuzes. Hierin wordt gevraagd naar de namen van 
de grootheden die gepresenteerd moeten worden en in welke 
vorm de presentatie moet gebeuren. 

Nadat de experimentator de, genummerde, vragen van een blok 
beantwoord heeft worden zijn antwoorden getest op vorm en 
inhoud. Nadat deze testen zijn doorlopen worden de vragen van 
het volgende blok behandeld. Dit gebeurt voor elk van de 6 
blokken. 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het conversatieprogramma 
beschreven. (Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikers
faciliteiten zie appendix A). 



Voor praktisch elke input van de gebruiker geeft het programma 

een passende respons. Dit om eventueel foutief gebruik van het 
programma niet tot gevolg te laten hebben dat het programma 
fouten gaat maken of vastloopt (zie Lit.(lO)). 

Het conversatieprogramma maakt gebruik van drie datafiles, 
een file bevat alle vragen (de vragenfile), een file bevat 
alle testen (de testenfile) en een file bevat alle antwoorden 
(de antwoordenfile). Met behulp van de vragen- en de testen
file wordt in het conversatieprogramma de antwoordenfile 
gevuld. De files bevatten.enkel de ascii-code van letters, 
cijfers en tekens. 
De vragenfile en de testenfile zijn gevuld, voordat het 
conversatieprogramma draait (zie appendixEen F), de antwoorden
file wordt pas tijdens het conversatieprogramma gevuld. 

Naast het bekijken van de vorm en de inhoud van de antwoorden 
vindt er tijdens het testen tevens het volgende plaats: 
Aan de hand van de antwoorden krijgen de bijbehorende variabelen 
van het real-time programma hun waarde (zie appendix G). 

Het doel van het conversatieprogramma is tweeledig: 
a) Het vullen van de variabelen van het real-time programma 

met namen en waarden. 
b) Het vullen van een antwoordenfile met de ascii-code 

van de namen en waarden. Deze antwoordenfile kan later nog 
eens gebruikt worden door het conversatieprogramma. 

Hoe het conversatieprogramma er globaal uitziet staat aangegeven 
in figuur 2-1 en 2-2. Deze figuren worden besproken in 
paragraaf 2.4. 

2.2 De variabelen van het real-time programma ---------------------------------------------
De variabelen van het real-time programma zijn gerangschikt 
in array's. Deze array's staan genoemd met hun dimensie en 
inhoud in het schema op blz.lO (zie tevens appendixDen G). 



VARIAB(44) 

MNULPT(44) 

MEENPT(44) 

EENHED(44) 

REFER(44) 

IREFER(44) 

bevat per element de naam van een grootheid. 

bevat per element de nulpuntswaarde van de· 
grootheid met hetzelfde volgnummer in VARIAB. 
bevat per element de eenpuntswaarde van de 
grootheid met hetzelfde volgnummer in VARIAB. 
bevat per element de eenheid van de grootheid 
met hetzelfde volgnummer in VARIAB. 
bevat per element de naam van de plaats waar 
een grootheid te vinden is. 
bevat per element het nummer van de plaats 
waar een gr~otheid te vinden is. 

INFOSG(22,14) bevat per element een kenmerkende waarde van 
het testsignaal van een ingangsgrootheid van 
het proces. Het eerste volgnummer in het array 
geeft aan welke grootheid bedoeld wordt en het 
tweede volgnummer geeft aan welk kenmerk van 
die grootheid bedoeld wordt. 

INFOBH(44,4) bevat per element een kenmerkende waarde van 
een berekeningswijze van een in- of uitgangs
grootheid van'het proces. Het eerste volgnummer 
in het array geeft aan welke grootheid bedoeld 
wordt en het tweede volgnummer geeft aan welke 
berekeningswijze voor die grootheid bedoeld 
wordt. 

IPRESE(8) 

IKEUZE(4) 

bevat per element een kenmerkende waarde aan
gaande de presentatie van grootheden. 
bevat de namen van de variabelen die gepresen
teerd moeten worden en de wijze waarop dat dient 
te gebeuren. 

g~~-Q~-~~~~~~!Q~~f!~~ 

De algemene naam voor een file wordt in Lit.(2) als volgt 
beschreven: 

dev: Cg,oJ filenaam. type;versie 
waarin: dev de naam van de disk voorstelt, waarop de file·te 
vinden is, 

[ë;, o) . het gebruikersnummer voorstelt waaronder de 
file te vinden is, 



filenaam de naam van de file voorstelt, 

type het type file (b.v. FTN of TSK) voorstelt en 
versie het versienummer van de file aangeeft. 

Wanneer de naam van de disk en het gebruikersnummer weggelaten 
worden bij het specificeren van een file wordt aangenomen dat 
de file te vinden is~ op de systeemschijf onder het gebruikers
nummer waaronder ingelogd werd. 

In deze paragraaf wordt aangenomen dat de gebruiker alle 
benodigde files onder zijn eigen nummer op de systeemschijf 

heeft gezet. 
Het conversatieprogramma heeft dan de naam: DIALOOG.TSK;l 

... 
en met RUN DIALOOG wordt dat programma gestart. 
Naast deze file DIALOOG.TSK;l wordt gebruik gemaakt van de 
volgende files: de vragenfile (met als naam VRAGEN.DAT;l 
waarin het type DAT aangeeft dat het een datafile betreft), 
de testenfile (met als naam TESTEN.DAT;l) en eventueel een 
antwoordenfile. Het is ook mogelijk dat de antwoordenfile 
pas gemaakt wordt in het conversatieprogramma. 

De antwoordenfile krijgt een naam aan het begin van het con
versatieprogramma. Deze naam wordt door de gebruiker opge
geven. Nadat het conversatieprogramma is afgelopen en de 
antwoordenfile met bijvoorbeeld de naam ANSWER.DAT;l gevuld 
is, kan de gebruiker de inhoud van de antwoordenfile met de 
naam ANSWER.DAT;l wijzigen. Hij geeft dan bij het opnieuw 
starten van het conversatieprogramma de antwoordenfile weer 
de naam ANSWER·DAT;l. Ook kan de gebruiker een andere naam 
opgeven, dan wordt een nieuwe antwoordenfile gemaakt en 
gevuld. Het opgeven van een naam die al eens eerder aan 
een antwoordenfile gegeven werd, is van belang als de gebruiker 
een of meerdere antwoordenfiles wil maken alvorens het 
programma voor real-time experimentele modelbepaling gestart 
wordt. In een later stadium kan het conversatieprogramma 
dan zeer snel doorlopen worden als de gebruiker aangeeft 
niets aan de antwoordenfile te willen veranderen. Dit levert 
aanzienlijke tijdwinst op tijdens het experimenteren. 



Het conversatieprogramma biedt vele mogelijkheden de inhoud 
van de antwoordenfile te wijzigen en daarmee ook de waarden 
van de array's VARIAB tot en met IKEUZE, die in het laatste 
stadium van de conversatie per blok worden toegewezen. 
Deze mogelijkheden tot wijzigen vormen naast het testen van 
de antwoorden een van de hoofdbestanddelen van het conversatie
programma. 

Omdat het geven van nieuwe antwoorden of het wijzigen van 
oude antwoorden zo vaak gebeurt en omdat het schrijven naar 
een record van een file ~ij omslachtig en tijdrovend is, 
worden de antwoorden van een blok tijdens het vullen van 
dat blok opgeslagen in een van de tweedimensionale array's 
ARRAYL (als het antwoord meer is dan een getal) of ARRAYC 
(als het antwoord een getal is). Nadat het hele antwoorden
blok gevuld is wordt het gebruikte array naar de antwoorden
file geschreven. Er wordt dus tijdens het vullen van een 
antwoordenblok uitsluitend gewerkt met een van de twee arra's 
ARRAYL of ARRAYC, niet met de antwoordenfile. 

g~1-~!~È~!~-~E~~!-~~g-~~-EE~~E~~~~!~~E 
In deze paragraaf wordt het flowschema uit figuur 2-1 en 2-2 
op pagina 13 en 14 besproken (zie appendix D voor de variabelen 
die in het flowschema gebruikt worden). 

Tijdens de intialisatie geeft de gebruiker aan welke naam 
deze wil geven aan de antwoordenfile en of die file gemaakt 
moet worden of dat het een oude file betreft. Bij een reeds 
bestaande file krijgt de gebruiker de keuze aangeboden of 
hij iets wil veranderen aan de antwoordenfile. Als de gebrui
ker inderdaad iets wil veranderen, krijgt hij, v66r het 
vullen van een blok, telkens de keuze aangeboden of hij iets 
aan dat antwoordenblok wil veranderen en op welke manier hij 
dat wil doen. 
Dat kan gebeuren: 

OP een bepaald antwoordnummer (de gebruiker geeft dan het 
nummer van het te veranderen antwoord aan, waarna de 
bijbehorende vraag gesteld wordt en de gebruiker het nieuwe 
antwoord intypt) 
of 



INITIALISATIE 

ARRAYL OF ARRAYC 
VULLEN HET SPATIES 

NEE 

JA 

ARRAYL OF ARRAYC 
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JA 
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VANAF 
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VULLEN VAN ARRAYL OF 
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HET SPECIALE AUTWOORDEN. 

Figuur 2-1 Eerste deel van het globale flowschema 
van het conversatieprogra~ma. 

GET:CST: I F I • 

VERANDER 1 
ANTWOOHD. 

.. 



ARRAYL OF ARRAYC 
OP FILE 
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REAL-TIME VARIABEL~ 

NEE 

.. 

Figuur 2-2 Tweede deel van het globale flowschema 
van het conversatieproF,raMma. 



VANAF een bepaald antwoordnummer. De gebruiker geeft het nummer 

van het eerste antwoord, dat veranderd moet worden, aan; 
de bijbehoren~e vraag wordt gesteld, de gebruiker typt 
het nieuwe antwoord in, het antwoordnummer wordt met 1 
verhoogd waarna de vraag wordt gesteld, die bij dat nummer 

hoort, enz. 
Deze manier om het antwoordenblok te wijzigen wordt ook 
gebruikt wanneer het een nieuwe antwoordenfile betreft. 
Het eerste antwoord dat dan 'veranderd' moet worden is 
het antwoord met nummer. 1. Er wordt dan meteen begonnen 
met het vullen van het•antwoordenblok zonder de gebruiker 
keuzes aan te bieden of en hoe deze iets wil veranderen. 
Bij het veranderen vanaf een bepaald antwoordnummer zijn 
enkele speciale antwoorden mogelijk. Wanneer een van die 
zes speciale antwoorden gegeven wordt worden er door het 
programma enkele akties ondernomen die niet in het flow
schema zijn aangegeven. De speciale antwoorden en de 
akties die ze veroorzaken zijn: 
Return Dit speciale antwoord is als zodanig alleen geldig 

in het eerste of het tweede blok. In die blokken 
horen meerdere antwoorden bij een vraag, Een return 
geeft aan dat er genoeg antwoorden op een vraag 
zijn gegeven en dat de volgende vraag gesteld moet 
worden. 

• 

De gebruiker geeft hiermee aan in het onderhavige 
blok voorlopig genoeg antwoorden gegeven te hebben. 
Het programma gaat verder bij (1) in het flowschema. 
Het in~het onderhavige blok gebruikte array wordt 
op de antwoordenfile gezet en het programma wordt 
gestopt. Een punt als speciaal antwoord geldt niet 
na een interrupt. Interrupts worden aan het einde 
van deze paragraaf besproken. 
Er wordt een listing gegeven van alle tot nu toe 
verzamelde gegevens. Na de listing wordt verder
gegaan bij de vraag waarop het speciale antwoord 
werd gegeven. 



/ Er wordt een antwoord in het onderhavige blok 
gewijzigd. Hoe dat precies gebeurt staat in appendix A. 
Nadat- de gebruiker het antwoord, waarvan hij het 
nummer aangegeven had, gewijzigd heeft, wordt 
verdergegaan met de vraag waarop het speciale 
antwoord werd gegeven. 

? Er wordt informatie gegeven over het te geven 
antwoord. Daarna wordt verdergegaan bij de vraag 
waarop het speciale antwoord werd gegeven. 

Nadat het antwoordenblok is gevuld en de gebruiker aangeeft 
niets meer aan het blok te willen veranderen, worden de 
antwoorden die zijn opgeslagen in ARRAYL of ARRAYC op de 
antwoordenfile gezet, waarna de antwoorden van het blok worden 
getest. 

Er wordt gebruik gemaakt van het array GETEST om aan te geven 
welke van de zes antwoordenblokken getest zijn en welke niet. 
Iedere keer wanneer er iets veranderd aan GETEST wordt dat 
array op het eerste record van de antwoordenfile afgebeeld, 
zodat van de antwoordenfile steeds bijgehouden wordt welke 
blokken getest zijn en welke niet. GETEST bestaat uit zes 
elementen; er is een element beschikbaar voor elk antwoorden
blok, Als bijvoorbeeld de inhoud van GETEST(3) gelijk is aan 
'T' betekent dat, dat het derde blok (blok T) getest is. 
Als de inhoud van bijvoorbeeld GETEST(4J gelijk is aan 'F' of 
een spatie betekent dat, dat het vierde blok (blok B) nog 
niet getest is. 
Voordat er veranderingen aan een blok plaatsvinden wordt de 
inhoud van het element van GETEST dat bij dat blok hoort 
gelijk aan 'F'. Wanneer het hele blok getest is wordt de in
houd van het bijbehorende element van GETEST gelijk aan 'T'. 

De gebruiker kan het conversatieprogramma op verschillende 
plaatsen in het programma stoppen. Daartoe typt de gebruiker 
een punt in bij een van de volgende drie situaties: 
-Als antwoord op de vraag of de gebruiker wil stoppen (deze 
vraag krijgt de gebruiker telkens gesteld als er een blok 
getest is. Dit gebeurt niet wanneer er een interrupt geweest 
is; dan gaat het programma meteen verder). 



-Als speciaal antwoord bij het vullen van een blok (dat speciaal 
antwoord geldt niet als er een interrupt is geweest). 
-Als nieuw antwODrd op een vraag, wanneer er bij het testen 
een fout in dat antwoord werd ontdekt. 

Hoe het vullen en testen van de verschillende blokken in zijn 
werk gaat, staat beschreven in paragraaf 2.5 tot en met 2.16. 
Tijdens het vullen van de verschillende antwoordenblokken 
wordt steeds hetzelfde deel van het progra~a doorlopen, 
maar afhankelijk van het bloknummer of het antwoordnummer 
binnen het blok volgen er .. natuurlijk verschillende akties. 
De subroutine ORGAVR zorgt voor het stellen van de juiste 
vraag, terwijl een deel van de subroutine PRAAT zorgt voor 
de verwerking van het antwoord (zie appendix C). 
Bij het testen van de antwoordenblokken wordt een per blok 
verschillend deel van de subroutine PRAAT doorlopen. 
Als alle blokken gevuld en getest zijn gaat het programma 
over in de real-time fase. Dit houdt in dat de taak PREMS 
(zie hoofdstuk 1) gestart wordt. Terwijl het prograw~a voor 
real-time experimentele modelbepaling loopt kunnen er wijzigingen 
aangebracht worden in de antwoorden, die in het conversatie
programma gegeven werden. Deze wijzigingen kunnen worden 
aangebracht na een interrupt. Een interrupt vindt plaats 
door het intypen van een karakter. Het conversatieprogramma 
identificeerd het karakter en onderneemt dan een aktie, als 
het karakter tenminste een van de hieronder genoemde 
characters' is. De zes 'control characters', die een 
tot gevolg hebben zijn: 

'control 
aktie 

'ctrl T' 
'ctrl B' 
1 ctrl P' 
1 ctrl K' 
•ctrl C' 

'ctrl L' 

de conversatie wordt herstart, te beginnen 
de conversatie wordt herstart, te beginnen 
de conversatie wordt herstart, te beginnen 
de conversatie wordt herstart bij blok K. 

bij 
bij 
bij 

blok 
blok 
blok 

het conversatieprogramma en het programma voor real
time experimentele modelbepaling worden gestopt. 
er verschijnt informatie op de regeldrukker over 
de resultaten van de experimenten. Voorlopig bestaat 
deze informatie alleen nog uit de inhoud van de twee 
datagebieden (zie hoofdstuk 1). 

T. 
B~ 

P. 



2.5 Het vullen van blok I -------------------------
Het veranderen van de antwoorden in blok I of het vullen 
van blok I met nieuwe antwoorden staat schematisch weer
gegeven in figuur 2-3 op blz.l9. 

Als beginwaarde van het antwoordnummer KREGEL is in het 
schema de waarde 1 genomen. Bij het veranderen van de ant
woorden in een oud antwoordenblok kan deze beginwaarde 
elke waarde van 1 t/m 44 hebben. In een nieuw antwoorden
blok dat nog niet gevuld werd is deze beginwaarde altijd 1. 

Blok I bestaat uit 3 vragen (zie appendix E) waarop maximaal 
22, 16 en 6 antwoorden per vraag mogelijk zijn. Er hoeft 
slechts een vraag afgedrukt te worden wanneer KREGEL gelijk 
is aan 1, 23 of 39. 

Welke akties ondernomen worden wanneer een van de speciale 
antwoorden werd gegeven staat beschreven in paragraaf 2.4. 
In dit blok geldt, evenals in blok R, het indrukken van 
de RETURN-toets als speciaal antwoord. wanneer slechts de 
RETURN-toets wordt ingedrukt als antwoord wordt de volgende 
vraag gesteld. 

Het antwoord dat de gebruiker geeft op een vraag wordt even 
opgeslagen in het array LETTER, dat uit 32 elementen bestaat. 
Elk element van dat array kan 1 karakter van het antwoord 
bevatten. Pas wanneer het antwoord geen van de speciale 
antwoorden is wordt het antwoord overgeschreven in een rij 
van het array ARRAYL. 

Het vullen van blok I ziet er dan bijvoorbeeld uit als in 
onderstaand schema tde karakters die door het programma 
zijn geschreven zijn onderstreept). 
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:
1
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LBES ANTWOORD 
IN LETTER(32) 

TEST OP SPECIALE 
ANTWOORDEN 

ARRAYL(KHEGEL,J)= 
LBTTER(J),J=1t/m32 

Figuur 2-3 

Flowschema van het vullen van blok I. 



2.6 Het testen van blok I 
-------------------------
Alle antwoorden van blok I zijn opgeslagen in het array 
ARRAYL (een antwoord per rij) en in de antwoordenfile (een 
antwoord per record). 

Een antwoord in blok I moet de volgende vorm hebben: 
NAAM(l,2)[EENHEIDJ 
NAAM moet met een letter beginnen, mag niet uit meer dan 8 
karakters bestaan en mag niet meer dan een keer als naam 
in dit blok voorkomen. De beide getallen moeten integers 
zijn en mogen niet uit meer dan 4 karakters bestaan. De 
eenheid mag niet uit meer·dan 8 karakters bestaan. Als 
karakters komen bij de eenheid slechts letters, spaties en 
een / in aanmerking. 
Wanneer er aan een van deze voorwaarden niet is voldaan 
volgt er een foutmelding en de gebruiker krijgt de gelegen
heid het betreffende antwoord te verbeteren. Na verbetering 
van het antwoord in ARRAYL wordt de inhoud van dat array 
op de antwoordenfile geschreven. Het verbeterde antwoord 
wordt dan getest. 

Het testen van blok I staat schematisch weergegeven in figuur 
2-4 op blz.21. 

Om een antwoord te kunen testen wordt eerst het eerste record 
uit de testenfile gelezen (zie appendix F). De inhoud daarvan 
wordt opgeslagen in het array TEST dat 56 elementen telt. 
Dit array bevat nu alle leestekens die in het antwoord moeten 
voorkomen in de juiste volgorde. Tevens bevat TEST alle 
letters van het alfabet. 
Het antwoord wordt nu vergeleken met de inhoud van het array 
TEST. Dat is het testen op vorm (zie appendix B voor een 
gedetailleerde beschrijving). 
Wanneer een antwoord slechts uit spaties bestaat hoeft het 
natuurlijk niet getest te worden. 

De elementen van de array's VARIAB, MNULPT, MEENPT en EENRED 
met nummer KREGEL worden nu gevuld met de verschillende delen 
van het antwoord als er tenminste_geen fout in de vorm van 
het antwoord was ontdekt. 



.. 

KREGEL=O 
LEES TEST IN TEST(56) 

.. 

NEE 

NEE 

LEES: VARIAB(KREG~L), 
MNULPT(KREGEL), HEENPT(KREGEL), 
EElfHED( KREGEL) UIT FILE 

JA 

NEE 

TESTEN GEDAAN 

FOUTrmLDING 
VERAHDER 1 ;~.NTWOO.RD 

AHHAYL OP FILE 

Figuur 2-4 Flowschema van het testen v&n blok I. 



Daarna wordt nagegaan of de naam aan het begin van het 
antwoord niet al -eens eerder voorkwam in het blok. 

Wanneer een antwoord aan alle testeri heeft voldaan wordt 
het volgende antwoord genomen totdat alle antwoorden zijn 
getest. 

.. 
Het vullen van blok R of het veranderen van antwoorden in 
blok R gebeurt op dezelfde manier als voor blok I, behoudens 
een wijziging. Die wijziging houdt in dat blok R slechts 
uit 2 vragen bestaat (zie appendix E), waarop maximaal 22 
antwoorden per vraag mogelijk zijn. Er hoeft dus slechts 
een vraag afgedrukt te worden wanneer het antwoordnummer 
KREGEL gelijk is aan 1 of 23. 

Het vullen van blok R staat schematisch weergegeven in 
figuur 2-5 op blz.23. 

Het vullen van blok R ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 

V Af~ I A(',[L EN MET TE !>T ~) l GNAL EN 
.:!:..!_ F L Q l.J1 , DI A ( 1 ) 
2...!._ r l. (! l•J ;! , [)I A ( 2 ) 

V f-1 f;: I A B E L E N V 0 0 f~ P. E r.: E ~( E N J N G E N 
~ TEf1F', AID< 2:5 > 
')I. • 

..::....!....!. 

HET CLOK IS GEVULD 



-23-

JA 

PRINT ANTWOOHDNUMMER 

BLOK R IS GEVULD 

Figuur 2-5 Flowschema van het vulleb van blok R. 



2.8 Het testen van blok R -------------------------
Het testen van blok R staat schematisch weergegeven in 

figuur 2-6 op blz.25. 

Het testen van blok R gebeurt ongeveer op dezelfde manier 
als het testen van blok I. 

Een antwoord in blok R moet de volgende vorm hebben: 
NAAMl,NAAM2(26) • 
NAAMl is een variabelennaam die als zodanig al in blok I 
genoemd moet zijn: Variabelennamen die genoemd worden in 
antwoorden op de eerste vraag in blok R moeten zelfs voor
komen in de antwoorden op de tweede of de derde vraag in 
blok I. 
NAAM2 is de naam van een referentie (de plaats waar NAAMl 
fysisch gezien voorkomt) en mag alleen gelijk zijn aan 
1 A/D' of 'D/A'. 
Het getal moet van het integertype zijn en moet een waarde 
tussen l en 44 hebben. In combinatie mogen NAAM2 en het getal 
niet twee keer voorkomen in blok R. Het testen op de referentie 
van een variabele moet waarschijnlijk aangepast worden 
zodra er daadwerkelijk bemonsterd gaat worden op 44 kanalen 
met behulp van de LSI. 

NAAMl mag niet meer dan een keer voorkomen in blok R. 
Om dat te controleren is gebruik gemaakt van het array VARTES. 

Als de testen voor een antwoord succesvol zijn doorlopen 
worden de referentie, het getal bij die referentie en NAAMl 
opgeslagen in de elementen met nummer r1H van de array's 
REFER, IREFER en VARTES. Hierin is MH het nummer van het 
element in het array VARlAB waarvan de inhoud gelijk is aan 
NAAMl. (Zie appendix G voor een schematische weergave van 
gebruikte array's.) 



KREGEL=O 

JA 

ANT\'IOOim IN 

NEE 

JA 

VARTES(MH)=hHULP(1) 
REFER(HH)::AHULP(2) 
IREFER(l!H)::ITH 

1 TESTEN GEDAAN 

FOUTHELDING 
VERANDER 1 ANT',ïOO RD 

ARRAYL OP FILE 

Figuur 2-6 Flowschema van het testen van blok R. 



2.9 Het vullen van blok T -------------------------
Het vullen van blok T staat schematisch weergegeven in 
figuur 2-7 op blz.27. 

Blok T behandeld maximaal 14 gegevens per variabele die bij 
de eerste vraag van blok R een referentie heeft meegekregen. 

Alle antwoorden die de gebruiker geeft op de gestelde vragen 
worden even opgeslagen in het array CIJFER, dat uit 4 elementen 
bestaat. Pas wanneer het antwoord geen van de speciale ant
woorden is (zie paragraaf~2.4) wordt het antwoord overge
schreven in·een rij van ARRAYC. 

De 14 gegevens per variab~le zijn verdeeld in twee groepen: 
7 vragen en antwoorden over~het basissignaal van die variabele 
en 7 vragen en antwoorden over het superpositiesignaal bij 
die variabele. 
De 14 vragen worden gekenmerkt door het vraagnummer IVRAAG. 
Het antwoordnummer KREGEL is dan gelijk aan (IH-23)Xl4+IVRAAG. 
IH is het nummer van het element in VARIAB waarin de variabelen
naam is opgeslagen, waarover de 14 gegevens verzameld worden. 
IH kan een waarde hebben van 23 tot en met 44. 

In het flowschema van figuur 2-7 betekent: 

dat nagegaan wordt of de eerste vraag van een bepaalde 
variabele behandeld wordt. Als dat het geval is dan wordt 
nagegaan of die variabele wel een referentie heeft meege
kregen in blok R. Is die referentie er niet, dan worden 
de 14 gegevens over die variabele niet behandeld. Is die 
referentie er wel, dan wordt de naam van die variabele afge
drukt om aan te geven dat de daaronaer volgende vragen 
over die variabele gaan. 



KREGFL=1 

!VRAAG = REST VAN DE DELING: 
KREGEL/14 

ALS IVRAAG=O DAN IVRAA.G:14 

PRINT VRAAG HET ANTWOOHDITUHHER 

ANT\'/OORD VJ.N TSRNINAL IN CIJFER 

TEST OP SPECIALE ii.H'l.'WOORDE!r 

ARRAYC(KREGEL,•)=CIJFER(•) 

NEE KHEGEL:KHEGEL+6 

KREGEL=KHEGEL+1 

Figuur 2-7 Flo~schema van het vullen van blok T. 
Twee variabelen in dit schema komen niet in appendix D voor; 
!VRAAG is het nummer van de vrnab per variaoele, K is een integer. 
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Het vraagnummer 8 heeft ook nog een speciale aktie tot gevolg. 

De vraag behorende bij dat vraagnummer behandelt het type 
superpositiesignaal. Als het antwoord op die vraag gelijk 
aan nul is, geeft de gebruiker daarmee aan dat hij geen 
superpositiesignaa~ wenst toe te kennen aan de onderhavige 
variabele. De volgende 6 vragen over het superpositiesignaal 
kunnen dan overgeslagen worden. 

Het vullen van blok T ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: 

FLO\~ 1 
1: TYPE BASISSIGNAAL 
2 ; F' E F: I 0 D E I) U U l~ < ~:; E C ) 

.. 

:~ : (l ({ N ·r AL P. E 1·1 0 1·! ~; ·r E I~ 11·1 (-; E N F' Er.: P E r..: I 0 [) E 
I, ; M\f~ r (\! _ :c N ~3 L .( N 0 El~:=· E!\:I 0 DEN 
5: MAXIMUM ~ANTAL PERIODEN 
ó : Ml P L I T I.J iJ c: < ï~ ~~ A N G E ) 
"J: GEI·IJDDELD[ (/.: f::flNGE) 
B : T Y P E SUF' EI~ F' 0 S :C T I c:; I G NA AL 
s•: f"'[f::IODEDlllJf:: <SEC) 

:J. :1.: 

Fl. (l\-J=·~ 
') ") , .. ~ 
.: ... ":.,.,1" 

A1iNTAL i3(-:t10N:3T(-:I~:CNGEN PEl~ 

fl ({ N 'f fl L l N fl l. 1 N (·; [ F: I"' r f:: J 0 [) E N 
f·l A X C 1·1 U t1 (\ 1i N Y 1"\ L P [-: ~~ :C 0 D r.:: N 
M\I'L I HJf.lE (% f~ANGE > 
Gf.-:M II)I)(-:LDE < ï. l~MWE) 

TYPE BASISSIGNAAL 
F' E ~~ I 0 D C-: IJ U U ~~ < S f.: G ) 

PEl~ I ODE 

A A NT A I. f'.!: 1'\ 0 t! ~:; T !: f.: J N c-; f: I·! P E R P E r.: I 0 DE 
A ~~ N T A L :C N ~) L I N G E l~ P E !~ I 0 D f.-: N 

2](): (lf·lF'L :C TIJDE ( ï. I<(;NGE) 
GEMIDDELDE <X RANGE) 
T Y F' E ::i U F' C-: ~~ F' 0 ~:; I T :c c-: ::; I G N (>.AL 

tl f: T B !. 0 I( I S G E V U L D 

2.10 Het testen van blok T --------------------------

:1. 
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2 
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:1. 

50 
~'i() 

() 

Het testen van blok T staat schematisch weergegeven in 
figuur 2-8 op blz.29. 

:;.. 



ip:u ur 

NEE 

!VRAAG = HEST: KHEGEL/14 
IVRAAG=O DAN IVHAAG=14 

INFOSG(IVAR-22,IVR.A.AG)=ITH 

ALS !VRAAG(?: J:IVRAAG 
ALS IVRAAG>7: J:IVRAAG-7 

LEES GRE~IZim VAN I':.'H UIT 
TESTENFILE IN INTEG(1en2) 

2-8 

!TEE 

FOUT 

Flowschema vnn het testen van 
blok T. 'I' 

TES~EN GEDAAN 

KREGEL= KREGEL+? 

FOUTH:SLDING 
VERidJDER 1 .hHT\iOORD 

J,.R:::u, YC OP FILE 



Alle antwoorden in blok T moeten getallen van het integer
type zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten 
alle antwoorden tussen bepaalde grenzen liggen. Het antwoord 
op de eerste vraag per variabele moet tussen dezelfde grenzen 
liggen als het antwoord op de achtste vraag per variabele. 
Deze beide vragen behandelen hetzelfde soort gegeven, de 
eerste vraag over het basissignaal en de achtste vraag over 
het superpositiesignaal. Zo moet ook het antwoord op de tweede 
vraag per variabele tussen dezelfde grenzen liggen als het 
antwoord op de negende vraag per variabele enz. 
Er zijn dus 7 paren grenzen nodig in dit blok. Deze paren 
grenzen worden aangeduid met het testnummer J. 

J=IVRAAG als !VRAAG niet groter is dan 7 en J=IVRAAG-7 als 
!VRAAG groter is dan 7. 

Verder moet het antwoord bij sommige vraagnummers aan enkele 
andere eisen voldoen: 

Bij vraagnummer 7 en 14 moet het antwoord groter zijn dan 
het voorgaande antwoord en bij elkaar opgeteld mogen het 
onderhavige antwoord en het voorgaande antwoord niet groter 
zijn dan 100. Tevens mogen de antwoorden op de vragen met 
nummer 6, 7, 13 en 14 bij elkaar opgeteld niet groter zijn 
dan lOO.(Het testsignaal mag niet buiten de range komen.) 
Zie voor de vragen, die in dit blok gesteld worden, appendix E. 

Bij vraagnummer 3 moet het voorgaande antwoord gedeeld 
door het onderhavige antwoord een veelvoud van 0.02 ZlJn. 
(Het bemonsterinterval van het testsignaal moet een veelvoud 
van 0.02 zijn.) 

Bij vraagnummer 10 moet het antwoord op de negende vraag, 
gedeeld door het antwoord op de tiende vraag gelijk zijn aan 
het antwoord op de tweede vraag, gedeeld door het antwoord 
op de derde vraag. (Het bemonsterinterval moet voor het 
basissignaal en voor het superpositiesignaal, behorende bij 
dezelfde variabele, hetzelfde zijn.) 

Het antwoord wordt opgeslagen in het tweedimensionale array 
INFOSG. Hiervan geeft de eerste parameter de variabele aan 
en de tweede parameter het soort gegeven over die variabele. 



2.11 Het vullen van blok B --------------------------
Het vullen van blok B staat schematisch weergegeven in 

figuur 2-9 op blz. 32. 

Het vullen van blok B of het veranderen van antwoorden in 
blok B gebeurt op dezelfde manier als voor blok T, behoudens 
enkele wijzigingen. 

Blok B behandeld 4 gegevens van elke variabele die in blok 
R een referentie heeft meegekregen • ... 
Voordat vraag 1 per variabele wordt afgedrukt, wordt aangegeven 
dat vraag 1, 2 en 3 het tijddomein behandelen. Voordat vraag 
4 per variabele wordt afgedrukt, wordt aangegeven dat vraag 4 
over het frequentiedomein gaat. 

Het vullen van blok B ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: 

TEf1P - ·r J ,JDDOf1[ IN 
1.: DRJFlC(lf::I~[C"fJ:E 

:~ ; L ·c NE A~~ I ~3 E !\ I N G BALG 0 l\ I TH t·l r-: 
:~: f"J:LTEf\IN{·; 

F :\ EI~UEN f I El) Ofol (-:IN 
4 : f:: E f< E N t·\ E "f f l 0 D E 

FLOH1 
·r I ,J D D 0 ~l E I t·! 

B 9 : D f:: I F l C 0 f~ r:: [ C T I E 
90; L '( NEA!\ :C ~:IEl\ I NG~3r~LGOI\ I THt1C-: 
S' l : F I L. "f E r.: I N C 

FREQUENTIEDOMEIN 
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·FLO\~:~ 

ll.JDDONEJN 
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BET BLO~( :CS GEVULD 

2.12 Het testen van blok B 
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Het testen van blok B gebeurt analoog aan het testen van 
blok T en wordt schematisch weergegeven in figuur 2-10 op blz.33. 
De antwoorden worden opgeslagen in het tweedimensionale array 
INFOBR, waarvan de eerste parameter de variabele aangeeft en 
de tweede parameter het soort gegeven van die variabele. 



PRINT VARIAB(IH) 

IVRAAG = REST: KREGEL/4 
ALS IVRAAG:O DAN IVRAAG:4 

PRINT VHA:.G ~{ST ii.NT~'iOORDNU}'t·TI~R 

A!·IT\'/OORD VA.tr TERHINAL I?T CIJFER 

TEST OP SPECii\LE AN'!:''NOORDEN 

ARRAYC(KREGEL, • ):CIJFER( •) 

KREGEL=KREGEL+1 

Figuur 2-9 Flowsch~ma van het vullen vun blok B. 

Twee variabelen in dit schema komen niet in appendix D voor: 
IVRAAG is het nummer van de vraag per variabele, 
K is een integer. 



KREGEL::KREGEL+1 

~TA 

IVRAAG = REST: KREGEL/4 
ALS IVRAAG:O DAN IVRAAG=4 

IUFOBR( IVi~R, IVRAhG ):ITH 

LEES GRENZEH VAN ITH UIT 
TESTENFILE IN INTEG(1en2) 

JA 

FOUTMELDING 
VERANDER 1 ANTWOORD 

ARRAYC OP FILE 

Figuur 2-10 Flowschema van het testen van blok B. 
!VRAAG wordt,in appendix D, IPLEK genoemd en Kis een integer 



2.13 Het vullen van blok P --------------------------
Het vullen van blok P staat schematisch weergegeven in 
figuur 2-11 op blz.35. 

Blok P bestaat uit ·a vragen en 8 antwoorden. Alle antwoorden 
worden even opgeslagen in het array CIJFER, dat uit 4 elementen 
bestaat. Pas wanneer het antwoord geen speciaal antwoord 
is (zie paragraaf 2.4) wordt het antwoord overgeschreven 
in een rij van het array ARRAYC • 

... 

Het vullen van blok P ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: 

l ; ·r I JOf~E SPONS J. E: ~JEEf::GAVE JEDEF:E N PIJNTEN 1. 
:~ : T I .J D RE ~3 F' 0 N !:l ! (·: : U I T VERG!~ 0 TEN lh~N PUNT () 
"1 • •' . "fO"f f'UN"f 1.0 
lt ; f~:CNif1Al.E Fl~EI::UEN Y IE V.H. F'OI..ti :C I~ lH M3 :~ Af1 t) 

~) : NAX ll'\(.1!. E Ff::LCll.ILi·!TIE V.H. f'Ol. A 1 r:: Dl f'1GPr1~\ 100 
6: MIN I f~f'll.E FHE!~IJENTIE V.H. :?.ODE DI Af! 1;: ~~ 1·1 () 

{: fHiXlMAl.E F f\ [ fllJ E N T l E V.H. BODE DI AG r:: t1 l·î 1.00 
B: ~3 A T E ;~ F I l. E 1 

U E T B L 0 f< I S GE V U L [) 

2.14 Het testen van blok P --------------------------
Het testen van blok P staat schematisch weergegeven in 
figuur 2-12 op blz.36. 

De antwoorden in blok P moeten getallen zijn van het integer
type. 
Voor elk van de 8 antwoorden is een test op de testenfile 
beschikbaar. Per antwoord wordt de bijbehorende test ge
formateerd gelezen. Het eerste karakter wordt opgeslagen 
in TEST(l), de daarop volgende integer in INTEG(l), het 
negende karakter in TEST(2) en de daarop volgende integer 
in INTEG(2). (Zie appendix F voor de betreffende testen.) 
TEST(l) kan nu een 'G' of een 'V' bevatten, TEST(2) een 
1 K1 of een spatie. 

Het antwoord wordt opgeslagen in het array IPRESE. 



JA 

NEE BLOK IS GEVULD 

PRINT VRAAG MET ANTWOORDNUHHER 

ANTWOORD VAN TER11INAL IN CIJFEH 

TEST OP SPECIALS ANTWOORDEN 

ARRAYC(KREGEL,•)=CIJFER(•) 

KREGEL= KREGEL+ 1 

Figuur 2-11 Flowschema van het vullen van blok p, 



NEE 

IPRESE(KREGEL)=ITH 

LEES UIT ~ESTENFILE: 
TEST(1),INTEG(1),TEST(2),INTEG(2) 

JA 

FOUTHELDING 
VERANDER 1 ANTVJOORD 

AHRii.YC OP FILE 

Figuur 2-12 Flowschema van het testen van blok P. 



2.15 Het vullen van blok K --------------------------
Het vullen van blok K gebeurt op dezelfde wijze als het 
vullen van blok P (zie paragraaf 2.13) met de volgende 
drie wijzigingen: in plaats van 8 vragen en antwoorden zijn 
er 3 vragen en antwoorden, het antwoord wordt niet even 
opgeslagen in CIJFER maar in het 32 elementen tellende array 
LETTER en in plaats van ARRAYC wordt ARRAYL gebruikt. 

Het vullen van blok K ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: 

:1.: n: .JDDMlE: J N 
~~ : F R [-: 1:11J E N T :C E I) 0 1·1 E I N 
~~ : P 1;: [ ~; E N "f A "f 1 E V 0 f~ (•\ 

HET BLO~{ IS GEVULD 

2.16 Het testen van blok K 

lEP\P 
TEt1P, Fl.Ol~ 1 .. , 
"· 

Voor elk van de 3 antwoorden van blok K zijn er verschillende 
soorten testen. 

Het eerste antwoord moet een variabelennaam zijn, die een 
referentie heeft meegekregen in blok R. Het nummer van het 
element in VARIAB waarin die variabelennaam te vinden is 
wordt opgeslagen in IKEUZE(l). 

Het tweede antwoord moet bestaan uit twee variabelennamen 
die een referentie hebben meegekregen in blok R, gescheiden 
door een komma. De eerste naam moet voorkomen in de eerste 
22 elementen van VARIAB, het nummer daarvan wordt opgeslagen 
in IKEUZE(2). De tweede naam moet voorkomen in de tweede 2~ 
elementen van VARIAB, het nummer daarvan wordt opgeslagen 
in IKEUZE(3). 

Het derde antwoord moet een getal ZlJn van het integertype 
en moet gelijk zijn aan 1, 2 of 3. 

(Zie voor de vragen en de testen appendixEen F.) 



HOOFDSTUK 3 

OPZET VAN HET PROGRAMMAPAKKET 

~~!_!~!~!~!~g 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven bestaat het programma 
voor real-time experimentele modelbepaling uit een aantal 
taken, datagebieden en datafiles, die worden vermeld in 

tabel 2 op blz. 5, 6 en 7. 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ver
schillende taken en hun onderlinge samenwerking • 

• 

De keuze van de opzet met zeven aparte taken is sterk beïn
vloed door de volgende drie punten: 
-Het programma moet enkele zaken uitvoeren die zeer streng 

aan tijd gebonden zijn. 
-Verschillende zaken moeten gelijktijdig gedaan worden. 
-Een taak mag niet meer dan 32k woorden bevatten vanwege 

de adresseerbaarbeid binnen de taak. 

Om tijd-problemen me~ het bemonsteren van procesgrootheden 
te vermijden dient een dergelijke taak door een aparte 
microcomputer verzorgd te worden. Hiervoor wordt de LSI-11 
gebruikt. 
Het gevolg daarvan is dat er periodiek data van de LSI-11 
naar de PDP 11/34 moet worden gezonden, zodat er ook op 
de PDP een taak (PREMS) moet zijn om die data op het juiste 
moment te ontvangen. 
In het besturingsprogramma voor de LSI {CMOS) waarvan gebruik 
gemaakt wordt is het niet mogelijk een en ander op interrupt
basis te verrichten. 
Omdat de bewerkingen van de data binnen PREMS vaak niet klaar 
zijn voordat de volgende dataverzending plaatsvindt, worden 
die bewerkingen uitgevoerd door aparte taken (BEELD, FREQ 
en TIJD). Deze taken worden door PREMS gestart. 

Voor de data-uitwisseling tussen verschillende taken op de 
PDP zijn er zend- en ontvanginstructies of datagebieden nodig. 



Om de taken niet altijd op elkaar te laten wachten is voor 
de datagebieden gekozen. Zie voor de verwezenlijking daarvan 
appendix A. Voor-de programmateksten zij verwezen naar appendix 
C en voor de verklaring van de gebruikte variabelen appendix D. 

DIALOOG is het conversatieprogramma, dat uitvoerig besproken 
werd in hoofdstuk 2. 

Met 'RUN DIALOOG' wordt het programma voor real-time experi-. 
mentele modelbepaling gestart. 
Nadat de conversatie is afgelopen zorgt DIALOOG ervoor dat 
de taak PREMS wordt gestart (zie Lit.(l4)). DIALOOG is dan 
ontvankelijk voor interrupts. Drie karakters die als interrupt 
gebruikt kunnen worden behoeven nog enige toelichting: 

Na 'ctrl C' als interrupt, wordt vlag 33 gezet-en DIALOOG 
stopt. De taak PREMS test deze vlag na iedere dataverzending 
vanuit de LSI en stopt wanneer die vlag opstond. 

'ctrl L' als interrupt geeft aanleiding de taak LINEPR vanuit 
DIALOOG te starten. 

Bij 'ctrl T' als interrupt wordt vlag 34 gezet, nadat er 
eventueel wijzigingen in blok T zijn aangebracht. Dit gebeurt 
om aan PREMS mede te delen dat er nieuwe informatie over test
signalen naar de LSI gezonden moet worden. 
(Voor verdere informatie over interrupts, zie blz.l7.) 

De interrupts worden verwerkt door DIALOOG en niet door 
PREMS om het wijzigen van de blokken T, B, P en K zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Het belangrijkste argument voor 
de gevolgde methode is echter dat PREMS nu niet de kans 
loopt data van de LSI te missen tijdens het verwerken van 
een interrupt. Een nadeel van deze constructie is dat DIALOOG 
blijft draaien en dus geheugenruimte in beslag neemt. 

3.3 PREMS ---------
De taak PREMS wordt besproken aan de hand van het flowschema 
in figuur 3-1 op blz.40. 



START '!'AAK OP LSI 

ZENDT IHEFER( 44) EN IHFOSG( 22 11+) Hi~oi".H LSI 

BEREKEN GGJ) EN 

BEREKEU KGV 

NAAR L.SI 

EN IBHAX 

ICOUNT::O 
START I FREQ' 

MOGELIJKHEID TOT HET: 
NEE OPNIEUW BEREKENEH KGV EN GGD 

ZENDEU N'IEU7iE SIGNAAL NAAH L.SI 

NEE 

STOP T~tK OP LSI 

Figuur 3-1 Flowschemn van PREHS. 



De taak SAMPLE wordt gestart en na informatie overgezonaen 
te hebben aangaande de testsignalen wordt GGD berekend. Dit 
is de grootste gemene deler van de bemonsterintervallen 
van ,ae verschillende testsignalen. Het komt overeen met de 
tijd die verstrijkt tussen twee series bemonsteringen van 
alle ter zake doende kanalen en met de tijd die verstrijkt 
tussen twee dataverzendingen. Om deze tijdsduur aan de ~SI 

mede te aelen wordt GGD naar de LSI gezonden. 
Vervolgens wordt KGV berekend hetgeen het kleinste gemene 
vselvoud voorstelt van de periodeduren van de testsignalen. 
Het is de tijd die verstr~jkt tussen twee aanroepen van FREQ. 
FREQ zorgt voor het verwerken van de informatie, komende 
van de LSI, in het frequentiedomein. De tijsduur, die aan
gegeven wordt door KGV, wordt bijgehouden door een teller 

(ICOUNT). 
Elke GGD seconden vindt er een dataverzending vanuit de LSI 
plaats en telkens wordt ICOUNT met 1 verhoogd totdat er 
KGV seconden zijn verstreken en ICOUNT gelijk is aan IFMAX 
(=KGV/GGD). Dan wordt ICOUNT weer nul gemaakt en wordt de 
verwerking in het frequentiedomein gestart. 
De presentatie op een beeldschepm \die door de taak BEELD 
wordt verzorgd) maakt gebruik van de resultaten van FREQ 
en mag niet meteen na het starten van FREQ gestart worden. 
Tijdens de presentatie op een beeldscherm mogen ook de data
gebieden waar BEELD gebruik van maakt, niet gewijzigd worden 
door FREQ. Daarom is voor het aanroepen van BEELD een tijd
stip gekozen dat precies ligt tussen twee aanroepen van FREQ. 
Als meer inzicht is verkregen in het tijdsverloop van FREQ 
en BEELD kan dit tijdstip aangepast worden. 
De taken TIJD,FREQ en BEELD worden dus periodiek gestart. 
In tabel 4 op blz.42 is aangegeven op welk tijdstip deze 
taken voor de eerste keer gestart worden (Tl) en hoe groot 
de tijdsduur is, die ligt tussen twee starttijdstippen (~T). 
Het moment waarop de eerste dataverzending van de LSI naar 
de PDP plaatsvindt is gekozen als zijnde het tijdstip nul. 
De taken DIALOOG, PREMS en SAMPLE draaien continu terwijl 
LINEPR steeds gestart wordt na een 'ctrl L' als interrupt. 



-.,.c..-

tabel 4 -------
Naam Tl ~T 

TIJD 0 GGD 

FREQ KGV KGV 

BEELD KGV/2 KGV 

Omdat KGV/GGD geen integer hoeft te Z1Jn kan het voorkomen 
dat, in het geval PREMS al lang loopt, de verwerking in het 
frequentiedomein iets achter gaat lopen op het schema van 

• 
'iedere KGV seconden'. 

wanneer vlag 34 op staat (dat gebeurt als na een interrupt 
met behulp van DIALOOG blok T is gewijzigd) kunnen nieuwe 
waarden van KGV en GGD berekend worden en er kan tevens 
nieuwe informatie naar de LSI gezonden worden. Aangezien 
het laatste nog niet gerealiseerd is loopt het programma 
nu nog gewoon verder. 

Wanneer vlag 33 op staat dan is er via een interrupt het 
bevel gegeven om PREMS te stoppen en dat gebeurt dan ook. 
Staat echter vlag 33 niet op dan wordt de volgende data
verzending van de LSI verwacht. 

~,!1_§~~~~~ 

Het bespreken van de taak SAMPLE, die op de LSI draait, 
gebeurt aan de hand van het flowschema van figuur 3-2 op 
blz.43. (Zie voor de hierin voorkomende variabelen appendix D 
en voor de gevolgde methode Lit.(ll).) 
Het programma SAMPLE wordt gestart door PREMS, waarna er 
informatie over de testsignalen van de PDP wordt ontvangen. 
Daarna wordt het bemonsterinterval GGD van de PDP ontvangen. 
Vervolgens krijgt het array l"lONSTR elke GGD seconden een 
aantal willekeurig gekozen waarden toegekend die worden 
overgezonden naar de PDP. 
SAMPLE wordt beëindigd wanneer er daartoe door PREiviS het 
bevel is gegeven. 



ONTVANG IREFEH(44) EN 
INFOSG( 22, 14) V.ti.N PDP 

,, 
ONTVf.!W GGD v"·,n PDP 

~. 

" 
~ 

I MONSTR(L~4) KRIJGT WAARDEN I .. 
I ZENDT HONSTR(44) UAAR PDP j 

I' 

WACHT TOT TIJDSDUUR 
GGD VOORBIJ IS 

' 
__,.. 

Figuur 3-~ Flowschema van SAMPLE 



In een later stadium zal echter deze taak eerst de waarden 
van de testsignalen in array-vorm moeten klaarzetten om die 
waarden elke GGD-seconden ter beschikking te hebben voor 
verzending naar de procesingangen. De taak zal ook de 44 
kanalen echt moeten bemonsteren en ze zal informatie over 
gewijzigde testsignalen moeten kunnen ontvangen. 

~~2_2Q~1-~~-2Q~g 

COMl en COM2 zijn twee datagebieden, die in het geheugen 
van de PDP geïnstalleerd zijn. CUMl bevat de array's VARIAB 
tot en met IKEUZE (zie appendix G) en COM2 het array MONSTR 
(zie appendix D). 
De inhoud van deze datagebieden wordt bekend aan een taak 
door in die taak de array's van de datagebieden in een 
common-statement te declareren. 
De inhoud van die array's kan in zo'n taak ook gewijzigd 
worden. 

Het datagebied COMl is in Z1Jn huidige vorm compleet doch 
COM2 zal nog flink uitgebreid moeten worden. COM2 bevat 
namelijk alleen de laatste serie monsters die door SAMPLE 
zijn genomen en overgezonden. In de toekomst zal de inhoud 
meerdere series monsters moeten bevatten om de verwerking 
in het frequentiedomein mogelijk te maken. 



HOOFDSTUK 4 

SUGGESTIES VOOR UITBREIDING 

i~!_Qy~~~±s~~ 

De mogelijke uitbreidingen van de programmatuur die in dit 
hoofdstuk worden besproken, zijn opgesplitst in twee delen. 
In paragraaf 4.2 worden namelijk de uitbreidingen besproken 
die alleen het conversatieprogramma betreffen en in paragraaf 
4.3 volgen de uitbreidingen die te maken hebben met de inter

actie tussen PDP en LSI. 

Vóórdat het programma voor real-time experimentele model
bepaling volledig gerealiseerd is, dienen de taken TIJD, 
FREQ, BEELD, LINEPR en SAMPLE zodanig uitgebreid te worden, 
dat ze de hun toebedachte functie inderdaad kunnen vervullen. 

1~g_g~~-2~~~~E~~~!~EE~g~~~~~ 

Mogelijkheden tot veranderen en uitbreiden van de programmatuur 

in DIALOOG: 
a) In het blok waar gevraagd wordt naar informatie over 

de verschillende testsignalen (blok T) kan de vraag 
over het aantal bemonsteringen per periode van het super
positiesignaal (dit is de tiende vraag per variabele) 
achterwege gelaten worden. Het programma vult die waarde 
dan zelf in. Het bemonsterinterval van het basissignaal 
en van het superpositiesignaal moet immers hetzelfde zijn. 

b) In blok T kan het aantal keuzemogelijkheden ten aanzien 
van het type signaal uitgebreid worden. In vraag 1 en 8 
bij iedere variabele wordt geïnformeerd naar·het type 
basis- en superpositiesignaal. 

c) De mogelijkheid om ruis in te voeren kan geboden worden 
door middel van een extra vraag in blok T. 

d) De keuzemogelijkheden in blok B kunnen uitgebreid 
worden. In blok B wordt gevraagd naar de berekenings
wijze die toegepast moet worden op de verschillende 
grootheden. 



e) In blok K, het blok waarin gevraagd wordt welke variabelen 

gepresenteerd moeten worden, kan de mogelijkheid geschapen 
worden om meer dan één tijdresponsie tegelijk te presenteren. 
Bij de eerste vraag van blok K tzie appendix E) dienen 
dan twee of meer variabelennamen als antwoord geaccepteerd 
te kunnen worden. 

f) De getalgrenzen waartussen de waarden van de antwoorden 
moeten liggen in blok T en B kunnen veranderd worden 
(zie appendix F). De getalgrenzen aangaande blokBen 
vraag 1 en 8 in blok T dienen aangepast te worden aan de 
wijzigingen die besprOken worden in punt b en punt d 
van deze paragraaf. Tevens kunnen bepaalde fysische 
beperkingen aanleiding geven om de geta:grenzen bij blok 
T aan te passen. 

De testenfile en de vragenfile kunnen gelezen en gewijzigd 
worden. Hiervoor zijn op schijf een aantal programma's in 
Fortran beschikbaar. Voor het lezen respectievelijk wijzigen 
van de vragenfile zijn de programma's VLEZEN respectievelijk 
VSCHRIJF beschikbaar en voor de testenfile zijn dat TLEZEN 
en TSCHRIJF. 

g) In blok R wordt naar de referentie (A/D of D/A) van 
de procesgrootheden en naar de bijbehorende referentie
nummers (kanaalnummers) gevraagd. Deze kanaalnummers 
kunnen een waarde hebben van l tot en met 44 omdat er 
maximaal 44 kanalen beschikbaar zijn. De kanaalnummers 
zouden zó gerangschikt worden dat de nummers 1 tot en 
met 22 horen bij de A/D kanalen en de nummers 23 tot 
en met 44 bij de D/A kanalen (of andersom). Bij het 
testen van blok T dient deze rangschikking dan in aan
merking genomen te worden. 

h) Er dient in het programma een array verwerkt te worden, 
dat aangeeft welk testsignaal gewijzigd is na een 'ctrl T' 
als interrupt (zie hiervoor verder paragraaf 4.3). 



4.3 De interaktie tussen FDP en LSI -----------------------------------
De huidige inter~ktie tussen de PDP-11/34 en de LSI-11 
bestaat uit het volgende: 

a) Aan het begin van de programma's PREMS en SAMPLE wordt 
alle informatie over het maximale aantal van 22 ingangs
grootheden van de FDP naar de LSI gezonden. Deze informatie
overdracht duurt 1,76 seconden. 

b) Dan wordt de waarde van GGD (zie appendix D) van de PDP 
naar de LSI gezonden. 

c) Daarna wordt op de L~I door SAMPLE elke GGD seconden 
het maximale aantal van 22 D/A kanalen van een waarde 
voorzien. Vervolgens wordt het maximale aantal van 44 
A/D en D/A kanalen bemonsterd en wordt de verkregen 
informatie van de LSI naar de PDP gezonden. 
Deze operatie duurt telkens 0,38 seconden, hetgeen 
inhoudt dat GGD in ieder geval groter moet zijn dan 
0,38 seconden. 

Nu zijn er voor de juiste werking van het programmapakket 
een aantal wijzigingen en uitbreidingen nodig in de taken 
PREMS en SAMPLE: 

1) Na een 'ctrl T' als interrupt moet het mogelijk zijn 
om informatie over één of meer gewijzigde signalen van 
de PDP naar de LSI te kunnen zenden. Dit kan gebeuren 
middels twee instructies die werken op interruptbasis 
(ISNDPR en IRCPAR). Deze instructies zijn ontwikkeld 
als aanvulling op het CMOS-pakket uit Lit.(l2). Nood
zakelijkerwijs moet dan de taak DIALOOG kunnen detec
teren welk signaal gewijzigd is na een interrupt. 
Het verzenden van informatie over gewijzigde signalen 
van de PDP naar de LSI duurt 0,08 seconden per signaal. 
Dit moet gebeuren tussen twee operaties in, die genoemd 
zijn in punt c van deze paragraaf. Het overzenden mag 
die operaties niet storen. Dit houdt in dat GGD groter 
moet zijn dan: 0,38 + 0,08xm seconden, waarin m het 
aantal gewijzigde signalen aangeeft. Het is misschien 
verstandig om per •ctrl T' maar één signaal te wijzigen 
zodat m gelijk aan 1 wordt. 



2) Om de tijdsduur, genoemd onder punt c van deze paragraaf, 
kleiner te m~ken, moet de informatiestroom van LSI naar 
PDP (van de taak SAMPLE naar de taak PREMS) verminderd 
worden. 
Dit kan gerealiseerd worden door slechts die informatie 
over te sturen van de werkelijk in gebruik zijnde kanalen. 
Dit kost per keer: 0,07 + 0,007xn seconden, waarin n 
het aantal gebruikte kanalen aangeeft (als n gelijk is 
aan 44, is deze tijdsduur 0,38 seconden). 
Deze verkleining van de informatiestroom stelt PREMS . 
voor de taak om na te gaan hoeveel kanalen werkelijk 
gebruikt worden. PREMS kan dan aan de hand van de formule 
t = 0,07 + 0,007xn de .minimumwaarde van GGD berekenen 
en een foutmelding geven als de eerder berekende waarde 
van GGD onder de minimumwaarde zou liggen. 
GGD moet nu (punt 1 en punt 2 van deze paragraaf in 
ogenschouw nemend) groter zijn dan 0,07 + 0,007~n + 0,08xl 
seconden, waarin n het aantal gebruikte kanalen aangeeft. 
Dit komt neer op 0,15 + 0,007xn seconden en daarbij is 
dan de rekentijd niet meegeteld die de taak SAMPLE nodig 
heeft om op de LSI een gewijzigd signaal te berekenen. 

3) Aan het begin van de taken PREMS en SAMPLE (zie punt a 
van deze paragraaf) hoeft slechts die informatie naar de 
LSI gezonden te worden, die betrekking heeft op de test
signalen die werkelijk gebruikt worden en niet de infor
matie over het maximale aantal van 22 testsignalen. 



APPENDIX A 

Handleiding voor het gebruik van het programmapakket 

Inhoud 

A.l OVERZICHT 
A.2 VOORBEREIDINGEN 

A.3 

A.2.1 Vertalen, task-builden en installeren 
A.2.2 Starten 
DIALOOG 

blz. 

Al 
A2 
A2 
A5 
A6. 

A.3.1 Voortgang in het off-line deel A6 
A.3.2 Invoeren van nieuwe en van speciale antwoorden A9 
A.3.3 Interruptverwerking All 
A.3.4 Foutmeldingen Alê 



A.l OVERZICHT 

Het programma voor real-time experimentele modelbepaling 
bestaat, voor zover dat nu gerealiseerd is, uit een aantal 

taken: 
DIALOOG is het Conversatieprogramma. Hierin worden een aantal 

vragen aan de gebruiker gesteld, die beantwoord moeten 
worden om alle taken juist te laten uitvoeren. 

PREMS 

De antwoorden worden opgeslagen in een datafile en in 
de array's VARlAB t/m IKEUZB (zie appendix G). Nadat 
de vragen beantw~ord zijn wordt door DIALOOG de taak 

PRBMS gestart. 
is het programma dat de organisatie op zich neemt van 
de andere, hieronder genoemde, taken. Het zendt de 
array's IREFER en INFOSG (zie appendix G enD) van 
de PDP naar de LSI. PREMS berekent de frequentie 
waarmee de LSI 44 integers· naar de PDP moet zenden 
en zendt de berekende waarde, opgeslagen in de variabele 
GGD, naar de LSI. Het berekent ook de tijdstippen 
waarop de taken FREQ en BEELD gestart moeten worden. 
Daarna ontvangt PREMS iedere GGD seconden data van de 
LSI en kan alleen gestopt worden via een interrupt. 
Van het zenden en ontvangen van data en van de berekening 
wordt melding gemaakt op een terminal. 

S~lPLE is het enige programma dat niet op de PDP maar op de 
LSI draait. Voorlopig zendt en ontvangt SAMPLE alleen 
nog maar data naar en van PREMS. In een later stadium 
zal dit programma de bemonstering van het te determineren 
proces op zich nemen (zie Lit. (11) en (12)). 

LINEPR zorgt voor de uitvoer naar de regeldrukker. Dit pro
gramma is alleen te starten via een interrupt. 

TIJD 

De uitvoer, die momenteel gegeven wordt, is slechts 
een voorbeeld. 
zorgt in een later stadium voor de verwerking van de 
binnenkomende meetwaarden in het tijddomein. Nu meldt 
dit programma alleen nog maar op een terminal dat het 
start en stopt. Als enige ter zake doende instructie 
staat tussen deze twee meldingen alleen een CALL WAIT 
instructie. 



FREQ zorgt in een later stadium· voor de verwerking van binnen
komende meetwaarden in het frequentiedomein. Hiervoor 
geldt v~raer hetzelfde als voor TIJD. 

BEELD zorgt in een later stadium voor de presentatie van de 
resultaten op een beeldscherm. Verder geldt hiervoor 

hetzelfde als voor TIJD. 
Naast deze zeven taken wordt gebruik gemaakt van 3 data-files, 
namelijk: ANTWOO.DAT, VRAGEN.DAT en TESTEN.DAT, die in het 
geheugen aanwezig moeten zijn. Zie hoofdstuk A.3 voor het 

maken van ANTWOO.DAT. 
Ook zijn er twee datagebleden nodig, namelijk COMl dat de array's 
VARlAB tjm IKEUZE bevat en COM2 met 44 integers in een array 

MONSTR. 
De files CMOS.OBJ, CMOS.ÖLB en CMOS2.0LB worden in task-build 
instructies gebruikt en moeten in het geheugen aanwezig zijn. 
Deze files zijn nodig voor de communicatie tussen dtLPDP en de 

LSI. 

A.2 VOORBEREIDINGEN 

De zeven in A.l genoemde taken moeten als task-file beschik
baar zijn voordat het programmapakket gestart kan worden. 
Tevens moeten de taken PREMS, LINEPR, B~~LD, TIJD en FREQ 
geïnstalleerd worden om ze vanuit andere taken te kunnen 
starten. Hoe men de verschillende Fortran- en Macro-files 
moet vertalen, task-builden en installeren staat aangegeven 
in paragraaf A.2.1. Ook het vertalen, task-builden en installeren 
van de twee datagebieden wordt in die paragraaf besproken. 
Paragraaf A.2.2 behandeld het starten van de verschillende 
programma's. 

A.2.1 Y~E!~1~~~-!~~~=È~i1~~~-~~-i~~!~11~E~~ 

Om de, in deze paragraaf aangegeven, instructies uit te 
kunnen voeren moeten de volgende files aanwezig zijn: 
DIALOOG.FTN TRAP.MAC PREMS.FTN SAMPLE.FTN LINEPR.FTN 
BEELD.FTN TIJD.FTN FREQ.FTN COMl.FTN COM2.FTN CMOS.OBJ 
CMOS.OLB CMOS2.0LB. 

De hierna volgende instructies k~nnen het beste ingetypt 
worden onder het user-nurnmer 1/1 met SET /UIC=uw nummer. 
Zie voor informatie over de betekenis van de instructies Lit.(l3) 
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De onderstreepte karakters van de instructies worden door 
de computer getypt, de niet-onderstreepte karakters dienen door 
de gebruiker getypt te worden. Boven elke instructie-reeks 
staat aangegeven welk programma of datagebied behandeld wordt. 

COMl 

COM2.. 

>FitP COfH:::COMJ. 
)T}{!?. 

~KB>COM11-HDIPI,,COM1=COM1 
no?->1 
op·r IONG: 
T~{l?. >Sr f\C }{ ::0 
1 •< P. > P (\ F: == C 0 M 1 

. H{B>I I 
>HW CO~H 

>F4P COf~2==GOM2 

>HW 
1KB>COM21-HDIPI,,COM2=COM2 
Ti<~?.> I 
OP"fiO~W: 

r t\ e > ~3 r 1î c f{ " o 
1 .( P. > P A f~ == C 0 M :? 
H{B>I I 
>HW C0~12 

DIALOOG en TRAP 

>F4P DIALOOG~DIALOOG 
)MAG "fRAP==TRAP 
-::;Tl"' ~ f\r.• 

1•< B > [.1 I Al. 0 OG =""[)I A I. 0 0 G , T F~ (\ P 
Tt(l~·> I 

"'ö'P"T': 0 N S : 
T ~( e > :\ E S C 0 f1 :: C 0 f11 I R l4 
T f<B>I I 



PREMS 

>F4P PREMS~PREMS - . >nm 
"f•(B>PREMS::pf::Et·1H, CMOS2/l.B 
nm>l 
ö'Pfi 0 !·H; ; 
1KB>RESCOM~COM1/RO.COM2/RW 
l"KB>/1 
> 1 N~; PREMH 

.. 

SAMPLE 

2:FOI~ SAr1PLE==BAMF'LE 
> Hm ~d-t MP l. E == ~; MW l. E , CM 0 S , CM 0 S ll. B , r: :1. , :1. :t r 0 FW T S ll. B 

LINEPR 

TIJD 

2F t,p L :C Nr·:F'I~==l. :C NEP I~ 
>Tf<f'\ 
T•<B>L INEPR=•L lNEPf~ 
Tt(l~.>l 

OPT JON~); 
·r f< B > f;: [ G C 0 ft :: C 0 f) 1. I f~ 0 , C 0 M ;~ I f~ 0 
nm>ll 
L._H!~I t. H!EPf~ 

> F " P r LJD == r :r.m 
> ·r f<B 
·r •< !.\ > T I .J [J:: T IJ D 
non; 
ö"P1):0N~P 
1KB>RESCOM=COM11RO,COM2/RW 
nm>ll 
> 1 NH -r r.m 



FREQ 

BEELD 

2,F4F' FI~E!l=fi~EQ 

> T •<P. 
T •< B > F f:: E tl :: F RE tl 
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op·r lO!·W; 
1KB>RfSCOM=COM11RO,COM21RW 
T~<e> I I 
>INS FF~Etl 

>F4P BEELD=BEELD 
>HW 
1•< B > [: [El.():: BE EL[) 
nm>l 

'"O'P1): 0 N H ; 
·r •< B > f:: [ B C 0 ~l ~= C 0 M 1. IR 0 , C 0 tl 2 I f~ 0 
H{t~>l I 
J)NS P·EE:LD 

A.2.2 Starten 

Alvorens het programmapakket kan draaien dient de LSI aangezet 
te worden: men drukt achtereenvolgens de toetsen 'ESC', 'ROLL', 
'ESC' en 'F' in. Vervolgens wordt de ponsband met de absolute 
leader in de lezer gelegd met de aanloopstrook boven de lees
kop. De schakelaar'HALT/ENABLE'wordt op'HALT'gezet, de knop 
'INIT' wordt ingedrukt en de schakelaar 'HALT/ENABLE' wordt 
op 'ENABLE' gezet. De schakelaar 'CLüCK' wordt op 'OFF' gezet. 
Dan wordt ingetypt: 1775501 (hierdoor wordt de ponsband in
gelezen en het wordt mogelijk programma's op de LSI in te lezen). 
Wanneer het systeem antwoordt met iets anders dan: 157500 
moet het voorgaande herhaald worden vanaf het inleggen van de 
ponsband. 
Wanneer het systeem antwoordt met 157500 moet ingetypt worden: 
1?7776/ , het systeem antwoordt _]Tlet: 177550 en men dient nu 



op dezelfde regel: 175610 in te typen. Dan typt men op de 
volgende regel: l57500G ~ 

Het rode lampje naast de 'INIT' toets op het toetsenbord gaat 
branden als tek~n dat de LSI klaar is om code te ontvangen 
van de PDP. Men typt nu op de PDP in: RUN SAMPLE, waardoor 
de code van het programma SAMPLE naar de LSI gezonden wordt. 
Nadat het programma SAMPLE op de LSI is aangekomen meldt het 
systeem zich. Dan wordt de schakelaar 'CLOCK' op 'ON' gezet. 
Alles staat nu klaar en met RUN DIALOOG in te typen op de PDP 
wordt het programmapakket gestart. 

A.3 DIALOOG . . 
Het conversatieprogramma DIALOOG bestaat globaal uit twee 
delen: een off-line deel en een real-time deel. 
Het off-line deel bestaat uit een aaneenschakeling van vragen 
en antwoorden. Het wordt besproken in paragraaf A.3.l en 
A.3.2. 
Het real-time deel bestaat uit het identificeren en verwerken 
van interrupts. Dit wordt besproken in paragraaf A.3.3. 
De foutmeldingen, die kunnen voorkomen in het conversatie
programma worden beschreven in paragraaf A.3.4. 

A.3.1 Y~~E~~§~g_!~-~~~-~ff:!!~~-~~~! 

Met RUN DIALOOG wordt het conversatieprogramma gestart. 
De gebruiker krijgt dan het volgende te zien: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
HET PROGRAMMA: CONVERSATIE IS GESTART. 
HET STELT EEN AANTAL VRAGEN, DIE U BEANTWOORDT, GEVOLGD DOOR EEN RETURr 
DE VRAGEN EN ANTWOORDEN ZIJN VERDEELD IN EEN AANTAL BLOKKEN! 
BLOK I : INITIALISATIE VAN HET PROCES 
BLOK R : REFERENTIETABEL 
BLOK T TESTSIGNALEN 
BLOK B BEREKENINGEN 
BLOK P : PRESENTATIE 
BLOK K KEUZES 
ER ZIJN EEN AANTAL SPECIALE ANTWOORDEN MOGELIJK: 
RETURN BIJ BLOK I EN R: DE VOLGENDE VRAAG WORDT GESTELD. 
@ ALLE TOT NU TOE VERZAMELDE GEGEVENS WORDEN UITGETYPT. 

HERSTART WORDT BIJ HET ANTWOORD WAAR : @ GEGEVEN WERD. 
• : ER WORDT GESTOPT MET VRAGEN EN ALLE GEGEVENS WORDEN . 

ONGETEST IN DE ANTWOORDENFILE WEGGEZET, 
HET PROGRAMMA WORDT GESTOPT. 

I EEN WIJZIGING KAN WORDEN AANGEBRACHT IN EEN VOORGAAND ANTWOORDv 
HERSTART WORDT BIJ HET ANTWOORD WAAR : I GEGEVEN WERD. 

; HET VORIGE ANTWOORD WAS HET LAATSTEv DAT IN 
DEZE SERIE VERANDERD MOEST WORDEN. 

1 DE MOGELIJKE ANTWOORDEN OP DE VRAAG WORDEN GEGEVEN. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 
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Hier wordt dus in het kort aangegeven welke mogelijkheden 
de gebruiker heeft. Interrupts worden hier niet genoemd, 
deze worden behandeld in paragraaf A.3.3. 

In blok I worden namen van variabelen gevraagd met hun 
nulpuntswaarden, ee~puntswaarden (2 grootheden, die de schaal 
bepalen van de variabele) en eenheden. Hint: Het is aan te 
raden blok I eerst zo volledig mogelijk te vullen met de 
nodige gegevens en daarna de volgende blokken niet te be
handelen. Dan is er een antwoordenfile ontstaan met alleen 
blok I gevuld. Deze antwoordenfile kan dan gedupliceerd .. 
worden en met die kopie kan dan verder gewerkt worden. Op 
deze manier bespaart de gebruiker veel tijd wanneer hij aan 
een proces wil gaan meten. Bij een kopie van de oorspronke
lijke antwoordenfile kan de gebruiker meteen doorgaan met 
blok R. Deze hint heeft natuurlijk alleen zin wanneer blok I 
groot moet zijn. 

In blok R worden van de variabelen, die genoemd zijn in 
blok I, referenties gevraagd. De gebruiker typt eerst de 
naam van een variabele uit blok I en vervolgens de referentie 
van die variabele (de in- of uitgang van de computer, die 
de gebruiker met de variabele wil laten corresponderen). 

In blok T worden over de variabelen, die in blok R ge
noemd zijn (onder het hoofd: variabelen met testsignalen), 
een aantal vragen gesteld aangaande het testsignaal, dat 
de variabele vertegenwoordigt. 

In blok B worden een aantal vragen per variabele uit blok 
R gesteld over de berekeningswijze, die de gebruiker wil 
laten uitvoeren op de variabelen uit blok R. 

In blok P worden enkele vragen gesteld aangaande de vorm 
van de presentatie van de uitkomsten van het real-time 
programma. 

In blok K wordt gevraagd welke variabelen in aanmerking 
komen om gepresenteerd te worden en welke presentatie ver
langd wordt. 

Alle vragen in deze blokken beginnen met een nummer. Dit 
nummer hoort éénéénduidig bij een antwoord. Vragen, die niet 
voorafgegaan worden door een nummer, zijn organisatorische 
vragen. Ze slaan op de bewerkingen, die de gebruiker wil 
toepassen op de verschillende blokken of de hele antwoorden-



file, bijvoorbeeld: "wilt u een listing?" of: "iets veranderen?". 
De vragen van de verschillende blokken staan in een vragen-
file, terwijl de testen, behorende bij de blokken, in een 
testenfile zijn ondergebracht. 
Nadat de informatie, die op bladzijde A6 staat aangegeven, 
verschenen is, drukt de gebruiker op de return-toets. Daarna 
moet hij de te maken, of al bestaande, antwoordenfile een naam 
geven. Bijvoorbeeld: NAAM.DAT;l waarin NAAM een te kiezen naam 
voor de antwoordenfile voorstelt en l het te kiezen versienummer 
van de antwoordenfile. DAT geeft het type van de antwoorden
file aan: een data-file. rn deze antwoordenfile worden de 
antwoorden op de verschillende vragen per blok opgeslagen. 
Nadat de gebruiker de naam van de antwoordenfile heeft in

getypt wordt de vraag gestéld of het een oude of een nieuwe 
file betreft. Dus, of de antwoordenfile nieuw gemaakt moet 
worden, of een oude file (met de opgegeven naam) gebruikt 
moet worden. Als de gebruiker de antwoordenfile een nog niet 
bestaande naam geeft en vervolgens aangeeft dat het een oude 
file betreft, stopt het programma met een leesfout-melding. 
Geeft de gebruiker echter een naam op, die reeds als naam voor 
een antwoordenfile fungeert, en geeft hij dan aan, dat het 
een nieuwe file betreft, dan wordt de hele antwoordenfile met 

·spaties overschrevent 
Bij een oude file wordt de gebruiker gevraagd of hij een listing 
van de vragen en antwoorden wil hebben en vervolgens of hij 
de hele file onveranderd wil laten. Als de gebruiker op de 
laatste vraag ontkennend antwoordt, komt het programma bij 
blok I terecht. Het programma vraagt of de gebruiker een 
listing van de vragen en antwoorden in dit blok wil hebben 
en of de gebruiker iets aan de antwoorden in dit blok wil 
veranderen. Als de gebruiker iets wil veranderen, volgen de 
acties beschreven in paragraaf A.).2. Als de gebruiker niets 
wil veranderen worden de antwoorden getest en bij eventuele 
foute antwoorden volgt een foutmelding en de mogelijkheid 
het betreffende antwoord te wijzigen. Zie voor een alfabetisch 

gerangschikte lijst van foutmeldingen: paragraaf A.3.4. 
Daarna volgt de vraag of de gebru~ker wil stoppen met de 
conversatie of dat hij verder wil gaan met het volgende blok. 
Als de gebruiker verder wil gaan, gebeurt met elk van de verdere 



blokken hetzelfde als met blok I. Als er een interrupt is ge
weest wordt altijd verder gegaan met het volgende blok. Nadat 

alle blokken behandeld zijn wordt de gebruiker een listing van 
alle vragen en antwoorden aangeboden. Daarna krijgt de gebruiker 
de mogelijkheid om opnieuw met de conversatie te beginnen, als er 
tenminste geen interrupt is geweest. Als de gebruiker niet op
nieuw wil beginnen is de conversatie afgelopen en gaat het 
programma over in het real-time deel (zie paragraaf A.3.3). 

A.3.2 Invoeren van nieuwe en van speciale antwoorden ----------------------------------------------
Wanneer de gebruiker in de conversatie aangeeft dat hij en-

kele antwoorden in een blo~ wil veranderen (zie paragraaf A.3.1)~ 
vraagt het programma of dat vanaf of op een regel (=antwoord
nummer) moet gebeuren. Geeft de gebruiker aan dat dat 6p een 
regel moet gebeuren kan hij daarna intypen bij welk antwoord
nummer hij het antwoord wil veranderen. Het oude antwoord, 
behorende bij het opgegeven antwoordnummer, wordt gegeven en 
de gebruiker typt het nieuwe antwoord in. Geeft de gebruiker 
aan, dat het veranderen van de antwoorden vanaf een regel 
moet gebeuren, moet hij aangeven welk antwoordnummer het eerste 
is, waarbij hij het antwoord wil veranderen. Ingeval van een 
nieuwe antwoordenfile wordt meteen naar hier gesprongen en 
wordt het eerste antwoordnummer gelijk aan 1. 
Hierna worden de vragen van het betreffende blok gesteld, 
de oude antwoorden op deze vragen worden gegeven als die 
aanwezig zijn en de gebruiker typt de antwoorden in. 

!!!~~B ~!~E zijn de reeds eerder genoemde speciale antwoorden 
mogelijk ( dus niet bij het verbeteren van een antwoord na 
een foutmelding en ook niet bij veranderingen 6p een bepaalde 
regel). Die speciale antwoorden zijn: 
een return: dit speciale antwoord is als enige alleen bij blok 

I en R geldig. In blok I worden drie vragen gesteld: 
meetgrootheden (maximaal 22 antwoorden) 
stuurgrootheden (maximaal 16 antwoorden) 

setpoints (maximaal 6 antwoorden). 
Is de gebruiker bij de meetgrootheden bezig en typt 
hij alleen een return al antwoord, wordt overgegaan 
naar de stuurgrootheden. Volgt daarbij als antwoord 
een return, wordt verdergegaan met de setpoints. 



een 

een • 

een(! 

een ? 

een I 
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Wordt hierbij een return gegeven, dan geeft het 
programma aan dat het blok gevuld is. Dit laatste 
gebeurt ook als het antwoord met antwoordnummer 44 
{het laatste antwoord in blok I) gegev~n is. Daarna 
wordt gevraagd of de gebruiker een listing wil hebben 
en of hij nog iets aan het blok wil veranderen. 
Bij blok R werkt dit alles in principe hetzelfde, 
alleen worden er nu maar twee vragen gesteld: 
variabelen met testsignalen (maximaal 22 antwoorden) 
variabelen voor berekeningen (maximaal 22 antwoorden). 
Bij de eerste vraag van blok R zijn natuurlijk 
alleen variabelennamen als antwoord mogelijk, die 
in blok I onder stuurgrootheden of setpoints genoemd 
zijn. Bij de tweede vraag kunnen alle variabelen
namen uit blok I opduiken, vooropgesteld dat deze 
al niet bij de eerste vraag gebruikt zijn. 

:de gebruiker geeft te kennen dat hij in het onder
havige blok op dit moment geen vragen meer wil 
beantwoorden. Het programma vraagt of de gebruiker 
een listing van het blok wil hebben en of hij nog 
iets wil veranderen. 

:de gebruiker geeft te kennen dat hij wil stoppen 
met de conversatie. Het programma wordt gestopt. 

Na een interrupt geldt een punt niet als speciaal 

antwoord. 

:de gebruiker geeft te kennen een listing van alle 
voorgaande vragen en antwoorden te willen hebben 
(ook de vragen en antwoorden uit voorgaande blokken). 
Na de listing gaat het programma weer verder op de 
plaats waar e als antwoord gegeven werd. 

:de gebruiker geeft aan te willen weten welke antwoor
den mogelijk zijn op de gestelde vraag. Na deze 
informatie verstrekt te hebben (als de informatie 
tenminste beschikbaar is) stelt het programma de 
vraag opnieuw, waarbij ? als speciaal antwoord 
gegeven werd. 

:de gebruiker geeft aan een van de antwoorden in 
het onderhavige blok te willen veranderen. Dit 
gebeurt op de manier, zoals die is besproken bij 
veranderingen 6p een bepaalde regel. Het programma 
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vraagt om het nummer van het antwoord, dat de ge
bruiker wil veranderen. Het oude antwoord wordt 
geprint en de gebruiker typt het nieuwe antwoord. 
Dit nieuwe antwoord kan geen speciaal antwoord zijnl 
Hierna gaat het programma verder bij de vraag, waar 
I als speciaal antwoord gegeven werd. 

Bij het beantwoorden van de vragen per blok moet met het volgende 
rekening gehouden worden: 
Namen van variabelen mogen maximaal 8 karakters bevatten en 
moeten met een letter beginnen. 
Cijfers mogen maximaal 4 karakters bevatten en moeten integers 
zijn. 
Bij alle antwoorden is het aan te raden zonder het gebruik 
van spaties te werken! 
Wordt met deze drie raadgevingen geen rekening gehouden, zal 
bij het betreffende antwoord bij het testen waarschijnlijk 
een foutmelding volgen. 

A.3.3 l~~~EE~E~~~E~~E~!~g 

Na het beëindigen van het off-line deel van het conversatie
programma verschijnen de teksten: START REAL TIME en INTERRUPT. 
Wanneer de gebruiker nu een karakter van het toetsenbord aan
slaat, wordt dit door het programma als een interrupt gezien. 
Slechts 6 1 control characters 1 hebben een betekenis in dit 
verband. Alle andere karakters geven slechts aanleiding tot 

·~et herhalen van de aankondiging: INTERRUPT. Die 6 'control 
characters' zijn: 

'ctrl C' geeft aanleiding het conversatieprogramma te stoppen. 
'ctrl L' : geeft aanleiding tot het verschijnen van een aantal 

1 ctrl K' 
'ctrl P' 

gegevens op de lineprinter; deze gegevens bestaan 
nu uit de variabelen die opgeslagen zijn in de 
twee datagebieden. 

geeft aanleiding de conversatie te hervatten bij blok K. 
geeft aanleiding de conversatie te hervatten, te 
beginnen bij blok P. 



•ctrl B' 

'ctrl T' 

geeft aanleiding de conversatie te hervatten, 
~e beginnen bij blok B. 
geeft aanleiding de conversatie te hervatten, 
te beginnen bij blok T. 

A.3.4 E2~!~~!~!~g~~ 

De foutmeldingen, die kunnen voorkomen bij het testen van 
antwoorden, met daarbij de mogelijke fout in het antwoord, 
die de foutmelding heeft v~roorzaakt. De foutmeldingen zijn 
alfabetisch gerangschikt. 

FOUT: BEMONSTERINTERVAL MOET VEELVOUD VAN 0.~2 ZIJN. 
Bij blok T moet bij iedere variabele de periodeduur 
gedeeld door het aantal bemonsteringen per.periode bij 
het basissignaal een veelvoud van 0.02 zijn. Als hieraan 
niet voldaan wordt bij het superpositiesignaal valt dat 
antwoord door de mand middels de volgende foutmelding. 

FOUT: BEMONSTERINTERVAL ONGELIJK. 
Bij blok T is het bemonsterinterval (periodeduur gedeeld 
door aantal bemonsteringen per periode) van het super
positiesignaal en het basissignaal, behorende bij dezelfde 
variabele, ongelijk. 

FOUT: EEllliED~N. 

Bij de maximaal 8 karakters, die de eenheid in blok I 
mag bevatten, staat een ander karakter dan A tot en met Z, 
een spatie of een/. 

FOUT: EERSTE KARAKTER MOET EEN LETTER ZIJN. 
In blok I moet de naam van de variabele met een letter 
beginnen. Ook een spatie als eerste karakter leidt tot 
deze foutmelding. 

FOUT: DE EERST~ VARIABELE IN HET VOLGEND A~TWOORD KOMT NIET 
IN DE LIJST VAN MEETGROOTHEDEN UIT BLOK I VOOR, OF ER 
IS VAN DEZE VARIABELE G.l!:EN REFERENTIE BEKE.ND. 
beze foutmelding kan verschijnen bij de tweede vraag 
in blok K en spreekt voor zich 
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FOUT:GEMIDDELDE +AMPLITUDE BUITEN DE RANGE 
Bij blok T moet per variabele, zowel bij het basissignaal 
als bij het_ eventuele superpositiesignaal, het gemiddelde 
plus de amplitude kleiner zijn dan, of gelijk zijn aan 100. 

Het gemiddelde min de amplitude moet groter zijn dan, of 
gelijk zijn aan 0. Tevens mogen het gemiddelde plus de 
amplitude van het basissignaal plus het gemiddelde plus 
de amplitude van het superpositiesignaal niet groter zijn 
dan 100. Het getal 100 staat voor 100% van de range, welke 

loopt van 0 tot 100. 

FOUT: HAAKJE. 
Er ontbreekt een haakje of een integer bestaat uit meer 
dan vier karakters of een variabelennaam bestaat uit meer 
dan acht karakters. 

FOUT: INTEG~R NIET HERKEND. 
Op de plaats waar een integer moet staan, staan andere 
karakters dan 0 tot en met 9 (eventuee1 voorafgegaan door 
een+ of een-). 

FOUT: KOMMA. 
Er ontbreekt een komma of een integer bestaat uit meer dan 
vier karakters of een variabelennaam bestaat uit meer dan 
acht karakters. 

FOUT: MINIMUM OF MAXIMUM OVERSCHREDEN. 
Het antwoord is kleiner dan het toegestane minimum of 
groter dan het toegestane maximum (zie Appendix F) of, 
bij vraag 3, 5 of 7 uit blok P, kleiner dan het vorige 
antwoord. 

FOUT: SPATIE. 
In blok K, antwoord 1, mogen maximaal acht karakters van 
een variabelennaam staan. In blok K, antwoord 2, mogen 
maximaal acht karakters van de eerste variabelennaam, 
een komma en maximaal acht karakters van de tweede varia
belennaam staan. In blok K, antwoord 3, mogen maximaal 
vier karakters van een getal staan. 

FOUT: DE TW~EDJ..; VARIABELE IN HET VOLGEND AKTWOORD KOMT NIET 
IN DE LIJST VAN STUURGROOTHEDE~ UIT BLOK I VOOR, OF 
ER IS VAN D~ZE VARIABELE GEEN REFERENTIE BEKEND. 
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Deze floutmelding kan verschi·jnen bij de tweede vraag 
van blok K en spreekt voor zich. 

FOUT: DE VARIABE~E IN HET VOLGEND ANTWOORD KOMT NIET IN DE 
VARIABELENLIJST UIT BLOK I VOOR, OF ER IS VAN DEZE 

VAKIABELE GEEN REFERENTIE BEKE~D. 
Deze foutmelding kan verschijnen bij de eerste vraag 
van blok K en spreekt voor zich. 

FOUT: VARIABELE KOMT NIET IN VARIABELENLIJST VOOR. 
Bij de variabelen voor berekening in blok R wordt een 
variabelennaam genoemd, die niet in blok I voorkomt. 

FOUT: VARIABELE KOMT TWEE KEER VOOR IN DIT BLOK. 
Dit komt voor bij blok I en R en spreekt voor zich. 

FOUT: VARIABELE STAAT NIET IN DE LIJST VAN STUURGROOTHEDEN 
OF SETPOINTS. 
Deze foutmelding kan zich voor doen bij beantwoording 
van de vraag: variabelen met testsignalen, uit blok R. 
De betreffende variabele komt niet voor in de lijst van 
stuurgrootheden of setpoints uit blok I voor. 

FOUT: VERKEERDE OF DUBBELE REFERENTIE. 
Deze foutmelding kan voorkomen bij blok R. 
Als referentie mag alleen voorkomen: 'A/D' of 'D/A' en, 
als KREGEL niet groter is dan 22, zelfs alleen 'D/A'. 
De referentie moet meteen na de komma getypt worden en 
het getal (het referentienummer) mag niet groter zijn dan 
44. Ve combinatie van de referentie en het referentienummer 
mag niet al eens voorkomen in het blok. 
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B.l INLEIDING 
Deze appendix is bedoeld voor de personen, die wijziging~n 
willen aanbrengen in het Conversatieprogramma, waarvan h~er .. 
een zeer gedetailleerde beschrijving gegeven wordt. ~e beschr~J
ving volgt de programmatekst uit appendi~ C zeer nauwgezet, 
behalve de punten, die besproken worden ~n B.l5. . 
In de programmatekst zijn vele commentaren verwerkt, d1e 
zeker bijdragen tot een beter begrip ~an het ~rogramma. 
In het programma komt geen enkele Log~cal-var~abele voor. 
Daarvoor in de plaats worden vaak Reai-variabelen gebruikt. 
Dit is gedaan om qeze variabelen eenvoudig van een record 
van een file te kunnen lezen. Het levert bij het implementeren 
van het programma geen extra moeilijkheden op. 
Alle variabelen en array's, die in het programma gebruikt 
worden, zijn aangegeven in Appendix D. 

B.2 MAIN (HET HOOFDPROGRAMMA) 

Het hoofdprogramma bestaät eigenlijk alleen uit het aan
roepen van de subroutine PRAAT. Die subroutine is het eigen
lijke Conversatie-programma, van waaruit de verschillende 
subroutines aangeroepen worden. Verder wordt in het hoofd
programma een interrupt-routine, die in MACRO geschreven 
werd, aangeroepen. 
Er zijn enkele Common-gebieden opgenomen in het hoofdprogramma 
om de waarden van de variabelen, die in die Common-gebieden 
staan, bekend te doen zijn bij het·verwerken van een interrupt. 
Als logical unit-nurobers worden 4 variabelen gebruikt: 
LUN als logical unit-number van de terminal, waarop gewerkt wordt 
LUNT als logical unit-number van de testenfile, 
LUNV als logical unit-number van de vragenfile, 
LUNA als logical unit-number van de antwoordenfile. 
Deze logical unit-nurobers krijgen via DATA-statements waarden, 
die op een andere machine dan een PDP-11 aangepast kunnen 
worden. 
De variabele IHALT wordt gebruikt om het programma te stoppen, 
zodra die variabele de waarde 1 krijgt. In een DATA-statement 
krijgt IHALT de waarde 0. Alleen in de subroutine PRAAT kan 
IHALT gelijk worden aan 1. Dat kan ook wanneer er na een 
interrupt maar een gedeelte van PRAAT wordt doorlopen. Wanneer 
IHALT gelijk wordt aan 1, wordt via de kortst mogelijke weg 
teruggesprongen naar het hoofdprogramma, waar het programma 
dan gestopt wordt. Omde waarde van IHALT in het hoofdprogramma 
en in PRAAT bekend te doen zijn, is die variabele in een 
Common-gebied opgenomen. 
In het hoofdprogramma komen de volgende statements voor: 
CALL PRAAT (het aanroepen van de subroutine PRAAT), 
CALL INT (het uitzetten van de trap voor een eventuele 
interrupt-verwerking, zie Lit.(8)) en 
een wachtlus. 
In die wachtlus wordt eerst gecontroleerd of IHALT de waarde 1 
heeft. In d~t g~val wo~~t via label 200 het programma gestopt. 
Wanneer IHA~T n~et gel~Jk is aan 1 volgen in de wachtlus de 
volgende s~atemen~s: CALL DIALOG(20) zorgt voor een boodschap 
op de term1nal, d1e het starten van het real-time gedeelte 
van het programma aangeeft. 

CALL DIALüG(l) zorgt voor het overslaan 
van een regel op de terminal. 

CALL CLREF(4) zet event-flag nummer 4 af. 
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CALL \•!AITFR(4) zorgt ervoor dat het program
ma op deze plaats blijft wachten op een sprong uit de roacro
subroutine BLOK1W. Er v:-ordt naar· de subroutine BLOI<J:W gesprongen 
als een unsollici ted character ï·roTdt ingevoerd. BlODTO zorgt 
voor de identifikatie van het unsollicited ch~:tracter, zodat 
naar bepaalde delen van PRA ... AT of nae.r DRUK ees:proncen 1·rordt. 
Met een RET1JRN in PE.AAT of DRUK komt het progra!n.r;:a vreer in 
BLOKliO terecht, ïmBrna teruggesprongen 1·roràt na2.r het hoofd
program!Tla bi~ het sta teMent CALL HAITF~. !<Iet GO TO 150 wordt 
terugges:~rongen naar de plae.ts ï·raar nagegaan .,..rordt of IlL'\.LT 
gel~k aan 1 is geworden. 

B .. 3 SlJ13RC'UTr~3 PRAAT. 

B.3.1 subroutire PRAAT zonder de testen ---------------------------------
• 

Dit is het eigenl~ke Converse.tie-progTam.'!la, maar aangezien 
er in het programma een interrupt-routine vertrerkt moest 
worden, is P~~AT een subroutine geword9n. 
De variatelen en arrays, die in deze subroutine gebruikt 
worden, st8.2.n met hun fuJictie en type, en bij arrays, met hun 
dimensie, aangegeven in appendix D. Tevens wordt daar vermeld, 
vmar ze buiten de subroutine PRAAT nog mee!" voorkomen en of 
ze opgenonen zijn in Cor.unon-gebieden. 
De verschillende comGoneebieden, die in deze subroutine 
gebruikt worden, bevatten v~riabelen en arrays, die buiten 
PPu\AT hu..YJ. waarden moeten behouden. Va2.k zijn vs..riabelen, die 
hetzelfde soort functie hebben, in hetzelfre corr..r2cngebieè. 
opeenomen on hun c;eljjksooTtige fLLYJ.ctic te be:12drul:ken. Dit 
is b\ivoorbeeld gebeu.rd bij LREC, r,:r::scvR en LRECTE en bij de 
arrays, wRerin de uiteindel~ke gegevens opgeslagen worden 
(VARIAB tot en met IKEUZE). 
De DATA-statements zorcen voor de initialisatie van verschil
lende variabelen en arrays. Het zou te ver voeren om deze 
allemaal te bespreken. De beginwaarden van de verschillende 
variabelen en arrays spreken voor zich (zie appendix D). 
Alleen de becinwaarde vs.n LlEC behoeft misschien enige toe
lichting. Die beginwaarde is 1 gesteld. Dit gebeurt, omdat het 
eerste record van de antwoordenfile het statu~record bevat, 
dat aangeeft welke van de zes antwoordenblokken getest zijn 
en welke niet. Dit record hoort strikt genomen niet b~ de 
antwoorden in de antwoordenfile. Het eerste record van de 
antwoordenfile wordt dan ook steeds anart behandeld. ~et aant8l 
records in de antwoordenfile, voorafg~ande aan het eerste 
blok, is dus 1. B~ de vra~en- en de testenfile in aat Pcval: o. 
Dit is ook de verklarine ~aarom do vcarde van NA!~8CM 6~n 
hoger is dan de scm van de wa~rden ven de array-elenenten 
l1lATT\TO(~n, -uo2rin ,T Joopt "'n?n 1 tot en met 6. 
Na de DATA-statements volct de instructie.CALL EilltSET(64, 
.r;'"S.T_"'":., .Fl...LSE., .TRFE., .:?i\ISE.,). Deze· instructie onderdrukt 
de foutmeldi~z, die de rronitor Console Routine, ~ou geven b~ 

J' tb:· h t 1 ~ · t ( · L't f1) - (2') een "· cu '2 ... _e _ ezen vc:.n een 1.n .~e[;er z1.e 1. • \ ....... en .J • 
Het betr0ffende formet peeft aan, dat er een inte~er celezen 
moet 'i·rorè_'?n, ter-v:ijl de te lezen l.G:.:-::-.l::ters o:een in-te.o·er yor~e:::. 
De behan~elin~ van eve~tuele fou~en h~ het-lezen va~ intecers 
wordt na!Yl9J ... i,iY: door hf''t :proe:ra.ntrr:o,. zelf t::edn8n. 
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CALL DILILG(2} geeft e.an, clat er een regel vol kruisjes op de 
term.inal verschi_int. Dit 1-rordt verder in het procramma steeds 
gebruikt ter afslui ti~g v2.n ee!l be:p8.2ld deel van de vr2ge::::.- en 
antwoordenreeks. ~et CALL DIAIOG(3J wordt ~ebruikersinformetie 
op de terminal geschreven. Eet CALL DIALOG(l) l·rorè_t op de ter
minal een regel ovèrgeslagen. Evenals CALL DIALOG(2) wordt deze 
instructie in het verdere verloop vr.n het proGrBTinJ.a niet meer 
besproken, alhoewel deze twee instructies vaak voorkomen. Maar 
het overslaan van een regel of het printe!l van regel ~et kruisjes 
steeds weer te noemen, zou overbodig zen. 
Met CALL DIALOG(28) wordt de gebruiker gevraagd de naam van de te 
gebruiken ant't'~oordenfile in te typen. Deze naa:n w·ordt opgeslagen 
in het array WATFIL. Deze instructie is de enige niet beveiligde 
lees- of schrljfinstructie. Wanneer de gebruiker hier als antwoord 
bljvoorbeeld een getal noe~t, dan stopt de Ponitor Console Routine 
het prc.~rs..r .... r::>a. B:ij s.lle andere instructies, iTa8.rbij d_; gebruiker 
een ant~voorc'. op een vr2.ag moet geven, is voor ell-::e inpl-;.t Ya~ de 
gebruiker een actie in het ~rogra~na voorzien. Vaak krtgt de 
eebruiker de keuze aangeboden tuseen twee antwoorden. Wanneer hlj 
een ander antwoor~~ dan de twee mogel~ke antw0ordèn, intypt, wordt 
met CAI,L Dit.lOG( 19) de boocl.sch2.p "ant;rro0rd niet 'begrepen" op de 
terminal geschreven. Het pro5ra!nrna f9.at dan verder met het o:p
nieU'\-T stellen van de vraa.g, -rrae.rop dat, voor het proe-ram~a, vreemde 
antwoord werg gegeven. 
Deze instructie reeks (in onè.ersta.e.nfe figuur ret è.il::l::e lijnen 
aangegeven) wordt verder in dit verslag niet uitcebreid besproken, 
maar aa:nceduid als de "antvroord niet besrepen "-constructie. 

begrepen" 

ja 

verder net het program:rne. 

Deze beveiligingen worden eenoem~ in Lit.(lO). 
Er volgen drie OPEN-statements (zie Lit.(l) en (2)) wae~~ee in 
d.~ t procrPrrma à e testen-;::, vracen- en antl'loordeni'LLe geore~c' vrorden.. 
P~ de testen- en vra~e~rlle hoe~t de rccordsize niet Penoe~d te 
wor0en, omdat d07e t;,Tee fiJ.Ps in h:ee nnà.ere p:rotT2mm;;:' s el r;re
maakt werden. Peide progranma's ver~en speciRRl ~eschreve~ o~ de 
vragen- en èle tvstenfile te vulJe::. net 1'3e vr2gen en de testen, 
zoals èj_e in 2"1Jne~dix Een J•' ':-rcerpC'{.,.even. st8.nn. ~3ii p·e1e . .-onheid 
var> het Vl.:tlle:1· ~ra:r de hree fj_les ~~~e:r:d c'e recorr1pi;,e -b.:i_crY2.:n ~.1 
aan.gC'ceve:n. Ir. 0c~c subro'J_tjne ~Oe'Te': l1e2rle f21e::-; s1eC' 1't8 or:-
nieu~ zeo?end te worden. 



De antwoordenfile echter bevat ;;vel een ac:.:r:duiding van de re
cordsize, aangezien deze file hier vaak pas gecre§erd wordt. 
De records in de vragenfile worden steeds ongefor~atteerd ge
lezen, ve.nde.a.r dat de aanduiding FORI'·T= bij het OP:SF-statement 
van de vragenfile ontbreekt. Bij de vragenfile hoeft immers de 
inhoud van de records slechts gereproduceerd te worden, zonder 
op de betekenis van de inhoud te letten. Deze aanduiding is ivel 
te vinden in de OPEN-statements van de testen- en de a~twoor
denfile aangezien de records van deze files geformhttee~~ gelezen 
moeten kunnen -y;orden. One:eforma tteerd lezen houdt in, dat de 
karakters als karakters gelezen l·rorden er dus onvertae.ld bljjven. 
Geformatteerd lezen houdt in, dat de karakters vertaald worden, 
bijvoorbeeld het cijfer 1 wordt niet als het karakter 1 gelezen, 
maar als dE waarde 1, vooropgesteld dat het geschikte format 
gebruikt -vrordt. Bij de ant-v.roordenfile staat lvATFIL op de plaats 
lvaar de name van de file genoemd moet -vrorèer... Door middel van 

.de aanduiding UNIT= wordt er een locical unit number aan elk 
van de drie files c;ekoppel~. Tenslotte 1vorèen nog de access-mode 
( 1 DI:r'ECT 1 in alle drie de OPEY-sta tements), het n:axim1..L11 e.e.ntal 
records ·.~er '·file en het tvpe file (in dit geval kan volstaan 
vlorden m~t 1 illTKl'!OVJN 1 ) aangëgeven. ~ · 
Hierna i'TOrd t met CALL DIA LOG( 29) de gebruiker de vrae.g gesteld 
of de antwoordenfile oud of nieuw is, dus of de antwoordenfile 
met de door de gebruiker geneeBde naam reeds bestaat of dat 
deze pas in dit programma gecreëerd -vrerd. Het antivoord van de 
gebruil<;:er wordt opgeslagen in de variabele OUDNHl. Als dit 
antvroord 1 0 1 of 1 N1 is, volgt de "antw·oord niet begrepen"-con
structie. 
Bij label 1010 gaat het progran:.r1a verder met L:BLXHO op 1 te 
stellen. Wanneer het een nieuwe antwoordenfile betreft wordt de 
variabele FIL011V met de inhoud 1 N1 voorzien; een nieu·we file 
kan natuurli~l: niet helema9.l onveranderd b:!;:ijven. l'Iet behulp van 
CAJ1IJ DIAJJOG(52) l·rordt dan de hele ant"lfroordenfile met spaties 
gevuld, waar:n9. gesprongen -..rordt naar label 1050, wae.r de con
versRtie per blok begint. 
Wanneer het eon oude antwoordenfile bet~eft vordt vanaf label 
1020 via C.ALI· DI/1 LOG( 4'4) het statLisrecord uit de anti-raordenfile 
gelezen en de inhoud ervc>.n o:pgeslB.gen in het array GETEST, vraarna 
de inhoud van dit array geprint wordt. De gebruiker wordt ge
vraagd of hij een 1isting van deze, oude, file wil zien. Het 
enti-roord van de gebruiker 1vordt o:r:;geslagen in de variabele JANEE. 
Is dit B.ntwoord niet gelijk acm 1 J 1 of 1 N1 volgt de "antvroord 
niet begrepen "-constructie. Vfanneer de gebruiker inderdaad esn 
listinc wil zien (antwoord is 1 J 1 ) worden, alvorens deze listinc 
uit te voeren, enkele voorbereidingen getroffen. Als het eerste 
blok van de antwoordenfile nog niet getest was volgt ~eteen fe~ 
listine via GO TO 1039. Wanneer GETEST(l) wel gelijk was aan 1 T 1 

wordt met behulp van CALl DIALOG(66), 44 maal uitgevoerd, het 
eerste blok van de ant-vroordenfile gelezen en het array VAPI.AB 
worèt met de namen van de variabelen ze'Vlil.ld.. ::Ji.t is nodig, o:::;Clat 
de listine van blok R en vcrder gebruik waakt van deze variabelen
r.e.men in VARIA:S. Fierna wordt gekekf')l:. of het t\'re2de blok v2.n de 
anh;oorde~file getest 1-ras. Is dit niet zo, èar. 1·rcrd t meteen de 
listing aan32roenen via GO TO 1039, want d~n is het arrav 
PEFER noe njet M;t zekerheid zinvol te vullen. Dit i2 wei zo, 
wanreer het tweede hlok wel eetest waR (G~~PST(2)= 1 T 1 ). Het array 
RE?EL 1·:orèt dan op de ,juiste mc.r.ier r;eYuld, zod~ .. t de j1.üste 



referenties op de juiste plaats konen. ~iertoe wordt de volgende 
constructie 44 maal uitgevoerd: 
Allereerst vTOrd t een record van het. t1.;reede blok van de 2.nt1·roord en
file ge1ezen, èe inhond e!'V?n "1-TOrdt or.geslagen in A!-IULP(l), 
AEFIP( 2) en ITH. Dan "Ttrordt g-econtroleerè of de inhoud van AEUT:F ( 1) 
gel1jk is aan een v2.n de 44 els-rrente:r: van VA.RIAB. i'le.nneer de:t het 
geval b15jkt (.4HUIJP(l)=VARikB( I)) l·rordt het Ide element Yan I:E:?ER 
gevuld met de inhoud. vc>.n AHUIP( 2), vraarmee de bjj de variabelen 
in VARIAB(I) behore~de referentie op de juiste pleats i~ het 
array REFEP. terecht komt. De AHULP(l) rrag natuurlï.ïk niet alleen 
spaties bevatten. Eet vullen van het array REPES is nodig, omdat 
de listing van blok T en verder gebruit maakt van de inhoud van 
REFER. Wanneer het eerste blok al niet getest was heeft deze 
construcite v•reinig zin, omde.t den het t~·reede blok van de ant\-roor
de:nfile een ve.ak ~reinie; zinvolle inhoud heeft. Vand2ar dat dan 
ook meteen ~esnronPen worat naar CALI LISTFI. Hierna wordt met 
C~LL 1ISTFI{6)-de hele antwoordenfile (6blokken) gelist, die 
natuurlijk alleen zinvolle auhroorden bevat e.ls het betreffende 
blok getest is. Dit laatste wordt aangegeven in het statusrecord, 
dat b~ die listing als eerste verschijnt als een rt van maximaal 
6 'T''s en 'F''s. ~et GO TO 1020 wordt dan teruGcesprangen naar 
de plaats waar de vraag gesteld wordt of de gebruiker een listing 
van de file wil zien, nadat het statusrecord nog een keer geprint 
vTordt. 
Wanneer de gebruiker aangeeft reen listing te willen zien van 
deze oude file (.JAlTEE='l~') ~-rordt gespro::1ge:':! naar l'?..'bel lOIIrO, "t·rc>.ar 
de gebruil::er gevraacè v~ordt of èl.e hele anhiOordeT~file onve!'er.derd 
J!J.Oet bli,i~ren. Pet ant;.roord VHn de eebruj.lrer 'VJ"Ordt op.;eslec-en. in de 
variabele FII,ONIJ. \'lsnr:eer dit ant1v00rè niet zeli,ik is e.e>.n ',J' of 
1 J!' (ja en nee) volgt de "antvroord niet beere~en "-constructie. 
Vanaf label 1050, waar ook naartoe gesprongen is, wanneer het 
een nieuHe antw·oordenfile betreft, volct de conversa tie per blol:. 
De instructies van le.bel 1050 tot en rnet l2.bel 3040 1·rorden per 
blok doorlopen, in de meeste gevallen dus zes maal. Er wordt 
besonnen m::t het vullen van èe veriabele :SLOI-':'CO, -;-raRrin de :r>.a.am 
van het blok wordt or2eslagen. Dit wor1t ced2en aa~ de hand van 
het blol-::nur:1~er LBLXJ':-o. De gebruiker 1·rordt :neèegeè.eeld, dat de 
conversP,tie van het onderhovir:e blok gestart is. Ej_erna 1·rorr'l.t 
ARRAYL ( 1-ranncer het bloknurn~er seJ.i2k is gen 1, 2 of 6) of .!\RHAYC 
(vranneer het blokn~r.ner t:elijk is e.<:.m 3, 4 of 5) mst spaties gevulé' .• 
J<~r i·rorde"l evenveel rijer, van de arrays e-evuld als het maximum 
aantal antwoorden in het onderhaviPe blok. Hier wcr~en dus twee 
arrays gehruikt. Deze scheidinc is-aaneebracht om ~eheugenruinte 
te spare~. Fen array zo·1.1. 308 rijen (het maximum ?..antal e.nh:rcorden 
in blok T) en 3 2 kolo~r.en (het f''e.ximurn ae.:ntal ka.r::>.l::ters per 
vraag in blok I) moeten bevatten. Dit zijn 9856 bytes. M:c..ar in 
het derde, vierje en vijfde blok zljn alle antwocr~en integers van 
maximae.J vier karaJ~ters. Pet derde blot (blok T) is r.et l2.nc-ste 
met maximaal 308 ant·uoorden. Jl.~ae.r dit blo Ie hoeft m2.ar Yier kn
rs.ktcrs per 8ntvroorè. te bevat-ten, evenals blok 4 en 5. ARIU1 YC 
bevat 308 ri~en en 4 kolon'T..en ( SB':?'.en 1232 bytce) en l·rorè_t geèruikt 
voor hlo~ 3, 4 en 5 • 
.ARRAYL bev.~t 4.1 rijen (het maximrun aantal e.nhroorè.s-n in blok I 
en ~' ~ln~ Y èevat ~a?r ~rie antwoo~de~) en 32 kolom~~n (hs-t 
r.:B.xi~n?.l 2llnt2.l +~·0 .:~akters :9er ant~worr< in d s blol~:<en 1, 2, en 6) • 
A:G.nAYL bevat d<..l.S 1408 bytes en 'I.Wrdt gebru:i1~t voo:r blok 1, 2 
en 6. 
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Samen bevatten de twee arrays 2640 bytes, en dat is iets meer 
dan een kwart van het aantal bytes, dat één arre.;y zou moeten 
hebben om de ant-vroorden van elk blok te kunnen bevatten. 
Bij AR? .. AYL hoort een array (LETTEn), dat één antwoord kan iJeva t
ten van maximaal 32 ke.r2.kters en bij ARR:\ YC hoort een array 
(CIJFER), dat één· emtwoord kan bevatten van maxirraa1 4 karakters. 
In het verdere verslag wordt niet altijd zo'n duidelijk on~er
scheid gemaakt tussen AJ.mAYL en LETTER enerzijds en ARRAYC en 
CIJI:":ER anèerz~~ds. Le.at het daarom duideli,i 1r zijn, dat bij blol~ 1, 
2 en 6 hoort: I.RRA YL en I,ETTER en bij blok 3, 4 en 5: ARH.AYC en 
CIJFER. 
Wan...'Yleer de ant1·roordenfile een oude file vras, ·wordt het array, 
dat voor dit blok gebruikt wordt, met behulp van die antwoorden
file eevuld. Dit gebeurt door het EA~~TWO( LBL~:::ro) maal uitvoeren 
van èe instructies KREC=LE.EC+Kii.EGEL (waarin het recordnummer 
van het ant1·rocrd bepaald v.rordt) en CALL DIAIOG (47) of CALL 
DIALOG(49) (vl8.arin een record var: de antvroordenfile eelezen vrordt. 
De inhoud v2.n dit record 't·rÖrdt opeeslage:n in een rij van ARP.AYL 
of AR'::.A YC). Voor het veranderen, toevoegen of vervrijeleren van 
antwoorden wordt een van deze arra~s gebruikt. Pas wanneer de 
gebruiker dat aaneeeft worden de antwoorden op file gezet. 
Vanaf label 1100, waar ook naartoe zou z~n gesprongen, wanneer 
het een nieu't<re antwoordenfile betrof (in vïelk geval het gebruikte 
array alleen spaties bevat), wordt bekeken aan welke kwalifica-
ties de antwoordenfile voldoet. 
Wanneer de anti·roorélenfile geheel onveranderd moest bli,iven (FIJ,C::V= 
1 J 1 ) wordteesprongen naar label 1500 alvaar de antwoorden getest 
worden. Dit testen wordt in het tweede deel van deze ~aragraaf 
besproken. 
Wanneer het een nieuwe antwoordenfile betreft wordt het antwoord
ntlP.lmer binnen het blok op 1 gesteld' de cebruilc::er lrordt genelel' 
dat het blok gevuld gaat vrorden en met GO TO 1160 1-rordt gespron
gen naar de plaats waar het onderhevige antwoordenblok antwoord 
voor anti,:-oord gevuld vrordt. Dit i'i'Ordt later besproken. 
Allereerst wordt bekeken wanne8r bij label 1100 het een ou~e 
antwoordenfile betreft, die veranderd moet worden (OUDPI~= 1 0' 
en FILOEV='E'). Er wordt dan gesprongen naar label 1110, waar 
gevraacd wordt of de cabruiker een listinf van het blok wil zien. 
Het antwoord van de gebruiker wordt opgaslaeen in de variabele 
JAFTIE. Wanneer dit r:mtvroord niet gelijk is aan 'J' of 1 N' volgt 
de "antvroorrl niet begrepen "-constructie. V!anneer de ,zebruiker 
een listing ~:il zien van het blok wordt L'.et CALL J.JISTBL(E,'\.ET\'!0 
{LBIKFO))aan zi2n verzoek voldaan, waarna de cebru.iker noema2.ls 
dezelfde vraag gesteld kr~gt. Wanneer de gebruiker geen listing 
van het blok wil zien wordt gesprongen naar label 1130. De 
cebruiker wordt ele vraag gesteld of h~j iets a2.n het anti-reorden
blok wil veranderen. Het antwoord van de gebruiker wordt opce
slaeen in de variabele BLI:VER. Is dit c.nhroord niet gelijk aan 
1 J 1 of 'N' volgt de "antHoord niet beerepen "-co::1structie. \·Janneer 
de gebruiker niets aan het blok veranderd ~il hebben ~ordt met 
GO TO 1500 gesproneen naar de plaats, waar de antwoor~en cetost 
worden. Dit testen wor~t in het twee~e deel van deze ~ara~raaf 
bes:)roken. 
Wanneer er ~el iets 7erand~rd ~08t wordena2n ~et antwoordenblok 
(Bll/VT:='·}') 1'TO!'dt c1 e :::::cbru~_!:e-r èe vrs_c"- c;esteLi of de ver:::nde
rir:cr:>n, è ie 1:. ;; \'T~-~ uitvoeren, 0:9 een bep2.alè 2:nt1'0'lTdnummer of 
vanaf een ber2!01Jd F.:.nti-.'Oorc1 nu.rn:r:e~ rr:oeten :p13.::·tsv1_nd.en. ":et ant~-<roord 
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van de gebruiker op deze vraR~ wordt opgeslacen in de variabele 
VAOP. Fa de "ant1·roord niet beerepen "-constructie ('m:mneer VAOP 
niet gelijk is aan 1 OP' OF 'VA') w·ordt onderscheid gemaakt tussen 
beide mogelijkheden. 
Vanaf label 1142 staat beschreve~ hoe de veranderineen op een 
bepaalde reé:el pláatsvinden. Dit gebeurt door Ci.LL LYl·:YER, r1aar 
eerst moeten enkele voorbereidineen getroffen vordcn. Aancezien 
er veranderingen worden aanEebracht in de antwoorden van het 
onderhaviee blok ma[ het element van het array GETEST, dat b~ 
het blok hoort geen· 'T' (hetgeen betekent dat het blok getest 
is) meer beve.tten. GETEST(LBUGJO) ·wordt dus 'F' en alle navol
gende elementen van GETEST, indien aanwezig, reoeten spaties be
vatten. Dit is noodzakel~k, omdat, wanneer er bijvoorbeeld in 
blok I veranderin~en hebben plaats;evondEn, blok R variabelen
r.amen k8~ bevatten, die niet in het nieu~·re, rrl['.ar vrel in het oude 
blok I voorl-::o:men. 1/Tanneer nu het ele!'!lent 1:.r~m r.mTEST, dat bjj blok R 
hoort, toch 'T' zou bl~ven bevatten, zou blok R niet getest 
worden en zou niet ontdekt•worde~, dat blok ~ vreemde variabelen
namen bevat •. De navoleende alenenten van GETEST zouden evengoed 
gevuld kunnev; worden l'Ylet 'F 1 

, me.ar voor de over2 ichtel5j1:he id 
van het statusrecord verden cl.aPrvoor spaties Gsnomen. Het st9tus
record bevat nu alt~d hcocstens ~6n 'F', en deze hoort bij het 
eerste blok, dat noe niet getest is. 
Vervol[·ens -vrordt net C.\I.L ~r:~ICG(51) de inhoud van het arr2.~r 
GETEST op het eerste record van de antwoordenfile (het status
record) geschreven. Dan 1·rordt n:et CALL LYI;lJER de subroutine 
aangeroepen, die ervoor zorct dat er veranderin~·e21 op een bep. 
regelkurmen pla2.tsvinden. Daarna 1-rordt via GO TO 1110 terue;ge
spron[en n~ar de plaats waar de gebruiker ~evraacd wordt of deze 
een listing van het blok wil zien en daarna of h~ iets aan het 
blok wil veranderen. 
Vanaf l2bel 1150 1vordt beschreven hoe de veranderineen yanaf 
een bep8.alde regel ( =anhroordnu.rrJner) p18a tsYir:èen. Eerst ·Hordt 
de gebruiker de vraac cesteld , 1·relk antv7oord:t:.lu-:-mer het eerste 
is, -vrearh~j hiJ het ant~·:or·rd 1·Iil verar:der-en. Eet P:r.tl·r':'orè van de 
eebrui!\er '.-rordt o:pceslsc;en il1 de v::>.ri2bele RREGEL. Vc:.n tevoren 
werd IFOryT o, 0 eesteld. Wanneer nu de februiter een antwoord 
intypt 1·~2.t geen ir..teger is zorct CAlL DI!~ lOG( 3~) er oot voor, 
dat n2.r:.r er.:on ander label gespreneen uordt in Dl.:'..IOG, uaar de 
boodsc:hap "integer niet herkend" geprint ~;:ordt en de vari2.bele 
IFOUT op 1 gesteld wordt, alvorens~teruggesprongen wordt naar 
PHAAT, 'ivaar, omdat Il''OUT gelijk is aan 1, teruge;es:pronsen Hordt 
naar 1150, waar de gebruiker nog eens de~elfde vraag moet beant
woorden. Wanneer dat antwoord niet tussen 0 en het grootst mo
gelijke ant·uoord (1'-II.J::'!:'1:rr( L::'I..Ic:·'O)) ligt verschjjnt midèelc CAJ.JL 
DIALOG(l9) de boodsctap, dat het entwoord niet beereren werd en 
er wordt terug~esprongen naar 1150 om dezelfde vraag nog eens 
te stellen. 
Wanneer de Gebrviker wel een ~uist antroor~ geeft (een intecer 
tussen 0 en P.tl~T1:!0(LI3H::.FO)dus) 1-;ordt er verderzEfa8.n bij le.bel 
1160, vm2r ook naartoe -vrerd gesproneen in geval van een nieu-vre 
antwocrdenfile, wnarbij I3EGEL de waarde 1 meekreec. GETEST 
(I l~Tvro) HOrr'lt 'rclil'lr ...,....,", l'f<'l '"'~'Y">~c.,...,l·"'y, er 'TTe ...... ~l'C'Prl·...,--cn rr'">an 

)......-.-_ .• \_._. I• ._.._ Gv ~ .. "'-\.. C) .. (....~,.;....o. - '(...•Ü,._J.~I;,.;L.J '-"J...;. \' .J..C, _....., _J..J_-.,..-....-- (;;c..AC.~--

plaatSViDd0n en de navolcer~e elenenten van GETnST, indien aan
i·rezic, \•TOTcleYl [eVL.,_ld rot 8:')Ptic:s. :~ct st:;::tusrec:orc~ ~·JOrclt J"SVTI.lcl 
met de j_nh ouè ':ra:::. GE'T:'FST vin Cl\ JT DI.:': TOS ( 51) • ':ret recordnmnr::er 
va:>1 het e.nhroord 1-:ordt t·eraP_lct !:let Kl?EC=lT'EC+~':':<EGET. 
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Van le.bel 1165 tot en met 1320 '\vordt de subroutine per antwoord 
doorlonen. 
Als he~ bloknt~mer gel~k is aan 1, .2, 3 of 4 wordt na label 1170 
met CALI1 ORGAVR het ant1·roordnum.rn.er KREGEL en àe eventueel 
daarhij behorende vraag ceprint. E~ blok T en B is het blok vaak 
eerder r-evuld d2.n ·rranneer het laatst rr:or--el1ike anti·roor1nu.'Tlmer 
( 308 en ~176) zebruiJ::t is. 1:!anneer bijvoerbeeld in blo~:: R alle<.::n 
de eerste twee veriabelen uit blok I een referentie meekrijgen, 
is blok :.3 al na acht ent-v;oorden gevuld ( 2 variabeJen met 4 ant
woorden :per verie:hele). On deze reden is de test !KREGJ.;L groter 
dan I·:Aff'fVlO( L:SLE1::0 ), enENochikt om te ontdekken of blok T of blok 
B vol is. Het vol verklaren van blok T en blok B gebeurt dan ook 
in ORGA VR. Daarin vrordt als het betr0ffende blok vol is, de va
riabele IVOL dp 1 gezet. 
Vanèaa::r dat hier in PRAAT, v66r C11 LL ORGAVP, IVOL op 0 gezet 
wor~ t e'1 ~a C"~ I1I OPG.AVR e;e:reken \vore<. t of IVOL de \·~aarde 1 heeft 
gekregen. In dat geval wordt vanaf label 1320 de boodschap ge
print, rat het blok c;evuld .. is en met GO TF; 1110 vrordt terugge
spronc;en n.aar de plae"ts 1vaar gevra2.gr1 vrordt of de gebrui~{er een 
listin~ van het blok wil zien en of hij iets aan het blok wil 
verandere!l. 
Wanneer JVOL niet zeiijk is aan 1 wordt onderscheid gemaakt tussen 
wanneer L:EIXl'JO geli,ilc is 2.an 1 of 2 enerzijds ( 1·rae,rü: eebr,_lik 
eemagJ.o:t vrordt van ATIRAYL en LETTBR) en wanneer L!::L:tJI:O geUjk is 
aan 3 of 4 anderzijds (l.raari!l gebruik gemaakt wordt van ARR.AYC 
en CIJY8H). Het principe van de navolgende instructies is het
zelfde, vandaar dat hier alleen de instructies besproken worden, 
die r:evolcd "''orden wanneer LETTER en AR.R.AYL c,ebruikt Horden. 
Wanneer er verschillen optreden met de instructies, die gevolgd 
worc!en v-rPn:r_eer CI~TFBP.. en A:=::.nAYC Gebru:.l:t 1·rorè.en, starn die andere 
variabelen of labels tussen haakjes. 
Wanneer dus L:SLKXO gel~jk is aan 1 of 2 ( 3 of 4) wordt met behulp 
van CAI,L DIAIJCG(62) (CALIJ DIAJ_;OG(75)) het oude ant~<roord eeprint, 
indien dat aanwezig is. Daarna wordt het antwoord op de vraag, 
dat de cebrtliker intypt, net behulp van CALL DIALOG(53) (CALL 
DIJ\IC<:(76)) celezen en opceslagen i12 het array LET~L'ER (CI,JFEE). 
DaRrnR wordt doorgegaan bjj label 1173 (1178). Daar wordt ook 
naartoe e-espronten vanaf een andere pl2.ats in het progralTir'.a. 
\'larmeer nc..meliik b1j lat el 1165 LBIKI'~O 5 of 6 is ( de.n hoort bij elke 
vr::;.og· één ant"ivoord en bij elk antiword één vraag en is ORCAVR 
niet nodi2" o::n de bi5 het nnh!Oordnumroer behorende vraag te Yinden) 
vrorrit via J'P.ECVR=L~mCV?.+~':F' .. EGEL het recordnu.·m;J.er van de vraz,g, 
die bi,i het antvroordnummer IG.EGEL hoort, bepaald en als L3LI.Ji;Q 
gel~k is aan 6 (5) wordt met CALL DIALOJ(48) (CALL DIALOG(74)) 
het e.ntvToordnlJ.r:.rrJer KREG~L geprint met de daarbjj 'behorende vre.ae;. 
Tevens wordt het oude antwoord op ~eze vraag gerrint, als dat 
voorLanden we.s. DaHrna 't·rord t het ant,·roord ven de gebruiicer gele
zen e21 Opf:eslacen in LET·TEH (CIJYSR). 
Daarns. l·;orè t caPproneen naar label 1173 ( 1178), vraar het progremrna 
eventueel ook terechtlnmm als 1:211-J-J'O gel!jl: is aan 1 of 2 ( 3 of ~). 
Daar wor~t gécontroleerd of het eerste karakter van het antwoord 
een 1 

;
1 was. In dat geval wordt terugges~rcncen naar label 1110, 

waar de gebruiker fevra2gd wordt of h~ een listing van het blok 
wil zien en of h~ iets aan het blok vil veranderc~. De Februiker 
eaf,~et een 1 

;
1 als entwoord op een vra~c, 2~r, Cat h~ ~e hcant

i'iOOrè in.; ,-::.r: c1 e: vr2.gc1 in c1 i t blok, voo~1opiz-, ~Tilcl.e beëin·Jic;en. 



Wanneer het eerste karakter van het antwoord niet een';' is, 
wordt bekeken of het eerste karakter van het antwoord een '•' 
is. (In geval LBLKrO gelijk is aan 3, 4 of 5 kan een punt als 
eerste karakter ook aangeven dat het gaat om een getal, beein
nend met een punt. In deze gevallen l·rordt He liswaar een intecer 
als anhroord verv;è.cht, maar de gebruiker kan zich vergist hebben 
en een Real ingetypt hebben. Om deze R.eal als anhmord te accep
teren en niet, vanv;ege de punt aan het begin, als speciaal B.nt
woord te kwalificeren, wordt ook nog gecontroleerd of het tweede 
karakter van het antwoord een ~patie is of niet. Is het geen 
spatie, geldt het antwoord als gewoon antwoord. Is het een spatie 
dan geldt als speciaal antwoord.) 
Wat er cebeurt als er een speciaal antwoord wordt herkend, een '•' 
of een •e• of een '/' of een '?' wordt in een later stadium be
sproken. 
Wanneer hier het eerste karakter van het antwoord· geen '•' is, 
wordt ges~rongen naar 1190 (1192). 
vlanneer het eerste l::arc.kter ven het Emh:oord geen '@' is, wordt 
gesproneen naar label 1220 (1221). 
Wanneer het eerste karakter vsn het ant1-roord geen '/' is, wordt 
gesprongen naar label 1223 (1224). 
Wanneer het eerste karakter van het antwoord geen '?' is, wordt 
gesproneen naar label 1260 (1290), welke twee verschillende wecen 
hier apart bespro~en worden. 
B~ label 1260 komt het procramrna terecht, wanneer er een gewoon 
antwoord werd gegeven op een vraag uit blok 1,2 of 6. Allereerst 
vTordt dat ant1·roord, de..t is opo:reslPt:en in het arre.y LETTER, opc;e
slagen in de rij met ri_innm:r.er KREGEL '.ran AP..R.AYL. _li_J.s KREGEL e;roter 
Of [:el5jk is 8.8.n het grootst I!:Ofelijke antFOOrdnu_mmer \·TOrdt f0Spron
gen naar labell320 vma.r de boodsche.p gerr:i_nt :-rordt, dat het blok 
gevuld is. Er wordt teruc;gesprongen naer 1110 vras.r de gebP.;iker 
de vraag gesteld wordt of deze een listins van het blok wil zien 
en of hij iets ean het blok wil veranderen. 
Is K!i.BGEL kleiner dan 1'~A~TT 1:!0( I1!HK~:o) dan uordt, -vranneer LSI1ITO 
gelUk is aan 6, ges9rongen naar lebel 1310 waar het vol~end 
ant1·:oordnur::mer go norren "\Wr0 t met K?.:SGE:L,.."I::I-~EGBL+l. Er uord "t èan 
gespronsen naar 1165 vTe.ar, met dit nieu~·re ant\-:oor"l.m:L>r_Tner, het 
~ojuist besproken deel van de subroutine wordt doorlopen. 
Wanneer LBU\1"'0 niet gelijk is a~n 6, ma2.r ean 1 of 2, Kordt be
keken of het antvroord, dat opges1n.c-en is in de r5j net r5)11J1Ilr:J.er 
KREGEL VE".n .i'~RRAYL, niet alleen spaties bev2.t. Wanneer het ant~·~oord 
niet alleen spaties bevat wordt gesproneen naar 1310, waar het 
antv;oordnunrr.er met 1 opgehoogd i·:rord t. 
\·lanneer het e.ntHoord alleePspe.tj_es beve.t (het bloknu..mrner iE" 1 
of 2) wordt er een speciaal antwoord gezeven, dst alleen betekenis 
heeft in blok I en R. Nameljjk "ï·ranneer de gebruiker in blok I 
of R de returntoets indrukt als antwoord op een vraag, eeeft ht 
aan, dat hU genoeg antwoorden heeft gegeven op de gestelde vraae 
en dat hij Fi1, dat de volcende vraag c-esteld Hordt, allis deze 
voorhanden is. 
1-Janneer :KREGEL kleiner of e:elijk is aan 22 Jmn in beiél_e bloh::ken 
de; t-.:1eede vra2.g c;este1d "t-rorèen. De9.rtoe \:ordt YBEGEL op 23 eezet 
en daorrree wordt ter11ggespron~e~ naar 1165, waarna het zojuist 
beschreveYJ deel van dP sutroutine iveer deerJonen ~·rord "':;. 
Is K-:.:=c:~r.J ereter fl.2r: 22 en }cleir:er él2.n 38 kan~ ;_;:_lJ_ec;n in blok I 
de der~e vraag gesteld ~orden, aancezien in blok R maar twee 
vracer gesteld kunnen ~orfen. 



-BlO-

Om in blok I de derde vraag te kunnen stellen krijgt KREGEL de 
.waarde 39 en hiermee wordt teruggesprongen naar 1165, waarna het 
zojuist beschreven deel van de subroutine weer doorlopen wordt. 
Is KREGEL groter dan 38, of, als 1BLKNU=2, groter dan 22, blijken 
er geen vragen meer in dit blok gesteld te kunnen worden en wordt 
via GOTO 1320 aangegeven dat het blok gevuld is. Daarna wordt 
teruggesprongen naar 1110, waar de gebruiker gevraagd wordt of 
hij een listing van het blok wil zien en of hij iets wil veranderen 
aan het blok. 
Het voorgaande deel van de subroutine (label 1260 tot 1290) wordt 
doorlopen ingeval van een gewoon antwoord in blok 1, 2 of 6. 
Wanneer in blok 3, 4 of 5 een gewoon antwoord wordt gegeven, 
wordt gesprongen naar label 1290. Hier worden met behulp van 
CALL ISHUF de vier karakters van het antwoord zodanig gerangschikt, 
dat het programma het antwoord leest, zoals de gebruiker het be
doeld heeft. Dit moet hier~ebeuren omdat, voordat het testen 
begint, de inhoud van het hele array op file gezet wordt en dan 
moeten de antwoorden uit blok 3, 4 en 5 goed te lezen zijn. In 
blok 1, 2 en 6 hoeven de antwoorden nog niet verschoven te worden; 
dat gebeurt straks bij het testen. De inhoud van het array CIJFER 
wordt opgeslagen in de rij met rijnummer KREGEL van het array 
ARRAYC. Als het antwoordnummer groter dan, of gelijk is aan het 
grootst mogelijke antwoordnummer, wordt gesprongen naar label 
1320, waar de boodschap volgt, dat het blok gevuld is. Met GOTO 1110 
wordt gesprongen naar de plaats, waar de gebruiker de vraag gesteld 
krijgt of hij een listing van het blok wil zien en of ·hij iets aan 
het blok wil veranderen. Wanneer het bloknummer niet gelijk is aan 
3 of wanneer het niet de achtste vraag over een variabele, in blok 
3, betreft, wordt via GOTO 1310 het volgende antwoordnwnmer genomen. 
Wanneer het in blok T (bloknummer=3) de achtste vraag betreft 
(de vraag over het type superpositiesignaal, waarin met een getal 
aangegeven moet worden welk superpositiesignaal bedoeld wordt. 
Een nul als antwnord geeft aan, dat er geen superpositiesignaal 
gewenst wordt en dat daarover geen vragen gesteld hoeven te worden), 
wordt bekeken of het antwoord op die vraag nul is. Is dat het geval, 
dan wordt de waarde van KREGEL met 6 verhoogd. Daarna wordt de 
waarde van KREGEL met 1 verhoogd. Dit laatste gebeurt ook wanneer 
het antwoord op de achtste vraag niet gelijk aan nul was. Daarna 
wordt via label 1165 het zojuist beschreven deel van de subrou-
tine doorlopen voor de niuwe waarde van KR~GEL. 
Dit voor zover het gewone antwoorden op een vraag betreft. Hierna 
volgt de beschrijving van de instructies, die gevolgd worden ingeval 
er een speciaal antwoord gegeven werd. 
Een'·' als speciaal antwoord geeft aan dat de gebruiker een einde 

wil maken aan de conversatie. Hiertoe wordt na label 1185 
GETEST(~BLKNo) gelijk aan 'F' om aan te geven dat dit blok engetest 
blijft. De variabele IHALT krijgt de waarde 1 om in het hoofdpro
gramma aan te geven dat het programma gestopt moet worden. Met 
de instructie CALL OPiiLE wordt het gebruikte array gekopieerd op 
~e antwoordenfile. Er wordt gesprongen naar label 3090, waar de 
1nhoud van het array GETEST op het statusrecord geschreven wordt. 
De testen~, de vragen- en de antwoordenfile woraen gesloten, waarna 
met een R~TURN teruggesprongen wordt naar het hoofdprogramma waar
mee de.conversatie beëi.ndigd is. Omdat IHALT de waarde 1 heeft 
wordt 1n het hoofdprogramma het programma gestopt. 
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wanneer een •e• als speciaal antwoord gegeven wordt, geeft de 
gebruiker daarmee aan een listing van alle tot nu toe verzamelde 
gegevens te willen zien. Deze listing wordt verzorgd vanaf label 
1194. Wanneer het-speciale antwoord in het eerste blok gegeven 
werd, wordt met CALL DIALOG(46) het statusrecord geprint, waarna 
vanaf label 1200 de listing van het onderhavige blok vol~t. Wanneer 
het •e• verschijnt in een van de andere blokken (2 t/m 6) worden 
eerst met CALL LISTJ'I(LBLKN0-1) alle voorgaande blokken gelist. 
CALL DIALOG(7) zorgt voor een boodschap daaromtrent. CALL DIALOG(~) 
geeft aan, dat de voorgaande gegevens getest waren en de navolgende 
gegevens nog niet. Vanaf label 1200 volgt immers de listing van het 
onderhavige blok met behulp van CALL LISTBL(KRBGEL-1), als tenminst 
het speciaal antwoord '@' niet bij antwoordnummer 1 verscheen. 
De listing van het onderhavige blok wordt via CALL DIALOG(9) voor
afgegaan door een boodschap daaromtrent. Daarna volgt met CALL 
DIALOG(lO) de boodschap da~ er verder gegaan wordt bij de vraag, 
waar het speciaal antwoord gegeven werd. Met GOTO 1165 wordt deze 
boodschap gestand gedaan. _ 

Wanneer er een '/' ~ls speciaal antwoord gegeven werd, geeft de 
gebruiker daarmee aan een of meer antwoorden in het onderhavige 
blok te willen wijzigen. Dit veranderen gebeurt met de instructie 
CALL LYNVER. Met GOTO 1165 wordt er verdergegaan bij de vraag 
waarop het speciaal antwoord gegeven werd, na een betreffende bood
schap. 
Met een '?' als speciaal antwoord geeft de gebruiker aan informati 

te wensen over het te geven antwoord. Vaak is deze informatie 
niet beschikbaar (als de antwoordmogelijkheden duidelijk zijn) 
en wordt met GOTO 1250 een dergelijke boodschap gegeven, waarna 
GOTO 1165 aangeeft, dat dezelfde vraag opnieuw gesteld wordt. Dit 
laatste wordt ook steeds gedaan, nadat er wel informatie over het 
antwoord op een vraag gegeven is. Van label 1225 tot 1250 worden 
de antwoordnummers gedetermineerd, waarbij er informatie beschik
baar is. Dit houdt in: 
Blok I: een voorbeeld van het te geven antwoord is beschikbaar bij 
elk antwoordnummer (vanaf label 1226). 
Blok R: hiervoor geldt hetzelfde als voor blok I (vanaf label 1227) 
Blok T: hierbij is informatie beschikbaar bij de erste vraag en 
de achtste vraag per variabele (label 1230 tot 1~40). 
Blok B: hier is informatie beschikbaar bij alle vier de vragen 
per variabele (bij de eerste vraag vanaf label 1241, bij de tweede 

-vraag vanaf label 1242 enz.). 
Blok P: hierbij is alleen informatie beschikbaar bij de achtste 
vraag (vanaf label 1245). 
Blok K: hierbij is informatie beschikbaar over elk van de drie 
antwoorden (label 1247, 1248, 1249). 
Al de beschikbare informaties en ook de boodschap dat er geen in
formatie beschikbaar is, verschijnen-op de terminal door het aan
roepen van de subroutine DIALOG met de juiste parameter. 
Na label 1500 begint het testen van de antwoorden in het onder
havige.blok. Hier wordt naartoe gesprongen ingeval de inhoud van 
de.~arlabele FILONV aangeeft dat de hele file onveranderd moest 
bllJVen •. Het vaakst wordt hier echter naartoe ~esprongen wanneer 
de gebru1ker aange~ft niets meer aan het antwo~rdenblok fe willen 
veranderen (de var1abele BLKVER heeft dan de inhoud 'N' gekregen). 
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In het testgedeelte van de subroutine wordt de vorm en de inhoud 
van de antwoorden getest en de array's VARIAB, MNULPT, MEENPT, 
EENHED (voor het eerste blok), REFER, IREFER (voor het tweede blok) 
INFOSG (voor het derde blok), INFOBR (voor het vierde blok), IPRESE 
(voor het vijfde blok) en IKEUZE (voor het zesde blok) worden met 
de juiste waarden gevuld. Deze testen zijn zo uitgebreid, dat ze 
in de volgende paragraaf apart worden besproken. 
Hier wordt verdergegaan met wat er gebeurt na label 3000. Hier 
komt het programma terecht na het succesvol doorlopen van de testen. 
Als de hele file niet onveranderd moest blijven, wordt de gebruiker 
de vraag gesteld of hij een einde wil maken aan de conversatie. 
Het antwoord daarop wordt in AHULP(l) opgeslagen. Wanneer dat ant
woord niet gelijk was aan een punt of aan spaties, volgt de "ant
woord niet begrepen 11 -con~tructie. Een punt als antwoord geeft aan, 
dat de gebruiker de conversatie wil beëindigen en dat gebeurt dan 
ook met IHALT=l en GOTO 3090 (IHALT wordt 1 om in het hoofdpro
gramma aan te geven dat het prohramma gestopt moet worden). 
Spaties als antwoord leidt het programma naar label 3030 waar ook 
naartoe is gesprongen wanneer de file onveranderd moest blijven. 
Daar wordt het array GETEST op het statusrecord geschreven. De 
waarden van de variabelen LREC, LRECVR en LRECTE worden verhoogd 
met het maximum aantal antwoorden, vragen en testen van dit blok. 
Hierna wordt het bloknummer 1 opgehoogd. Als dan het bloknummer 
niet groter is dan 6 wordt via GOTU 1050 de conversatie per blok 
gestart voor het nieuwe bloknummer. . 
Wanneer het bloknummer groter dan 6 is geworden zijn alle blokken 
doorlopen en wordt de gebruiker met CALL DIALOG(30) de vraag gesteld 
of deze een listing van de hele file wil zien. Het antwoord van de 
gebruiker wordt opgeslagen in de variabele JANEE. Wanneer het 
antwoord niet gelijk is aan 'J' of 'N' volgt de "antwoord niet 
begrepen"-constructie. Wanneer de gebruiker een 'J' heeft ingetypt 

.wordt aan dit verzoek voldaan middels CALL LISTFI(6), waarna de 
vraag herhaald wordt. Typt d~ gebruiker een 'N' in, wordt na label 
3070 de vraag gesteld of de gebruiker nog iets aan de antwoorden
file wil veranderen. Het antwoord van de gebruiker wordt opgeslagen 
in de variabele JANEE. Wanneer het antwoord niet gelijk is aan 
'J' of 'N' volgt de "antwoord niet begrepen"-constructie. Wanneer 
de gebruiker een 'N' intypt wordt met GOTO 3090 een einde gemaakt 
aan de conversatie. Aangezien IHALT in dit geval niet gelijk wordt 
aan l, wordt het programma niet gestopt bij terugkeer in het hoofd
programma. De gebruiker krijgt de gelegenheid via interrupts de 
conversatie voor enkele blokken te herstarten. Wanneer de gebruiker 
~og iets wil veranderen aan de antwoordenfile (hij heeft dan 'J' 
~~getypt op de betreffende vraag) wordt de hele conversatie op
n~euw gestart. Het bloknummer wordt gelijk aan 1. De variabelen 
FILONV en.uUDNIW krijgen als inhoud 'N' resp. '0', om aan te geven 
dat het hler een oude antwoordenfile betreft, die niet onveranderd 
moet blijven. CALL SOM(O) geeft de variabelen LREC, LRECVR en LRECTE 
hun be~inwaarde t~rug. Vervolgens worden de array's VARIAB, EE1~ED 
en REFER met spatles gevuld en de array's MNULPT, MEENPT, IREFER, 
INFOSG, INFOBR, IPRESE en IKEUZE met nullen •. Met GOTO 1050 wordt 
dan ~~ c~nversat~e per blok herstart voor het eerste blok. 
De V~Jf lnstructles na label 3090 zijn reeds besproken. 
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Hierna verschijnen enkele ENTRY-statements. Daar wordt naartoe 
gesprongen ingeval van een unsollicited character bij de.inter
ruptroutine. Als unsollicited characters, waarbij naar d~t ge
deelte van de subroutine PRAAT gesprongen wordt, kunnen voorkomen 
'T','B','P','K' en 'C'. Hierbij wordt respectievelijk gesprongen 
naar de ENTRY's: N03, N04, N05, N06 en ERUIT. 

Na ENTRY ERUIT wordt IHALT gelijk aan 1, om in het hoofdpro
gramma, waar met een RETURN naartoe gesprongen wordt, aan te geve: 
dat het programma gestopt moet worden. De gebruiker heeft met 
een 'C' als unsollicited character aangegeven, dat hij het pro
gramma wenst te stoppen. Het terugspringen naar het hoofdprogramm• 
gebeurt via de Macro-subroutine BLOKNO. 

Na ENTRY N03 moet de conversatie herstart worden bij blok T, 
het derde blok. Hiertoe wordt het bloknummer gelijk aan 3. CALL 
SOM(2) geeft de variabelen LREC, LRECVR en LRECTE de .bij het derd1 
blok behorende waarden. De array's INFOSG, INFOBR, IPRESE en 
IKEUZE worden gevuld met nullen. Vanaf label 5030 wordt FILONV 
gelijk aan 'N' en OUDNIW gelijk aan '0' om aan te geven dat het 
een oude file betreft, die niet onveranderd moet blijven. De 
testen-, vragen- en antwoordenfile worden opnieuw geopend. Met 
GOTO 1050 wordt de conversatie per blok gestart, beginnende met 
blok T. 

Na ~NTRY N04 wordt het bloknummer gelijk aan 4. CALL SOM(3) 
zorgt voor de bijbehorende waarden van LREC, LRECVR en LRECTE. 
De array's INFOBR, IPRES~ en IKEUZE worden gevuld met nullen en 
via de reeds besproken statements na label 5030 wordt naar label 
1050 gesprongen om de conversatie te hervatten, beginnende bij 
blok B. 

Na ENTRY N05 wordt het bloknummer gelijk aan 5 en CALL SOM(4) 
zorgt voor de bijbehorende waarden van LREC, LRECVR en LRECTE. 
De array's IPRESE en IKBUZE worden met nullen gevuld en via de 
reeds besproken statements na label 5030 wordt naar label 1050 
gesprongen om de conversatie per blok te hervatten, beginnende bi; 
blok P. 

Na ENTRY N06 wordt het bloknummer gelijk aan 6 en met CALL SOM(~ 
krijgen LREC, LRECVR en LRECTE hun bijbehorende waarden. Het arra' 
IKEUZE wordt met nullen gevuld en via de reeds besproken state- w 

ments na label 5030 wordt naar label 1050 gesprongen om de con
versatie per blok te hervatten bij blok K. 
ENTRY's mo~en alleen voorkomen in subroutines (zie lit.(l) en (2); 
Ze moeten ~mmers na een aantal statements gevolgd worden door een 
RETURN om weer terug te kunnen springen naar de subroutine BLOKNO. 

B.3.2 de testen in'de subroutine PRAAT --------------------------------
De testen beginnen na label 1500 in de subroutine PRAAT en worden 
per blok doorlopen. Voordat het testen begint is eerst het betref
fende bl?~ gevuld met antwoorden. De antwoorden, die getest moeter. 
worden Z~Jn opgeslagen in een van de twee array's: ARRAYL (als 
het bloknu~~er.gelijk is aan 1, 2 of 6) of ARRAYC (als het blok
nummer gel~Jk ~s aan 3, 4 of 5). 
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Allereerst worat het antwoordnummer (KREGEL) gelijk aan 0 gesteld, 
omdat aan het begin van het testen per blok steeds het antwoord
nummer met 1 verhoügd wordt. Als het bloknummer gelijk is aan 
3, 4 of 5 wordt hier meteen met CALL OPFILE de inhoud van ARRAYC 
op de antwoordenfile geschreven. Voor de blokken met bloknummer 
1, 2 of 6 heeft dat hier weinig zin omdat de antwoorden aan de 
hand van de testen interne verschuivingen ondergaan voordat ze 
goed op file gezet kunnen worden. 
Wanneer het bloknummer gelijk is aan 1 wordt het array VARTAB met 
spaties gevuld, zodat eventuele variabelennamen, die bij vroeger 
gelehenheid in dat array werden opgeslagen, geen storende factor 
kunnen vormen bij de verwerking van de nieuwe gegevens in dit blok. 
wanneer namelijk een bepaaJd element van VARTAB bij een eerdere 
gelegenheid al eens gevuld werd en wanneer bij opnieuw vullen van 
het antwoordenblok I bij dat elementnummer alleen spaties als 
antwoord gegeven werden, wordt bij het testen dit antwoordnummer 
(tevens elementnummer) overgeslagen. Het bedoelde element van 
VARIAB krijgt geen nieuwe inhoud en de oude inhoud zou blijven 
bestaan. Bij de andere antwoordenblokken wordt dit array VARTAB 
namelijk gebruikt en dit array zou dan een oude, niet meer ter 
zake doende, variabelennaam kunnen bevatten. Om dezelfde reden wordt 
als het bloknummer gelijk is aan 2, het array REFER met spaties 
gevuld. 
Hierna wordt middels GOTO 1560 gesprongen naar de plaats waar 
het testen van het onderhavige blok begint. Daar wordt onderscheid 
gemaakt tussen de 6 blokken aan de hand van het bloknummer: 

Blok I wordt getest vanaf label 1600 tot label 1800 
Blok R wordt getest vanaf label 1800 tot label 2000 
Blok T wordt getest vanaf label 2000 tot label 2200 
Blok B wordt getest vanaf label 2200 tot label 2400 
Blok P wordt getest vanaf label 2400 tot label 2600 
Blok K wordt getest vanaf label 2600 tot label 2990 

De testen, behorende bij elk der 6 blokken worden verderop in 
deze paragraaf besproken. 
Er leiden twee wegen uit deze testen per blok: 

Wanneer een blok helemaal getest is wordt gesprongen naar label 
2990, waar het bijbehorende element van het array GETEST gelijk 
wordt aan 'T', om aan te geven, dat het blok getest is. CALL 
DIALOG(l6) zorgt voor een boodschap daaromtrent. Het array VARTES, 
dat gebruikt wordt bij het testen van blok R, wordt gevuld met 
spaties, om bij een eventueel later gebruik van dat array geen 
last te hebben van de oude inhoud. Daarna wordt verdergegaan bi; 
label 3000. Hoe het verder verloop van het programma daar is u 

staat beschreven in de vorige paragraaf. Het antwoordenblok ~erd 
voor of tijdens het testen al op file geschreven. 

De tweede w~~' die leidt uit het testen per blok, wordt gebruikt 
w~nneer er b1J het testen een fout in een antwoord wordt ontdekt. 
B1nnen de testen wordt dan een foutmelding geprint, die de fout 
karak~e~~seert en vervolgens wordt er gesprongen naar label 1510. 
Daar kr1Jgt eerst de variabele IFOUT weer de waarde 0. Deze varia
bele krijgt i~ de testen de waarde 1, wanneer er ergens in een 
antwoord een lnteger niet herkend werd. Het feit dat IFOUT dan de 
waarde 1 heeft, zorgt ervoor, dat dan naar label 1510 gesprongen 



wordt. Na iedere foutmelding wordt gesprongen naar label 1510. 
Daar wordt het antwoordnummer, waarbij de fout optrad, met het 
route antwoord geprint met behulp van CALL DIALOG(45) (als het 
bloknummer gelijk is aan 1, 2 of 6) of CALL DIALOG(77)(als het 
bloknummer gelijk is aan 3, 4 of 5). Aangezien uit deze gegevens 
(samen met de foutmelding) de gebruiker misschien niet kan con
cluderen op welke vraag het antwoord fout was, wordt hem gevraagd 
oî hij een listing van het hele blok wil zien. Als het antwoord 
van de gebruiker niet gelijk is aan 'J' of 'N' volgt de "antKoord 
niet begrepen"-constructie. Als het antwoord van de gebruiker 
gelijk was aan 'J', volgt de listing van de vragen en de antwoor
den van het blok met hun nummers via CALL LISTBL(MANTWO(LBLKNO)). 
Dan krijgt de gebruiker, ook wanneer hij op de vraag 'N' had geant
woord, de boodschap, dat, wanneer hij als nieuw antwoord op de 
vraag, waarbij een fout werd ontdekt, een punt intypt, de conver
satie wordt beëindigd.Daarna wordt via CA~L DIALOG(44)(als het 
bloknummer gelijk is aan 1, 2 of 6) of CALL DIALOG(78)(als het 
bloknummer gelijk is aan 3, 4 of 5) het antwoordnummer en het 
Ïoute antwoord geprint en het nieuwe antwoord, dat de gebruiker 
intypt,wordt gelezen. Dit nieuwe antwoord wordt opgeslagen in 
het array LETTER (als het bloknummer gelijk is aan 1, 2 of 6) of 
in het array CIJFER (als het bloknummer gelijk is aan 3, 4 of 5). 
wanneer het eerste karakter van het antwoord een punt is (en, als 
het bloknummer 3, 4 of 5 is, het tweede karakter van het antwoord 
een spatie is) wordt gesprongen naar label 1550. Daar krijgt het 
element van het array G~~EST, dat bij het blok hoort, de inhoud 
'F', om aan te geven, dat het blok engetest blijft. De variabele 
IHALT krijgt de waarde 1, om in het hoofdprogramma aan te geven, 
dat het programma gestopt moet worden. Daartoe wordt eerst gespron
gen naar label 3090. Wanneer er geen sprake is van een punt als 
antwoord wordt, wanner het bloknummer gelijk is aan 3, 4 of 5, 
het antwoord met CALL ISHUF zodanig verschoven, dat het, geformat
teerd gelezen, de juiste betekenis krijgt. Het nieuwe antwoord 
wordt, afhankelijk van het bloknummer, opgeslagen in de rij, met 
rijnummer KREG~~. van het array ARRAY~ of ARRAYC. Bij label 1555 
wordt dan het array met het nieuwe antwoord erin op de antwoorden
file geschreven en de waarde van KREGEL wordt 1 lager. Het net inge
typte antwoord is het eerste antwoord dat nu getest moet worden 
en aangezien het antwoordnummer aan het begin van het testen per 
blok met 1 verhoogd wordt, moet het antwoordnummer eerst met 1 
ver~aagd worden om het antwoord met het zelfde antwoordnummer te 
kunnen testen. Nal label 1560 begint dan het testen per blok en 
wordt er gesprongen naar het label, dat door de waarde van LELKNO 
wordt aangegeven. 

Het testen van blok I (LBLKNO=l) 
Blok I bestaat uit maximaal 44 gelijkvormige antwoorden op drie 
vragen. Voor het testen van blok I is maar 1 record nodig uit 
de testenfile. Daarvan wordt het recordnummer bepaald met KRECTE= 
LRECTE+l en de inhoud van dat record wordt met CALL DIA~OG(63) in 
het array TEST gelezen. 
Blok I maakt gebruik van ARRAYL en LETTER. 
Na label 1610 worden de testen antwoord voor antwoord uitgevoerd. 
Het antwoordnummer wordt met 1 verhoogd en als dat groter is dan 
het groot~t mogelijke antwoordnummer wordt naar 2990 gesprongen, 
want dan 1s het testen afgelopen. 
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wanneer dat niet het geval is wordt het antwoord getest. 
wanneer het antwoord alleen spaties bevat wordt het verder niet 
getest en wordt via GOTO 1610 het volgende antwoordnummer genomen. 
wanneer het antwoord niet alleen spaties bevat wordt het record
nummer van het antwoord bepaald. Wanneer het blok al getest is bij 
een voorgaande gelegenheid wordt het testen op syntaxfouten achter
wege gelaten en wordt meteen gesprongen naar label 1770, waar de 
variabelen gevuld worden. In dit geval hoeft het blok niet·op de 
antwoordenfile gezet te worden, omdat dat bij die voorgaande ge
legenheid gebeurd is. Wan.u.bt:r het blok nog niet getest is wordt 
verdergegaan met het testen van de syntax van de antwoorden. 
Een antwoord moet de volgende vorm hebben: NAAM(l000,2000)[EENHEIDJ. 
Voor de test, behorende bij blok I, zie Appendix F. 
Het eerste karakter van het antwoord moet een letter van het alfa
bet zijn. Hiertoe wordt ARRAYL(KREGEL,l), waarin het eerste ka
rakter van het antwoord opgeslagen is, vergeleken met de elementen 
met nummer 31 tot en met 56 van het array TEST, waarin de 26 letters 
van het alfabet zijn opgeslagen. Is het eerste karakter geen letter, 
dan wordt een desbetreffende foutmelding gegeven en met GOTO 1550 
wordt gesprongen naar de plaats, waar het antwoord veranderd kan 
worden. 
In het vervolg wordt, wanneer aan een test niet voldaan is, alleen 
aangegeven bij welk label de, voor de. betreffende fout, geschikte 
foutmelding wordt gegeven. Na die foutmelding volgt steeds de 
instructie: GOTO 1510, waarmee de plaats in de subroutine bereikt 
wordt, waar het antwoord veranderd kan worden. Wat na label 1550 
gebeurt is aan het begin van deze paragraaf besproken. 
wauneer het eerste karakter van het antvword een letter is, wordt 
na label 1680 bekeken of de posities 2 t/m 9 van het antwoord een 
nhaakje openen" bevatten. Dit "haakje openen" is opgeslagen in 
TEST(9). Bij het niet vinden van dat haakje op een van de genoem
de posities wordt gesprongen naar label 1650. 
Wanneer de positie, waarop het haakje gevonden werd, niet gelijk 
is aan 9, dan staat het haakje nog niet op zijn juiste plaats. 
Met CALL SCHUIF(J,9) wordt dan het haakje op positie 9 van het 
antwoord (dus in het array-element ARRAYL(KREGEL,9)) gezet. Alle 
op het haakje volgende karakters worden e~enveel posities naar 
achteren geschoven als het haakje zelf. De posities vanaf de posi
tie, waar het haakje vandaan b1am, tot en met de positie, vooraf
gaande aan de positie, waar het haakje terechtkomt, worden met 
spaties ~evuld. Bijvoorbeeld: FLOW(3,4)[M/S~ wordt: 
FLOW (3,4)[M/S]. Deze subroutine schuif wordt in het verloop 
van de testen nog vaak aangeroepen als de leestekens nog niet op 
de goede plaats staan. De uitwerking van de regel in de programma
tekst, waarop SCHUIF wordt aangeroepen, zal daarom in het vervolg 
aldus omschreven worden: Als het leesteken niet al op de goede 
positie staat wordt het met CALL SCHUIF daar neergezet. 
Nu staat het haakje dus op positie 9 en wordt gekeken of op posi
ties 10 t;m 14 een komma (opgeslagen in TEST(l4)) te vinden is. 
Is dat niet zo, wordt gesprongen naar label 1660. Is die komma 
er wel, wordt deze met CALL SCHUIF(J,l4) op positie 14 gezet, als 
die daar niet al stond. 



Daarna wordt de vermoedelijke integer op positie 10 t/m 13 zoda
nig neergezet met CALL ISHUF, dat die integer, geformatteerd ge
lezen, goed staat.-
Daarna wordt op posities 15 t/m 19 naar een "haakje sluiten" ge
zocht (opgeslagen in TEST(l9)). Wordt dit niet gevonden wordt 
gesprongen naar label 1650. 
Wordt dit wel gevonden dan wordt het met CALL SCHUIF(J,l9) op po
sitie 19 gezet, als het daar al niet stond. 
Met CALL ISHUF wordt de vermeende integer op positie 15 t/m 18 
juist neergezet. 
Dan wordt er gekeken of er op positie 20 een "rechthoekig haakje 
openen" (opgeslagen in TEST(20)) te vinden is. Is dit niet zo, 
dan wordt gesprongen naar_label 1650. 
Is dat wel zo, dan wordt nagegaan of er op positie 21 
"rechthoekig haakje sluiten!! (opgeslagen in TEST(29)) 
dit niet zo, dan wordt gesprongen naar label 1650. Is 
dan wordt dat haakje met CALL SCHUIF(J,29) op positie 
als dat daar niet al stond. 

t/m 29 een 
staat. Is 
dat wel zo, 
29 gezet, 

Op positie 21 t;m 28 moet nu de eenheid van de betreffende, in het 
begin van het antwoord genoemde, variabele staan. Deze eenheid 
mag bestaan uit de letters van het alfabet, spaties en/. Om dat 
na te gaan wordt elke positie van het antwoord (van 21 t/m 28) 
vergeleken met de elementen 30 t/m 56 van het TEST array (waarin 
opgeslagen zijn: de letters van het alfabet en een: /) en met 
BLANKS(l) (dat een spatie bevat). Wordt ontdekt dat op een van de 
genoemde posities van het antwoord geen spatie, geen letter en 
geen I staat, dan wordt gesprongen naar label 1670. 
Wordt deze test wel goed doorlopen, dan worden de posities 30, 31 
en 32 van het antwoord gevuld met spaties, waarna nagegaan wordt 
of op positie 10 t/m 13 en 15 t/m 18 wel integers staan. Hiertoe 
wordt eerst de inhoud van ARRAYL op file gezet en IFOUT wordt 
gelijk aan 0. Met CALL DIALOG(65) worden dan de twee integers ge
formatteerd gelezen, dus meteen vertaald van karakters naar waar
den. Wanneer tijdens dat lezen een fout optreedt, met andere woor
den: wanneer een van de vermeende integers geen integer is, wordt 
binnen de subroutine DIALOG een betreffende foutmelding gegeven 
en IFOUT krijgt de waarde 1. Wanneer dan weer naar de testen terug
gesprongen wordt geeft de waarde 1 van IFOUT aanleiding om naar 
label 1510 te springen. 
Wanneer er bij het lezen van de integers geen fout optreedt, wordt 
verdergegaan bij label .1770, waar naartoe ook gesprongen wordt 
als het blok al getest was. Hier wordt het betreffende record van 
de antwoordenfile geformatteerd gelezen, met CALL DIA~OG(66), z6 
dat posities 1 t/m 8 opgeslagen worden in VARIAB(KREGE~) en posi
ties 21 t/m 28 in EENHED(KREG~L) terwijl de eerste integer in 
MNULPT(KREGEL) en de tweede integer in MEENPT(KREGEL) terechtkomt. 
Hierna wordt nagegaan of de naam, die opgeslagen werd in VARIAB 
(KREGEL) niet al voorkwam in voorgaande elementen van VARIAB. 
Kwam de naam al eens eerder voor dan wordt een betreffende fout
melding gegeven. 
Kwam de naam nog niet eerder voor, dan is de hele test van het 
betreffende antwoord goed verlopen en wordt via GOTO 1610 het 
volgende antwoord genomen om te testen. 
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Het testen van blok R (LBLKN0=2) 

Blok R bestaat uit maximaal 44 gelijkvormige antwoorden op 2 vragen. Voor 
het testen van blok ~ is maar 1 record uit de testenfile nodig. Daarvan 
wordt het recordnummer bepaald met KRECTE=LRECTE+1 en de inhoud van dat 
record wordt met CALL DIALOG(63) in het array TEST gelezen. 
Blok R maakt gebruik van ARRAYL en LETTER. 
Na label 1810 worden de testen antwoord voor antwoord uitgevoerd. 
Het antwoordnummer wordt met 1 verhoogd en als dat dan groter is dan het 
grootst mogelijke antwoordnummer wordt naar 2990 gesprongen, want dan is 
het testen afgelopen. 
A~s het an~woordnummer niet groter is dan het grootst mogelijke antwoord
nummer wordt het onderhavige antwoord getest. 
Wanneer het antwoord alleen spaties bevat wordt het verder niet getest 
en wordt via GOTO 1810 het volgende antwoord genomen om te testen. 
Wanneer het antwoord niet allee~ spaties bevat wordt met KREC=LREC+KREGEL 
het recordnummer van het antwoord bepaald. Wanneer het blok al getest is 
bij een voorgaande gelegenheid wordt het testen op syntaxfouten achter
wege gelaten en wordt meteen gesprongen naar label 1900 waar de variabelen 
gevuld worden. In dit geval hoeft het blok niet op de antwoordenfile gezet 
te worden, omdat dat bij die voorgaande gelegenheid al gebeurd is. Wanneer 
het blok nog niet getest is wordt doorgegaan met het testen van de syntax 
van de antwoorden. 
Een antwoord moet de volgende vorm hebben: NAAM1,NAAM2(1000). Voor de test 
behorende bij blok R zie Appendix F. 
Allereerst wordt nu gekeken of op positie 1 t/m 9 van het antwoord een 
komma voorkomt. Is dat niet zo, wordt gesprongen naar label 1660. Is dat 
wel zo wordt de komma via CALL SCHUIF(J,9) op positie 9 gezet, als deze 
daar niet al stond. Die komma was opgeslagen in TEST(9). 
Daarna wordt nagegaan of op positie 10 t/m 18 van het antwoord een "haakje 
openen" (opgeslagen in TEST(18)) voorkomt. Is dat niet het geval wordt ge
sprongen naar label 1650. Is dat wel het geval wordt dat "haakje openen" 
op positie 18 gezet met CALL SCHUIF(J,18) als dat niet al het geval \-las. 
Daarna wordt gekekeh of op positie 19 t/m 23 een "haakje sluiten" (opgesla
gen in TEST(23)) voorkomt. Is dit niet zo, wordt gesprongen naar label 
1650. Is dat wel zo wordt het "haakje sluiten" op positie 23 gezet, als 
dat daar niet al stond. Daarna wordt met CALL ISHUF de vermeende integer 
op positie 19 t/m 22 zodanig neergezet, dat deze geformatteerd juist ge
lezen kan worden. 
Daarna wordt positie 24 t/m 32 van het antwoord met spaties gevuld. Het 
antwoordenblok wordt op file gezet en de variabele IFOUT krijgt de waarde 
0. Via CALL DIALOG(67) wordt het antwoord van het record geformatteerd, 
dus vertaald, gelezen. Is die vermeende integer geen integer, dan zorgt 
de cubroutine DIALOG voor een foutmelding en voor het toekennen van de 
waarde 1 aan de variabele IFOUT. Wanneer dan teruggesprongen wordt naar 
het testen geeft de waarde van IFOUT aanleiding om naar label 1510 te sprin
gen en daar het antwoord te veranderen. 
Wanneer alles goed gaat met het lezen van de integer, wordt verder gegaan 
bij label 1900, waar ook naartoe zou zijn gesprongen wanneer het blok al 
getest was. Hier wordt mat CALL DIALOG(68) de inhoud van het betreffende 
recerd van de antwoordenfile geformatteerd gelezen en opgeslagen in AHULP(1), 
AHULP(2) en ITH. AHULP(1) bevat nu NAAM1 uit het voorbeeld, AHULP(2) bevat 
NAAM2 en ITH bevat de waarde van de integer. 
Nu wordt gekeken of de inhoud van AHULP(1) in VARIAB voorkomt. Wanneer 
KREGEL niet groter is dan 22 mogen alleen de elementen 23 t/m 44 van VARIAB 
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bekeken worden omdat het dan· gaat om variabelen voor testsignalen, die 
in blok I natuurlijk alleen bij de stuursignalen voorkomen. Wanneer nu 
AHULP(1) niet gelijk was aan een van de ele~enten uit VARIAB wordt met 
CALL DIALOG(106) of CALL DIALOG(113) de betreffende foutmeldine gegeven. 
Wanneer AHULP(1) niet alleen spaties bevat en wel gelijk is aan bijvoor
beeld het element met nummer MH in VARIAB, dan wordt nagegaan of NAAM2 
gelijk is aan A/D of D/A (wanneer KREGEL niet groter is dan 22 wordt 
alleen gekeken of NAAM2 gelijk is aan D/A) en of de inhoud van AHULP(1) 
en van ITH niet al eens in combinatie voorkwam in dit blok en of de inhoud 
van ITH niet groter is dan 44. Wordt aan een van deze eisen niet voldaan 
volgt na label 1944 de-betreffende foutmelding. Dan wordt gecontroleerd of 
de naam in AIIULP(1) niet al eerder voorkwam in dit blok. Dit gebeurt m.b.v. 
het array VARTES. Komt die naam al eens voor, volgt na label 1960 de 
betref~e~d~ foutmelding. 
Komt de naam nog niet voor, wordt deze opgeslagen in het element, met num
mer MH van VARTES. De inhoud van AHULP(2) komt terecht in REFER(MH), zodat. 
de inhoud van REFER(MH) betrekking heeft op de variabelennaam in VARIAB(MH). 
IREFER(MH) krijgt de waarde van !TH. 
Hierna wordt met GOTO 1810 he~volgende antwoordnummer genomen, om daar
mee eventueel de testen voor blok R te doorlopen. 

Testen van blok T (LBLKN0=3) 

Blok T bestaat uit maximaal 22 variabelennamen met 8 of 14 gegevens per 
variabele. De eerste 7 gegevens per variabele karakteriseren het basis
signaal van die variabele. De tweede serie van 7 gegevens per variabele 

.geeft dezelfde soort gegevens als de eerste serie, maar heeft betrekking 
op het superpositiesignaal bij di~ variab~le. 
Als op de achtste vraag per variabele een nul als antwoord gegeven is, 
betekent dat, dat er bij die variabele geen superpositiesignaal hoort en 
dat daardoor de vragen 9 t/m 14 over dia variabele niet gesteld werden. 
Die gegevens hoeven in dit geval dan ook niet getest te worden. 
Voor die 7 gegevens per serie zijn in totaal 7 testen nodig, die elk op 
een record in de testenfile staan. Deze testen behandelen alleen de waarde 
van het antwoord. Alle antwoorden in blok T moeten integers zijn en zijn 
opgeslagen in ARRAYC. Verder maakt blok T gebruik van CIJFER. 
Allereerst wordt het antwoordnummer met 1 verhoogd. Is dat antwoordnum
mer groter dan het grootst mogelijke antwoordnummer, dan wordt naar label 
2990 gesprongen, want dan is het testen afgelopen. 
Wanneer KREGEL niet groter is dan het grootst mogelijke antwoordnummer, 
dan wordt het vraagnummer bepaald, behorende bij de waarde van KREGEL. 
Het vraagnummer geeft aan welk van de 14 gegevens, behorende bij een vari
abele, behandeld wordt en wordt gegeven door de rest van de deling: 
KREGEL/14. Wanneer die rest nul is, wordt het vraagnummer(=IPLEK) gelijk 
aan 14. 
Als dit vraagnummer niet gelijk is aan 1, wordt gesprongen naar label 2010. 
Wanneer dat vraagnummer wel gelijk is aan 1, worden eerst de volgende in
structies uitgevoerd, want dan moet eerste bekeken worden bij welke vari
abele de navolgende gegevens horen. Het variabelennummer (het nummer van 
de betreffende variabele in VARIAB) behorende bij de waarde van KREGEL 
wordt bepaald: IVAR=(KREGEL-1)/14+23 en als er geen referentie bekend is 
bij dat variabelennummer wordt KREGEL met 13 verhoogd en er wordt terug
gesprongen naar label 2000, waar KREGEL nog eens met 1 verhoogd wordt, 
zodat het vraagnummer weer 1 is en gekeken kan worden of de referentie, 
behorende bij het, nu berekende, variabelennummer wel bekend is. Is deze 
referentie bekend (REFER(IVAR) niet gelijk aan BLANKO) dan woràt bij label 
2010 verdergegaan, waar ook naartoe zou zijn gesprongen als het vraagnummer 
niet gelijk was aan 1. 
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Daar wordt het recordnummer van het antwoord bepaald, waarna met het for
mat I4 het antwoord van het record in de variabele ITH gelezen wordt. 
Van tevoren kreeg de-variabele IFOUT de waarde 0 en als bij die leesin
structie een fout optreedt, zorgt de subroutine DIALOG voor een foutmel
ding en de variabele IFOUT krijgt daar de waarde 1. Bij terugkeer naar 
het testen is de waarde van IFOUT aanleiding om naar label 1510 te sprin
gen, waar het antwoord veranderd kan worden. 
Is het antwoord inderdaad een integer, dan wordt het rijnummer bepaald 
van de rij in het array INFOSG, waarin het antwoord wordt opgeslagen: 
I=IVAR-22. De waarde van de variabele ITH wordt dan opgeslagen in 
INFOSG(I,IPLEK). 
Wanneer het de achtste vraag bij een variabele betreft en als het antwoord 
daarop 0 is, hoeven de volgen~e 6 antwoorden niet getest te worden, omdat 
dan geen sprake is van een superpositiesignaal. KREGEL wordt met 6 verhoogd 
en met GOTO 2000 worden dan de~testen van blok T met een nieuw antwoord
nummer doorlopen. 
Wanneer het antwoord op de achtste vraag niet 0 is, of wanneer het niet 
gaat om de achtste vraag, wordt verdergegaan bij label 2050. Wanneer het 
blok al getest was, hoeven de navolgende testen niet uitgevoerd te worden 
en wordt vie GOTO 2000 het volgende antwoordnummer genomen. 
Wanneer het blok nog niet getest is, wordt het antwoord vergeleken met 
een minimum- en een maximumwaarde. Hiertoe wordt eerst het nummer bepaald 
van de test. Dit nummer kan een integer zijn van 1 t/m 7. Dit nummer geeft 
het soort gegeven aan, dat behandeld wordt van het superpositiesignaal 
of van het basissignaal en wordt voorgesteld door de variabele J. Het record· 
nummer van de test wordt bepaald en met CALL DIALOG(70) worden de minimum
en de maximumwaarde van het antwoord uit het testrecord in INTEG(1) resp. 
INTEG(2) gelezen. De waarde van het antwoord wordt hiermee vergeleken en 
als dat kleiner is dan de minimumwaarde of groter is dan de maximumwaarde, 
wordt de desbetreffende foutmelding gegeven. 
Vanaf label 2060 worden dan voor de vraagnummers 7, 14, 3 en 10 verdere 
testen uitgevoerd. Heeft IPLEK een andere waarde dan die vier cijfers, 
wordt teruggesprongen naar label 2000 en wordt het volgende antwoordnummer 
bekeken. 
Wanneer het vraagnummer gelijk is aan 7 of 14 (het gemiddelde van het sig
naal uitgedrukt in procenten van de range) moet de waarde van het antwoord 
groter zijn dan de waarde van het voorafgaande antwoord (de amplitude van 
het signaal uitgedrukt in procenten van de range) en op~eteld moeten deze 
waarden kleiner zijn dan 100 (nog opgeslagen in INTEG(2)). Zoniet, volgt 
de foutmelding dat amplitude+gemiddelde buiten de range liggen. 
Is het vraagnummer gelijk aan 3 (aantal bemonsteringen per periode van 
het basissignaal) wordt bekeken of het bemonsterinterval een veelvoud 
van 0.02 is. Hiertoe wordt de waarde van het vorige antwoord gedeeld door 
de waarde van het onderhavige antwoord (het vorige antwoord ging over de 
periodeduur, uitgedrukt in seconden). Als het antwoord niet voldoet aan 
deze eis, wordt een betreffende foutmelding gegeven. 
Is het vraagnummer gelijk aan 10 (het aantal bemonsteringen per periode 
van het superpositiesignaal) wordt bekeken of het bemonsterinterval van 
het superpositiesignaal (antwoord op de negende vraag gedeeld door antwoord 
op de tiende vraag) gelijk is aan het bemonsterinterval van het basissig
naal bij de onderhavige variabele. Wordt neit aan deze eis voldaan, volgt 
de betreffende foutmelding. 
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Het testen van blok B (LBLKN0=4) 

Blok B bestaat uit maximaal 44 variabelennamen met 4 gegevens per variabele. 
Hiervoor zijn in totaal 4 testen nodig, die aangeduid worden door de vari
abele IPLEK. IPLEK geeft dus het soort gegeven bij een variabele aan en 
tevens de test, die gebruikt wordt. Deze testen behandelen alleen de waarden 
van het antwoord. De antwoorden zijn opgeslagen in het array ARRAYC. 
Het antwoordnummer wordt eerst verhoogd met 1 en als dat groter is dan 
het grootst mogelijke antwoordnummer, dan wordt gesprongen naar label 2990, 
want dan is het testen van blok B afgelopen. 
Is het antwoordnummer niet groter dan het grootst mogelijke antwoordnummer, 
dan wordt !PLEK bepaald door de rest van de deling KREGEL/4. Is deze rest 
gelijk aan 0, dan wordt IPLEK gelijk aan 4. 
Wanneer IPLEK gelijk is aan 1, wordt, alvorens bij label'2210 verdergegaan 
wordt, het variabelennummer bij

1

de betreffende waarde van KREGEL bepaald. 
Is bij dat variabelennummer geen referentie bekend, dan wordt KREGEL met 
3 verhoogd en via GOTO 2200 wordt het antwoordnummer weer met 1 verhoogd, 
zodat voor de volgende variabele, IPLEK weer gelijk wordt aan 1. 
Is !PLEK niet gelijk aan 1, of is er wel een referentie bekend, dan wordt 
bij label 2210 het recordnummer van het antwoord bepaald. De waarde van 
het antwoord wordt met het format I4 uit het record in de variabele ITH 
gelezen en als er een fout optreedt, zorgt de waarde van IFOUT, na een fout
melding, ervoor, dat naar label 1510 wordt gesprongen, waar het antwoord 
veranàerd kan worden. Is het antwoord wel een integer, dan wordt dat op
geslagen in het array INFOBR, en wel in het element met het rijnummer 
gelijk aan het variabelennummer en met het kolomnummer IPLEK. 
Wanneer het blok al getest is, wordt bij label 2200 het volgend antwoord
nummer genomen. 
Wanneer het blok nog niet getest was, worden de grenzen, waartussen de . 
waarde van het antwoord moet liggen, uit het testrecord, waarvan het record
nummer bepaald werd aan de hand van IPLEK, gelezen en in INTEG(1) en INTEG(2) 
opgeslagen. Ligt de waarde van het antwoord niet tussen deze twee grenzen, 
dan wordt een desbetreffende foutmelding gegeven en met GOTO 1510 kan dan 
het antwoord veranderd worden. Wanneer de waarde van het antwoord wel 
tussen de grenzen ligt, wordt via GOTO 2200 het volgende antwoordnummer 
genomen om daarmee de testen van blok T te doorlopen. 

Het testen van blok P (LBLKN0=5) 

Blok P bestaat uit 8 antwoorden, die alle integere moeten Z1Jn en die op
geslagen zijn in ARRAYC. Er zijn ook 8 testen nodig uit de testenfile. 
Eerst wordt het antwoordnummer met 1 verhoogd en als dat dan groter is dan 
het grootst mogelijke antwoordnummer wordt naar label 2990 gesprongen, 
want dan is het testen van blok P afgelopen. 
Is het antwoordnummer niet groter dan MANTWO(LBLKNO) dan worden het record
nummer van het antwoord en het recordnummer van de test bepaald. De waarde 
van het antwoord wordt met het format I4 uit de antwoordenfile gelezen en 
opgeslagen in de variabele ITH. Als er een fout optreedt (dus als het ant
woord geen integer is) zorgt de waarde van IFOUT ervoor, dat, na een fout
melding, naar label 1510 gesprongen wordt, waar het antwoord veranderd 
kan worden. 
Is het antwoord wel een integer, wordt de waarde ervan opgeslagen in 
IPRESE(KREGEL). 
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Wanneer het blok al getest is, wordt teruggesprongen naar label 2400, waar 
het volgende antwoordnummer genomen wordt. 
Is dat niet zo, dan w~rdt het testrecord gelezen (geformatteerd). Het 
eerste karakter wordt opgeslagen in TEST(1) en dat kan een 'G' of een 'V' 
zijn. Het negende karakter wordt opgeslagen in TEST(2) en dat kan een 
'K' of een spatie zijn. De eventuele integers in het testrecord worden 
opgeslagen in INTEG(1) en INTEG(2) en geven de eventuele uiterste waarden 
van het antwoord aan. 
Wanneer TEST(2) een 'K' bevat (wat aangeeft, dat INTEG(2) de maximum
waarde van het antwoord bevat) dan moet het antwoord niet groter z~Jn 
dan de inhoud van INTEG(2). Wordt niet aan deze eis voldaan, dan wordt 
naar label 2490 gesprongen. 
Bevat TEST(1) een 'G' (wat aangeeft, dat INTEG(1) de minimumwaarde van het 
antwoord bevat), dan mag de waarde van het antwoord niet kleiner zijn dan 
de inhoud van INTEG(1). Wordt niet aan deze eis voldaan, dan wordt via 
label 2400 het volgende antwoordnummer genomen. 
Bevat TEST(1) een 'V' (wat aangeeft, dat de waarde van het antwoord niet 
kleiner mag zijn dan de waarde van het vorige antwoord), dan moet ITH niet 
kleiner zijn dan IPRESE(KREGEL-1). Wordt niet aan deze eis voldaan, dan 
volgt een foutmelding. Wordt wel aan deze eis voldaan, dan worden via label 
2400 de testen van blok P met het volgende antwoordnummer doorlopen. 

Het testen van blok K (LBLKN0=6) 

Blok K bestaat uit drie antwoorden op drie vragen. Die antwoorden zijn 
opgeslagen in ARRAYL. Hiervoor zijn drie testen uit de t~stenfile nodig. 
Het antwoordnummer wordt met 1 verhoogd en als dat groter is dan het grootst 
mogelijke antwoordnummer, wordt gesprongen naar label 2990, want dan is 
het testen van blok K afgelopen. 
Het recordnummer van het antwoord wordt bepaald. Hanneer het blok al getest 
is, wordt gesprongen naar 2640 (bij het eerste antwoord), 2710 (bij het 
tweede antwoord) of 2790 (bij het derde antwoord). Het blok hoeft dan niet 
op file gezet te worden, want dat is al gebeurd toen het blok geteste werd. 
Als het blok nog niet getest was, wordt het recordnummer van de test bepaald. 
Aangezien de drie antwoorden geheel verschillend van aard zijn, worden ze 
op verschillende manieren getest. 
Antwoord 1 wordt getest van label 2610 tot label 2670. 
Antwoord 2 wordt getest van label 2670 tot label 2760. 
Antwoord 3 wordt getest van label 2760 tot label 2990. 

Antwoord 1 moet een variabelennaam van maximaal acht karakters z~Jn en 
de rest van het antwoord moet ui spaties bestaan. Dit laatste wordt vanaf 
label 2610 nagegaan. Wordt daaraan niet voldaan, dan wordt gesprongen naar 
label 2630. Staan er wel spaties, dan wordt dit blok op de antwoordenfile 
gezet en wordt verdergecaan bij label 2640, waar ook naartoe zou zijn ge
sprongen als het blok al getest was, bij het eerste antwoord. 
Er wordt nagegaan of de variabelenaam, die via CALL DIALOG(72) uit de ant
w.oordenfile in het array-element AHULP ( 1) gelezen werd, wel voorkomt in 
VARlAB en, als dat het geval is, of er van die variabelennaam een referentie 
gegeven werd. Wordt niet aan een van deze twee eisen voldaan, volgt er een 
betreffende foutmelding. Wordt wel aan die eisen voldaan, wordt het nummer, 
waaronder de betreffende variabelennaam te vinden is in VARIAB, opgeslagen 
in IKEUZE(1) en wordt gesprongen naar 2600, waar het volgende antwoordnummer 
genomen wordt. 
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Antwoord 2 moet 2 variabelennamen bevatten van hoogstens acht karakters elk, 
gescheiden door een komma. Van het record van de testenfile wordt de inhoud 
gelezen en opgeslagen in het array TEST. Nu bevat het element TEST(9) een 
komma. Wanneer op een_ van de posities 1 t/m 9 van het antwoord geen komma 
te vinden is, wordt een foutmelding gegeven. Wordt er wel een komma gevonden, 
dan wordt na label 2680 die komma op positie 9 gezet, als die daar niet al 
stond. 
Wanneer nu op positie 18 t/m 32 geen spaties staan (positie 1 t/m 8 bevat 
een variabelennaam, positie 9 een komma en positie 10 t/m 17 nog een vari
abelennaam) wordt er gesprongen naar label 2630. Staan er wel spaties, wordt 
het antwoordenblok op file gezet en wordt verdergegaan bij label 2710, waar 
ook naartoe zou zijn gesprongen als het blok al getest was, ingeval het ant
woordnummer gelijk was aan 2. Daar worden van de antwoordenfile de twee vari
abelennamen gelezen en opgeslagen in AHULP(1) en AHULP(2). 
De eerste variabelennaam moet voorkomen in de eerste 22 elementen van VARIAB 
(deze variabele moet een meetgrootheid zijn) en er moet van die variabele 
een referentie bekend zijn. Tevens mag die naam niet alleen uit spaties 
bestaan. Wordt niet aan deze eisen voldaan, dan wordt met CALL DIALOG(110) 
een foutmelding gegeven. Wordt wel aan die eisen voldaan, dan wordt IKEUZE(2) 
gevuld met het nummer van het element in VARIAB, dat die variabelennaam bevat. 
De tweede variabelennaam van het antwoord moet voorkomen in de laatste 22 
elementen van VARIAB (deze variabe~e moet een stuurgrootheid zijn), de vari
abelennaam mag niet alleen ui spaties bestaan en er moet een referentie van 
bekend zijn. Wordt niet aan deze eisen voldaan, volgt met CALL DIALOG(111) 
een foutmelding. Wordt wel aan die eisen voldaan dan wordt IKEUZE(3) gevuld 
met het nummer in VARIAB, dat de variabelennaam bevat en er wordt terugge
sprongen naar label 2600, waar het volgende antwoordnummer genomen wordt. 

Antwoord 3 moet bestaan uit een integer van maximaal 4 karakters. Er wordt 
eerst nagegaan of er op positie 5 t/m 32 van het antwoord inderdaad spaties 
staan. Is dit niet zo, dan wordt er gesprongen naar label 2630. Is dit wel zo 
dan worden de vier karakters van het antwoord met CALL ISHUF zodanig ver
schoven, dat het antwoord, geformatteerd gelezen, de betekenis krijgt, die 
de gebruiker wenst. Daarna wordt het antwoordenblok op de file gezet. Bij 
label 2790, waar ook naartoe zou zijn gesprongen, als het blok al getest was, 
ingeval het antwoordnummer gelijk was aan 3, wordt het antwoord van het 
record gelezen met het format I4 en opgeslagen in ITH. Wanneer het antwoord 
geen integer was, zorgt de waarde van IFOUT er, na een foutmelding, voor dat 
naar label 1510 gesprongen wordt, waar het antwoord veranderd kan worden. 
Is het antwoord wel eeu integer, wordt de waarde ervan opgeslagetJ_ in IKEUZE(4: 
Deze waarde moet liggen tussen twee uiterste waarden, die met behulp van 
CALL DIALOG(70) uit de testenfile gelezen werden en opgeslagen werden in 
INTEG(1) en INTEG(2). Wordt niet aan deze eis voldaan, dan volgt er een 
foutmelding. Wordt wel aan die eis voldaan, dan wordt teruggesprongen naar 
2600, waar het volgende antwoordnummer genomen wordt, wat ongetwij~eld 
aanleiding is om de testen van blok K te beëindigen. 
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B.4 SUBROUTINE DRUK 

Deze subroutine is hier slechts als voorbeeld aanwezig. Het betreft een 
voorbeeld van een routine, die de uitvoer naar de line-printer verzorgt. 
Deze routine wordt aangeroepen vanuit de Macro-routine BLOKNO als er 
een 'L' als unsollicited character wordt ingetypt bij het real-time ge
deelte van het programma. Voor het gebruik van het Conversatie-programma 
op een andere machine dient deze subroutine aangepast te worden. Omdat 
het hier slechts een voorbeeld betreft zijn de WRITE-statements gehand
haafd en niet vervangen door CALL DIALOG statements. Om het voorbeeld
karakter van deze subroutine te benadrukken is voor het logical unit 
number van de lineprinter de naam MHULP gekozen. De array's, die gelist 
worden in deze subroutine,staan in common-gebieden om ze hier bekend 
te doen zijn. 
Middels: CALL ASSIGN(MHULP,'LP:') wordt aan.de lineprinter een logical 
unit number (hier:1) toegewezen (Lit.(1) en (2)). 
De rest van deze subroutine bestaat uit instructits, die zorgen voor 
het listen van de array's. De array's: VARIAB, MNULPT, MEENPT, EENHED, 
REFER en IREFER worden naast elkaar afgedrukt, daaronder volgen INFOSG, 
INFOBR, IPRESE en IKEUZE. 
Hierna wordt teruggesprongen naar de Macro-subroutine BLOKNO. · 

B.5 SUBROUTINE SOM(JBLOK) 

Deze subroutine geeft LREC, LRECVR en LRECTE de waarden, die gelijk Z1Jn 
aan het aantal records in respectievelijk de antwoordenfile, de vragen
file en de testenfile tot en met het blok met bloknummer JBLOK. 
LREC, LRECVR en LRECTE en de array's MANTW0(6), MVRAAG(6) en MTEST(6) 
liggen in common-gebieden, zodat de waarden van de array-elementen ook 
binnen deze subroutine bekend zijn en de waarden van LREC, LRECVR en LRECTE 
ook buiten deze subroutine bekend zijn. 
LREC, LRECVR en LRECTE krijgen hun beginwaarden respectievelijk: 1, 0 en 0. 
Als JBLOK gelijk is aan 0 kan teruggekeerd worden naar de plaats, waar 
deze subroutine aangeroepen werd. Dan moesten blijkbaar alleen de begin
waarden gegeven worden. Wanneer JBLOK groter dan 0 is volgen voor J = 
1 tot en met JBLOK de instructies: 
LREC:LRECTE+MANTWO(J) 
LRECVR=LRECVR+MVRAAG(J) 
LRECTE=LRECTE+MTEST(J) 
zodat LREC, LRECVR en LRECTE de hierboven beschreven waarden krijgen. 
Met een RETURN-inst~uctie wordt nu teruggekeerd naar de plaats waar deze 
subroutine werd aangeroepen. 

B.6 SUBROUTINE OPFILE 

Deze subroutine zet het antwoorden-array (ARRAYL of ARRAYC) op de ant
woordenfile. Hiertoe zijn de benodigde variabelen in common-gebieden 
opgenomen. Daardoor worden de waarden van LREC, LELKNO en MM~TW0(6) in 
deze subroutine bekend. De andere variabelen,uit de common-gebieden: 
TWEE, ZES en ZEVEN, worden hier niet gebruikt, maar voor de overzichte
lijkheid van het programma zijn enkele variabelen en array's in één 
common-gebied terechtgekomen. De variabele IREC houdt, door deze op te 
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nemen in een common-gebied, zijn waarde in de subroutine DIALOG. De 
array's: ARRAYL en ARRAYC worden in deze subroutine niet in instructies 
gebruikt, waardoor ze binnen deze subroutine niet in een common-gebied 
hoeven voor te komen. Ze komen wel voor in een common-gebied in de sub
routine PRAAT (van waaruit subroutine OPFILE werd aangeroepen) en in 
de subroutine DIALOG (die vanuit de subroutine OPFILE wordt aangeroepen). 
De instructies: CALL DIALOG(50) en CALL DIALOG(80) maken namelijk gebruik 
van de array's: ARRAYL en ARRAYC. 
De subroutine OPFILE begint met onderscheid te maken tussen LBLKNO= 
1, 2 Of 6 en LBLKNO= 3, 4 of 5, in welk eerste geval ARRAYL gebruikt 
moet worden en in het tweede geval ARRAYC. 
In het geval van LELKNO = 1, 2 of 6 worden de volgende instructies uit
gevoerd voor !REG= 1 t/m MANTWO(LBLKNO), van welk array-element de 
waarde werd opgeslagen in de 1ocale variabele J: IREC=LREC+IREG (het 
recordnummer IREC wordt bepaald aan de hand van het antwoordnummer binnen 
het blok: IREG) en CALL DIALOG(50) (waarmee bereikt wordt dat ARRAYL(IREG,J 
voor J = 1 t/m 32 naar het record met recordnummer IREC van de antwoorden
file geschreven wordt). Nadat deze beide instructies voor het voorgeschre
ven aantal malen zijn uitgevoerd, is het antwoordenblok van het array 
naar de antwoordenfile geschreven en wordt met een RETURh teruggekeerd 
naar de plaats, waar de subroutine OPFILE werd aangeroepen. 
Wanneer LELKNO = 3, 4 of 5 wordt precies hetzelfde gedaan met dit ver
schil dat CALL DIALOG(50) vervangen wordt door CALL DIALOG(80). Deze 
laatste instructie zorgt ervoor dat ARRAYC(IREG,J) voor J = 1 t/m 4 naar 
het record met recordnummer IREC van de antwoordenfile geschreven wordt. 
Nadat de instructies IREC=LREC+IREG en CALL DIALOG(80) het voorgeschreven 
aantal malen werden uitgevoerd, wordt met een RETURN teruggekeerd naar 
de plaats, waar de subroutine OPFILE werd aangeroepen. 

B. 7 SUBROUTINE ISHUF(EEN, T'v/EE,DRIE, VIER) 

Deze subroutine zorgt voor het verschuiven van een viertal karakters, 
zó dat, wanneer deze karakters cijfers zijn, deze als één integer gele
zen kunnen worden. 
Een voorbeeld: wanneer ~n record van de antwoordenfile de volgende 
4 karakters voorkomen: ~en deze karakters worden in de variabele 
K gelezen met behulp van het format I4, dan is de waarde van K: 6800. 
Deze subroutine zorgt ervoor, dat de karakters. alvorens ze met het format 
!4 gelezen worden, aldus verschoven worden:[l]jffi, waardoor bij het lezen 
voor K de beoogde wanrde 68 wordt bereikt. De gebruiker hoeft nu bij het 
beantwoorden van de vragen, wanneer het onderhavige antwoord een integer 
moet zijn, niet te letten op de juistheid van de posities van de karak
ters. Hij hoeft er alleen maar op te letten, dat hij niet meer dan 4 
karakters per integer-antwoord intypt. 
De parameters EEN, TWEE, DRIE en VIER worden als BYTE-variabelen gedecla
reerd (type: L1), aangezien de variabelen, die bij het aanroepen van 
ISHUF de plaats innemen van EEN, TWEE, DRIE en VIER ook BYTE-variabelen 
zijn. 
Allereerst wordt gecontroleerd of de inhoud van VIER gelijk is aan een 
spatie. Wanneer dat niet het geval is, wordt gesprongen naar label 10, 
waar gecontroleerd wordt of het getal van vier cijfers met een 0 begon, 
deze 0 kan dan omgezet worden in een spatie. Wanneer het tweede cijfer 
een spatie was, wordt deze 0. 
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Na label 20 wordt gekeken of het derde cijfer een spatie was, welke 
spatie vervangen wordt door 0. Er wordt gekeken of het getal begon met 
een spatie en een 0. In dat geval kan de 0 vervangen worden door een 
spatie. 
Bij label 30 wordt gecontroleerd of het getal begon met twee spaties 
en een 0. In dat geval kan de 0 vervangen worden door een spatie. Met 
RETURN wordt dan teruggekeerd naar de plaats, waar ISHUF werd aangeroe
pen. 

Enkele v~oorbee~~;~t~l~~ bewerkingen, hierboven beschreven: 

wordt: '-1 

wordt: 10?, 
wordt: . 

Wanneer in het op de vorige bladzijde besch~e~én geval de inhoud van 
VIER gelijk was aan een spatie schuiven de waarden van de variabelen 
een variabele op: VIER=DRIE 

DRil!:: TWEE 
TWEE: EEN 

en de inhoud van EEN wordt een spatie: EEN=' '• 
Wanneer n6 de inhoud van VIER niet gelijk is aan een spatie, wordt ge
sprongen naar label 20. De twee instructies na label 10 hoeven nu niet 
uitgevoerd te worden, omdat hier de inhoud van EEN gelijk is aan een 
spatie. Vanaf 20 volgen dan de al eerder beschreven instructies. Enkele 
voorbeelden van deze bewerkingen: 

I =~~~~; 1~3·1 =~~~~~ 1:1 

wordt: 3. wordt: 
wordt: 0 wordt: 

Wanneer de inhoud van vier wel gelijk is aan een spatie, schuiven de 
waarden van de variabelen TNEE, DRIE en VIER (EEN bevat immers een spatie) 
een variabele op: VIER=DRIE 

DRIE:TVJEE 
en de inhoud van TWEE wordt een spatie: TWEE=' '• 
Wanneer n6 de inhoud van VIER niet gelijk is aan een spatie, wordt ge
sprongen naar label 30. De twee instructies na label 10 en de twee instruc
ties na label 20 hoeven nu niet uitgevoerd te worden aangezien EEN en TWEE 
beide spaties bevatten. Vanaf label 30 volgen dan de al eerder beschreven 
instructies.Enkele voorbeelden van deze bewerkingen: 

wordt: ~~ wordt: ~2 wordt: 2 
wordt: 2 wordt: 2 wordt: I wordt:~, wordt:gf wordt:§~ 

Wanneer de inhoud van VIER wel geliJk was aan een spatie, schuiven de 
waarden van de variabelen DRIE en VIER (EEN en TWEE bevatten immers spa
ties) een variabele op: VIER=DRIE 
en de inhoud van DRIE wordt een spatie: DRIE=' ·~ 
Wanneer hierna de inhoud van VIER niet gelijk is aan een spatie wordt 
gesprongen naar label 40. De twee instructies na label 10, de twee instruc
ties na label 20 en de instructie na label 30 hoeven nu niet uitgevoerd 
te worden, omdat EEN, TWEE en DRIE spaties bevatten. Vanaf label 40 volgt 
de al eerder beschreven instructie RETURN. Enkele voorbeelden van deze 
bewerkingen: 

rsJTI wordt : flirrl 
I.QjJJJ wordt: [J.W 

Wanneer de inhoud van VIER 
houd: 0 (er stonden in dit 

wordt: fJJ!J \'lordt :IJJJ9 
wordt:~ wordt:!~ 
wel gelijk"'.,ras aan een spatie, 
geval vier spaties). 

wordt die in-
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B.8 SUBROUTINE SCHUIF(VAN,NAAR) 

Deze subroutine schuift een deel van de inhoud van een rij van het array 
ARRAYL enkele plaatsen naar achteren, terwijl de opengevallen plaatsen 
met spaties gevuld worden. Een rij van het array ARRAYL bevat een ant
woord van maximaal 32 karakters (1 karakter per array-element). 
Binnen deze subroutine moeten de array's ARRAYL en BLANKS en de variabele 
KREGEL (het rij-nummer in het array ARRAYL) bekend zijn. Hiertoe zijn 
de array's en de variabele in common-gebieden opgenomen. Verder moet in 
de subroutine bekend zijn, welk deel van bedoelde rij van ARRAYL opgescho
ven moet worden en hoeveel plaatsen dat deel van de rij naar achteren 
geschoven moet worden. Daartoe zijn in de aanroep van de subroutine twee 
parameters opgenomen, die in de declaratie van de subroutine VAN en NAAR 
(beide integers) heten. • 
Een voorbeeld zal een en ander duidelijk maken. Een rij bevat maximaal 
32 karakters. Deze 32 array-elementen zijn door 32 streepjes aangegeven. 
In het voorbeeld staat de komma op positie 6 en moet, samen met de inhoud 
van alle volgende array-elementen, 3 plaatsen opgeschoven worden, zodat 
de komma op positie 9 terechtkomt. 
Vóór het verschuiven: 

NAAM1,NAAM2 -----i--J ___________________ i __ _ 

VAN NAAR TOT 

Ná het verschuiven: 

~~~~!---!~~~~~------------------
De waarde van VAN is hier gelijk aan 6 en de waarde van NAAR is gelijk 
aan 9. Vanaf elementnummer 6 moet de inhoud van alle elementen van de rij 
3 plaatsen naar achteren geschoven worden. Hiertoe wordt achteraan begon
nen. De inhoud van het element met nummer TOT is de inhoud, die, nadat 
deze verschoven is, op positie 32 terechtkomt. (TOT=32-VAN+NAAR, in het 
voorbeeld: TOT=29). TOT is het hoogste nummer van een element, waarvan 
de inhoud verschoven kan worden. In de subroutine is de volgende construc
tie aanwezig: 

J:TOT 
10 CONTINUE 

N=J+NAAR-VAN 
ARRAYL(KREGEL,N)=ARRAYL(KREGEL,J) 
J=J-1 
IF (J .GE. VAN) GOTO 10 

waarin J het nummer van het element is, waarvan de inhoud verschoven moet 
worden, en N het nummer van het element, waar naartoe genoemde inhoud 
verschoven moet worden. 
Na het verschuiven moeten de elementen met nummer 6 (=VAN) tot en met 
8 (=MINEEN=NAAR-1) met spaties gevuld worden. Dit gebeurt aldus: 

MINEEN=NAAR-1 
DO 20 J=VAN,MINEEN 
ARRAYL(KREGEL,J):BLANKS(1) 

20 CONTINUE 
Hierna wordt via RETURN teruggesprongen naar de plaats, waar de subrou
tine SCHUIF werd aangeroepen. 
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B.9 SUBROUTINE LISTFI(IDUM) 

Deze subroutine zorgt voor de listing van de vragen- en antwoordenfile 
tot en met het blok met bloknummer IDUM. Hierbij zijn de array's MANTWO 
en MVRAAG in een common-gebied opgenomen om de inhoud van die array's 
in deze subroutine bekend te doen zijn. De variabelen IREG, IREC en 
IRECVR zijn opgenomen in een common-gebied om de inhoud van die varia
belen ook buiten deze subroutine, met name in de subroutine DIALOG, 
bekend te doen zijn. 
De subroutine begint met de initialisatie van de variabelen JBLKNO (het 
bloknummer), JREC en JRECVR (het aantal records,in respectievelijk de 
antwoordenfile en de vragenfile, voorafgaande aan het blok met bloknummer 
JBLKNO). Met CALL DIALOG(46) volgt dan de listing van het statusrecord. 
De listing van de vargen- en antwoordenfile tot en met het vierde blok 
wordt per blok verzorgd door ~ subroutine ORGAVR, die als parameters 
meekrijgt: de identificatieparameter 2, het bloknummer JBLKNO, het aantal 
records in de vragenfile voorafgaande aan het onderhavige blok JRECVR, 
het aantal records in de antwoordenfile voorafgaande aan het onderhavige 
blok JREC en het maximale aantal antwoorden in het onderhavige blok 
MANTWO(JBLKNO). Na het listen van het blok door de subroutine ORGAVR 
wordt gecontroleerd of het bloknummer groter is dan of gelijk is aan 
IDUM~ Is dat het geval, dan wordt teruggekeerd naar de plaats, waar de 
subroutine LISTFI werd aangeroepen. Is da.t niet het geval, dan wordt JREC 
opgehoogd met het maximale aantal antwoorden in het blok, JRECVR wordt 
opgehoogd met het maximale aantal vragen in het blok en het bloknummer 
wordt met 1 opgehoogd. Is het bloknummer kleiner dan 5, dan wordt via 
GOTO 100 het volgende blok gelist met behulp van de subroutine ORGAVR. 
Is het bloknummer gelijk aan 5, dan wordt blok 5 gelist. In blok 5 be
staan de acht antwoorden alle uit integers. Er wordt in dit geval gebruik 
gemaakt van het array CIJFER om een antwoord uit de antwoordenfile in op 
te slaan en om dit antwoord vervolgens te listen. Het antwoordnummer 
(IREG) loopt van 1 tot en met J (=MANTWO(JBLKNO)=, in dit geval, 8). 
IRECVR (het recordnummer in de vragenfile) en IREC (het recordnummer in 
de antwoordenfile) worden bepaald en met CALL DIALOG(81) wordt eerst 
de vraag uit de vragenfile gelezen en in het array VHULP opgeslagen. 
Dan wordt het antwoordnummer en de inhoud van VHULP afgedrukt. Het· ant
woord wordt uit de antwoordenfile gelezen, in het array CIJFER opgeslagen, 
en de inhoud van CIJFER wordt afgedrukt. Op deze manier wordt blok 5 
gelist. Via GOTO 200 wordt daarna gecontroleerd of het bloknummer groter 
'dan of gelijk is aan IDUM. Het verdere verloop is hierboven al besproken. 
Wanneer bij 200+8 (8 regels onder het label 200) het bloknummer gelijk 
is aan 6, wordt blok 6 gelist. Er wordt in dit geval gebruik gemaakt 
van het array LETTER om een antwoord uit de antwoordenfile te lezen en 
dan te listen, omdat de antwoorden kunnen bestaan uit maximaal 32 karak
ters. Blok 6 bestaat uit 3 vragen en 3 antwoorden. Deze vragen en antwoor
den worden op dezelfde manier gelist als de 8 vragen en antwoorden in 
blok 5 (met dit verschil dat het array LETTER de functie van het array 
CIJFER op zich neemt). Na de listing van blok 6 wordt via GOTO 200 ge
controleerd of het bloknummer groter is dan of gelijk is aan IDUM (wat 
na het listen van blok 6 overigens altijd het geval is). 
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B.10 SUBROUTINE LISTBL(IDUM) 

Deze subroutine zorgt voor het listen van de vragen uit de vragenfile, 
die horen bij het onderhavige blok en het listen van de, bij de vragen 
horende, antwoorden, die in ARRAYC of ARRAYL zijn opgeslagen. Dit ge
beurt tot en met het antwoord met nummer IDUM. In common-gebieden zijn 
opgenomen de variabelen, die in deze subroutine bekend moeten zijn, 
te weten: LELKNO (in deze subroutine moet bekend zijn van welk blok de 
vragen en de antwoordengelist moeten worden), LREC (voor het aanroepen 
van ORGAVR), LRECVR (voor het bepalen van het recordnummer in de vragen
file). Verder zijn IREG en IRECVR in common-gebieden opgenomen, zodat 
deze variabelen in de subroutine DIALOG hun waarden behouden. 
Voor de listing van blok 1 t/m 4 wordt gezorgd door de subroutine ORGAVR. 
Dus als LBLKNO kleiner is daR 5 wordt ORGAVR aangeroepen, daarna wordt 
via GOTO 400 en RETURN teruggesprongen naar de plaats waar de subroutine 
LISTBL werd aangeroepen. 
Wanneer LBLKNO groter is dan of gelijk is aan 5 wordt de listing van 
het blok verzorgd door deze subroutine. Blok 5 bestaat uit 8 vragen 
en 8 antwoorden. Blok 6 bestaat uit 3 vragen en 3 antwoorden. De orga
nisatie van de vragen, behorende bij bepaalde antwoordnummers, is dan 
zo eenvoudig, dat geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de subrou
tine ORGAVR. 
Wanneer LBLKN0=5 worden voor IREG (het antwoordnummer binnen het blok) 
is 1 t/m IDUM (=het laatste antwoordnummer, waarbij de vraag en het 
antwoord gelist moeten worden) de volgende twee instructies uitgevoerd: 
IRECVR=LRECVR+IREG (het recordnummer in de vragenfile wordt bepaald 
aan dè hand van het antwoordnummer, dat hier tevens het vraagnummer is) 
en CALL DIALOG(82) (de vraag wordt uit de vragenfile gelezen en in het 
array VHULP opgeslagen, de inhoud van VHULP wordt afgedrukt, samen met 
het antwoordnummer en de inhoud van de array-elementen ARRAYC(IREG,J), 
waarin J = 1 t/m 4. De antwoorden in blok 5 bestaan uit integers van 
maxiwaal 4 karakters, dus er wordt gebruik gemaakt van ARRAYC). Na GOTO 
4oo volgt RETURN, waardoor er teruggesprongen wordt naar de plaats, waar 
de subroutine LISTBL werd aangeroepen. 
Wanneer LBLKN0:6 worden dezelfde instructies uitgevoerd, met dit verschil 
dat CALL DIALOG(82) vervangen wordt door CALL DIALOG(42), waarin, voor 
het listen van de antwoorden, gebruik gemaakt wordt van het array ARRAYL, 
waarbij per antwoord, de array-elementen ARRAYL(IREG,J), waarin J = 
1 t/m 32, worden afgedrukt. De antwoorden bij blok K (bloknummer=6) 
bestaan immers uit maximaal 32 karakters. 

B.11 SUBROUTINE LYNVER 

Deze subroutine zorgt voor het veranderen van een antwoord binnen een 
blok in de fase, waarin het antwoordenblok wordt gevuld. Deze subrou
tine wordt aangeroepen, wanneer de gebruiker te kennen heeft gegeven, 
dat hij slechts enkele antwoorden, of zelfs maar één antwoord, wil 
veranderen in het onderhavige blok. Na het vcranderen van een antwoord 
wordt niet automatisch de volgende vraag gesteld, maar er wordt de ge
bruiker de vraag gesteld of hij nog een antwoord wil veranderen, en zo 
ja, welk antwoord veranderd dient te worden. De gebruiker typt zelf het 
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antwoordnummer in, dat niet nog een keer afgedrukt wordt op het moment, 
dat de gebruiker het nieuwe antwoord kan int~pen. Wel wordt hem het 
oude antwoord ter ~ezing aangeboden. 
In de common-gebieden zijn een aantal variabelen en array's opgenomen, 
die binnen de subroutine LYNVER bekend moeten zijn, te weten: LBLKNO, 
MANTWO,ARRAYL en ARRAYC en er zijn een aantal variabelen opgenomen in 
common-gebieden, die buiten de subroutine LYNVER ook bekend moeten zijn, 
te weten: JANEE, IFOüT en IREG. 
De subroutine begint met de variabele, die gebruikt wordt om leesfouten 
kenbaar te maken (IFOUT) op 0 te stellen. Via CALL DIALOG(26) krijgt 
de gebruiker de vraag, welke regel (=antwoordnummer) hij wil veranderen. 
Het antwoord van de gebruiker wordt opgeslagen in IREG. Wanneer de ge
bruiker geen integer als antvtoord intypt, wordt binnen de subroutine 
DIALOG de variabele IFOUT op 1 gesteld en er wordt een foutmelding 
("INTEGER NIET HERKEND") op d.e terminal geschreven. Wanneer dan naar 
de subroutine LYNVER teruggesprongen wordt, volgt de instructie GOTO 100 
(!FOUT is immers gelijk aan 1) en dezelfde vraag wordt opnieuw gesteld 
aan de gebruiker. Wanneer de gebruiker een integer als antwoord op die 
vraag geeft, wordt die integer opgeslagen in IREG en, nadat er terugge
sprongen is naar LYNVER wordt er gecontroleerd of de inhoud van IREG wel 
groter is dan 0 en kleiner is dan of gelijk is aan MANTWO(LBLKNO). Is dit 
niet het geval volgt de boodschap: "ANT\oJOORD NIET BEGREPEN" en via 
GOTO 100 wordt de gebruiker weer de vraag gesteld welke regel hij wil 
ve,randeren. 
Ligt het antwoord wel tussen genoemde grenzen in, dan wordt, wanneer 
het bloknummer 3, 4 of 5 is, gesprongen naar label 300, anders wordt 
via CALL DIALOG(43) met behulp van de array-elementen ARRAYL(IREG,J), 
waarin J = 1 t/m 32 het oude antwoord afgedrukt, zonder antwoordnummer 
(dat heeft de gebruiker immers zelf aangegeven). De gebruiker typt dan 
het nieuwe antwoord in, dat wordt opgeslagen in genoemde array-elementen. 
Met GOTO 400 volgt dan de rest van deze subroutine.(zie 7 regels verder) 
Wanneer het bloknummer gelijk is aan 3, 4 of 5 wordt met behulp van 
CALL DIALOG(83) de inhoud van ARRAYC(IREG,J), waarin J = 1 t/m 4, afge
drukt. Dit is het oude antwoord. Het nieuwe antwoord wordt door de 
gebruiker ingetypt en opgeslagen in genoemde array-elementen. De inhoud 
van deze array-elementen wordt met CALL ISHUF gerangschikt (zie B.7) 
en het antwoord, dat de gebruiker heeft willen veranderen is nu veranderd. 
Vanaf label 400 wordt dan aan de gebruiker de vraag gesteld of deze nóg 
een antwoord wil veranderen. Is het antwoord hierop niet gelijk aan 
'N' of 'J' (Ja of Nee) dan wordt de boodschap: "ANTWOORD NIET BEGREPEN" 
gegeven en dezelfde vraag wordt weer aan de gebruiker gesteld. Is het 
antwoord van de gebruiker 'J', dan wordt na GOTO 100 deze subroutine 
nog eens doorlopen. Is het antwoord van de gebruiker 'N', dan wordt 
via de instructie RETURN teruggesprongen naar de plaats, waar de subrou
tine LYNVER werd aangeroepen. 

B.12 SUBROUTINE ORGAVR(IW,LBLOK,LRV,LR,IMAX) 

Deze subroutine verzorgt het printen van de vragen bij blok 1 t/m 4. 
Bij listingen zorgt deze subroutine ook voor het printen van de antwoor
den in blok 1 t/m 4. Bij deze blokken hoort namelijk niet altijd slechts 
~~n antwoord bij ~~n vraag en niet altijd ~~n vraag bij ~'n antwoord. 



Vandaar dat het uitzoeken, welke vraag bij een bepaald antwoordnummer 
geprint moet worden door deze aparte subroutine gebeurt. 
De parameters met hun betekenis kunnen gevonden worden in Appendix D. 
wanneer de parameter IW de waarde 1 heeft, werd ORGAVR aangeroepen 
vanuit de subroutine LISTBL. Als IW gelijk is aan 2, werd ORGAVR aan
geroepen vanuit de subroutine LISTFI. Als IW gelijk is aan 3 werd ORGAVR 
aangeroepen vanuit de subroutine PRAAT, bij het vullen van het antwoor
denblok. 
In de common-gebieden zijn de variabelen en array's opgenomen, die 
binnen deze subroutine hun waarden moeten behouden, te weten: BLANKO, 
KREGEL, IVOL, ARRAYC, ARRAYL, BLANKS en REFER. Verder zijn in de common
gebieden de variabelen en array's opgenomen, die buiten deze subroutine 
h~n waarden moeten behouden, te weten: KRECVR (in subroutine PRAAT), 
M, IH, KRV, LETTER en CIJFER (alle in subroutine DIALOG). 
In het begin van de subrouti~e wordt onderscheid gemaakt tuusen de 
verschillende blokken. Vanaf label 100 volgt de organisatie van de vragen 
van blok I en R (bloknummer 1 en 2), vanaf label 200 volgt de organisa
tie van de vragen van blok T (bloknummer 3) en vanaf label 300 volgt 
de organisatie van de vragen van blok B (bloknummer 4). 

Blok I bestaat uit 3 vragen met maximaal 22, 16 en 6 antwoorden per 
vraag. Blok R bestaat uit 2 vragen met maximaal 22 en 22 antwoorden 
per vraag. De vragen worden geprint bij antwoordnummer 1, 23 (in blok 
I én R) en 39 (alleen in blok I). 
De organisatie van de vragen in blok I en R begint vanaf label 100 met 
het antwoordnummer M gelijk aan 1 te stellen. 
Wanneer IW gelijk is aan 3 (in dat geval werd ORGAVR aangeroepen vanuit 
PRAAT) wordt het antwoordnummer gelijk aan het antwoordnummer uit PRAAT 
(tius M=KREGEL), dit om de bij antwoordnummer KREGEL behorende vraag te 
vinden. Vanuit PRAAT wordt ORGAVR namelijk bij ieder antwoordnummer, 
dat aan de orde komt, aangeroepen. Vandaar dat, iedere keer als ORGAVR 
wordt aangeroepen, bij IW=3, M gelijk moet worden aan KREGEL. Dit is zo 
gedaan, omdat, wanneer KREGEL ook in ORGAVR als antwoordnummer gebruikt 
zou worden en in een common-gebied zou voorkomen, er moeilijkheden 
zouden ontstaan. Wanneer namelijk vanuit PRAAT bij antwoordnummer KREGEL 
bij het vullen van een blok een speciaal antwoord gegeven zou worden, 
dat tot een listing van het blok aanleiding zou geven, zou bij die listing 
ORGAVR aangeroepen worden en gedurende de listing zou KREGEL veranderen. 
Wanneer dan verdergegaan zou moeten worden bij het antwoordnummer, waar
bij het speciale antwoord gegeven werd, zou KREGEL niet meer overeen 
komen met dat antwoordnummer. Dit alles is van belang als IW gelijk 
is aan 3. 
Wanneer IW gelijk is aan 1 of 2 werd ORGAVR aangeroepen vanuit LISTBL 
of LISTFI en zal ORGAVR voor de hele listing (tot en met het maximale 
antwoordnummer IHAX) van een blok moeten zorgen. Dus wordt ORGAVR door
lopen van M = 1 t/m IMAX, alvorens er teruggesprongen wordt naar LISTEL 
of LISTFI. 
Wanneer IW gelijk is aan 3 wordt ORGAVR slechts één keer doorlopen, al
vorens er teruggesP-rongen wordt naar PRAAT. Dus wanneer IW = 3 moet M 
gelijk worden aan KREGEL. ,_ 
Wanneer M gelijk is a~n 1, moet de eerste vraag van het onderhavige blok 
(I of R) geprint worden. Dit is de vraag met recordnummer KRV (=LRV+1) 
van de vragenfile. CALL DIALOG(58) zorgt voor het lezen van het record 
met recordnummer KRV in de vragenfile, de inhoud van dat record wordt 
opgeslagen in het array VriDLP en de inhoud van dat array wordt geprint. 
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Hierna wordt verdergegaan bij label 130. Ook wanneer de instructie GOTO 
130 er niet zou staan, zou het programma bij label 130 verdergaan (M is 
immers gelijk aan 1 en dus kleiner dan of gelijk aan IMAX). GOTO 130 
verkort slechts de weg naar label 130. 
Wanneer M niet gelijk was aan 1, wordt verdergegaan bij label 110, waar, 
als M groter is dan IMAX, met een RETURN teruggesprongen wordt naar de 
plaats, waar ORGAVR werd aangeroepen. Wanneer dat niet het geval is, 
wordt gekeken of M gelijk is aan 23. Wanneer M=23 dan moet de tweede vraag 
in het onderhavige blok geprint worden. CALL DIALOG(58) zorgt hiervoor, 
op de manier zoals die op de vorige pagina beschreven werd, met als 
recordnummer van bedoelde vraag KRV (=LRV+2). Hierna wordt verdergegaan 
bij label 130. Wanneer M niet gelijk was aan 23, werd verdergegaan bij 
label 120, waar gecontroleerd wordt of, wanneer LBLKN0=1, M gelijk is 
aan 39. In dat geval moet bij blok I (LBLKN0:1) de derde vraag geprint 
worden. Hiervoor zorgt weer CALL DIALOG(58) met als recordnummer van deze 
vraag KRV (=LRV+3). Hierna, en wanneer LBLKNO niet gelijk was aan 1, en 
wanneer M niet gelijk was aan 39, ingeval LBLKNO gelijk was aan 1, wordt 
verdergegaan bij label 130. 
Na label 130 wordt, als IW g&lijk is aan 3, via GOTO 195, het antwoord
nummer M geprint d.m.v. CALL DIALOG(18), waarna met een RETURN terugge
sprongen wordt naar PRAAT, op de plaats, waar ORGAVR werd aangeroepen. 
Wanneer, bij label 130, IW gelijk is aan 2, hetgeen betekent dat ORGAVR 
aangeroepen werd in LISTFI, wordt na label 170 het recordnummer van het 
antwoord bepaald (de eventueel daarbij behorende vraag is al geprint 
in dit stadium van de subroutine). Daarvoor wordt de instructie IH=LR+M 
gebruikt. Hierna wordt het antwoord op recordnummer IH uit de antwoorden
file gelezen en in het array LETTER opgeslagen. Wanneer dat antwoord 
niet alleen spaties bevat wordt de waarde van het antwoordnummer (M) 
met de inhoud van het array LETTER geprint d.m.v. CALL DIALOG(5?). Na 
label 190 wordt de waarde van M één hoger, waarna via GOTO 110 gecon
troleerd woFdt of M groter is dan IMAX. De instructies tussen label 100 
en label 110 hoeven nu niet uitgevoerd te worden, omdat in dit stadium 
M niet gelijk kan zijn aan 1 (en IW is gelijk aan 2). Wanneer het array 
LETTER alleen spaties bevatte, werd direct gesprongen naar label 190 en 
werd dus het printen van het antwoordnummer en het antwoord achterwege 
gelaten. 
Wanneer, bij label 130, IW gelijk is aan 1, hetgeen betekent, dat ORGAVR 
werd aangeroepen in LISTBL, wordt gekeken of de array-elementen ARRAYL 
(M,J), waarbij J loopt van 1 tot en met 32 alleen spaties bevatten. 
Is dit niet zo, wordt met behulp van CALL DIALOG(61) de waarde ~an het 
antwoordnummer M en de inhoud van genoemde array-elementen geprint. Na 
label 160 wordt de inhoud van M met 1 verhoogd en via GOTO 110 wordt 
gekeken of M groter is dan IMAX. Wanneer de array-elementen alleen spaties 
bevatten, wordt, zonder het antwoord te printen, meteen gesprongen naar 
label 160. Dit wat betreft de organisatie van de vragen en de eventuele 
listing van de antwoorden bij blok I en R. 

De organisatie van de vragen van blok T begint na label 200. In blok T 
worden over maximaal 22 variabelen (opgeslagen in de elementen met nummer 
32 t/m 44 van het array VARIAB) 8 of 14 vragen gesteld. Dit laatste 
aantal·is afhankelijk van het antwoord op de achtste vraag per variabele. 
Na label 200 wordt eerst het antwoordnummer M op 1 gesteld. Als IW gelijk 
is aan 3, wordt M gelijk aan KREGEL. Het hoe en waarom van deze instruc
tie werd besproken bij de organisatie van de vragen van blok I en R. 
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Na label 210 wordt, als M groter is dan IMAX, via label 280 !VOL gelijk 
aan 1 (dit om in de subroutine PRAAT kenbaar te maken, dat het blok 
gevuld is). Via RETURN wordt dan teruggesprongen naar de plaats, waar 
ORGAVR werd aangeroepen. 
Wanneer M niet groter was dan IMAX wordt ~ de floating-point waarde 
van M. De instructie IF(AINT((y-1.)/14.).NE.((Y-1.)/14.)) GOTO 230 
dient om te onderzoeken of Y-1. (dus M-1) deelbaar is door 14. Wanneer 
dat niet het geval is, wordt er gesprongen naar label 230. 
Wanneer Y-1. deelbaar is door 14 wordt de eerste vraag bij een variabele 
behandeld. Daarvoor moet eerst die variabele geprint worden. Het nummer 
van die variabele in het array VARIAB wordt bepaald (IH=(M-1)/14+23) 
en er wordt gekeken of de referentie, behorende bij die variabele 
(REFER(IH)) alleen spaties bevat. Wanneer er namelijk gaen referentie 
van een variabele gegeven is, heeft het in blok T weinig zin om informa
tie over de testsignalen, di~ op die variabele van toepassing zijn, te 
vragen. De inhoud van M wordt met 14 verhoogd en als IW=3 wordt KREGEL 
gelijk aan M (dit om in subroutine PRAAT kenbaar te doen zijn, dat het 
antwoordnummer met 14 verhoogd wordt, zonder dat de daarbij behorende 
14 vragen gesteld worden. De variabele, waarvan dus geen referentie 
gegeven werd, wordt ook niet geprint). Na GOTO 210 wordt weer gecontro
leerd of M niet groter is dan IMAX. Wanneer de referentie, behorende 
bij de variabele in VARIAB(IH), niet alleen spatie bevat, wordt verder
gegaan bij label 220, waar de inhoud van VARIAB(IH) geprint wordt met 
CALL DIALOG(55). 
Na label 230 wordt nagegaan of Y-8. (dus M-8) deelbaar is door 14. Dit 
is het geval wanneer de achtste vraag van een variabele behandeld wordt. 
Vervolgens wordt het recordnummer van de vraag, behorende bij een bepaalde 
M, bepaald. Wanneer Y-8 deelbaar is door 14 is dit KRV=LRV+8 (het gaat 
hier dan -om de achtste vraag bij een bepaalde variabele). Wanneer Y-8 
niet deelbaar is door 14 is het recordnummer van de vraag in de vragen
file KRV=LRV+MOD(M,7). MOD(M,7) levert de rest van de deling M/7 op. 
Is deze rest gelijk aan O,wordt KRV gelijk aan LRV+7 (In dat geval ging 
het om de zevende of de veertiende vraag bij die variabele). De reden, 
dat hier het getal 7 gebruikt wordt in plaats van 14 is dat de tweede 
t/m.de zevende vraag respectievelijk gelijk zijn aan de negende t/m de 
veertiende vraag. Bij de tweede t/m de zevende vraag worden vragen gesteld 
over het basissignaal, bij de negende t/m de veertiende vraag worden 
dezelfde vrage gesteld over het superpositiesignaalo Alleen de eerste 
vraag verschilt van de vraag met een vraagnummer dat 7 hoger ligt. Bij dit 
laatste geval werd KRV dan ook apart bepaald (KRV=LRV+8). 
Na label 250 wordt, met behulp van CALL DIALOG(59), de vraag van het 
record, met recordnummer KRV, uit de vragenfile in het array VHULP ge
lezen. Daarna wordt de waarde van het antwoordnummer M en de inhoud van 
VHULP geprint. 
Als IW gelijk is aan 3, wordt na label 270 KRECVR gelijk aan KRV (dit 
om het recordnummer van de vraag ook bekend te doen zijn in de subrou
tine PRAAT) en met RETURN wordt teruggesprongen naar PRAAT. 
Wanneer IW gelijk is aan 2 (in dit geval werd ORGAVR aangeroepen in LISTFI 
wordt na label 260 het recordnummer van het antwoord bepaald. Hiervoor 
wordt eveneens de variabele IH gebruikt (H is de eerste letter van Hulp
variabele): IH=LR+M). Met CALL DIALOG(84) wordt het antwoord, met nummer 
IH, uit de antwoordenfile gelezen en in het array CIJFER opgeslagen. 
Het CALL DIALOG(56) wordt dan de inhoud van het array CIJFER geprint. 
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Als KRV niet gelijk is aan 8 wordt na label 265 de waarde van M 1 hoger 
en na GOTO 210 wordt nagegaan of M nu groter is dan IMAX. Wanneer KRV 
gelijk was aan LRV+8 volgt er alvorens de waarde van M met 1 te ver~ 
hogen nog een instructie: als CIJFER(1), CIJFER(2) en CIJFER(3) alle
drie spaties bevatten en CIJFER(4) bevat een nul, hoeven de volgende 
6 vragen niet gesteld te worden en dus wordt de waarde van M eerst met 
6 verhoogd, alvorens-verder te gaan bij label 265. Wanneer namelijk op 
de achtste vraag van een bepaalde variabele het antwoord: 0 gegeven 
wordt, geeft de gebruiker aan, dat bij deze variabele geen superposi
tiesignaal nodig is, en de vragen 9 t/m 14, die het superpositiesig
naal behandelen, niet gesteld hoeven te worden. 
Wanneer na label 250 de variabele IW gelijk was aan 1 (ORGAVR werd dan 
a~ngeroepen vanuit LISTBL) wordt via CALL DIALOG(60) de inhoud van de 
array-elementen ARRAYC(M,J), waarin J loopt van 1 tot en met 4, geprint. 
De antwoorden van blok T zijn nu immers nog opgeslagen in het array 
ARRAYC. Wanneer KRV gelijk is aan LRV+8 wordt weer gekeken of het ant
woord een nul was. In dat geval wordt de waarde van M met 6 verhoogd. 
Hierna, en ook wanneer het antwoord geen nul was en wanneer KRV niet 
gelijk aan LRV+8 was, wordt de waarde van M met 1 verhoogd en via GOTO 
210 wordt weer nagegaan of M groter is dan IMAX. 
Dit was de organisatie van de vragen in blok T. 

Vanaf label 300 wordt de organisatie van de vragen in blok B behan
deld. 
Eerst wordt de waarde van M gelijk aan 1 gesteld en wanneer IW gelijk 
is aan 3, wordt M gelijk aan KREGEL. Na label 310 wordt nagegaan of 
M groter is dan IMAX. Is dat het geval, dan wordt na label 380 de vari
abele !VOL op 1 gesteld en er wordt teruggesprongen naar de plaats 
waar ORGAVR werd aangeroepen. 
In blok B worden per variabele (opgeslagen in de elementen 1 t/m 44 
van het array VARIAB) 6 vragen gesteld, waarvan bij de 2e, de 3e, de 4e 
en de 6e vraag een antwoord hoort. De 1e en de 5e vraag fungeren als 
titels boven de eigenlijke vragen. 
Y is de floating-point representatie van het antwoordnummer M. Als 
Y-1. (en dus ook M-1) deelbaar is door 4, wordt het eerste antwoord, 
behorende bij de onderhavige variabele, behandeld. Het nummer van de 
variabele in het array VARIAB wordt dan bepaald (IH=(M-1)/4+1). Als er 
geen referentie gegeven is bij de variabele in VARIAB(IH), dus als 
REFER(IH) alleen spaties bevat, wordt de waarde van M met 4 verhoogd; 
als IW gelijk is aan 3 wordt KREGEL gelijk aan M en via GOTO 310 wordt 
gekeken of M groter is dan IMAX (in dit geval heeft het weinig zin 
vragen te stellen over de berekeningswijzen bij de onderhavige variabele). 
Wanneer er wel een referentie bekend is wordt na label 320 via CALL 
DIALOG(55) de inhoud van VARIAB(IH) geprint en, na het recordnummer van 
de vraag bepaald te hebben (KRV=LRV+1), wordt de 1e vraag bij de onder
havige variabele uit de vragenfile gelezen en in het array VHULP opge
slagen. De inhoud van VHULP wordt dan geprint. Na GOTO 340 wordt dan 
het recordnummer van de 2e vraag bepaald (KRV=LRV+MOD(M,4)+1, waarbij 
M-1 deelbaar was door 4 en dus wordt KRV: LRV+2). Dan wordt verderge-
gaan na label 350 met het lezen van de vraag, met recordnummer KRV, uit 
de vragenfile. Deze vraag wordt opgeslagen in het array VHULP, waarna 
het antwoordnummer M en de inhoud van VHULP geprint wordt (CALL DIALOG(59) 
Wanneer Y-1. (en dus ook H-1), na label 310, niet deelbaar is door 4, 
wordt na label 330 nagegaan of Y (en dus M) deelbaar is door 4. Is dit 
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het geval, dan wordt het 4e antwoord bij de onderhavige variabele, be
handeld. Hiervóór horen de 5e en de 6e vraag geprint te worden. Dit 
gebeurt door het recordnummer van de 5e vraag te bepalen (KRV=LRV+5) 
en de vraag,met recordnummer KRV, uit de vragenfile te lezen, de vraag 
in VHULP op te slaan en de inhoud van VHULP te printen (CALL DIALOG(58)), 
daarna door het recordnummer van de 6e vraag te bepalen (KRV=LRV+6) en, 
na label 350, de vraag uit het record met recordnummer KRV van de vragen
file te lezen, de vraag in VHULP op te slaan en het antwoordnummer M 
en de inhoud van VHULP te printen (CALL DIALOG(59)). 
Wanneer, na label 330, Y niet deelbaar is door 4, wordt na label 340 
met KRV=LRV+MOD(M,4)+1 het recordnummer van de vraag bij de onderhavige 
variabele bepaald. De uitkomst is KRV=LRV+3 of KRV=LRV+4, omdat hier 
Y noch Y-1 deelbaar is door 4 (dus hier is Y-2 of Y-3 deelbaar door 4). 
Na label 350 volgt CALL DIALOG(59) waarin antwoordnummer M en de vraag, 
op de hierboven beschreven manier, worden geprint. 
Hierna wordt, als IW gelijk js aan 3, teruggesprongen naar PRAAT. 
Als IW gelijk is aan 2, wordt na label 360 het recordnummer van het 
antwoord bepaald. Met CALL DIALOG(84) wordt het antwoord uit de antwoor
denfile in het array CIJFER gelezen en met CALL DIALOG(56) wordt de inhoud 
van CIJFER geprint. Na label 370 wordt het antwoordnummer met 1 verhoogd 
en er wordt teruggesprongen naar label 310, waar gekeken wordt of M groter 
is dan IMAX (in dit geval werd ORGAVR aangeroepen in LISTFI). 
Wanneer na label 350 IW gelijk is aan 1, wordt met CALL DIALOG(60) de 
inhoud van de array-elementen ARRAYC(M,J), waarin J = 1 t/m 4, geprint. 
Na label 370 wordt het antwoordnummer met 1 verhoogd en teruggesprongen 
naar label 310, waar gekeken wordt of M groter is dan IMAX (in dit geval 
werd ORGAVR aangeroepen vanuit LISTBL). 
Dit was de organisatie van de vragen in blok B. 

B.13 SUBROUTINE DIALOG(IDUM) 

Deze subroutine zorgt voor alle schrijf- en leesinstructies, die in het 
programma voorkomen. Alleen de schrijf- en leesinstructies in de sub
routine DRUK worden door deze subroutine zelf behandeld, aangezien het 
hier slechts om een voorgeeld gaat. Het hoofd van de subroutine bevat 
een parameter, die aangeeft naar welk label gesprongen moet worden bij 
een aanro~p van DIALOG. Alle recordnummers, die in deze subroutine ge
bruikt worden en alle variabelen, die geprint of gelezen moeten worden, 
moeten in common-gebieden staan om ze ook buiten DIALOG be~end te doen 
zijn. Ook de logical unit numbers moeten natuurlijk in een common-gebied 
staan. 
De subroutine begint met de identifikatie van de parameter IDUM. Wanneer 
deze groter is dan 80 wordt naar label 1000 gesprongen, alwaar verdere 
identifikatie plaatsvindt door middel van een computed GOTO statement. 
Hiervoor wordt eerst een nieuwe variabele geÏntroduceerd (IDUMH), die 
gel~k is aan IDUM-80. Deze IDUMH bepaald, evenals IDUM, wanneer deze niet 
groter is dan 80, het label waar naartoe binnen deze subroutine gespron
gen moet worden. 
Na elk label volgen een of meer schrijf- en leesinstructies met een 
RETURN, waarmee teruggesprongen wordt naar de plaats waar DIALOG werd 
aangeroepen. Hierop ztn enkele uitzonderingen: wanneer namelijk naar label 
26, 35, 65, 67 of 69 gesprongen wordt kan er b~ de daar aanwezige lees
instructie, die de volgende vorm heeft: READ(LUN, 1260, ERR=19)IREG of 
READ(LUNA'KREC,1670, ERR=101)ITH, een leesfout voorkomen. Dit komt voor 



wanneer de te lezen waarde geen integer ie. In dat geval wordt naar het 
label gesprongen, dat achter ERR staat aangegeven. Dit is label 19 of 101, 
waar enkele schrijfinstructies te vinden zijn, die foutmeldingen voor
stellen, en waar de variabele IFOUT gelijk gesteld wordt aan 1. Deze vari
abele is ook in een common-gebied opgenomen om buiten de subroutine DIALOG 
kenbaar te doen z~n, dat er een integer niet herkend wordt. Hierna wordt 
pas teruggesprongen naar de plaats waar DIALOG werd aangeroepen. 
Hier zal worden volstaan met het geven van ·voorbeelden van de gebruikte 
vormen van lees- en schrijfinstructies, omdat wanneer de hele subroutine be 
handeld zou worden bij de bespreking hiervan steeds in herhaling gevallen 
zou worden. De lees- en schrijfinstructies zijn naar functie gerangschikt. 
Allereerst volgen van label 1 tot en met 25 de informatieve WRITE-state
ments. Deze geven in de vorm WRITE(LUN,1040) BLOKCO informatie aan de 
gebruiker. Hierin stellen 1010 en 1040 de labels voor waar de formats te 
vinden zijn volgens welke de schrijfinstructies uitgevoerd moeten worden. 
Hierop is één uitzondering. Bij label 3 staat er een READ-instructie. Hier 
moet de gebruiker de returntoets indrukken om het programma doorgang 
te laten vinden. • 
Na deze informatieve WRITE-statements volgen van label 26 tot en met 
40 de vraag- en antwoordstatements, die bestaan uit een WRITE-statement 
in de vorm van WRITE(LUN,1261), waarin.aan de gebruiker een vraag wordt 
gesteld. Deze antwoord door middel van een READ-instructie, die de vorm 
heeft: READ(LUN,1260, ERR=19) IREG of READ(LUN,1030) JANEE. Het antwoord 
van de gebruiker wordt dan opgeslagen in de variabele, die na het READ
statement genoemd wordt. In deze voorbeelden zijn dit IREG en JANEE. 
Na deze vraag- en antwoord-statements volgen de lees- en schrijfinstruc
ties, die betrekking hebben op de file-handling. Deze instructies hebben 
een van de volgende vormen: WRITE(LUN,1411) LETTER, waarmee in dit 
geval de inhoud van het array LETTER geprint wordt op de terminal, die 
gebruikt wordt (hetgeen aangegeven wordt door het logical unit number 
LUN), volgens het format, dat aangegeven staat bij label 1411. 

READ(LUNV'IRECVR) VHULP, waarmee van de 
vragenfile de inhoud van een record (met recordnummer IRECVR) ongefor-. 
matteerd in het array VHULP gelezen wordt; dat het de vragenfile be
treft wordt aangegeven door het logical unit number LUNV. 

READ(LUNT'KRECTE,1630) TEST, waarmee de 
inhoud van een record (met recordnummer KRECTE) van de testenfile 
(hetgeen aangegeven wordt door het logical unit nurnber LUNT) met behulp 
van het format, dat na label 1630 aangegeven staat, in het array TEST 

. gelezen wordt. 
WRITE(LUNA'IREC,1431)(ARRAYL(IREG,J),J=1,32 

waarmee de inhoud van de array-elementen ARRAYL(IREG,J), waarin J = 
1 t/m 32, in een record (met recordnummer IREC) van de antwoordenfile 
(hetgeen aangegeven '1-rordt door het logical unit number LUNA) met behulp 
van het format, dat na label 1431 aangegeven staat, geschreven wordt. 

READ(LUNA'IH,1431) LETTER, waarmee de 
inhoud van een record (met recordnummer IH) van de antwoordenfile (aan
gegeven door LUNA) met behulp van het format, dat na label 1431 aange
geven staat, in het array LETTER gelezen wordt. Dit voorbeeld kan ook 
voorkomen met een error-conditie in het READ-statement. De vorm is 
dan: READ(LUNA'KREC,1650,ERR=101) INTEG. Het 
voorkomen en de functie van deze error-conditie is aan het begin van 
dit hoofdstuk besproken. 

READ(LUN,1431) LETTER, waarmee van de 
terminal (hetgeen aangegeven wordt door LUN) met behulp van het format, 
dat aangegeven staat na label 1431, een antwoord var. de gebruiker in het 
array LETTER gelezen wordt. 
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Naast de lees- en schrijfinstructies staan er na label 48, 62 en 74 
ook rF-statements, waarmee aangegeven wordt, dat, wanneer een rij van 
ARRAYL of ARRAYC alleen spaties bevat er andere lees- en schrijfinstruc
ties uitgevoerd moeten worden, dan wanneer er een rij van ARRAYL of ARRAYC 
niet alleen spaties bevat. Dit is het geval, wanneer er bij een bepaald 
antwoordnummer nagegaan moet worden of er een oud antwoord voorhanden is. 
Wanneer dat het geval is, moet dat oude antwoord geprint worden. 
Na de file-handling volgen de schrijfinstructies, die informatie geven 
over de mogelijke antwoorden op eerr vraag. Deze hebben alle de vorm: 
WRITE(LUN,1010). Hierin geeft 1010 het label aan, waarbij het format 
te vinden is, volgens welke de schrijfinstructie uitgevoerd moet worden. 
Hierna volgen de schrijfinstructies, die de foutmeldingen bij het testen 
aangeven. Deze hebben eveneens alle de vorm: WRITE(LUN,1010). 
Als laatste onderdeel van deze subroutine volgen alle formats, die bij 
de schrijf- en leesinstructi~s gebruikt worden. 

B.14 SUBROUTINES INT EN BLOKNO 

Deze twee subroutines zijn in Macro geschreven en zorgen voor de verwer
king van interrupts (zie Lit.(8)). 
De subroutine INT wordt aangeroepen in het hoofdprogramma en zorgt voor 
het uitzetten van een trap. Wanneer er nu in het hoofdprogramma een un
sollicited character (een karakter, dat ingetypr wordt, zonder dat het 
programma een READ-instructie gaf) wordt ingevoerd, wordt er gesprongen 
naar de subroutine BLOKNO. Daar wordt het karakter geÏdentificeerd. 
Subroutine BLOKNO begint met het opzetten van vlag nummer 4 en het eerste 
bit (het parity bit) van de byte, waarin het karakter is opgeslagen, 
wordt schoongeveegd. Hierna blijft in de byte een code over, die het 
karakter beschrijft. 
Vervolgens wordt het karakter vergeleken met een 'C'. Is het geen 'C' 
dan wordt gesprongen naar label 1$, waar gekeken wordt of het karakter 
een 'L' is. Is dat niet zo, wordt gesprongen naar label 2$. Is het karak
ter geen 'K', 'P', 'B' of 'T' dan wordt via de labels 3~, 4$ en 5$ ge
sprongen naar label 6$, waarna teruggekeerd wordt naar het hoofdprogramma. 
De instructie TST (SP)+ , die een aantal malen in de subroutine BLOKNO 
voorkomt, zorgt voor het verhogen van het stack-point adres met 2 bytes. 
Dit gebeurt om de subroutine succesvol te kunnen doorlopen, maar het 
heeft geen betekenis voor de functie van de subroutine. 
Is het unsollicited character een 'C', 'L', 'K', 'P', 'B' of 'T' dan 
wordt naar delen van de subroutine PRAAT of naar de subroutine DRUK 
gesprongen, respectievelijk naar: ENTRY ERUIT, DRUK, ENTRY N06, ENTRY N05, 
ENTRY N04 of ENTRY N03. 
Op die plaatsen wordt de interrupt verwerkt: 
Bij een 'C' wordt de variabele IHALT gelijk aan 1 om het programma te 
stoppen. 
Bij een 'L' wordt er informatie op de lineprinter gedrukt. 
Bij een 'K' wordt de conversatie hervat bij blok K. 
Bij een 'P' wordt de conversatie hervat te beginnen bij blok P. 
Bij een 'B' wordt de conversatie hervat te beginnen bij blok B. 
Bij een 'T' wordt de conversatie hervat te beginnen bij blok T. 
Na een RETURN-instructie in subroutine PRAAT of DRUK wordt teruggekeerd 
naar de subroutine BLOKNO, waar via BR 6$ en ASTX$S teruggesprongen 
wordt naar het hoofdprogramma. 

Deze subroutines (INT en BLOKNO) werden gemaakt naar aanleiding van een 
programmatekst in Lit.(8). Daardoor was een verdere studie van Macro
programmatuur niet noodzakelijk. 



B.l5 WIJZIGINGEN 

Aangezien er in een laat stadium· van het afstuderen wijzigingen 
zijn aangebracht in het Conversatieprogramma, worden deze 
hier apart besp~oken. (Die wijzigingen zijn overal elders in 
het verslag reeds aangebracht). 
-Als interrupts gelden nu niet meer de letters C,L,T,B,P en K 
maar de control characters: •ctrl c•, •ctrl L', •ctrl T', 
'ctrl B', •ctrl P 1 en 'ctrl K'. 
-De aankondiging START REAL-TIME volgt nadat de gebruiker 
aangegeven heeft niet opnieuw te willen beginnen met de conver
satie. Daarna wordt aangegeven dat er interrupts verwerkt 
kunnen worden (middels de aankondiging: INTERRUPT). 
-Na een interrupt wordt niet meer de mogelijkheid geboden om 
na elk blok te stoppen. Dat er een interrupt is geweest wordt 
aangegeven door de variabele INTRUP, die in dat geval de waarde 
'T' heeft gekregen. 
-Na een interrupt wordt na blok K geen mogelijkheid meer 
geboden om opnieuw te beginnen met de conversatie. 
-Na een interrupt geldt een punt niet meer als speciaal antwoord. 
-Na de interrupt 'ctrl Lt wordt niet meer ae subroutine DRUK 
aangeroepen, maar de taak LIN~PR wordt gestart. De subroutine 
DHUK werd uit het programma verwijderd. 
-Na de interrupt 'ctrl C' volgt de vraag of de gebruiker 'echt 
wil stoppen. Als de gebruiker daarop bevestigend antwoordt, 
worden de programma's PR~MS, SAMPLE en DIALOOG gestopt.(via vlag3 
-Het openen en sluiten van de datafiles gebeurt niet meer in 
de subroutine PRAAT, maar in het hoofdprogramma. 
-Na het doorlopen van de subroutine PRAAT wordt de taak PREMS 
gestart. 
-Als, na een interrupt, blok T gewijzigd is (hetgeen wordt aan
gegeven door de variabele TWYZIG de waarde 'T' te geven) wordt 
vlag 34 gezet. 
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C.l INLEIDING 

In deze appendix zijn de teksten van de Fortran-programma's 
en van de subroutines, geschreven in Macro, opgenomen. 
Zie voor het Macro-gedeelte: Lit.(8). De Fortran-programma's 
zij? geschreven in ANSI-Fortran (American National Standard 

Institute). Dit is Fortran volgens de Amerikaanse Standaard 
(Lit.(6)), welke identiek is met de ISO standaard (Lit.(5)). 
Zie voor ANSI-Fortran verd~r Lit.(4) en voor Fortran, dat 
in dit programma gebruikt wordt en dat niet binnen de 
Amerikaanse Standaard valt, Lit.(l),(2)en(3). De statements, 
die niet volgens de Amerikaanse Standaard gebruikt zijn, 
worden in de programmatekst aangegeven met een horizontaal 

streepje~ 
~ . 

Verder is de constructie •string' ook geen ANSI-Fortran, 
maar deze constructie wordt z6 algemeen toegepast, dat 
statements met deze constructie in de programmatekst niet 
aangestreept zijn. In ANSI-Fortran moet in de,plaats van: 
•string' eigenlijk gebruikt worden: 6Hstring. 
In de programmatekst komt verder zeer vaak commentaar voor, 
dat ne een punt-komma op een regel verschijnt. Dat mag niet 
in ANSI-Fortran. Voor het verloop van het programma is dat 
commentaar natuurlijk niet nodig en het kan dan ook op een 
andere machine dan de PDP-11 weggelaten worden. In de 
programmatekst is dat commentaar niet als zijnde geen ANSI
Fortran aangestreept. 

De BYTE-declaraties, die in de programmatekst voorkomen, 
behoren niet tot ANSI-Fortran en zijn in de programmatekst 
aangestreept. Deze BYTE-declaraties kunnen zonder meer door 
INT~GER-declaraties vervangen worden. Het enige gevolg is 
dan dat het programma meer geheugenruimte nodig heeft. 
Alle gebruikte variabelen en array's zijn te vinden in 
Appendix D. 
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C.2 DIALOOG 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C OIT IS HET CONVERSATIE-PROGRAMMA, BEHORENDE BIJ HET PROGRAMMA 
C VOOR I~EAL··THH-: f.XF't-:lUt~ENTEl.f. MOIKLI~EPALING. 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

I) 0 tJ B l. E P RE C I S I 0 N V A!U A 1?. < 't ft) , E E N H E i) ( ,, ft ) , R (·: f E !H 4 ft) , t.JA T F I l. CD 
[) I M H! ~a 0 N M NU Lf' ·r ( 4 4 ) , MEEN P 1 < '' 4 ) , I F~ E FE R < '' 4 ) 
lH 11 EN ~H 0 N IN F 0 S (3( 2 :~ , 1ft) 1 IN F 0 B R ( ft ft , lt) , I PRES E < B ) , Ua::: IJ ZE (lt) 

COMMONINEGENIWATFIL 
C 0 1111 0 NI T I EN I I HAl. T 
COMMONIOERTIIVARIAB,MNliLPT,MEENPT,EENHEO,REFER.IREFER, 

i* I N F 0 ~3 G ' I N F 0 l?.!~ r I t=' RE S (·: 1 I ~{ E IJ Z E 
COMMONIZESTIIMANSOM,MVRSOM,MTESOM 
COt1110NIT\~INT:CILIJN, LUNT I LIJNV I LUNA 
COMMONIEENTWIITWYZIG 
I) A TA l. U NI r5 I 
DATA l.UNTI21 
I) AT A LIJN V I ;51 
DATA l.UNAI41 
DArt~ IHf,LTIOI 
CALL [IJ:At.Cl(·;cn 
CA!. L D I M. 0 G ( 3 ) ! I N F 0 0 V Er~ P R 0 CL 
CAU. DIM.OtH 1) 
CALL l>IA!.OG<2B) !WEU(E ANTWOOfWENFILE? 

- OF'EN ( IJNI Tc.:l.IJNT r NM·~[:: 1 TESTEN ,I)AT i 1 1 
1 TYF'f.:: 1 UN~{NOl•JN' 1 

*ACCESS='DIRECT',FORM='FORMATTED',MAXREC=MTESOM) 
- 0 ::" E N < IJ N I T == LU N IJ 1 N At1 E == ' V ~~ M> E N , D A T i 1 ' , T Y F' E == ' U m( N 0 l·J N' , 

IACCESS='DIRECT',MAXRfC=MVRSOM) 
- 0 F· EN ( I.J N :C T = t. U N f'\ , N r~ t~ c-: == \·1 f' T F I L , TYPE== ' IJ N }( N 0 ~J N ' , 
*ACCESS~'DIRECT',rORM='FORMATTEO',MAXREC=MANSOM.RECORDSIZE=32) 

- CAU. CI.REF < ;~;5 > 
- CALL CLF::f~r < ~~4 > 

CALL t='I~AAT 
l:F <IHALT ,[tl. U GOTO ;wo 

-CALL. REQUESCRAD50('PREMS'),,IDS> 
CALL DIALOGC?O> 

- CALL INT 
H)() CO!H I NliE 

CAL!. Difll.OG(6) 
CAU. DIALOG (1) 

- C f~ l.l. Cl. f::ET < 4 ) 
- CAU. ~IAlTrf\(4) 

-u: ( rtH z I G • E ~~ • I T , ) cAL L sE TE F CS ft) 
HJYZlG==' r' 
IF <I HAl. T • NL U GOTO HJO 

:wo CONTINUE 
- CALL. CLOSE (2) 
- C A t.t. C L 0 ~3 E < 3 > 
- C fll. L CL. 0 GE ( 4 > 

!HOF' 

!START REAL-TIME. 

!INTERRUPT; 

!WACHTEN OP SPRONG. 

END 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SUBROUTINE PRAAl 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C lH-: INITIALIBATIE 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DOtmu-: F'IU-:CI B :CON I?.LANI<O 1 IJIHJl.P < ~'5 > 1 AHULP ( 2) 
f)OUBLE PRECISION WATFIL<3>1VARIAB<~~),EENHED<~~>.REFER<~~) 
I) 0 U :?. L E P :~ (-: C :C S I 0 N 13 L 0 ~( C 0 1 13 L •< V C-: I~ 1 F I L 0 NV , V A 0 t=' 1 0 tJ I) N I W , .J A N E C-: 
DOUBLE PRECISION VARTES<~~) 

- BYTE TE S ·r < ~'16 > 1 LETTE F~ < '"!· 2 ) , C I .J FE r~ ( ~ > 1 Af~ f~ A Y L < 1,4 , 3 2 > , Af~ RA Y C ( ~~ 0 H , ~ ) 
- :nn: BLAN.{!) cs:n 

OlMENSION GETEST(6) 
DIMENS:CON MANTW0<6>1MVRAAG(6),MTEST<6> 
OlMENSION INTEG(2) 
lH ME N !a 0 N f1 N lJ U' T < ~ ~ ) , ME E NP T < ~ ~ ) , I RE FE R < 4 ~ > 
DIMENS:CON INFOSG<22,14>1INFOBRC44,4>,IPRESE<B>,IKEUZE<4> 
COMMON/EEN/ARRAYL,ARRAYC 
COMMON/TWEE/LREC1LRECVR,LRECTE 
COMMON/DRIE/BLANKS,BLANKO 
COMMON/VIER/LETTER,CIJFER 
COMMON/VIJF/JANEE 
COMC10N/ ZES /LBl. ~(NO 
COMMON/ZEVEN/MANTWO,MVRAAG,MTEST 
COt1t~ON I ACHT /•mEn C-:l. 
COMMON/NEGEN/WATFIL 
COC1l~ON/TIEN/:CBALT 
COf1MON/ELF /IVOL 
COMl·lON/T\~AALF /•mEC, .{RECVI~ 1 •mECTE 
COMMON/DERTI/VA~JAB,MNlJLPT,MEENPT,EENHED,REFER.IREFERr 

*INFOSG,INFOBR7IPRESEriKEtJZE 
COMMON/VEERTI/IFOUT 
COMt·\ON/V IJFT I /V HULP 
COMMON/ZESTI/MANSOM1MVRSOM,MTESOM 
COMMOH/ZEVENT/OUDNIW7GETEST1F:CLONVrBLOKCO, 

*BU(VU~, VAOP, "fE!>"f, INT EG, AHULP, J.TH 
COt1f10N/ Tt4 I NT I /LIJN 1 LIJNT, LUNV, LUNA 
COMMON/EENTWI/TWYZIG 
DATA MANTW0/44144,308,17618,3/ 
DATA MVRAAG/3,2,14r6r8r3/ 
DATA MTE!:iT/.t,.t,7,'t•B,:S/ 
DATA MANSOM/58~/ 
DATf' f'\VIU30M/:56/ 
[)A H1 tl"f E BOt112'tl 
DATA l3LANI(0/' 'I 
DA ·rA EH. f~Nf(S/:~ :-J~~ ' 'I 
DATA VARTES/44*' '/ 
[) A ·r A I. ra: C 1 l. F~ E C V f~ , l. ra: C ·r E I :1. 1 0 , 0 I 
DATA GETEST/6*' '/ 
() A T A T E ST I~) 6 *- 1 

' I 
I) AT A U-: T TE I~ 1 C I.J FE lU :5 :~ *' ' , lt * ' ' I 
DATA lNH\UP/ 1 F'/ 
I) 0 1 .J c.: t 1 4't 
VAf::l AB< ,J)::' 

M N tJ L F' T < .J ) ::: 0 
f~ E [ NP T < .1 > == 0 
EENHED < .J) ::' 
f:: E F [ I~ < J > =~ 1 

I R E F [-: I~ < .J ) :: 0 
[)0 2 ):::1,,4 

:C N F 0 :?.!~ <.J , I > ": 0 
2 CONTlNl.IE 



1 CONTINUE 
[) 0 3 ~' :: 1. , =·? 2 
1)0 '• :C==1, 1't 
l N F 0 B G < ~l , I ) :: 0 

'• CONTINUE 
3 CON"f I NlJE 

no ~-5 ,J==1,o 
l F' f~ E S E <.J > == 0 

~) CONTINUE 

6 

()0 () .J~1 .• 4 
I ~(EU Z c-: < ,J > == 0 
CONTINUE 
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- C A L L U~ f~ S E ·r < 6 4 , • "ffHJ E • , • F A L SE • , • HW E • , • F A I. SE • , ) 
1007 CONTINUE 

CAl.L DIAl.OGC?9) !OUDE OF NIEUWE FILE? 
:CF <OtJONHJ .E!L '0' .OI~. 
CAU. DIALO(·; <1.9) 

OUDNI\~ .E!L 'N') t:iOTO 1010 
!FATSOENLIJK ANTWOORD. 

CALL I):CALOG <1> 
GOTO 1.007 

1010 CONTINUE 
.. 

CA l.I. I >I AL 0 G < 1. > 
l.BLHNO==.t 
IF <OUDNIW .Hl. '0') GO TO lO:W 
FILONV=•'N' 
CALL ()lALOG<~'I:~> 

t30 TO 10f"5D 
Hl20 CONT INlJE 

CAI.L [)If~l.OC·;(t,6) 

CAU. IHALOIH 1) 
1 02~', CONT l NliE 

CALL DIALOG<:Hl> 
:CF CJANEE .EIL '.J' 
CALL Dlfil.OG (1.9) 
CALL I):CALOG <1> 
GOTO lO:~~'i 

10:50 CONTINtJE 

!BLANKS IN ANTW.FILE. 

!STAT.REC.IN GETEST,PRINT. 

!LISTING FILE'i) 
• OR • .JANEE • EIL 'N' > GOTO 1030 

!FATSOENLIJK ANTWOORD. 

I F ( ~I At-!!~ E • E 0 • ' N ' ) G 0 T 0 :1. 0 4 Cl 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DE HEL[ FIL.[ WORDT GEI.lST 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

I F < G r-: H: !H < 1 > • NE • ' T ' ) IJ 0 T 0 1 0 3 'J 
IJ 0 l 0 :~ ~:; l=:f~ [ GE L == 1. , ft 4 
.{ R C-: C ==.(REG[-: I.+ .t 
CAL L [JI fil. OG (Md 

103~"5 CONTINUE 
IF <GETEST<~?) .NE. 'l') GOTO 1.0:~9 

D 0 .t D :s 9 .J == 1 , 4 '• 
I< f~ E C == ,J + 4 ~' 
CALL DIALOG <6B> 
l :: () 

1 0:~6 CONTI NLJE 
:C ::I+ 1 
IF <I .GT. 44> GOTO 1038 

!VARIAB ENZ. UIT FILE. 

!AHlJLP(1+2),JHI lJl"f FILE. 

l F < A ll U l. P ( :1. > • N E • V A fO: A B < I ) • 0 fL AH lJ L P ( 1 ) • E tl • B L A N I< S 0 ) ) G 0 1 0 :1. 0 :~ l> 
I~EFE!~ (I) o:A!HJLF' ( 2) 

l.038 CONTINUE 
UJ:S'J CONTINUE 

C f-1 Lt. l. U) T F J < 6 ) 
GO TO tO:W 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
10'r0 CONT:CNIJf-: 

CALL DJALOG<31) !FILE ONVERAN.?IN FILONV. 
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IF <FILONV .EIL '.J' .OI~. Fil.ONV .EIL 'N'> GOTO lln51l 
CALL DIALOG <19> !FATSOENLIJK ANTWOORD. 
CAl.l. DIALOG <.U 
~;o-ro lo~to 

10~10 CONTINUE 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DE CONVERSATIE PER BLOK 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IF ( L.BU<NO • EIL 1) I~·LOI(CO==' I' 
lF <l.BU<NO .[~l. :n BLOI<CO=='f~' 
IF < l.l?.l.KNO • El~. :s) Bl.OI{CO==' T' 
IF (l.f~·U<NO .E~l. ft) BLOI<CO=='B' 
I F ( l.l?. U< N 0 • E IL ~:i ) B l. 0 I< C 0 :: ' P ' 
I F ( U~ 1.1( N 0 • E tl • (, > B l. 0 I< C 0 :: ' K ' 
CAU. lH Al.OG < ~~ > 
CAI.L l>lM.OG(Id !STAfn CONV. Bl.OI<. 
CALL lH ALOIH 1> 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C I)E Al~:~ AY ::; \•10 1~0 EN t1E T Bl. ANI{!3 tH-:VIJl.D 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IF <U?.U<NO .GE. :5 .ANI). l.BU<NO .u:. ~5> GOTO 10~5't 
I:: :J. 

10~H CONTINUE 
D o 1. m:; =~ .J " 1. , ~~ 2 
AI~I~AYl. < :C, .J > ==Bl.ANHG < J > 

Hl~);? COWfJ: NlJE 
:C==:C+1 
IF 0: .t.E. MANTWO<LBU<NO>> GOTO Hl~i1 
BOTO 1060 

10~)4 CONTINUE 
:c :: 1 

:1.055 CONTINUE 
I) 0 .t () ~) 6 ,J :: t t ft 

ARF~AYC <I, .J) ==Bl.ANl{S < .J > 
.tO~:i6 CONTINUE 

I==l+l. 
I F <X .l. E. MANHJO <U~ U~ NO) > HOT 0 1. 055 

1060 CONTINUE 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

I F ( 0 U D N I \~ • E IL ' N ' > 13 0 T 0 1.t 0 0 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DE ARRAYS WOROEN M.B.V. DE ANTWOORDENFILE GEVULD 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

I ==t1 AN T~l 0 < l. B L~<NO) 
I F < L B l.t{ N 0 • G E • ~~ • A N [) • l. B U< N 0 • l. E. ~'i > G 0 l 0 HJH 0 
DO .t070 l(l~EGEI.==.t, I 
I( f~ E C :: L R E C + I( f~ E G E l. 
CAI.L lHf~l.OG (47) 

1070 CONTINUE 
GOTO 1 HlO 

1080 CONTTNtH-: 
[)() 3.090 KREGEL~l,I 
.{R{·: C :: Ll~ C-: C ·l- •< l~ EG(-: I. 

!ANTW. IN ARRAYLCKREGEl.,§) 

CA I. L lH AL.()(·~ ( ft 9 ) ! A N l W • I N AR FM Y C ( lm EGEl. , ;n 
1090 CONTtNUE 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1100 CONTINUE 

1 F < 0 U[) N Hl • N r . ' N' • Al~[) • F I L ()NV • NE • ' .J ' > G 0 T 0 l :1.1. 0 
I r: < F :c L oN v • E tL I ,J I > n o r o 1 ~:i o o ·· 
I( F~ E B E l. :: :1. 

CAL!. I)IALOG<1> 
CAI.L Dlt1l.OG<~:O} ! H T A fn E I~ V ll L L [ N 



11.Ul 

GA U. I) I A!. 0 13 < 1 > 
()0 10 11.60 
CONTINUE 
CALl. lH AL OG < 1 > 
CALL DIALOG<:~:.~> 

I F < ,JA N E E • (:I~ • ' .J ' 
Cf~Ll. DIALOG <19) 
GOTO 1 ttO 
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!l.IS"fiNG P.l.Of{'? 
.OR. JANEE .EIL 'N') GOTO l.t~!D 

!FATSOENLIJK ANTWOORD. 

1120 CONTINUE 
IF <.JANEE .Hl. 'N') GO TO :1.:1.30 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C [)[ l.lSTlNG VM! HET Bl.Of( 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CAl.l. l.ISTI~l. ( f1ANHJO < LI?.U{NO)) 
GO 10 :l.l:I.O 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
11~50 CONTINUE 

CM.L [Jl: ALOG <:~~q 
:C F < 1?. U{ V E I~ • E Q • ' .J ' • 0 R •• B l.l< VEI~ • E IL ' N ' > G 0 T 0 11 ~5 !'5 
CAl.L DH1l.OG 09) !FAH)OENLJ:.H~ ANTWOORD. 
CAl.l. DIALOG <.U 
BOTO :1.:1.30 

11:5~5 CONTINUE 
CALL DIALOGO> 
:CF <I?. U{ VER • EIL 'N') 130 TO 1~)00 

Ü40 CONTI NlJE 
CALL DIALOG(Jij) !VANAF OF OP REGEL?IN VAOP 
IF <VAOP .EIL 'VA' .OI~. VAOF' .EIL 'OP'> GOTO 11't1 
CALl. DIALOG (:1.9) !FATSOENLIJK ANTWOORD. 
CA l.l. I) I Al. 0 G ( 1 > 
(·IOTO :1.140 

11't1 CONTINUE 
IF <VAOP .Hl. 'VA'> GO ·ro U.50 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C VEF-:ANDEFUNGEN OP EEN E\Ef'At,L[JE REGEL 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
114:·! C:ONT I NUE 

GETUn<LP.U<NO> :: 'F' 
lF CU?.U{NO .EIL 6) GOTO 1144 
.J==LE~L.<NO+:I. 
I) 0 11ft :s :c :: ,j I 6 
GETEST< I>==' 

1.t't3 CONTINUE 
1144 cowr I NliE 

CAl.l. DIAl.OG<~~:I. > ! GETEST OP STATlJHf~EC. 
11't~i CONTINUE 

CAl.l. l. YNVU~ 
GO TO 1110 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C V E f:: A lW EfU N GE N V(~ NAr E [ N P. E PAAL DE f:: EG E L , M f: T SPE: C l Al. E A N"f W 0 0 fW E N 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1150 CON"flNUE 

IFOlJT==O 
C (~l.I. [I Hl L 0 G < :1. ) 
C A L I. [) I A L 0 G <:~ 5 ) ! :1. E RE G E L I N toa: G U •• 
:cr: < I F 0 U T • E ~~ • .t ) G 0 r 0 .t1 ~:i () 
lT OmE CE L • G T • 0 • A N D • .(f{ E GE L • u: • M M~ HJ 0 < l. B l. f( N 0 > ) G 0 T 0 l :1. 6 0 
CAt.l. I) I ALOG ( .t 'J) ! FA THOENL I.H( ANHJOOI'ï:l). 
~;o ·r o u. ~c,o 

1160 CONTINUE 
CAU.. [llAI.OG < :1.) 
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HETEBT ( l.8UO-l0 > ::' F' 
IF <LBU<NO .E:O. 6> GOTO :1.164 
,J:::l.I~U{NO+ 1 
[)0 U l>~~ I:: .J, 6 
(H-: n::n < ·c > =' 

11t~~~ CONTINUE 
11tS't CONTINUE 

CAI.I. [)JflLOG(5:1.) 
11,S~'5 CONT'CNtJE 

I< f~ E C :: l. R E C + I< f~ E G E l. 
IF < l.I?.U<NO .I. T. ~'5) GOTO 1170 
I( f~ E C V f~ :: L f~ E C V H + I( f~ E G El. 
IF Cl.Bl.KNO .EQ. 5> GOTO 1167 

!GETEST OP STATUSREC. 

CALL lHAl.O~; <4E}) !ANTWOOfW IN LETTEr.:. 
BOTO 11 ?:5 

1:1.67 CONTINUE 
CAI.L DIALOG <74> !ANHJOOFW IN CLJFH~. 
GOTO 1.t 713 

1170 CONTINUE 
IVOL==O 
CAl.l. Of~GAVR c:~.LgLI<NO,l.f~ECVf~,l.REC,MANTWO<I.BLI<NO> > 
I F <I V 0 l. • E IL 1 ) G 0 T 0 1 :5 2 0 
IF (l.BU<NO .GE. 3) GOTO :1.175 
CALL DlAl.OG((;:n !PfUNT OUDE ANTWOOFW'? 
GA l.l. I) I Al. 0 G < 5 ;n ! A N HJ 0 0 R I) :C N l. E T TE IL 

11.73 CON"f 1 NliE 
IF <I.ETTERO> .Etl. ';') GO"fO 3.:1.10 
I F ( 1 N TIW F' • E IL ' T ' ) G 0 T 0 1.t 9 0 
JF <LETTEf~(j_) .NE.'.') GOTO U.CJQ 
GOTO 11B~'5 

H n; GON"fl NUE 
CAI.L. DIALOG <n'i> !PFUNT OUDE ANTWOOfW? 
CA U. I) I AL 0 G ( 7 6 ) ! A NT W 0 0 I~ I) 1 N C :C.J FEl~ • 

1 :1. 7e cowr 1 NUE 
IF <GIJFER<1> .EO. ';') GOTO 1110 
I F ( I N T RIJ t=' • E ta • ' T ' ) G 0 T 0 11 9 2 
IF <Cl.JrER<1>.NE.'.' .OR. CJ.JFER<2>.NE.BLANKS<1)) GOTO 1192 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C ER IS EEN '.' GEGEVEN ALS ANTWOORD 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
UO~'i CONTINUE 

GETEST<l.BLKNO>='F' 
IHALT==l. 
CAl.l. OF'Fil.E 
G o ·r o :~ o 9 o 

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1190 CONTINUE 

IF <l.E"f"fEr~(:J.) .NE. 'I~') GOlO :1.220 
GOTO U (r't 

1 :1.92 CONT l NUE 
lF ( C LJ F r:r~ ( :1. ) • NE • ' ~~ ' ) G 0 T 0 :1. 2 21 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C ER IS lEN '@' GEGEVEN ALS ANTWOORD 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1 :1. 91, CON"f l NUE 

CAl.l. DIALOG ( 1) 
lF<LREC .NE. 1) GO TO 1195 
CAL L ll I M. 0 (·; ( ft t» ! P Fn: N l ST A HJ ~~ F~ E C 0 f::D • 
noro .t 200 

:1. :1. n) COWf I NliE 
C A L L D I M. 0 G ( 7 ) ! H I E f~ ~! 0 L G T L J ~; T J: N G • 
CAL L L I !HF I < l. B L nl 0 ·· .t > 



-C8-

CAl.L DIALOG<B> 
1~~00 CONTINtJE 

!DAT WAREN ANTWOORDEN, 
!DIE GETEST ZIJN. 

IF <KREGEL .EO. 1) GO TO 1210 
CAU. lH ALOG ( 9) ! NU ONDEI~HAV IG I~.L.O~{. 

C A l.l. l. J S HH. omE GE L ·- :1. > 
1:HO CONT"CNUE 

C A l. L [>J: A L 0 G < l ) 
CALL OIALOG<lO> !VERDER, BIJ VRAAG, 
CALL IHALOIJ < 1) ! WAAl~ GEBLEVEN. 
GO lO U.t>~:; 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1220 CONTINUE 

IF <LF.TTEF~<:I.> .NE. '/') GOTO 1223 
GOTO 1:~22 

1~?2:1. CON"fH!UE 
l: F < C l ,.J F [ r~ < :1. > • NE • ' I ' > G 0 T 0 :1. :~ 2 '' 

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C ER IS EEN '/' GEGEVEN ALS ANTWOOfW 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1222 CONTINUE • 

CALL l. YNVEI~ 
CALL DIALOG<l> 
CALI. (>J.AI.OGOO> !VH:DER, BI.I Vf~AAG, 
CALL I) I ALOG < 1 > ! ~JA A I~ GEBLEVEN. 
GO 10 U.6~) 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1:~:~:5 CONTINUf-: 

JF <LETTEr<<:!.> .NF.. "?'> GO"fO :1.~?60 
GOTO 122~) 

12~!1t CO~!TlNlJE 

l:F <CJ'"JrEF~<:J.> .NE.'';"') GOTO 3.~!90 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C ER IS EEN '?' GEGEVEN ALS ANTWOORD 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1 =·! ;!5 CONTINUE 

G 0 "f 0 < 12 2 6 , 1.2 ;n , 1.2 :w , :1. 2 ft 0 , :1. 2 ft !'i , :1. :? ft 6 > , l. B U< N 0 
12~~6 CONTHWE 

C Al. L [) I fll. 0 {·; < 9 9 > ! I N F 0 B L 0 f< I • 
noro 1 t6~5 

1 ;?27 CONTINUE 
CA L L [) l A L 0 G < Hl 0 > ! I N F 0 lH. 0 I( re 
GOTO .t 16~) 

1~!:~0 CON"flNUE 

1 '.1" '.) .... t •. 

A ==FLOAT< f<REGEL > 
I F ( A I NT ( ( A -- :1. • ) I :1. ft • ) • E tl • ( A - 1 • ) I 1. t, • > G 0 T 0 1. 2 :~ 5 
:C F < A :C N T < < A •• B • > I Ut • ) • t-: Q • < A ··· t3. > I 1't • ) G 0 T 0 .t :~ ~S 6 
c-;o·ro 1.:·?~)0 

CONTINU(-: 
CALL (JlAI.OG<9J) !INFO BASISSlGNAAL. 
GOTO 11M-5 
CONTINUE 
CA l.l. [) l A 1. 0 !-: < 9 ft > ! IN F 0 S lJF' E f~ P 0 SI T IE H I G N • 
GOTO 1.t 6~5 
CONTINUE 
A "' r: l. 0 A T < •< 1\ E G E I. ) 
lF ((~INT< (f"l·<>. )/ft.) .Hl. <A·<?. )/ft.> GO"fO 12~t:-? 

I F ( A I N T ( < A ·<L > I 't • ) • EU • < A-- :L ) I 't . > G 0 T 0 1 :Ut~~ 
lF < A H!"f < A I '• • ) . Hl • (~ I '' . ) G 0 T 0 j 2 ft '' 
CONTI NIH·: 
Cf"ll.L DIALOG (95) !INFO DRIFTCORRECTlE. 
GOTO t.t 6~) 
CONIJHUE 



CALL DIALOG <96) 
HOTO 11M:i 

1 :H3 GONT I NlJE 
CALL DIALOG (97) 
GOTO 116~:i 

124'' CONTINUE 
GALL DiflLOC·i <98) 
GOTO 116~:i 

1 :~4~', CONl I NlJ[ 
IF <KREGEL .NE. 8) GOTO 1250 
CAU. I) I ALOG ('JO) 
e::o·ro :1 :l.t>~', 

.t:~-46 CONTINUE 
GOTO C1247,1248,1249),KREGEL 

12't 7 CONTI NIJE 
CALL DIALOG <BB> 
BOTO 116~:i 

1248 CONlUWE 
CAI.L l>If.ll.O~~ (89) 
GOTO 1165 • 

1 :~49 CONTINUE 
GALL DIALOG (9;n 
GOTO 116~:i 

1~!50 CONTINUE 

!INFO LINEARISERINGSAI.G. 

! INFO FILTEfUNG. 

!INFO REKENMETHODE. 

!INFO SATER. 

!INFO TIJDDOMEIN. 

!INFO FREQUENTIEDOMEIN. 

!INFO PRESENTATIEVORM. 

CAL L lH Al. 0 C-i< 91 ) ! GEEN I N F 0 B I J V f~ A AG • 
GO TO 1.t6S 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C El~ IS EEN GEWOON ANHIOOI~D GEGEVEN 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1~~60 CONTINUE 

n o 1 :n o J == :1. , :~ 2 
AI~I~AYL <~mE GEL, .J > ==l.E T TEl~< .J > 

1270 CONTINUE 
I F omE GE L • GE. MAN HJ 0 <l. B U< N 0 > > G 0 l 0 l3 2 0 
I F ( l.l?. U( N 0 • E IL 6 > G 0 T 0 .t ~H D 
.J :: () 

1 :~80 CONTINUE 
J ::,I+ 1. 
IF <I.EllERCJ) .NE. Bl.ANKS(J)) GOTO l310 
l F ( .J • L T • :5 :n G 0 T 0 1 21) D 
IF OWEGEI. .l.F.. 2~!) GOTO 1:w:~ 
IF O(REGEI. .U-:. :513 .AND. l.BU(NO .EIL U GOTO .t:~B't 
GOTO l:~:w 

1 :~132 CONTINUE 
J( f{ E GE L :: :? :~ 
GOTO .tl,S~:i 

1 ~!Uit CONl I NUE 
.(REG r-: L ==:5 9 
GOTO U.6~'i 

1:~'10 CONT"CNIJ(-: 
CA U. I S H ll F < C LJ FE f~ C 1. ) , C Ll FE f~ <:n , C LJ FE f~ C:Z. ) , C LJ F Ef~ Ut ) ) 
DO 1 ~51JO .J:: t, lt 
(~ f~ f~ (~ Y C ( f( f~ [ GE L , .J ) :: C I ~I F Er~ ( .J ) 

1300 CONTHHJE 
l F < f( f~ E (-; E L • c-; E • M A N T ~J 0 ( l. P·l. f( N 0 > ) G 0 T 0 :1 :~ :-! 0 
:C F ( l. B L ~{ N 0 • N E • :5 • 0 !~ • ~( l~ E C V I~ • N E • < l.l~: E C V I~ -:- B ) ) G 0 T 0 1 :51 0 
U: (CLIFEF~<U .Hl.'' .M~D. CLIFEf~(?) .EO.'' .f1ND. 

*C I.JFE!~ <:5> • EIL ' ' • MlD. C I .JFEIH tt) • EfL '0' ) ~(!~EGEL ==1-mC-:GEt. +6 
1 :H 0 CO!·-!T I NU[ 

K H En E L :: !-{ \~ E G f:: l. + 1 
G 0 T 0 :1. :1. 6 ~:; 

1:5:-~o CONTINUE 



C(ll.l. [)JALOG(l) 
CALL DIALOGOU 
C A l.l. lH Al. 0 G < 1 > 
GO 10 U. :1.0 

! Bl.Of{ IB VOL. 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C lEH"fEN 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1500 CONTINUE 

•o.: E G E L :: 0 
I F < L l'· U( N 0 • GE. ~~ • MW • L B U{ N 0 • I. E. 5 ) CAl. L 0 P F IL E 
G 0 T 0 ( 1 ~:i IJ:~ , 1 ~:i 0 6 , 1.~5 IJ 0 , .t ~:i 6 0 , 1 ~:i 6 0 , 1 ~:i 6 0 > , l. BUO~ 0 

1502 CON"flNlJE 
DO 1~:ill't J==1,1t4 
V ~l f:: J A P. < ~I ) :: B l. A N •< 0 

1StH CONTINUE 
GOTO :1.560 

U:i06 CONTINUE 
DO :l!'iOB ,J::l,44 
REFEI~ < ,J > ::gt.Am<O 

1508 CONTINUE 
GOTO 1~560 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C VC-::~ANDEl~EN 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
.trHO CONTINUE 

lf"OlJT==O 
CALL lH ALOG < .t) 
J:F (LP.U<NO .GE. 3 .ANO. LP..U{NO .LE. 5) GOTO :l.til.ti 
CALL DIALOG < 't~'5) ! 0 tJDE AN T\400 :~0. 
GOTO 1.5:1.7 

1~HS CONTINUE 
CAL L n J AL OG < 77) ! OUDE ANTWOORD. 

1~:i17 CONT:CNtJf·: 
CAI.l. DIALOG <1> 

1520 CONTINtJE 
Cf~l.l. DIALOG <:~2> !l.HHJNG (·.t.O!{? 
I F LJA NEE • E tL ' ,J ' • <) I~ • .JA N C-: c-: • E fL ' N ' ) G 0 T 0 .t ~-5:5 0 
CA l. L () I A I. 0 G <1. 9 > ! F fl ·r S 0 E N L LH{ f-t N"f W 0 0 fW • 
CALL DIALOG (.t) 

GO"fO :1.520 
1 ~:;:50 CONTINUE 

JF <JANEE .EQ. 'J') CALL LlSTBL<MANTWO<LBLKNO>> 
CAl.L DIALOG <1> 
CALL DIALOG <14) !PUNT? 
I F < L.:H. K N 0 • GE • :5 • ANI) • U~ L I< N 0 • U·: • 5 ) t3 0 T 0 1 ~5 4 D 
CALl. DIALOCH44) !ANHJOOR[) lN LETTER. 
1 F ( l. E T T E !~ ( .t ) • E IL ' • ' ) G 0 T 0 1 5 ~'5 0 
0 0 :1. !'i:~ !'i .J :: :1 ' :1• :.? 
A I~ l~ A Y L ( }{ :~ EG C-: l. , .J > == L E T TE l~ < .J ) 

H:.:~5 cot-n 1 NU[ 
GOTO .t:5~:i~:i 

1540 CONTINUE 
CA I. L D Ift L 0 G < 7 El ) ! A N Hl 0 0 fW I N C LJ F E R • 
IF <CI.JFEI~(.t).E(~.'.' .MlD. C'C.JFEI~<:~>.EI~.BLAtH{S(t)) GOTO .t~)~jtJ 
CAL I. I BH lJr < C LH" E F~ < :1. ) , C Ll F U~ ( :n , C I ~IF E F~ <:1, ) , C I.J F Ef~ < 4 ) ) 
I) 0 1 5 't ~) ..) :: .t , 't 
A f~ f~ (>, Y C < ~< I~ [ G [. L , .J ) == C J J F E r.: < ,J > 

1~'54~5 CONTINUE 
G 0 l 0 :1 ~:, ~) ~) 

.t~-5~'50 CONT:CNUf.-: 
G E T L ~; ·r < L P. U( N 0 ) :: ' F ' 



IHALT::1 
GOTO :~090 

1~'55~:) CONTINU{-: 
CALL OPFll.F. 

-Cll-

.{I~ El3 EL:: •( I~ EGEl. ··1 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1S60 CONTINUE . 

BOT 0 ( 1. 600, 1. 000, 2000, 2200, :.!400, 2(>00) , L BUO'•W 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C TESTEN P·LO.{ I 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1600 COIH I NUE 

•< f~ E CT r: :: L f~ E CT E + 1 
CALL DIALOG (63) !TEST IN TES1(56). 

1610 CONTINUE 
J( f~ E c-; E L == •{ f~ E GE L + 1. 
IF omEGEL .CH. r1ANTWO<LBU<NO> > GOTO :?990 
J:::() 

1620 CON"f J:NUE 
J=J+l -
I F ( .J • CH • :~ :n G 0 T 0 1. 6 1. 0 
IF <ARl~AYt.Omt-:m-:t.,,J) .EfL 8l.AN.{S(.J) > GOTO 16:~0 

KREC=LRCC+KREGEL 
l F ( GE ·rE ~n ( L EH. J( N 0 > • E ~l. ' T ' > G 0 T 0 :1. 7 7 0 
,J :: ;5 0 

· 1640 CON"riNUE 
,J::.J+ 1 
IF (Af~F~AYl.O<REGEL,1) .Hl. TEST<.J>> GOTO 1.600 
I F <.J .l. T • 5 6 > G 0 r 0 16-4 0 
CAU. [)I Al. OG ( :1. > 
CAI.L [)If~LOG < :J.o;n ! 1E •<Af~M<TER MOET LETTER 
GOTO 1~HO 

1 ()~Hl CON"f I NliE 
CA U. I) I A I. 0 13 ( 1 ) 
CAI.L DIALOG <10:~> !HAMUE FOUT. 
OOTO 1~HO 

1660 CON"f HHJE 
CAl.l. I) I Al.OG ( .t) 
CAI.L DIALOG (104> 
GOTO 1~:i10 

1 (> 70 CONTI NlJE 
CAl. I. D :C Al.OG (U 
CAI.l. DIALOG <105) !EENHEDEN FOUT. 
GOTO 1~HO 

16BO cowr H!UE 
,J:: 1 

1690 CONTJNUE 
J::.J+ 1 
lF (,I • CH. 9) GOTO 1.6!'i0 
IF <AI~I~AYLOmEG{·:t.,.J) .NE. TEST<9)) GOTO 1690 
J:F (.1 .NE. 9) CAI.l. SCHlHF<.J,9> 
,j::9 

1700 CONTINUE 
.J :: ,J + 1 
IF (J .GT. 14) GOTO :1.660 
IF <AI~I~AYl.O~l~EGEl.,.J) .NE. TEST<1't>) GOTO 1700 
lF (,J .NE. :1.~) CAI.L SCHLJJF(J,jl!) 
CAl. I. :C~)!HJF < (\l;~l~AYl. < ~mEGEl., 10 > 1 Al~l<AYl. < •<I~ EGEL 1 1.t), 

;~ A RF~ A Y L ( I< R E C E L , 1. 2 ) , A f~ f~ A Y l. ( f( f~ E G E L , l :~ > ) 
J::.t/t . -

j.710 COWfiNUE 
,J :: .J + .t 



IF <.J .CH. 1.9) GO"fO 1.6~'0 
IF <ARl~AYt.OmEIH·:t.7,J) .NE. TEBT<19)) GOTO 17.t0 
I F < ~J • NE. :t S' ) CA I. L ~; C HU J F < .J r:l. 9 > 
cA u. Hi Hu F < A~~~~ A v L < H I\ [ n c-: L 1 1 ~'5 > , AR 1~ A Y L < ~m c-: G c: L. 1 16 > , 

* (~ f~ RA Y L ( I( F~ E G E l. 1 :t 7 > , A I~ I~ A Y l. ( I( f~ E G E l. 1 :1. 8 > ) 
:CF <ARI~AYLO<l\EGEL,20> .NE. TE!H<20) > GOTO 16~50 
,J:: :w 

1720 CONTINUE 
~I:: .J + j, 
l:F <.J .GT. 29> GO"fO :t6~'t() 
IF <AI~l~AYLO<REIH-:L7J) .NE. TF.ST<~!9)) GOTO 17~!0 
JF (J .NE. :?9> CAt.L SCHUIF(.J,:?9> 
,J==2D 

1730 CONTINUE 
J::.J+l 
IF <.J .eH. :Hl> GOTO l7il5 
I F < Al~I~AYL < lmEGEL, ,J > • Et~. BLANKS < 1 > > GOTO 17~SO 
1=29 

1740 CONTINUE 
I=I+:t • 
IF 0 • eH. ~'i6) GOTO :1.670 
IF <ARRAYL.<HREGEL,J> .NE. TEST<I>> GOTO 1740 
(.;Q "f 0 :!. 7 :z,o 

17't5 CONTINUE 
[)0 l7!'i0 .1 .. 30, :~:? 
ARRAYL<KREGEL,J>=BLANKS<1> 

1750 CON"f I NUE 
CALL OPFILf. 
l:FOUT==O 
CA!.L DIALOG (6~i) 

IF <IFOUT .EQ. 1> GOTO 1510 
1770 CONTINUE 

CAU. DIALOG < (;éd 
IF <KREGEL .EQ. 1> GOTO 1610 
,J:: 0 

17HO CONTINUE 
.J ::.I+:!. 
lF <.1 • GE. lmEGEL) GOTO :!.61.0 

!lNTEGERCONTROLE. 

!VARIABELEN VULLEN. 

IF <VARIAB<KREGEl.> .NE. VARIAB(J)) GOTO 1780 
·cAl.L DIALOC·: <:t> 
CALL DIALOG <1:1.7) !DUBBELE VARIABELE. 
GOTO 1~:i10 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C TESTEN Bt.OI{ ~~ 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1 B () 0 C 0 N r I N tH-: 

~~ F~ [CT E ==LR E C "f E + 1 
CALL DIALOG <63) 

1 B Ul C 0 N r:c NIH·: 
J( REGEl. == •( f~ EGEL+ 1 

!TEST IN 1EST<56). 

lF <KREGEL .Gl. MANTWOCLBLKNO>> GOTO 2990 
,J :: {) 

1H20 CONTINUE 
j::,J+1 
lF (.J .en. :~2) GOTO lOlO 
I F ( Al~ I~ A Y L 00\ EGEL 1 ,J ) • E IL l?.l. A NI( S CJ ) ) G 0 T 0 1 B 2 () 
I< f:: E C :: L f~ E C + I( f~ E G [ l. 
I F < GE T Un <L B U( N 0 ) • Hl • ' T ' ) G 0 T 0 :J 9 0 0 
,J :: {) 

1Bt!O CON"fJNliE 
J::,J+ 1 
XF Cl .en. 9) GO"fO l660 



-013-

IF <AI~I~AYL<KREGEL,.J) .NE. TEST(9)) GOTO 11340 
IF CJ .NE. 9) CALL SCHUIF(J,9) 
J::9 

Hlt10 CONTJ.NlJE 
J::.J+1 
I F < .1 • en • 1 El ) G 0 1 0 1. 6 ~:, 0 
I F ( Al~ l~ A Y I. 0{ I~ E IJ EI. 1 .J ) • NE • TE B T< 113 )) G 0 T 0 1 B 6 () 
J.F (,J .NE. :1.8) CAl.l. SCHlJJF(,J,:J.8) 
.J :: 1 B 

1EIHO CONTJ.NliE 
,J :: .J.,. .t 
IF (J .GT. 23) GOTO 1650 
lF ( AHI~AYL < KI~EIJEL 1 .J) • NE. TEST ( :~~S > > GOTO 1HBO 
IF <.I • NE. :?:~) Cfll. L SCHUIF LJ, :n) 
CA I. l. I S HIJ F ( A l~ l~ A Y L < ~{ RE G (·: L 1 1 9 ) 1 Al~ I~ A Y L < }{ I~ EG El. 1 2 0 ) 1 

* AfW A Y I. < •m EG E I. , :H ) 1 AJW A Y L. < •w E GE I. 1 2 2 > ) 
D 0 1 8 9 ~) .J :: :Ut , 3 2 
ARRAYL.<KREGEL,J>~BL.ANKS(l) 

1895 CONTINUE • 
CAI.L OPFILE 
IFOUT==O 
CAl.L DIALOG <67) · !lNTEGEr..:CONTFWt.E. 
IF <IFOIJT .EIL U GOTO 1~'510 

1900 CONTINUE 
CA I. L rn r~ I. 0 G U'> 8 ) ! A NT W • l N A H U L P ( 1. - :n , I ·r H 
IF OmEGEL .u-:.:~:~> GOTO 11720 
MH=•O 

1910 CONTINUE 
MH==I'lH-:·1. 
I F < MHll. F' < l > • E ~~ • V Af ::I AB <11 H > • AtW • AH U L P < 1 ) • N F. • B L A N f{ 0 > G 0 ·r 0 l 91, 0 
IF <t1H .t.T. 't't> noro 1910 
CALL PIAl.OG <:1.) 
C A I. l. () X M. 0 G < Hl 6 > ! N I E T I N V A fU A P. -·1. I.J ~~ T • 
GOTO 1~HO 

l920 CONTINUE 
t1H==:-~2 

j.9~Hl CONTINUE 
f·llfo:f1H+ 1 
I F < A I! U U' < l > • E Q • V AfO: AB OHO • A N [) • AH ll L P < l. ) • NE. BI. Am< 0 ) G 0 T 0 l 9 4 0 
IF <MH .LT. 44) GOTO 1930 
CAI.L ln: Al. OG < :1. > 
CALL DIALOG <:1.1.3) !NIET BI.J STlllJfWf~OOHlEDEi 
GOTO 1~-HO 

l940 CONTINUE 
X F om E GE 1. • u: . 2 2 ) G 0 T 0 :J. 9 Is :? 
IF ( AIHJLF' <:~) • EIL 1 AID I) GOTO .t 946 

1. 91,:.! CON"rJ:NlJE 
IF <AHULP<:n .Et!. '[)/A') GOTO :J.9t,6 

19'''' CONTINUE 
CALL DIM.OG(l) 
CALI. DIAI.OG<109) !REFERENTIE FOUT. 
GOTO 1 ~HO 

191,6 CONTINUE 
-1 ::() 

1948 CON"fiNliE 
,J ::J + 1 
1 F <AH ll U' < 2 ) • E 0. f.: [ F Ef:: LJ) • Atm. l TH • Hl. H: E FE f.: LJ ) ) G 0 T 0 1 9 4 otl 
I F (.J • l. T • t, tt) G 0 T 0 .t <i 4 B 
l F < 1 T H • L T • l. • 0 f~ • l ·r H • G ·r • 4 4 ) G 0 T 0 1 '7' -'! 4 
J :: () 

19~Hl CONT 1 Nll[ 
.J :: .J + 1 



-Cl4-

I F ( AH U L. P 0 > • E tl • V Afn U> ( .J > > G 0 T 0 1 9 6 0 
IF (J .LT. 44) GOTO 1950 
V Af::T ES ( M H ) ::AH l.ll. P < 1. ) 
REFC·:I~ ( C~li) ==AIUJLP ( :~) 
I f~ E FE f< < M H > :: l"f H 
GOTO 1B10 

1960 CON"f I NliE 
CALL DIALOG (1) 
CALL DIALOG <117) !DUBBELE VARIABELE. 
BOTO 1~HO 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C TE!HEN BLO~< T 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
~!000 CONTINUe-: 

f( 1;: [GEl.:: K f~ EGEl.+ 3. 
I F omE GEL • C-IT • MAN Hl 0 < L p. U< N 0 > ) G 0 T 0 :? 9 9 0 
IPLEK=MOD<KREGELr14) 
I F 0 F' L D< • 1: tl • () ) I P l. El< :: :1. 4 
IF <IF'Ln< .NE. UGOTO 2010 
lVAR=<KREGEl.-1.)/3.4+23 
IF <REFEIH IVAI~) .NE. BLAI'H{O) GOTO :W.tO 
I< f\ E GEl. :: •< RE G E L ·l· 1 :~ 
GOTO 2000 

2010 CONTINUE 
•< REC :: L l~ r-: C + •< I~ C·: GEL 
IFOUT==O 
CALL DIALOG <69) !ANTW.IN ITH.INTEG.CONTR. 
IF <IFOUT .EQ. 1> GOTO 15.t0 
l :: I V Af~ ·<? 2 
IN F 0 S G < I , :CF' u-:~{ > :: I TH 
IF <J:PLE.( .NE. El .Of~. ITH .NE. 0) GOTO 2050 
Kl~C-:GC·:L ==~<l~EG EL 1·6 
(~010 2000 

:W50 CONTINUE 
IF <GETEST(l.L'·U<NO> .EO. 'T') GOTO 2000 
J==IPLE•< 
I F <.J • G T • 7 > .J == ,l ·· 7 
Kl~EC TE ::LR(-:C TE +,J 
CALL DIALOG (70) !GRENZEN IN INlEG. 
I F < I N T E 13< U • U·: • I T H • A N 1). I T H • L E • :C N T E lH 2 > > G 0 r 0 2 0 6 0 
CALL DIALOG <1.> 
CA Ll. DI M. 0 C·; < l 0 8 > ! M Hl. 0 F MA X • 0 V Er< SCHREDEN , 
GOTO l~HO 

nl60 COIH 1 NliE 
X F 0: P L El{ • NE • 7 • At-(() • I P l. 0( • N E • :1. 4 ) G 0 T 0 2 0 7 0 
I F < I N F 0 B G ( I , H'l. E ~0 • G E • I N F 0 S tH I , I F' L E ~( ·· 1 ) • A NI) • 

;q l N F 0 B G ( 1 , 1 P L E fO + 1 N F 0 S G ( I , I P l. Ef{ - :1. ) ) • l. E • 1 N T E G <:?> ) G 0 T 0 2 0 6 ~':. 
~~06:5 CONTINUE 

CAL.l. D H~L OG < 1 > 
CALL DIALOG <115) !GEM.+AMPL.BU1TEN RANGE. 
noro 1~Ho 

206~·; CONTINUE 
X F ( n· L U( • N E • 3. t. ) G 0 T 0 2 0 0 0 
I F ( ( I N F 0 ~3 G ( I , :C P L E H ) + I N F 0 S (3 ( I , IJ=· L E ~( - 1 ) + I N F 0 S f3 ( :C , :ct=·L E ~{ ·• 7 ) 

fH li-l F 0 S G ( J , H' L Ef( ··· H ) ) • u: . l Wf E G ( :n ) G 0 T 0 :Hl 0 0 
GOTO 206~5 

2070 CON"f 1 NliE 
X F < I P L U( • NE • ~~ > G 0 T 0 ? 0 n 0 
:?. AH IS~~·'= F!. 0 AT ( IN F 0 ~Jf3 ( T , :n ) 
r. f~ B 1 H ~~" r I. 0 tt"f < ll~ F 0 f: (·! < I , ~q > 
I F ( t~ 1?. S ( A I N r ( :?. A !:J I !3 :~ ~' ~) IJ • I:?. A !3 I !3 :5 > ·· B (\ !3 I !; 2 ?-; !) 0 • I 1?. AS I S 3 ) 

'" • l. E • 0 • 0 0 0 0 Cll > G 0 "f 0 :w 0 0 



CAU. DIALOG < 1> 
CALL DIALOG <116) 
GOTO 1~HD 

2(180 CO I-H I NlJE 

-Cl5-

IF <IPLEK .NE. 10) GOTO 2000 
1?. AB I !i 2 :: F l. 0 A T < .lN F 0 ::; 0 < :C , ~? > ) 
n M; H; 3:: Fï. 0 AT ( IN F 0 G G ( I , :~ > > 
SUPER2~FLOAT<INFOSOCI,9)) 

SU P E F~ 3:: fï. 0 AT < IN r 0 G G ( 1 , l 0 ) > 

!BEM.INTERVAL MOET N10.02, 

IF <BUPER2/SUPER3 .EQ. BASIS2/BASIS3) GOTO 2000 
CALl. DIALOG (l) 
CAll. DIALOG (107) !FOUT BEMONSTERINTERVAL. 
GOTO 1~HO 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C n::HEN BLO~< :3 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2~!00 CONTINUE 

•<r::EGEL::gREGEL+l .. 
IF <KREGEL .GT. MANTWO<LBLKNO>> GOTO 2990 
IPLEK=MOD<KREGEL,4> 
lF O:PLU( .Hl. 0) lF'l.Ef<==4 

- IF <IPLE•< .NE. 1> GOTO :~:HO 
IVAR=<KREGEL-1)/4+l 
IF <REFER<IVAR> .NE. BLANKO) GOTO 2210 
•<H EHE L:: f(f~ [(-;El.+:~ 
GOTO :~~!00 

~);.?10 CON"flNUE 
KREC=LREC+KREGEL 
IFOUT==O 
CALL [)J:AI.OG <69) 
IF (IFOUT .EQ. 1) GOTO 1510 
INFOBR<IVAR,IPLEK>=ITH 
I F <GETEST< U?. U< NO> . EIL 'T' > GOTO 2200 
KRECTE=LRECTE+IPLEK 

!ANTW.IN ITH.INTEG.CONTR. 

CALL [)IAl.OG (70) !GRENZEN IN INTEG. 
IF <INTEG(1) .u:. :nu .AND. :CTH .u:. INTEGC·?>> GOTO 2~!00 
CALL DH~LOG < 1) 
CAL.l. DIALOC·; <100) !MIN.OF ~1AX.OVERHCHREDEN. 

GOTO 1~HO 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C TESTEN BLO•< F' 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
~~400 CONTINUE 

f( RE (-; E l. == K f~ E G E L + 1 
IF O(f~ECEL .en. MMHWO<LBU<NO> > GOTO :?990 
I<R E C:: l. R (-: C + •< I~ E 13 El. 
•< f~ E CT E = l. R [CT E + •< REGEL 
:CFOUT=O 
CAI.l. DIALOG (69) !ANTW.IN ITH,INTEG.CTR. 
IF <:CFOIJT .EIL 1> GOTO 1~HtJ 
l P F: E ~) E 0( REG [ L > == l TH 
:C F ( G C-: T E ~H < l.l3 U~ N 0 ) • E (~ • ' T ' > G 0 T 0 2 4 0 0 
CAI.L DlA!.OG (7l) !TE~:T(l,:?>,lWfEG<:J.,:n 
IF (TEST<:~> .NE.'~(') GOTO :Ut70 
IF <DH .I.E. JWfEf-IC?>) GOTO 2470 
noro :Ut?D 

2470 CONTINUE: 
lF <TEGT<l> .NE. 'G'> GO-fO 2'tfl0 
IF <I TH • GE. :U~H:G < 1> > GOTO :UtfJO 
Go·ro :-?490 

~~'t!JtJ CONTINUf·: 
J ::: f( ~~ E G E L -- 1. 

! tUN. OF 11AX. Ol,JER!lCHl\:EDEN. 

! ~H N. OF MAX. OVH:SCHf~EDE N. 
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I F <I P f.: ES E LJ > • u: . I HO G 0 l 0 :u, Cl 0 
2't90 CONTINUE 

CAL!. DIALOG 0) 
CALL DIALOG <108) !MIN.OF MAX.OVERSCHREDEN. 
G 0 T 0 l ~'510 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C TE:HEN BLO}{ K 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2600 CONTINUE 

KREGEL=KREGEI.+1 _ 
X F (I (I~ E GE I. • (-J"f • MAN HJ 0 < L B U< N 0 ) > G 0 T 0 2 CJ 9 0 
•<I~{-: C ::LR EC + •< Rt-:G [-: L 
I F < (·lET E ST ( UH. I( N 0 ) • Hl • ' T ' > G 0 T 0 C~ Mt 0 , :.? 7 Hl , =-? 7 9 0 ) , •m E GE L 
•<I~ EC TC-:::: L :~ t-: CT t-: + }( :~ E 13 EL 
GOTO (2~10,2670,2760),KREGEL 

:~610 CONTINUE 
~J== a 

2620 CONTINUE 
~J :: . .I+ j 
IF <ARRAYLCKREGEL,J) .NE. BLANKSC1)) GOTO 2630 
I F <.J • L T • :5 2 ) 13 0 T 0 ~~ 6 2 0 
CAU. OPF I l.E 
GOTO 26'rll 

.2 6 :w C 0 N l I NU E 
C ALL D :C Al. 0 G < 1 ) 
CA l. L [) I A I. 0 (-; ( U.4 > ! B L A N I( S F 0 U T • 
GOTO l ~:il 0 

2b40 CON"f rtWE 
CALl. [llALOG <72) !ANTWOORD IN AHULP<1> • 
• J:: () 

2650 CONTINUE 
J::.J+ 1 
IF CAHULP<1>.EQ.VARIABCJ>.AND.REFERCJ>.NE.BLANKO> GO"fO 2660 
IF (J .LT. 44> 130TO 2650 
CAl.L DIALOG 0) 
CALI. DIALOG (112) !ONBEKENDE VARIABELE. 
GOTO 1~HO 

26(,0 CO!H l NUE 
H<EUZE < 1 > ==.J 
Go·r 0 :-!600 

:~670 CONTINUE 
C A L I. D I A L 0 G ( 6 :~ > ! H~ S "f I N T E S "f ( 5 6 ) • 
,J :: f) 

2(,75 CON"f I NliE 
.J :: .J + 1 
IF <AfWAYL<ImEC-lEL,.J> .Hl. TEST(9)) c-;o·ro 2bBO 
:CF (J .t.T. 9> GOTO 2673 
CALl. DIALOG < 1) 
CAI.L DIM.OG <104> !.(0!·H1A. 
no ro 1 ~:; 1 o 

~~600 CONTINUE 
1 F ( J • ~! E. 9 > CA l.l. S C H tJ I F Ll , 9 > 
.J :: l 7 

2!.1S'O CON"f J~!lJ[ 
.J :: J + 1 
I F ( Af;: fU~ Y I. om [(-; E L ,.J) • N E • P.l. A N •< S <l ) ) G 0 T 0 2 6 :z. 0 
IF (J .LT. 32) GOTO 2690 
Ct~L L OPF" l L.E 

2710 CO~HINIH-: 

C f1l. I. [) l A L 0 G < 7 3 ) ! A N T W • J N (', H U L F' < l , 2 > • 
J::() . 

::)7::!0 CO!-!T l NUE 



-017-

J::J+1 
IF < MHIL.P ( :1.). Hl. VAfU AfH ~J> • AND. AHUU' (:!.).NE. Bl. ANI{O • AND. 

*REFER<J>.NE.BLANKO> GOTO 2730 
I F ( ~J • l. T • :.? 2 ) G 0 T 0 :.! 7 :.? 0 
C A l.l. I) :Cf\ L 0 G ( 1 ) 
CM. L D I Al. 0 G < 1-:1. 0 ) ! 0 NB EI< E N [) E VAR I AB E L E • 
GOTO 1~"510 

2730 COWf lNlJE 
:oa-:uzE < ~? > ==J 

2750 

2760 

~J:: 22 
CONT:CNUE 
~J :: .J + :1. 

I F (All U U'< 2 >.Hl. VAfU AB (.J) 

*REFEI~ ( ,J). NE. BLAm(O) GOTO 
lF ( ~J • l. T • ij ij > G 0 ·r 0 2 7 ft 0 
CA U. I) :CAl. 0 G < 1 ) 
CAI.L DIALOG (111) 
130TO 1 ~HO 
CONTINUE 
I }< E IJ Z E ( :5 ) •= ,J 
GOT 0 =·?600 
CONTINUE 
~J :: ft 

• A N [) • A IHJ L r" ( 2 ) • NE • B L ANI< 0 • A N [) • 
27~5() 

!ONBEKENDE VARIABELE. 

.2770 CONTINUE 
.J:: .1+ :1. 

I F < Af~ f~ A Y l. <f< f~ E GE L , ~J> • NE • P·L A N I( S < 1 ) ) G 0 T 0 2 ll3 0 
:CF (J .LT. 32) GOTO 2770 
CAL L I SB lJ F < A fW A Y l. ( 1m E GE L r :J. ) , A fm A Y L ( 1m EG E L , 2 > , 

*Al~I~AYL ( HI\EGEL, :5), AI\I~AYL (~(!\EGEL, 4 >) 

CM. L OPF H.E 
2790 CONTHHH·: 

IFOUT•=O 
CALL DIALOG (69) !ANTW.IN ITH,J:NTEG.CTR. 
IF <I FOUT • EIL 1) GOrO 1~510 
li(ElJZE (ft>:: l TH 
H <GETI:ST(l.f:\U(NO> .[Cl. 'T'> GO"fO 2ll00 
CALL DIALOG <70> !Gl\ENZEN IN INTEG. 
I F <I NT E G < 1. > • L L J: T H • MW • l TIL l. F. • I NT E G < 2 > > C1 0 T 0 2 6 0 0 
CALL DIALOG <.t> 
CALL OIAI.OG (108) !MIN.OF MAX.OVERSCHREOEN. 
noro 1~:i1D 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2990 CONTINtJE 

CflLL OIALOG<l> 
G(·:TE~H < LI?.U(NO > ::' T' 
CM. L [) I AL 0 G ( ~) 1 ) 
CAL L lH AL 0 G < 1 6 ) 
DO 29S'!'i ~J== 1.,..; ft 
V A 1\ TE!) < .J ) :: ' 

~1 995 CONT l NtJE 

!GETEST OP STATUSREC. 
!TESTEN GEDAAN. 

CAl.L D:C~\L013 ( 1 > 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
:~000 CONT H!UE 

J:F <FlLOt~V .EO. 'J') GO"fO :~o:~o 

I F < I N Tl~ !J P • E I~ • 7 T 7 
) G 0 T 0 ~50 :50 

301.0 COWfiNliE 
CM.l.. [l):(~LOG(U;) 

I F < A I HH. P ( 1 ) • E n . ' • ' • 0 :;: • AH IJ l. F' ( 1 ) 
u~ L L n I M. o c-; < l 9 > 
CA Lt. lH M.OG ( 1) 
GOTO :1.01.0 

! P T 0 F Cf~ l N (>HUl. I' < l > • 
• E ll • ' ' > G o r o :w :~ o 

! FA H)OEI~l. LH<. MH HOOf::D ~ 
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3020 CONTINUE 
lF <AHULP<:J.> .NE.'.'> GO TO 30:~0 
I HAl. T==1 
GO"fO :1.090 

:5030 CONTINUE 

3040 

:~050 

CM.L DIALOG<~'ï:l.> 
l.REI>=t.:\EC+folMH~IO (U~ U{ NO> 
L R E CV F: :: L f\ E C V R -~ ~1 V RA A G < I. B I. f< N 0 ) 
l.RC·:C TC-::: L REC TE·~ f1 T r-:S T ( LI~L~{NO > 
l. B I. f( t~ 0 :: l. P..l. f( N 0 ~· :1. 

IF (l.l?.U<NO .U-:. 6) GO TO 10~)0 

co~n INll[ 
CAU. IHALOG(2) 
CONTI ~!liE 

!GETEST OP STATUSREC. 

CALL DIALOG<30) !LJSTING HELE FILE? 
I F < JAN E E • E IL ' .J ' • 0 R • .JAN E E • E fL ' N ' > G 0 T 0 :50 6 0 
Cfii.L DIALOG <19) !FATSOENLLH< AWfWOOfW. 
CALL DIALOG (1) • c-;o·ro :~o~w 

3060 CONTINUE 
I F < ~I A N [ E • E tl • ' N ' ) G 0 T 0 :Hl 7 0 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DE I.IHTING VflN DE HEl.E FILE 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CALL LISTFI<6> 
GO 10 3040 . 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3070 CONTINUE 

J:F <lNTfWP .Ul. 'T' > GOTO 3090 
Cl\t.L DI Al.OG < 2 > 
CALl.. l>IALOG<:n> 
I F LJ A NEE • E IL ' .1 ' 
CALL DHtLOG <:1.9) 
CAU. DIALOG < .t > 

!NOB IETS VERANDEREN? 
.OR . .JANEE .EQ. 'N') GOTO 3080 

GOTO 3070 
3000 CONTINUE 

IF (,JANEE .Etl. 'N' > GOTO :~090 
LBL~<NO ::1 
FJ:LONV•= 'N' 
0 U I) N I \~ :: ' 0 7 

CALl.. SOfHO> 
I) 0 :50 B ~"5 J :: .t 1 '' t, 
V A f:: l A B < ,J ) :: B L A N f( 0 
MNIJLF'T < .J > ::() 
MEH!PT (,))::() 
EENHEI) ( .J) ==IH.Al'-H(O 
f~ l: FE I~ < ,J > == B L A N f( 0 
II~EFEI~ ( .J) ==0 

3085 COIH I NUE 
I) 0 3 DB 6 .J == 1 1 2 ~~ 
[) 0 :~ 0 B t) I :: l , :l. 4 
I N F 0 S G <.J , I ) :: 0 

30B6 COWf l NUE 

1)0 :50B7 J"=1, '''• 
DO ~~OB? J> :1., ft 
I N F 0 13 !~ < .J 1 I > :: 0 

30B7 CONT U~UE 
D o :w n B .J == t 1 B 
I P r:: [ ~; L LJ ) ~= 0 

3013B CONTINUE 
n o :. o n 9 J == l , " 
:O{f.UZE < .J) "'0 

! FAT SOENL 1 Jf~ ANTWOORD. 
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:HlB9 CONTINUE 
BOTO 1050 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3090 CONTINUE 

GALL DIALOG <2> 
CAl.l. DlAI.OCH~'il) !GETEST OP STATUSF~E 
RETUI~N -

- ENTRY NOl) 
LI~·U<N0==6 
CALL SOM<~)) 
BOTO S021l 

- ENH:Y NO~:. 
l.t?.l.KNO==~:i 
U~LL SOM(It) 
130TO ~:i01D 

ENH~Y N04 
l.t?.U<NO=='t 
CAU. SOM ( :~) 
G 0 T 0 ~"51l () () 
ENTf~Y NO:~ 

T\4YZXG==' T' 
l.BLJ<NO=:~ 
CAl.l. BOM< 2 > 
{)0 ~',()()() .J:: :1., 22 
1)0 5000 :c :: .t, l't 
I N F 0 S G <.1 , l > :: 0 

5000 CONTINUE 
DO ~1010 .1==1,44 
I) 0 ~-;j ()1 0 :C :: 1 I ft 

IN F 0 B f.: < .I , l ) == 0 
5010 CONTINUE 

DO ~i020 J:: :1., H 
:CF'RESE(.J):::() 

50;~0 COtH l NliE 
I) 0 ~5 0 :50 .J :: .t , ft 
IJ< E:. UZ E < .J > == 0 

SO:W CONTINUE 
Fll.ONV=='N' 
OIJDNHJ==' 0' 
I NHWP== 'l' 
GOTO 10~50 

- EtHf~Y EFWIT 
CALL lH ALOG < 3H) ! ECHT STOPPEN'? 
IF <JA NEE • NE. ',J') RETURN 

- CALL SETEF<33) 
1 HALT== 1 
f~ETUfm 

- ENTin l.I.JNPI~ 
- CAI.L REQUES<RAD50<'l.INEPR'),,IOS) 

I~ETUI~N 

END 
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SUDf~OllT I NE SOM (JDt. OIO 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
G DEZE SUBROUTHH·: GEEFT UU:C, l.RECVI~ EN LI~ECTE HUN HAA!~IH·: 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10 

OlMENSION MANTW0<6>,MVRAAG<6>,MTESTC6> 
COf·H10N/HJE E /U:: u;, Lf~E CVf~, l. RE CT E 
COMMON/ZEVEN/MANTWO,MVRAAG,MTEST 
Lf~[C==l 
l.RECVI~==O 

Lf~EClE=:O 

lF (JDLOK .EQ. 0) RETURN 
o o 1 o .J == 1 , .m 1. o ~< 
LREC::LREC+MANTWO<J> 
t.RECVI;:::u;:ECVIHt'1\mAAG < ,J > 
LREClE::LRECTE+MTEBTCJ) 
CONTINUE 
f~E T llf~N 
END 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SUBfWtl"fiNE OPF"ILE 

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DEZE SU I?. I~ 0 U T :C N (-: ZE T I H-: T A I~ RA Y I N DE A N HJ 0 0 I~ I) EN FILE 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OlMENSION MANTW0<6>,MVRAAG<6>,MTEST<6) 
COMMON/HJEE/LRf C, L f~ECVR, l.RECTE 
COMMON/ZES/LBLKNO 
COMMON/ZEV[N/MANTWO,MVRAAG,MTEST 
COMMON/ACHTTI/IREG,IREC,IRECVR 
~J :: M A N ·r lol 0 < L B L ., N 0 > 
IF <LDLKNO .GE. 3 .AND. LBLKNO .LE. 5> GOTO 200 
DO 100 :Cl~EG==t,,J 

J.REC=Lf~EC+J.HEG 

CALL DJ.ALOGC50) !ARRAYL<IREG,•> OP FILE. 
100 CONTINUE 

f~ETUfm 
200 CONTINUE 

DO :~00 Jf~EG•=1 hJ 
I I~EC ::LRC-:C + :C l~EG 

CA l.I. () I Al. 0 G < 8 0 > ! A FaM Y C < H~ EG , * ) 0 P r H. E • 
300 CONTINUE 

f~[TtJf~N 

END 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SU~~ f~ 0 UT 1 N t 1 S HU F < EEN , ·r WEE , [) f~ IE , V IE f{ > 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DEZE SUDROUTINE ZORGT VOOR VERSCHUIVINGEN BINNEN INTEGERS. 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-BY"fE EEN,T~J[[,()f~IE,VIER 
IF <VIEl~ .NE.'') GOTO 10 
V H. f~ :: lHU E 
0 I~ I E :: T ~~ E E 
H/E.E>EEN 
EEN== 1 

I 

IF <VIEF~ .NE. ' '> GOTO 20 
VIEI~:.=I)I~IE 

lHUE•="fWEE 
TWEE:: I , 

IF <VIEf~ .NE. ' '> GOTO :~0 
VIEI~==D:UE .. 
()RJE==' • 
lF <VIER .EQ. ' ') VIER='O' 
noro ,,o 

Hl CONTI NlJE 
IF <EEN .EQ. '0') EEN=' ' 
IF <TWEE .EQ. ' ') TWEE~'O' 

20 CONTINUE 
lF <DRIE .EQ. ' ') DRIE='O' 
IF <EEN .El~.'' .AND. HJEE .EIL ;()')TWEE=='' 

30 CONTINUE 
I F < E E N • Etl • ' ' • A N D • l W E E • Hl • ' ' • A N [) • [) R I E • Etl • ' 0 ' > [) fH E '"" ' ' 

'•0 CONTINUE 
RETUf~N 
END 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SUBfWllT IN[ SCHUIF< VAN, NAAF~) 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C OEZE SUBROUTINE SCHlJIFT ARRAYL-ELEMENTEN NAAR ACHTEREN 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

INTEGEr\ Vfd.l,TOT 
1)01J3U·: F'I~EC IS I ON 13t.AtH{0 

- B Y "f E A R JM Y L < t, 4 , :~ ;n , A fW A Y C < ~~ 0 B , 4 ) , B L A N .{ S ( 3 2 > 
COt1f10N/EEN/Al~I~AYL, Al~:~AYC 
COMMON/DRIE/BLANKS,BLANKO 
COf1f10N/ f"1C H TI .{REGEL 
"f o·r :: 3:?- NAAR+ VAN 
,J==TOT 

Hl CONTINUE 
N==.J+NAAI~·-VAN 

A F< f~ A Y L < •< RE G E L. , N > :: A 1;: F~ A Y L ( •< f\ E G E L , J > 
J::,J·· .t 
IF (J .GE. VAN> GOTO HJ 
M I N Er-: N :: NA Al~ •• .t 
DO 20 J=VAN,MINEEN 
ARRAYL<KREGEL,.J)==SLANKS(l) 

n1 CONTINUE 
RErtmN 
ENl> 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
SlWf::OtJT I NE LIST F I< I Dtlf·l) 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C I) E 7. E S IJl?. R 0 U T HH-: L I S T DE V:~ AG EN- EN DE A N Hl 0 0 I~ DEN F 'Cl. E 
C TO"f EN ME"f BLO•< J:Dlll1 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

HHJ 

I) I t1 EN B I 0 N M A N T ~~ 0 < 6 > , M V I~ A A 13 < 6 ) , M T r-: S T < 6 ) 
COMMON/ZEVEN/MANTWO,MVRAAG,MTEST 
GO~H10N/ ACHT TI/ I REG, I :u:c, II~ECVR 
JBU~NO== l 
Jl~EC== .t 
JRECVR==O 
CAU. IHALOG<U 
CALL DIALOG (ft(d 

CAU. DI Al.OG < 1> 
CONTINUE 

! STATlJSRECOfW. 

:wo 
CALl. OfWAVR < 2, .HH.J{NO, .mECVf~, .mEC, MANT WO< Jl\U{NO)) 
CONTINUE 
CAl.l. DIALOG <1> 
CALL DIALOG <.t> 
IF (J~LKNO .GE. IDUM> RETURN 
JREC ==.J:u-:c -:-(~A NT l·l 0 < .JBl.H NO> 
JRECVR:J~ECV~+MVRAAG<JBLKNO) 

JBLHNO ==.Jl?.L~<NO+ .t 
lF (,J['.UO'-W .LT. ~i) GOTO 100 
J==MAN HIO ( .Jl3U{N0) 
IF <JDLKNO .EQ. 6) GOTO 400 
DO ~500 IREG==.t,.J 
I RE CVf~:: .Jf\E CVF~+ I f{l: G 
I REC ==.JRC-:C +I RC-:G 
CAl.L DIALOG (81) 

300 CONTINUE 
GOTO 200 

'•00 CONTINUE 
[)0 500 If~[(-;:: j , J 
IRECVR==JRECVR+IREG 
r f~ r c == .J r~ 1: c + 1 R E: c; 

!PRINT VRAAG+ANTWOORD. 

Cf-tLI. [) 1 Al. OG <ft :1.) ! PR l NT VRAAG+AWf WOORD. 
500 CONTI NUC·: 

GO"fO :wo 
END 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
StJBF~OtJ"C I NF LIST BL <I DUf•\) 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C I) EZ E S IJl~~~ 0 lH :C NE L I B T I) E A N HJ 0 0 I~ I) EN EN V~~ AG r-: N VAN HE T 0 N DE I~ H AV I IJ C-: 
C FJLOI(, TO"f EN NET NO: JDU~l 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
COMC10N/ THEE/LREC, Ll~ECV!~, LREC TC-: 
COf1MON /ZE H/l. Bl. •<NO 
coc~MON/ACHrr:c;:cl~c-:G, Il~c-:c, :cRc-:cvR 
CALL DIALOG<1.> 
IF <U?.U<NO .GE. ~'5> GOTO 100 
CA L L 0 f\ G (~ V I~ < 1. , I. B I. •< N 0 , l. f~ E C V R , L r~ E C , I D lJ M > 
GOTO 400 

HlO CONTINUE: 
I F ( l. l\ U< N 0 • Etl • l» G 0 T 0 :~ 0 Cl 
DO 200 IREI3==1, IDUM 
1 F~EC:VR== I. RE CVF:+ 1 REG 
CALl. DIALOG <02> 

200 CONTINUE 
GOTO 400 

300 CONTINUE 
DO 400 JREG=l.,IDUM 
II~C-:CV!~ :.: Ll\C-:C VR + :C l~EG 

... 
!PRINT VRAAG+ANTWOORD. 

CALL OIALOG<42> !PRINT VRAAG+ANTWOORD. 
400 CONTHHJE 

CAl.L [)J:Al.OG<U 
RETURN 
END 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SUBROUTINE LYNVER 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DEZE SUBl~OUT:CNE ZOI~GT VOOI~ lH·: VEI~ANDEIUNGEN VAN DE ANHJOOlWEN 
C OP EEN BEPAALDE REGEL 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OOUI?.l..E f-'lU:C :C :>:eON JA NEE 
- DYTE ARRAYL<4~,32>,ARRAYC<308,4) 

OlMENSION MANTW0<6>,MVRAAG<6>~MTEST(6) 
COMMON/EEN/ARRAYI.,ARRAYC 
COI1110N/V :C .JF I JA NEE 
C 0 t·\ ~\ 0 N I 7. E H I l.. P. !. f( N 0 
COMMONIZEVENIMANTWO~MVRAAG~MTEST 

COMMON/VEERTIIIFOUT 
COMMONIACHTTII:CREG,IREC,IRECVR 

H)() GOIH I NlJE 
IFOIH==D 
CAl..l.. OIALOG(1) 
CALl. IHALOG<:Ud !WEU<E REGEL? IN Jf~Ec-;. 
IF (I FOUT • EIL 1 > GOTO 101) 
IF <IREG .GT. 0 .ANO. IREG .t..E. MANTWO<t..Bl..KNO>> GOTO 200 
CAU .. I) :C Al..OG ( 19) ! FATBOENt :C.JK ANTHOOim. 
GOTO 1.00 

:wo CONTINUE 
CAI.l.. DIAI.OG(:J.) 
I F < U~ U( N 0 • G E • 3 • A N () • l.. B l..f( N 0 • l E. ~'i > G 0 ·r 0 ~~ 0 0 
CAl..l.. IHAl..OG(It:5> !ANTW. IN Al~I~AYL<IREG,:o:>. 

so·ro ~too 
;51)() CONTINUE 

CAl.l DIALOG (8~~> !ANHJ. IN Ar<FMYC<IREG,*>· 
CAl..l.. :c :JHUF ( Al~l~fWC ( IRC-:G, 1) , Al~I~AYC (I I~ EG I 2) , AI~I~AYC ( II~EG I 3) , 

*ARRAYC<IREG,4>> 
400 CONT'CNUr-: 

CALL DlAl..OGU.> 
CALL lnf\l.OG<27> !NOG EEN f~EGEL'i' 
1 r: < JAN c-: r-: • {-: 'L ' .J I • o R • ,JAN r-: c-: • r-: tL ' N I > Go r o r:ï o o 
CALL DIALOG <19) !FATSOENLIJK ANTWOORD. 
BOTO '•00 

500 CONTINUE 
IF <.JANEE .E&l. '.J') GO 10100 
RF. TUI~N 
END 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SUBf~OllliNE Of~GAVF~ <IW,LBLO.(,Lf~V,Lf~, lMAX> 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DEZE SliDROUTINE ZORGT VOOR HET PRINTEN VAN DE VRAGEN BIJ BLOK 
C 1 TOT EN MET 4, ALS DAT NODIG IS 
C DIJ DE l.ISTINGEN ZORGT HET OOK VOOR HET PRINTEN VAN DE ANTWOORDEN 
G BI..J l?.l.O~{ .t TOT EN C~ET 4 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DOUI?.LE PRECIS :CON IH.Am{O 
DOUBLE PRECISION VARIA~C44>,RErERC44),EENHEDC44) 

- B Y T C-: A ~~ ~~ A Y l. < it lt , :s ~~ > , A I~ ~~ A Y C ( 3 0 B , 't ) , L E T T c-: I~ < :5 2 > , C I ,J F c-: I~ < lt ) , 13 LA N ~{ S ( :s :~ ) 
OlMENSION MNULPTC44),ft\EENPTC44),IREFER<44) 
OlMENSION IHFOSG<22,14>,INFOBRC44,4>,IPRESE<B>,IKEUZEC4) 
COMMON/EEN/ARRAYL,ARRAYC 
COI1MON /DI~ IC-: /13LANt(~3, I?.LAN t{O 
COMMON/VIER/l.ET"fEf~, CIJFER 
COC·H10N/ ACHT /~{!~EGEL 
CO~l!·lON/[ L F I I VOL 
COMMON/TWAALF/KREC,KRECVR,KRECTE 
COMMON/DERTI/VARIAB,MNULPT,MEENPT,EENHED,REFER,IREFER, 

!fiNFOSG, INFO BI~, IF'RESC-:, I~<EIJZC-: 
COMMON/NEGENT/M,IH,KRV 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
GOTO ( 1()0, 1()(), ~~()0, ;51){)) I l.I?.LO~{ 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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C BLOK I EN R 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
100 CONTINUE 

110 

M::::J. 
IF <XW .Etl. 3) f1=JmEC-iEl. 
IF <f1 • NC-:. 1> GOTO 110 
lWV=-=I.f~V+ 1 
Cf~l.l. DIALOG <~'lU) 

GOTO .t:HJ 
CONTJNUE 
I F Ol • G T • I MA X ) f;: E HJF:: N 
IF (f1 .NE. ~~:5> GOTO 120 
•mv=:Lf~V+2 

! PRINT Vf~AAG. 

CAI.L DIM.OG <58) !PfUN"r VF~AAC~. 

GOTO .t:50 
1 ~!0 CONT X NliE 

130 

1'r0 

IF <M .NE. :~9 .OR. LBLO)( .NE. :1.) GOTO 130 
•mv ==LRV + :s 
CAt..l. ("IJ: AL OG < 50) 
CONTINU(-: 
IF <HJ .EO.:~> COTO :l.ni 
I F <I ~~ • c-: IL :.n G 0 T 0 1 7 IJ 
J=O 
CONTINUE 
.J ::.I+ :1. 

IF (,I .CH. 32) Go·ro :1.60 

! PFO:N"f VRAAG. 

IF <AI~I~AYL<M,,J) .EtL BLAN.(S(.J)) GOTO 140 
CAI.l. I>IAI.OG (61> !PfO:NT ANTWOORD. 

160 CONTINUE 
M=•M+ :1. 
IJOTO .110 

170 CONTINUE 
1 H==l.lhf1 
CALL DIALOG (~)ft) !ANTWOORD VAN RECOfW. 
,J :: f) 

l80 CONTINU[ 
J::,J+1 
IF (.J .en.~~:?> GOTO :1.90 
:CF <LETTEIH.J) .EQ. l~t.Am<S<.J)) GOTO 130 
CALL DlAl.Of~ (~)7) !PfO:NT ANTWOOfW. 

190 CONTINUE 
M.,.~M+ :1 

GOTO 110 
195 CON"rl' NllE 

CALL DIALOG <:1.8) !PRINT ANH~OOfWNU~H1ER. 
RETUl~N 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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C Bt.O•< T 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
~~00 CONTINUE 

M~= j_ 

lF <Hl .Etl. ~~) f'\:-"~mEGEL 
210 CONTINUE . 

IF (f'\ .G·r. IMAX> GOTO ~?00 

Y=Fl.OAT<M> 
IF CAIN"f«Y·-L)/lt,.) .NE. «Y-L)/11,.)) GOTO ~!~Hl 

I H~= < M·-1 >I 1't ·1-2~5 
IF CREFEr~OtO .NE. Bl.At>H<O> GO"fO 2:?0 

215 CONTINUE 

220 

230 

r~=tl+ u, 
lF <Hl .Hl. 3) •mEGEL==M 
BOTO 211J 
CONTINUE 
GAl.L DIALOG (~,5) 

CONTINUE 
!PRINT ANTW. Al.S VRAAG. 

IF <AINT<<Y-B.)/14.) .NF.. <<Y-8.)/14.>> GOTO 240 
tmV==U~V+B 

GOTO :?50 
240 CONTINUE 

•ow==L RV+f'\0[) < M, 7) 
IF CKRV .EQ. l.RV> KRV=l.RV+7 

250 CON"f I NlJE 
CALl. DIALOG (5C)) 

IF <IW .EQ. 3> BOTO 270 
IF <Hl .Et!. 2> so·ro ~?t.o 

CAU. DIALOG (60) 

IF CKRV .NE. <LRV+B>> BOTO 255 

!PRINT Vf~AAG. 

!PRINT ANTWOORD. 

IF <ARRAYCCC'\,1) .EQ. ' ' .AND. ARRAYC(C'\,2) .EQ. ' ' .AND. 
*Al~ RA Y C ((1 , :5> • E IL ' ' • A N D • AR I~ A Y C <t~ , 'd • E !L ' 0 ' ) M::: M + 6 

25!) CONliNtJE 
M==M·t-1 
c-;o·ro :?Hl 

~~60 CONTINUE 
IH==l.f~+M 
CALL DIALOG (84) !ANTWOORD VAN RECORD. 
CALL DIALOG (56) !PRINT ANTWOORD. 
rr omv .~!E. <LF~V+B» Go·ro :n~:, 

I F < C :C.J FE lH 1> • E IL ' ' • Arm • C :C.J FE R < 2 > • E IL ' ' • A N D • 
* C J..J F EfH ~~ ) • Etl • ' ' • A N D • C I ~J F Ef~ (lt) • Ul • ' 0 ' ) M = f'\ + 6 

2Mi CONTINUE 
r~=M+l. 

ooro 210 
:;~70 CON"f UWE 

t<R[·: CV I~==.{ l~ V 
f::E.fliRN 

~~HO CONTINUE 
IVO!.==l 
RETIJI~N 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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C BLOK B 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
300 CONTINUE 

f'l :: :J. 
IF <Hl • Hl. 3 )_ f'lo;:fmEGEL 

310 CONTINUE 
l:F <M .en. Il'lAX> GOTO 300 
Y==FLOAT<M> 
IF <AHH«Y-:1.. )/''·) .NE. «Y-L )/4.)) (,010 ~~~Hl 
IH==<M··1)/It+.t 
I F u a: F Un HO • NE • P. LA NI( 0 > G 0 l 0 ~~ 2 0 

:HS CONTINUE 
{'\:::{'\..;.4 

I F ( Hl • Hl • 3 > 1m E GEL:: M 
GOTO :sto 

3:W CONll NUE 
CALl. DIALOG (~i~i) 

KI;: V ==U~ V+ .t 
CAl.l DIALOG (50) 
GOTO :540 

330 CONTINUE 
IF <AHH<Y/4.) .NE. (Y/4.)) GOTO :~40 
.{RV==Ll~V +~5 

CALL IHALO~; n'iEn 
•mv==Ll~V+6 
GOT 0 ~~~:;o 

:5'tl) CONTINUE 
l<RV==I.f~V+MOIH r1, 4 > + 1. 

350 CONTINUE 
CAl.L DIALOG (~,9) 

IF <IW .EQ. 3> RETURN 
l F < Hl • nl . ;~ > G 0 "f 0 :~ 6 0 
CALl. DIALOG (60) 
GOTO :570 

360 cot-n 1 NUE 
IH==L!~+t1 

37() 

CALL DIALOC·i <04) 
CAU. IHM.Ot3 < ~%) 
cowr INUE 
M=t1+.l 
GOTO :HO 
COIHHWE 
JVOl.==l 
I~ETU:~N 

!PRINT ANTW. ALS VRAAG. 

!PRINT VfMAG. 

! PR J Wr VfMAG. 

!PRINT VRAAG. 

! PfO: NT ANTWOORD. 

!ANTWOORD VAN RECORD. 
! PRINT ANHIOOIW. 

nm 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
B lil\ f~ 0 lJ T 1 N E D 1 AL 0 G < I I Hit·\ > 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DEZE SUBROUTINE ZORGT VOOR ALl.E READ- EH WRITE-STATEMENTS. 
C 0 P !: E N M!D E f~ E N (I(; 111 N E !·iO E T [) E ~~ A ASW E , [) I E [) E V AfU AB E L E l. U N I< FU: J G T , 
C A A N GE PA G T H 0 ~~ 0 EN • -
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DOU81..E t='I~ECIBION l?.t.AN~(O 1 AHI.JL.P < ~~) 1 ~JATFil. ( :s) 
() 0 lJ B L E P I~ E C I ~; J: 0 N f:. L 0 f< C 0 , B L I< V E R , F J: L 0 NV 1 V A 0 P 1 0 U D N I ~J 1 .JA NE E 
I) 0 u :?.l. E r=·t~ [·: c H) 1 0 N I) I HJ L. p ( ~) ) 1 VA !U A lH 4 /t) 1 EEN HE D (1, 4 ) I ~~ E FE R ( ,, /t) 

-BYTE TEST<56>,LETTER<32),CI.JFER<4>7ARRAYL(44,32),ARRAYC(308,4> 
-BYTE BLANKS<32) 

DlMt:tWION GETEST< l>) 1 INT EG ( 2), MNULF'T (1,4 >, MEENPT < 41t) 1 IREFER < 44) 
DIMENGION INFOSG<22~14>7INFOBR<4474)7IPRESE(8),JKEUZE<4> 

COMMON/EEN/ARRAYL1ARRAYC 
GOtH1 0 N /I) I~ IE/ Bl.Am< S, Bl.A N~( 0 
COMMON/VIER/LETTER,CIJFER 
COMMON/V I .JF I JA NEE "' 
COMMON/ACHT/KREGEL 
COMMON/NEGEN/WATFil. 
cor·H10N/HJM\I.F nau:c 1 1mr:cvr~, 1mECTE 
COM~lON/DE!H I /VA lU (ig I f1NIJl.P T, f1EENP TI EENHED I l~EFEI~ I Il~EFER I 

*INFOSG,INF08R,IPRESE,IKEUZE 
GOMMON/VEERTI/IFOUT 
COMMON/VIJFTI/VHULP 
COMMON/ZESTI/MANSOM~MVRSOMrMTESO~ 
COMMON/ZEVENT/OUDNIW,GETEST,FILONV,BLOKC07 

*BU<VEl~ 1 VAOP, TEsT, :c N rt-:G 1 Af tuLP 1 :nu 
COMMON/ACHTTI/IREG,IREC,IRECVR 
COMMON/Nt-:GENT/M,IH~KRV 

COMMON/TWINTI/LUN,LlJNT,LUNV,LUNA 
IF <IDIJM .GT. 80) GOTO .tODO 
GO TO (172r37475,6,7,8,9,10711,12,13,14,15,16717,18,19,20, 
§21~22123r24125r26,27128r29r301311J2,33rJ4,J5,J6,J7,J8,J9141), 

lft1,42,437A4745,46747,48749,50751,52,53,54755,56,57,58,59760, 
*6116216J,64r65166r67r68,6917(),71,7217J,74175r76r77r78179,80) 
*•XDUM 

1000 CONTINUE 
I DUI1H•" l Dl.ll·l-· 00 
GOTO (81782,83,84785,86,87,88,89,90,91,92793,94,95,96797,98, 

*99,10011()1,102110JI1()471()5,1()6,1()7,108r109,110r111r112r11Jr 
*114,115,116,117>,IDUMH 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C IN F 0 I~ t·l A T I E V E t~ I~ I TE··· S TA TENENT ::1 
C ER Z Lil·! ~! 0 G V J~ LJ E f' l. E 10( f. N T US SE N DE BE ZET T F. PL. E ~0( EN I N • 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1 CONTINUE 

tm I re-:< LUN, 1010 > 
J::ETURN 

2 CONTINUE 
WfUTE Ct.UN, Hl20) 
RETURN 

3 CONTINUE 

5 

6 

7 

l·JI~I TE< LIJN, 10:51) 
W fH T E < l.ll N , 1. 0 :~ 2 ) 
l~ I~ I rE < L U N , 1 0 :5 :5 ) 
J~EM) ( l.llN, 1. o:Hl> 
RErtmN 
CONTINUE 
WFO:TE<LlJN, 1.040) 
RETUI~N 
CONT HlliE 
WfU TE <l.lJN, Hl~~O > 
RE TUI~N 
CONTINUE 
~IIU n-: <l.UN, 1060 > 
J;:E TUI~ I~ 
CONTINUE 
WRJ:"fE < LlJN, 1.070 > 
RETI.JI~N 
CONTHHJE 
l~I~ITE(l.tJN, 10130) 
J::[ ·r UJ~N 

9 CONTINUE 
WRlTE < l.lJN, 1.090 > 
I~ETIJI~N 

10 CONTINUE 
~m:c n: < LUN, 1100 > 
f<E TURN 

11 CONTINUE 
WRlTE<l.tJN, 1.1.:1.0) 
RETIJI~N 

12 cotn x NUE 
RETURN 

1~~ CONTINUE 
RETUI~N 

14 CONTINUE 
\41U n-: <l.IJ N , 114 0 ) 
f.:ETlJRN 

1~'5 CONTINUE 
RE T Uf~N 

16 CONTINUE 
WIU H~ ( l. UI·!, :1.1. 60) 
IU:rtmN 

:1.7 CON"f I NU[ 
I~ETUI~N 

Hl CONT HtuE 

AHUI..fH 1) 

~m I n-: <t .IJ N , .t.u-w ) r1 
f::E ·r lJf.:N 

19 CONTINU[·: 
WI::J:TE<LUN,:IOHJ) 
~mcrc-:<t.UN, .t.t?o> 
IF OU"f :: 1. 
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RC-:rtmN 
20 CONTINUE 

\~lU TE< LIJN, 1 :wn) 
f~Elltlm 

21 CONTINUE 
f~E 1' URN 

2~~ CONTINUE 
f~ETURN 

2:s CONTINUE 
F~EHmN 

2't CONTINUE 
f~ETllf~N 

~~~) CONTINUE 
f~ETUF~N 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C VRAAG- EN ANTWOORD-STATEMENTS 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
26 CONTINUE 

27 

28 

29 

30 

36 

.. 
WFUTE (l.lJN,l:Ud. > 

-l~EAD <LUN"t:.~60,ERR==19) IREIJ 
f~E ·r ur::N 
CONTI NtJC: 
WfUTE<l.lJN, 1.270) 
READ <LUN,1030) JANEE 
f~ElliRN 
CONTINUE 
WRlTE <l.lJN, l280) 
I~ E A I) ( LIJN , 1 2 B ~') ) W A T F :C l. 
F:f.TlJRN 
CONTINUE 
WRJTE (l.lJN, 1290) 
READ <UJN,10~JO) OIJDN:CW 
f::E T Uf::N 
CONTINUE 
HRlTE<LUN,l300) 
R E A I) < L U N , .t 0 :Hl ) ,JA NE E 
f~E lllf~ l·l 
CONTINUe-: 
~J R n E < l.ll N , 1 ~H 0 ) 
I~ E AD < I. lJ N , .til :50 ) F I L 0 NV 
J::E ·r URN 
CON T :C NtH-: 
~mnE <UJN7l:~:?O> 
I~EAD <LIJN, 1030 > JA NEE 
f{[ T lJr::N 
CONTI NtH-: 
W FU ·r E ( L lJ ~! 1 1. :q, 0 ) 
I~ C-: AD < UJN , 1 0 :JO ) 1?. U< V E I~ 
f.:E T ur::N 
CONTINUE 
Wf~lTE < l.UN 1l:~40 > 
I~EAD (LIJN,.tO:W> VAOP 
t~E TURN 
CONTINUE 
~HU T E < I. U N 1 :1. 3 ~:; 0 ) 

- R C-: A D < L U N , 1 :~ 6 0 , E ~~ I~ :: 1 9 > H R E G t-: L 
r::E T lJ!{N 
CONTINUE 
~Jf~J"fF(I.lJI-!7 1.360) 
1~€-:AD <LIJN, 10:50 > A HULP< .t > 
J::[TlJf::~! 

CONTINUE 



WRITE(LlJN, 1.~ncn 
READ <LIJN, 1 o:m > ,JA NEE 
J::E "flii~N 

3B CONTINUE 
~JR)'"fE < I.UN, :1.3El0 > 
READ <LIJN, 1-1)30) JANEE 
f::E ·r UF~N 

~59 CONTINUE 
f~E TlJr.:N 

40 CONTINUE 
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RETURN 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C FIL.E·-IlANOLING 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
'•1 CONTINUE 

- f::EAlHl.UNV' J.f~ECVFn VHULP 
\~ ~~ I T c-: < uJ N 1 .t 't .t ~~ > :r :u-: n 1 v H u L r 

- f~EAD<LUNf~' J:f~tC,1.43l > .. LET"fEF\ 
WIU TE< LUN, .t't 11 > LETTER 
J::ETllf{N 

4:~ CONTINUE 
f~[A[)(I.UNV' IRECVfd VlllJLP 
\41U TE (LIJN 1 .t't .t ~~) I REG I VIHJl.l> 
WRITE<LlJN,1.411> <ARRAYL<IREG,J),J=lr32) 
I~ETlJI~N 

4~~ CONllNUE 
W R J ·r E < L U N , :1. 4 3 0 ) < Af~ R A Y L ( I f~ E G , .J ) , J :: l , :~:? ) 
READ <LUN,1431> <ARRAYL<IREG,J),J~.t,32) 

f::E: "f ll R N 
'•'• CONTINUE 

W R n E < L UI·! , 1 Ij '' 0 ) •m Hl E L , < AFH~ A Y L O< RE GE l. ,.J) ,.) :: l , ~~ :n d< f~ E G E L 
I~ E A 0 < LIJ N , .t't =n > l. E T T E I~ 
f::E "f UI~N 

'•~"5 CONTINUE 
HIOTE <LlJN, :1.1,~)0) tml:GEL, <ARf(AYL OmEGEL, .J>, .J==l, ~~2> 
RETUI~N 

''6 CONTINUE 
- f~ E (\ D ( I. U t~ (~ ' :1. , :1. ft 6 1 ) G E T E S T 

\41U re-: <l.IJN, .t 460 > GETE~H 
f~E ·r ll r.: N 

'•7 CONTINUE 
- f~ E M> < l. U N A ' l( F~ f: C , 1 4 31. > < AF~ RA Y l. om E G E L ,.J > ,.J :: :1. , 3 :n 

RETURN 
ltB CONTINUE 

- Ja: AD< l.liNV' •mE CVf~) VHUL P 
J:: () 

t, 0 :~ C 0 N T I N U E 
J::J+ 1 
I F < AR fM Y L omE GE L ,.) ) • NE • B l. Am< S LJ ) ) G 0 ·r 0 4 8 ~i 
1 F <.J • t. r • ~5 :n G o r o 'tt3 ~5 
WRJ.TE<LlJN,lt,l2) •<REGEL,VHULF' 
13 o r o 'tl3 1 

t, 0 ~:, C 0 N T I N U t: 
~IR n E < l.tJ N , :1 t, l ~) ) •m E G E L , V H tJ 1. P 
W lU' "f E < l.lJt~ • Ut :H)) < A!{ f~ f\ Yl. om [GE l. , J > , .1 :: :1. , 3:? ) ! P fO NT 0 U[) E A Wf W 0 0 

ltB7 CONTINUE !AU3 DAT I?.EBTAAT. 
fn: AD < L lJ I·! , jl, :Z, 1. ) L E l T n: 
I~ETI.Jl\N 

t, S' C (l N ·r I ~~ lJ E 
- f{ r f1 D < t. u!~ r~ • •< r.: 1: c , 1. " "'o > < Ar~~~ A Y c < r< ~~ [ GE 1. • _, > •• J :" :1. , '~ > 

I~ETUI\N 
~:.o cowr r NUE 



-C35-

- WRITE<LUNA'IREC,1431) <ARRAYL<IREG,J),J~1,32) 

RETUI~N 

51 CONTINUE 
- WRITE<LUNA'1,1461) GETEST 

RETI.Jl~N 

~·2 CONT J. NUE 
00 520 J~.t;MANSOM 

- W fn ·r E < L lJ NA ' ~I , :1. 4 3l. > B L A N .( S 
~'5:W CONTI NtH-: 

RETURN 
5:5 CONTINUE 

READ <LUN,:J.4:H> LETlEf~ 
RErtJl~N 

54 CONl HHIE 
- READ CLUNA'IH,143:1.) LETTER 

RETlmN 
55 CONllNlJ[ 

Wf~J.TE<Lllt~,1~)~',{}) VAf~lABCIH> 
RETURN • 

~·6 CONTI NlJE 
W RI H: <l. tJ N , Hl 1. 0 > C I. I FE R 
RETUI~N 

57 CONTINUE 
WRITE<LUN,1410) M,LETTER 
Rt-:nmN 

50 CONTINUE 
- f~EA() <LUNV' •mv> VHULP 

l41~ I TE ( LUN I 1't .t :5) VltlJLP 
RETUI~N 

5 11 CONTINUE 
- f:: E A n < L ll NV ' .( R V ) V 11 U L P 

WIU TE< UJN, .t 't1 :u M 1 VHIJLF' 
f~E T UfW 

60 CONTINUE 
W f~ n E < L lJ N , Hl :1. 0 ) ( Afm A Y C <t1 hl ) , ~I:: l. , 4 ) 
I~ETUI~N 

61. CON"f INUE 
W RITE < l. tJ N , 1./d. 0 > M , ( Af~ ra~ Y l. < M , ... J > , ... J:: 1 , :~ :n 
I~ETJJI~N 

(,2 CONT l NliE 
,J ::{) 

6:?0 CON"fl NUE 
J::J+1 
I F < ~J • G T • :z, ~~ > f~ E T tJ R N 
I F ( AI~I~AYL OO~EIH-:L 1 .J > • EIL l?.t.Am(S <.J) ) GO TO 6 20 
Wf~ IT E ( l.lJN, Hl Hl> 
W fU T E ( L ll N , :l.'t :~ 0 > < A R f~ A Y L omE GE L ,...J ) , J :: 1 , :~ ~~ ) ! f" R I N T 0 tJ [) E MH W 0 0 
RETURN 

6:~ CONTINUE 
- f:: E f1 [) ( L UI~ T ' •< R E C ·r E , 1. 6 :~ 0 ) T E S T 

RETlH<N 
64 CONTINUE 

RE TUI~N 
()~·; C(lNll NUE 

- f:: E A[) < LUNA ' l( f~ E C , 1. 6 ~'! 0 , E F~ f~ =~ :1. 0 1. ) I NT EG 
I~E ru:~N 

(. 6 C 0 N"f I N lJ E 
- r:: E A[) < L lJ NA ' l( f~ E C , l ó 6 0 ) VA fU flE~. ( tm E G [ L ) , M NUL P ·r ( f(f~ E GE L ) , M [ EN P ·r ( lO~ E 
* C-: E N H E I) ( ~u;: E G E l. ) 

F;: E "f lJ f.: I~ 
67 CONTINUE 

- f~ [ A D < l. lJ I·! f1 ' I< f~ E C , j. 6 7 0 , E R f{ =" :1. 0 :1. ) l T H 
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I~ETUl~N 
6EI CONTINUE 

- RE AD < L ll NA ' l<f;: EG , l MW > A 11 U LP U. > , A I Hl LP ( 2 > , I TH 
I~ETUI~N 

69 CONTINUE 
-REAOCLUNA'KREC,1690,ERR=101> ITH 

I~ETlJl~N 
70 CONTINUE 

- F:[A[)(I.lJNT'I(f~EClf.,l.700> INTEG 
RETUI~N 

7:1. CONT 1 NUE 
-READCI.UNT'KRECTE71.710> TEST<1>7J.NTEGC1),TEST<2>7INTEG<2> 

REnmN 
72 CONTINUE 

73 

74 

745 

747 

75 

- f~ E A[) < LUNA ' 1m E C 1 :1. 7 2 Cl > AIHJ LP < 1 ) 
RETUI~N 
CONTINUE 

- f::l~ M> C I. ll NA ' 1m E C , l 7 :~ 0 > A IHJ L P < 1 > 1 A HUL f' < 2 > 
I~ETUI~N 
cowr rNUE 

- f:: E A[) < I. U N V ' I( R E C V fn V H ll L P 
IF <ARRAYC<KREGEL,4> .NE. BLANKS<.t>> GOTO 745 
WRITE <LUN,1412> KREGEL,VHULP 
GOTO 71,7 
CONTINUE 
WRITE <LUN,1415> KREGEL,VHULP 
W lU H: ( I. U N , l 7 4 0 ) ( A fW A Y C 0( f~ E (·IEL ,_J ) , .J:: 1. , 4 ) ! PRINT 0 U[) E A N"f W 0 0 r 
CONTINUE 
f~ E A [) < I. U N , :1. 7 4 1. > C LJ F EF~ 
I~ETlJI~N 
CONTINUE 
IF <AFWAYC<I(f~EGtl.,4) .Hl. gLANI<S<1>> f~ETUF~N 

\>JIUH-: <UJN, 1010) 
W R 1 T E C l.lll~ , 1. 71, Cl > < Afm A Y C 0( RE GE L hJ ) , ..J :: 1 , 4 > ! P R I NT 0 lJ 0 E A NT W 0 0 f 
RETUI~N 

76 COWfiNUE 
READ (LUN,l.741) CIJFER 
RETlJI~N 

77 cowr J NUE 
t.Hn: TE < l. U N , 1 7 7 0 ) I( f~ EGEL , < Af~ f~ A Y C omEGEL , .J > ,_J == 1 , 4 > 
RETUI~N 

78 CONTINUE 
WRITE <LUN,:J.7BO> KREGEL,<ARRAYC<KREGEL7.J),J::1,4>,KREGEL 
READ <LUN,1741> CIJFER 
r::r ·r tmN 

79 CONTINUE 
f~I:TUF~N 

80 CONTINUE 
-l~IUTE <LUNA'IREC,l490> <AFmAYC<IREGhJ),.J:::J.,4> 

~C-: TUI~N 

8 l. CONT l NUE 
-RU~[) <LUNV' II~ECVFO VHULP 

l~IUTC-: (LIJN, 1'tl:~> II~EG7VHIJLP 
- 1::1:. AD < l. U NA ' J RE C , :1. 4 9 0 ) C I .J f Er\ 

~m I re-: < LIJN r1l31 0 ) C I.J FE I~ 
f.:E1lmN 

B2 CONTINUE 
- f.: [ MJ ( t. lJ N V ' lf~ E C V f~ > V H U L P 

{.j F: I T (-: (LIJN r .t ft .t 2 ) I 1\ {-: n I V 11 u Lp 
W I~ ll E ( l. lJ !-! , 1. B 1. 0 ) < Af{ f~ ({ Y C < I f{ E G , .J ) , .J == 1. , .ti > 
1\ETlmN 

03 CONTINUE 
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WfUTE <LUN, l7ti0) <MWAYC<J.REGhJ) hJ:::J., 4) 
RE A I) < I. U N , 1 7 lt 1 > < A I~ RA Y G < I I~ EG , .J > , .J == 1 , 't ) 
f~E l Ufnl 

86 

07 

CONTINUE 
- f~E:A[) <LUNA' J:H, 1.490> CLJFER 

RETURN 
CONTINUE 
I~ETIJI~N 
CONTINUE 
RC·:TimN 
CONTINUE 
l~ETUI~N 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C INFOI~MATIE OVEI~ DE f10GELI.H<E ANTl400l~DEN OP EEN VI~AAG 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
lH3 CONTINUE 

39 

90 

9:1. 

1]2 

~Jr.: 1 n: < l. lJ N , Hl Hl > 
~JIU TE < UJN, UHJO > 
fH::TlmN 
CONTINUE 
~mJTE <LUN,:J.Cl:I.O> 
t~IUTE <LtJN,1B'.>O> 
f·!E T llf.:t~ 
CONTINUE 
~HUl[ <LlJN,l.900) 
RETURN 
CONTINUE 
WIHTE<UJN, 1 1?10) 
f:: E llJJ:: N 
CONTINUE 
WRJ:lE(l.lJN,:I.920) 
RETURN 
CONTINUE 
~JIU TE (LIJN ,1930 > 
F:EHmN 

IJlt CONTINUE 
l~ fU T E < l. U N , :1. 9 4 0 > 
RETUI~N 

n'i CONTI NlJE 
\~lU TE< UJN, 19~50 > 
r~E T wm 

96 CONTINUE 
WfO:TE < LUN, :1. S'é!O > 
l~ETUI\N 

97 CONTINUE 
t41U TE< LIJN, .t 9 70 > 
f{E lllf~N 

913 CONTINUE 
WRl:lE(l.lJN, :1.9€10) 
tu-:nmN 

99 CON"f H!lJE 
l41U TE < LIJN , 1 9 9 0 ) 
f::E l Uf.:N 

100 CONTINUE 
Wf::J:"fE < LliN, ;.~{)()() > 
I~ETUl~N 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C D r-: F 0 U HH-: I..D HW EN B I ..J HE ï TE S TEN 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
101 CONTINUE 

~~ ~: I1 F < I. lJ N , Hl :1. 0 ) 
\~~~I T (-: ( l. U N , 2 0 l 0 ) 
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IFOUT=:1 
RETlJI;:N 

102 CONTlNUE 
UI~ I rE< LtJN, ~~o:~o > 
r.:E rur::N 

10~5 CONTINUE 
l·IR JT E < l.UN, :?O~H)) 
IH-:TlmN 

104 CONTINUE 
WI~:C TE< LUN ~2040 > 
f::E Tllr<N 

105 CONTINUE 
Wfn TE< l.lJN, :w~iO > 
RE TUI~N 

106 CONTlNliE 
\~lU TE< LIJN, ~!060 > 
J::rHmN 

107 CONTINUE 
~mrn: < LtJN. ~?o7o > 
RETURN 

lOB COt-!T INlJE 
l~l~ :c TE (LIJN I ~~OBO) 

f;:E"fURN 
109 CONTINUE 

WRlTF. < LliN, 20r1o > 
RETURN 

110 CONTINUE 
\~I~ I TC-:< LUN, :~ 100) 
r.:E nmN 

111 CONTINUE 
W f~ I TE < l.lJ N, :,? :1. 1 0 > 
RETURN 

11.2 CONTINUE 
WRI TE (LIJN I :~.t ~!()) 

J~E HmN 
113 CONTINUE 

~JRJTE < I.UN, 2:1.:~0 > 
RETlJI~N 

U.4 CONTINUE 
w:;: I TE ( UJN, ~! 1 ''IJ) 
f~EilHW 

115 CONTINUE 
~m J T F. < L lJf.!, :,! :1. ~'iO > 
RETUI~N 

U.6 CONTINUE 
tm I T E < L IJ N , 2 1 tJ 0 > 
J~E Tlli·:N 

117 CONTINUE 
Wf~ l TE< l.lJN,:.? :1.70 > 
IH:TUI~N 
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cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C I)(~ FOI~t1ATS 

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1010 FOl~MAT<' ') 
1020 FORMAT<' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'> 
1 0:{0 F OfmA ·r (AB> 
1031 FORMAT<' HET PROGRAMMA; CONVERSATIE IS GESTART.'/ 

*' HET STELT EEN AANTAL VI~AGEN, IHE IJ BEANTWOOHIH, GEVOLOO 
* DOOR EEN RETURN;'/ 
*' DE VRAGEN EN ANTWOORDEN ZIJN VERDEELD IN EEN AANTAL BLOKKEN:'/ 
*' l~l.O~{ I :t NI TI Al. I BAT :CE VAN HC·: T F'I~OCES 'I 
*' f'.t.O•< R f-:EFEf;:E:NT JETABEL' I 
*' l?.l.O~{ T TESTSIGNAI.EN' I 
* ' BI. 0 I{ B B [ r~ E I( f. tH N G E N ' I 
»' BLOK P PRESENTATIE'/ 
*' BLO!( K IO~UZES' > 

1032 FORMAT<' ER ZIJN EEN AA~TAI. SPECIALE ANTWOORDEN MOGELIJK;'/ 
*' I~E TUI~N lH .J BLO•{ :t EN l~; DE V0Ll3 ENDE VI~AM3 t•JO I~D T GES TEl.D. 'I 
*' @. ALLE TOT Nll ·roE VEFaAr1ELDE GEGEVENS WOfWEN UITGETYPT.' I 
* ' HE I~ B TART ~JO I~ lH :H .J HET A N HJ 0 0 :m ~JA A:;: ; 1.~ GE GE V r:: N ~JE I~ D • ' I 
*' . ; ER WORDT GESTOPT MET VRAGEN EN ALLE GEGEVENS WORDEN'/ 
*' ON{J(·:n:s T :C N DE AN HJOOROENF :CU-: ~JEGIH-:ZE T, 'I 
*' HfT PROGRAMMA WORDT GESTOPT.'> 

1 0 3 ~5 F 0 R M A T < ' I ; E E N l.JI J Z :C 13 I N G ~{(.\ N ~~ 0 I~ 0 E N A A N G EB I~ AC H T 

1040 
1 ()~Hl 
1060 
1070 

1000 
1ll90 

11()() 

111() 
u."() 
1160 
1HHI 
1190 
1 :wo 
1 ~~60 
1 =·?ld. 
1 ~~70 
1200 

1 :?s·o 
1 ~50 () 
1:Ho 

1.:1.:~0 
1 ~5 3 () 

*IN EEN VOORGAAND ANTWOORD,'/ 
*' lfER~HAIH ttJO!~IH lH .J HET ANHJOOI~D \~AAl~ ; I GEGEVEN ~JEI~D. 1 I 
* ' J ; Hf. T V 0 fU GE M!T W 0 0 fW lol AS HET I. A A 1 ST E , [)AT l N ' I 
*' DEZE SERIE VERANDERD MOEST WORDEN.'/ . 
* ' '? : D E M 0 GE L I.JI( E A N"f W 0 0 FW E N 0 P [) E V I< fÎ A G ~~ 0 fW E N GE GE V E N • ' I 
*' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
*XXXXXXXXXXXXXXX'/ 
*' WANNEER GESTART KAN WORDEN, DRUK DAN OP RETURN. '$) 

FORMAT<' DE CONVERSATIE WORDT GESTART VOOR BLOK ; ',AB) 
FORMAT(' ER WORDT GESTART MET HET VULLEN VAN BLOK : ',AB> 
FOI~MAr< 1 INTEI~I~IJF'T;') 

FORMAT<' !HER VOUH DE LJ.STING VAN ALLE GEGEVENS TOT AAN HEl 
* ONDEI~HAVIGE ANHJOOl~D' > 

FORMAT<' DAT WAREN DE GEGEVENS, DIE AL GETEST ZIJN.') 
F 0 I~ t1A T< ' H I E I~ V 0 l. GE N D E G E lH-: V E N ~3 tJ I T HE T 0 N DE I~ lf A V I GE l3 L 0 ~( , ' I 

*' DEZE ZIJN NOG NIET GETEST'> 
FORMAT<' ER WORDT VERDERGEGAAN OP DE PLAATS,'/ 

*' WAAR HET SPECIALE ANTWOORD GEGEVEN WERD'> 
F 0 I~ ~l A r < 1 HE T B l. N{ I S G r-: IJ U U). ' > 
FOf::r1AT <' ALS ll EEN PUNT INTYPT, Df.tN WOfWT HET PF~OGRMlMA GE~>TOf···r') 

FOI~MAT < ' DE VA lU ABELEN Z :C.JN GETEST' > 
FORMAT(' ',J.~,'; 'S) 
FORMAT<' ANTWOORD NIET BEGREPEN') 
f"O!~f1f.t"f <' HTAfn REAL ·r IME') 
FO!~f1AT <I ~5 > 
FORMAT<' WELK ANTWOORD l-111.1 tJ VERANDEREN? '$) 
F 0 I~ MA T ( ' N 0 G EEN I~ EGEl. V E :~A N DE lH:: N '? <.JIN > ' ~n 
F 0 f;: M f.t T < ' I r-1 W E l.l( E F I L. E N 0 E l E t~ D E Atn W 0 0 R D E I~ f( 0 m: N T E S T Afl N':' ' I 

* 1 I{ r: T I N G E T Y P T E r·, 0 E T E I~ Z 0 IJ I T Z I E i·H N A At1. IM T ; 1 ' ~~ > 
F 0 f;: f'\ f.tl < :Hl H ) 
F 0 fUl î-1 1 < ' I S n it"f EEN 0 lJ DE 0 F N J ElHJ E F l L E ? ( 0 IN ) ' $ > 
F 0 I~ f1 tl T< ' l. I S T I N G V A N 1\ t.U: V R MiE N EN A N HJ 0 0 lW EN'?< .JIN > ' ~n 
F 0 !·: l·î (\ T < ' ~~ ll. T U [) E HE l. E A I~ ·r ~J 0 0 f~ DE N F IL E 0 NV E f~ t\ N D E r~ D L A ·r E N? 

* (.JIN> '~n 
F 0 f~ ~H1 T < ' I. I S T l N G B L 0 f( ? ( J I N > ' ~~ ) 
F 0 R t1 fl T < ' I E E; V E :~ A N D E t~ (·: N'?< . J I N ) 1 ·n I 

I 

,....._..~.....,...,~~"''"'!''W.,.,.'' ~" . ._.,...,.,..,,,r . ..___.r."""·....".......,..·-···-~~",_, . .,.~.-<""'·"·~-~"-·r "S• .. -• ..,.".,......"..~..,,. •.. "...,.,_ .. ~ .... .....,.,. •• , ·.····-··· -~-~~-- •... j 
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1340 FORMAT<' VANAF OF OP EEN BEPAALDE REGEL?CVAIOP> '$) 
13 ~50 F 0 !Hl A T < ' EER !HE REGEl. , I) IE IJ W I l. T V E :~ANI) EI~ EN'? ' $ ) 
1360 FORMAT<' ALS U WILT STOPPEN, TYP DAN EEN PUNT EN ORliK OP RETURN;'; 

*'ALS IJ WILT VEIWERIJAAN, DI~IH( IMN OP l~ETIJHN '$) 
1370 FORMAT<' WILT U NU NOG IETS VERANDEREN?CJIN)'I 

* ' ALS U ; .J I N T Y P T H 0 1:;: lH ~H-: E 1:;: VAN V 0 ::;; EN AF A A N 13 EG 0 N NE N ' I 
*' MET OE CONVERSATIE! '$) 

1380 FOI~MAT<' WILT U ECHT BTOF'PEN'?<.JIN> '$) 
1410 FORMAT(' ',I4,'; ',32A1> 
1411 FORMAT<'+',J2A1> 
1412 FORMAT(' ',I4,'; ',5AB,$) 
1413 FORMAT<' ',5A8) 
1 4 1 ~·, F 0 fm f.1 ·r < ' ' , I 4 , ' ; ' , 5 A 0 > 
1430 FORMAT<' OUDE ANTWOORD; 'I' ',32A1,1,' NIEUWE ANTWOORD;') 
1431 FORMATC32A1> 
1 4 4 0 F 0 f< M~ T < ' 0 U 0 E A N HJ 0 0 FW ; ' I ' ' , l 4 , ' ; ' , 3 2 A :1. , I , ' N l E ll W E A NT W 0 0 FW ; ' I 

*' ',I'u': ',!n 
1 4 5 0 F 0 !U1 A 1 < ' 0 U 0 E A N T W 0 0 R [) ; './ ' ' , l" 4 , ' ; ' , ~~ :? A 1 > 
1460 FORMAT<' BTATUSRECORI):'I' 'r6A4> 
1461 FORMATC6A4,BX> 
1490 FORMATC4A1,28X> 
1550 FOfU\A"f(' ',AB> 
1630 FORMATC56A1) 
1650 FORMATC9Xri4,X,J"4,14X> 
1660 FORMATCAB,X,I4,X,I4,2X,AB,4X> 
1670 FORMATC18X.J4,10X> 
1680 FORMATCAB,X,A3,X,I4,10X> 
1690 FORMATCJ4,28X) 
1700 FORMATC4X,I4,4X,I4> 
1710 FORMATCA1,3X,I4,A1,3X,I4) 
1720 FORMATCAB,24X> 
1730 FORMATCA8rXrA0,15X> 
1740 FOfmr~TC' OUDE ANTWOOra>; ',4A:J.,' NIEUWE ANTWOORD;'$) 
1741 FORMATC4A1) 
1770 FORMAT<' OUDE ANTWOORO',I4,'; ',4A1) 
1700 FORMAT<' OUDE ANTWOORD',I4,': ',4A1,1,' NIEUWE ANTHOORD', 

1B10 
HIElO 
1B90 

1900 
1910 
1920 

19:Hl 
1 'l /,() 
19 ~:.0 
1960 
1970 
1 (10() 
19S'O 
200() 
20 Hl 
~! () :~ () 
2o:~o 

20-40 
:,~ 0 ~j (I 

:n:4,'; '1:) 
FORt1ATC'+' ,ttAl> 
r 0 !H1 A ·r < ' GE V fU'. AG D l·t 0 FW T ; [) E NA A t1 V A N E E N V MH M~· E L E U I T f:. L 0 •< 
F 0 I~ t'lA T ( ' G (-: V ::;; A A G D l·J 0 1\ lH : I) E N A Ar1 t; A N E E N V f"U A 13 E !. E V 0 0 1:;: 

* BEREKENING liiT DLOK R'l' EN DE NA~M VAN EEN VARIADELE MET 
* n::n~n fHlAAL U I T BLO~{ 1:;:, 'I' GESCHEIDEN 1)001:;: EEN HOMt'lA' > 

FORMAT<' 0 ~GEEN SATERFILE, 1 ~WEL SATERFILE'> 

* 

F 0 l~ tM T < ' t3 EEN r 0 El. I C H T I N G BES C H HO?. A A:;: ' > 
FORMAT<' BODE DIAGRAM~ 1, TIJDRESPONSIE~ 2, POLAIR 

IHAG!\Af1 
FO!~HA·r (' 
FOI~tMTC' 

FOf::t1AT (' 
f-"OI\t1AT<' 
F 0 f:: 1•1 A T ( ' 
f-"O!\t1AT(' 
FOf~t·1Al <' 
FOI\t1AH' 
F Of~ f1A TC ' 
F 0 l\ (·1 A T ( I 

F Of::t1AT ( ' 
FO!~t-lf.-tT(' 

r o ~~ M~ ·r < • 

:: :5 1 ) 

8LOKSP=1, TRAPSP~2,') 

GEEN==O, Bl.O~{SP==1, n:;;APSP==2, ') 
GEEN==O, ') 
lH·: [~ N :: () , ' > 
GEEN==O,' > 
GEEN==(), FFT==l,') 
BV; NAAMC1,6000)fMISJ') 
BV; NAAM,AIDC2)') 
f"OUT~ INTEGER NIET HERKEND.') 
FOUT; EER!HE ~{Al:;;MnEI\ f10ET EEN U·:rn-:1:;: ZI.JN.' > 
r OUT: Hf\AIUE. ' ) 
FOUT; ~{0fH1A.' > 
f"Otn: EEWIEDEN.') 

R, > 

~~()(,() FOlHlA T < ' f-" 0 U r : V A lU A B El. E }( 0 M T N I E T I N V A lU A 13 El. E N L:CJ S T V 0 0 R • ' ) 
2070 FOfmf.1T <' f"OUT: BEMONSTERINTERVAL ONGELIJK.'> -
~~ono F o lx t·l r~ r < • FOUT; fH lH f•lUf1 OF f·1AX I Mtm OVEI\!:ICHIH-:IJEN. ') 
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2090 FORMAT<' FOUT: VERKEERDE OF DUBBELE REFERENTIE.'> 
2100 FORMAT<' FOUT; DE EEI~STE VAIHAI?.ELE IN HET VOLGEND ANTWOOIW' I 

*' KOMT NllT IN DE l.IJST VAN MEETGROOTHEDEN UIT BLOK :I VOOR,'/ 
*' OF ER IS VAN DEZE VARIABELE GEEN REFERENTIE BEKEND <Bl.OK R).') 

2110 FORMAT<' FOUT; DE TWEEDE VARIABELE IN HET VOLGEND ANTWOORD'/ 
*' ~{OMT NIET IN DE LIJST VAN STIJIJRG!~OOTHEDEN UIT 1?-l.O.{ :I VOO!~,'/ 
* ' 0 F E f:: I S VAN- [) E 7. [ V MU AB E l. E GE E N F~ E F E RE NT l E r·. Ef( E lW < B L 0 •< ro • ' ) 

~~1:.!0 FOI~tMT<' FOIJT: DE VAIUABELE IN HET VOLGEND ANT\4001~0 .{OMT NIET 
* IN DE VARIABELENLIJST'/ 
* ' U I l B L 0 I( : I V 0 0 f~ , 0 F ER IS VAN [) E 7. E VAR I A EH: u: GEEN RE FE f~ ENT IE 
* BE.< END (BLO~( ~~) • ') 

2130 FORMAT<' FOUT: VARIABELE STAAT NIET IN DE LIJST VAN 
* STUURGROOTHEDEN OF SETPOINTS .') 

2lft0 FOF~MA"f(' FOUT: SPATIE.'>· 
21~)0 FOl~l1AT<' f-"OUT: GEfHDDC·:LDE+AMF'l.:ClïJI)E BUITEN !~ANGE' > 
2160 FOf{(<lAT<' FOUT: BUiON~rfEfUNH~r-:VAL MOET VEELVOUD VAN 0.02 ZLJN') 
2170 FORMAT<' FOUT: VAIUABELE .{OfH HJEE .{EEI~ VOOR IN IHT BLO.{'> 

END 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
; DE ZE !JUI3l~OU T HlE!) ZOI~GEN V OOI~ DE IN TERRUF'TVEI~\H-:R~U NG lH ,J HET 
; CONVERSATIEPROGRAMMA, ~EHORENDE BI.J HET PROGRAMMA VOOR REAL-TIME 
; E X P E I~ I (·~ E N T E l. E t1 0 D E L B E !=' A l. { N G • 
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 
7 

;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
; DE ZE ~:ilm :~ 0 lJ T I N !-: ZE T I) r-: Tl~ At=· U I T 
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

INT:: 

. 
7 

.MCALL tlJO$S,A~nx~;~;.sETF$S 

lH 0 !~ !3 tt I 0 • A TA , U~) 7 7 "; r 7 -Om L 0 ~< N 0 > 
fnH f"C 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
; NAAR DEZE mmi~OU T :C NE l·JOI~IH IH-::-iPI~ONGEN IN GEVAL VAN 
; E E N 0 N S 0 L l. I C I ·r E D C H (.l f~ A C 1 E f~ 
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . , 
DLOKNO: SETFSS ff4 

IHCI3 <SP> 7 U200 
CI1P <HP> .tt~~ 
IHH-: 1$ 
TST <SP>+ 
.JSR PC, EIWIT 
EH~ 6$ 

1$: CMF' <SP),H14 
BNE :?$ 
rsr <m=->+ 
,J S f~ P C r l. l .J NP f~ 
BI~ 6 ~~ 

2$: CMP <SP),H13 
1?. NC~ :5 ~~ 
TST <HF')+ 
JSR F'CrN06 
BR 6$ 

3$: CMP <SP>,H20 
BNE 4<.1; 
rsr <SP>+ 
.JSf~ PC, NO~) 
BR 6'~ 

4$: CM,P <SP>,U:? 
IHH-: ~H 

TST <SP>+ 
.JS!~ t='C, NO't 

~H: CMF' < !)F' > +, U2't 
P.Nt. 61> 
.JSI~ PC, N0:5 

(, ~; : A G T >: ~; ~; 
.END 
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C.3 PREMS 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ... 
C DIT IS m:r ORGANISATIEF'l~OGl~AMt1A 
C VAN HET f·•f::OGf~M1MA VOOR f;:E AL-T HlE E XPE RI ME N"f EL E t~ODE l. BEF'AL ING. 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DOUBLE PRECISION VARIAB<~4>,EENHEDC44>,REFER<44) 
OlMENSION MNULPTC44),MEENPTC44),IREFERC44),INFOSG<22,14), 

*INFOBR<44,4),IPRESE<B>,IKEUZEC4) 
DIMENSION :CNFSGC14>,ZENDSGC7>,INFIR<44>,ZENDIRC22> 
OlMENSJON MONSTR(44),VANGSTC22),MONC44> 
OlMENSION TIKKENC2>,ITIKKEC4) 
COt~t·,ON/DE:rn 1/VAFUAE!o, MNlJLPT, MEENPT, EENI·IED, REFEF~, If~EFEr{, 

~:I N F 0 H G , I N F 0 13 !~ , I P 1;: f·: ~H: , :0( E IJ Z E 
COMMON/COM2/MONGTR 
E lW I V Al. EN C E < I N F ·c lH 1 > , ZEN lH lH 1 > > 
l:tHJlVALENCE < INFSG ( 1.), 7.ENO~>G C 1.)) 

E lW I V A l. E N C E < V A N G B r C .t > , t1 0 N < 1 > ) 
EQUJVALENCE <ITIKKE<1.),TIKKEN<1>> 
UJNPI~M=='t 
NUl·\ MER== 0 
ICOUNT=O 
lBMAX=:(} 
I Ft1 A X :: 0 

- CALL AGGIGN<LUNPRM,'TT7;') 
- CALL UHLN <f.d 
- CAI.L. f·:ACT < 6, l > 
- C A l.l. \U\I Hl~ < 1 > 
- CAl..l. CLf::EF < l > 

I) 0 .t {) .J :: t , 't lt 
INFIR<J>~IREFER(J) 

10 CONTINUE 
~~r~JTE: < l.lJNPF:t1, =·!0) NlJt·\~\Ef~ 

20 FORMAT<' ZEND:',t2> 
- CALL SNOPAR<22,ZENOIR,6,2) 
- CA U. l~ A I T F l~ ( 2 ) 
- CAI.L CU~EF en 



---------~---- --

DO 40 NUMMER~1.22 
- CAL L lM I T ( t 1 2 1 I I)!) > 

DO :z.o .1== 1., 14 
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IN F S G < .J > ==IN F 0 ::; G < N IHHl E ~~ 1 .J ) 
~w cot-n 1 NU!: 

~lf~J-rE<LU~!Pf~t·\,20) NUMMEr~ 

- CAU. BNDF'AI~ ( ï I ZEND~313 7 .sI:~) 
CAI.L l-IAI"rrr~<2> 
CAU. CL:~: Er< 2 > 

lsO CONTINUE 
.J:: 0 

21.0 CONTINUE 
I F <.J • GE. 2:n c-;o·r o 300 
,J::,J-1-·1 

I F 0 F~ E F H: LlfU • E Cl. 0 ) G 0 T 0 21. 0 
1?. C·: t1 M I N == F l. 0 A T ( I N F 0 !-3 G ( .J , 2 > ) I F l. 0 A T ( I N F 0 S IJ ( .J , :5 ) ) 
[) 0 2 ~~ 0 .I== :1. , =-? 2 
.m•=J+:~2 
IF <H:E:fTF:<.trn. Etl. o> c-;o·ro 220 
B C·: t·~ 11 IN== A t·l IN .t ( 1?. C-: 11 MI N 1 F l. 0 AT ( IN F 0 ~3 G ( .J , 2 ) ) I F l. 0 AT < IN F 0 S G ( .J 1 :5 > ) ) 

:?.20 CONTINUE 
~~:50 CONTINUE 

GGD:-"f::Et·lMIN 
TELLEI~==.t. 

240 CONTINUE 
,J::I) 

2~)0 CONT l NlJE 
IF CJ .GE. 22) G010 270 
,)::,)+ 1 
JF<== jo{·:-~ 2 
lF <H:Ern~<.m> .[tl. 0) GOTO 250 
IF <AMOD<FLOAT<INFOSG<J~2))1FLOAT<INFOSG(.J73)),GGD>.NE.0) GOTO 26( 
GOTO 2~')0 

260 CONTINUE 
TEl.l.El~==TELLE:~+ t. 
GGD~DEMMlNITELLER 
IF ( 13131) • lH. 0. D:U GOTO ~~ft() 

GGD==O. 02 
:~70 CONTINUE 

WRITE<LUNPRM,275) GGD 
:~ n5 r: o R t1 fi r < 7 G G D == I , r: 1 o . :n 

GOTO :HO 
:5 0 0 C 0 N T I NU E 

l·J R 1 ·r E < l. ll I·! P f~ r~ , :~. 0 ~:, ) 
:HJ~:i FOl~t·lAT<' El~ IB GEEN !JIGriAAL' > 

c-;o-ro 7oo 
:5.t 0 C 0 NT I NU C·: 

l Hf~== 0 
IMN==O 



340 

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

I SC==O 
I TC==D 
CONTINUE 
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IF <GGD .LE. 60.) GOlO 330 
1MN==IMN+1 
G G D :: G G [) -- 6 0 • 
GOTO :5~!0 

CONTINUE 
ITC~IFIXCGGD*50.) 

CONTINUE 
... 

IF CllC .LT. 50) GOTO 350 
I TC== I iC··-~50 
J.SC==lSC+:J. 
GOTO 31,0 

350 CONllNlJE 
IF <ISC .LT. t'>C)) GOTO 360 
ISC==ISC-60 
IMN==lMN+1 
GOTO :5~50 

360 CON"f J NUE 
IF <IMN .LT. 60> GOTO ~~70 

I C1 N == I f1 N -- 6 0 
I H f;: == I H R + 1 
GOTO :~60 

:~70 CON"fiNlJE 
I T:OO<C < 1 > ==Till~ 
11 r •o( [ < =-! > == 1 r·1 N 
I i I .( •< E < :5 > == I S C 
>: ·r 1•oo: < 4 > == IT c 
lHO" T [ < l. U t·!r' fm , :f, 8 0 ) l H R , H1 N , I S C , l T C 

380 FORMAT<' ZEND DE BEMONSTERFREQUENTIE NAAR DE !.SI~ 
~ UH~:: ' , I 2 , ' lt1 N '"" ' , I 2 , ' l SC:: 7 

, I;! , ' I TC:: 7 
, I 2 ) 

-CAL!. \MIT <11 :n 
- CALL SNDPAFU :.! , T HO<EN, 6, :n 
- CALL \~AITFI~(2) 

- CAL L C Lf~ [ F ( ~? ) 
I S 0 11 A X :: D 
() 0 :1.9 0 J :: 1 ' =-? 2 
ISGMAX=MAXO<ISGMAX,INFOSG(J,;.?)) 
IS G (1 A X== MA X 0 < :CS G t1 f' X , IN F 0 S G < .J ,. 9 > > 

:~90 CONTINUE 
.( G V :: I B G t1 A X 
l"f El.:: 1 
.J:: ()' 

"00 CONTINUE 
.J :: .J .... t 
IF Ll • en. =-?2 > GOTO '~30 
I F ( I N F 0 ~-313 ( J , :n . E q • 0 ) G 0 T 0 tt.t 0 
l F < f1 0 D 0( C·l V , I N F 0 B G ( .J , 2 ) ) • N E • 0 ) G 0 T 0 " 2 0 

1,10 CONTINUE 
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lF O:NFOSG(.J,CJ) .Hl. 0) GOTO ~00 

IF < MOD < ~{GV, INFOSG < ;J, 9 >) • NE. 0 > GOTO 4~:0 

GO"fO 400 
't20 CONTINUE 

J:"fEL=I"fEL+l 
f(I3V== I SGf1AX *I TEL 
,I:: 0 
GOTO 400 

4 :~0 CONTI NliE 
Wf\ J. T [ < l.UNF'f~M, 4 3~"1) ~(GV 

435 FORMAT<' KGV=',I6) 
IFMAX=KGV/IFIX<GGO) 
IF <AMODCFLOATCKGV>,GGO> .NE. 0) IFMAX=IFMAX+1 
I Bf1AX== I FMAX/2 
W ru i E C l. U N f' f~ ~1 , 4 3 7 > 1 F M A X , 1(?, N A X 

437 FORMAT<' IFMAX=',I6,' IBMAX=',I6) 
500 CONTINUE 

- CALL RREA0<22rVANGST,6,3) 
- CAl.l. I-IA I TF I~ <:5> 
- c A u. c: ua: r <:~ > 

I) 0 ~'5 () ~) ,J :: 1 , ft lt 

f'\ONSH: < J > ==MON <.I> 
50~5 CONTINUE 

~IRlTE <LUNPR~1, 507) 0\0NHTF::<.J), .J=:I., 44 > 
507 FORMAT(' ',11I5,/,' ',11I5,/,' ',11!5,/,' ',1115) 

- C A L L f~ E ~lU E S <F~ A[) ~-, Cl ( ' T LJD ' > , , UH» 
I COUN T == :C COUN T + 1 

- l F ( l C 0 U N "f • E tl • 1 B f1 A X ) CAl. L I~ [ tlll ES ( f\ f\ [I~:; 0 ( ' P. E EL. D ' ) , , 1 DH ) 
:CF < ICOUNT • t.T. IFt1AX) GOTO 520 
ICOUHT=·:O 

- CAL l. f;:E OUE S <f~AD50 ( 'F RE tl' ) , , I DS > 
520 CONTHWE 

- CAL.L CLREF <:~4, HH» 
- lF <:(1)~3 • NE. 2 > GOTO 600 

WRITE<LUNF'Rf'\,530> 
530 FORMAT<' ER WORDT NU EEN SIGNAAL GEWIJZIGD'> 
C============================================================== 
C •tiER KAN OE ORGANISATIE PLAATSVINDEN VAN HET ZENDEN VAN EEN 
C 13 E lH .J Z I G I) S I G N A (\ l. N A t; :;: D E UH • 
C DAN MOETEN OOK OE WAAROEN VAN GGD EN KGV AANGEPAST WORDEN. 

600 CONTINUE 
- CAl.t. Cl.I~EF < 3~S, I I)B) 
-IF <IDB .NE. :n GOTO ~'iOO 

70() CONTINUE 
- CM.L f::CflN (t" 1.) 
...". C A l.l. l·J A I T F ~~ ( 1 ) 

Cf\!. L CL REF < 1. > 
STOF' 
[N[) 
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0.4 SAMPLE 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DIT PROGRAMMA DIENT OP DE LSI-11 GEDRAAID TE WORDEN EN BEHOORT 
C Bl.l HET f'fWGf·:MH\A VOOf~ RF M. ·- T If1E EXPE R 1 ME NT EI. E MODEL BE PAL J NG. 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S lm R 0 ll T I NE "f A ~a< :!. 
OlMENSJON VANGIRC22>rlNFIR<~4),VANGSG<7>,INFSGC1~> 
OlMENSION TIKKEN<2>,ITIKKE<~> 
OlMENSION MONSTR<~~>7SEIN<22) 
OlMENSION IREFER<4~),INFOSGC22r14) 

HHJJ VAL E N C [ < VAN CH f~ < :1. ) , I N F I R ( 1. > > 
EQUIVALENCE <VANGSG(1),INFSGC1)) 
HHJl VAL E N CE 01 0 N H H: < l > , SE I N < l > ) 
EQUIVALENCE <TH<KEN( 1) 1 ITH<KE< .t)) 
0 0 5 ~1=: 1 r ~ ~ 
MONSTl~ < .J) ==0 

5 CON"f l NlJE 
tHH'lt1 E R :: 0 

-CALL RCPARCVANGIR> 
DO 10 ,J::17't't 
lREFERCJ)::INFIR<J> 

10 CONLCNIJE 
- CM. L "f YPE < NlJM~\Er{ 1 NU~iMEr~ 1 NUMMER) 

00 2{) .J:: t t :~2 

J!<== J+ 22 
- CA U. l Y P [ < I Fa: FE R < .1 > , l f~ E FE R < .m > > 

20 C:ONTINIJ(·: 
l>O ''0 N== :1., 22 
HIJCH1ER==N 
CALL RCPAR<VANGSG> 

- Cf\ L L T Y P E ( N l.J fH1 EI~ , NU M 11 E ~~ , NU 11 rl El~ ) 
0 0 :z, 0 .J :: :1. 7 :!. " 
INFOSG ( NI.Jf1HER, ,J) ==:CNF~3G < .J) 

CALL TYPE<INFOSG<NUMMER7J)) 
=m C 0 NT :C NU E 
40 CONTINUE 

CALl. RCPAIH TUaa:rO 
I Hf~== l"f I iOO:E <:!. > 
IMN==l THO((-: < 2) 
ISC•= J1 UO<E < :n 
I Tt>= :C T :Oa< [·: < 't ) 
CALL TYPE<IHR71MN71SC,ITC) 
CALI. DEI.AY<07o,:~,l)) 

CALL Ff~E:~l < lfm 1 H\N, ISC ,l TC) 
100 CONTINUE 
C==========::=::::a::ncac::::=::===::=======::===================::======::=====::== 
C IHEI~ MOET DE l?.Ef10N~HEIUNG F'LAAH!VINDEN 
C V 0 0 RL 0 P J G H 0 fW "f HE T t, f~ f~ A Y M 0 N f:: TF~ GE V lJ L D ME T Z 0 fo1 AM~ W (, T GE T AL L. E N 

DO 110 ,J::.t 7/tlt 

1'\0NS"f F~ < J):: :1. ~'• 
- CA U. T Y F' E <fol 0 N S TIH .J > ) 

1 :1.0 CON"f H!lJE 
C==::======::::c::a::c==::=============::==::====::==========::=========::=::::=::= 

CAI.l. IJRITE<2:~,~3ETN) 

C r~ l.I. L N [) F tl 
GOT<i .UJD 
END 

i 
, ___ .., .... ,... ... ~""""'~~~~~·~:- .... ·--;'l"''f'".- .... - .. •• ...... ,1 

! 
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0.5 LINEPR 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DIT IS !lET PROGRAMMA, DAT UITVOER NAAR DE LINEPRINTER VERZORGT. 
C HET HOORT BIJ HET PROGRAMMA VOOR REAL-TIAE EXPERIMENTELE 
C M 0 D E l.l3 E F' fH. I N G • 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DOUBLE PRECISION VAIUAB < 4't>, EENHED (l,tt), REFEt::: (l,tt) 

[) l:f1 EN ~iJ 0 N M N lJ LP "f < 'i'' > , MEEN F' T ('i 4 ) 1 J:f~ E F U~ < 4 4 > 
OlMENSION INFOSG<22,14>,INFOBR<44,4),lPRESE(B),lKEUZE(4) 
OlMENSION MONSTRC44) 
COMMOH/DERTI/VARIAB,MNULPT,MEENPT,EENHED,REFER7IREFER7 

*INFOSG,INFOBR,IPRESE,IKEUZE 
COMMON/COM2/MONS"fR • 
LUNF'==.t 

- CA Ll. A5 S I G N < L U N F' , 1 L P ; ' > 
WIH TE < UJNF', :540 > 
WRITE <LUNP,320) 
tmi TE ( l.IJNP 1 :wo) 
[)0 :1.0 .J:::J.744 
lm I "f E < L ll N P , 2 0 0 ) V MU A B <.J > , N N U L P T ( J ) , ~IE E N F' T LJ > , E E N HE D < ~J> , 

*REFER<J>,IREFERCJ> 
10 CONTINUE 

\~ lU n-: < LIJN F' 1 3 'c ll ) 
WFUTE (LlJNP,:~OC)) 

\41U TE < LUNP, 3!Hl > 
[) 0 3 () J :: l. ' =~ :? 
WRI"fE CLUNP,220) <INFOSG(J7I),I=l,l.4) 

30 CONTINUE 
Wr~lTE <LUNP,:~40) 

0 0 5 () .J :: 1 1 Ij 't 
WRITE <LUNP,240> <INFOBR(J,I),I=174> 

50 CONTINUE 
Wf~UE <LllNF'7300> 
\41U n: <LIJNt=', 3{)()) 
Wf~I"f[ <LUNP1:?60) <IPREHE(.J)7.J=l.,8) 
\~ R I T E < LIJN P , ;5 0 IJ > 
t~ f~ I H: < L U NP 1 3 0 Cl > 
WRITE <LUNPr240) <IKEUZE<J),J=1,4) 
WfO.TE (l.lJNP7300) 
lmiTE <LUNP,:5:W> 
l~ r~ I T E: < 1. U N F' , :~ 0 0 > 
l·liUTE (l.UNF'12B0) <MONSTIH,J) ,.J==.t,:~2) 
WfU"f[ <LUNF'1:HJO> 
WRITE <LUNP7280> <MONS"fR(J),J~23744) 

HR:C TE < LIJNF' 1 :wo> 
W FO: "f E < L U N F' , :z, :w > 

- CAU. CLOSE < UJNP) 
200 FORMA"f<' ',A072X,l4,2X,I4,2X,A8,2X7AB72X714) 
220 FORMAT<' ',.t4:C5) 
240 FORMAl(' '7415) 
:~ 6{) F 0 :~ t1 A T ( 7 

I I 8 I 5 ) 
2 H o r o r: t·\ A 1 < ' ' , 2 2 1 ~j > 
300 FORMAT(' ') 
320 FORMAl(' ~=~~=~=~==~========~==~=======~====~=~============ 

•===~==~====~======~======================================~==') 
340 FOf::HAT < 'l') 

- EHD 
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C.6 BEELD 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DIT PROGRAMMA VERZORGT DE PRESENTATIE OP EEN BEELDSCltERM 
C VAN OE INFORMATIE. DIE OVER HET TE ONTDEKKEN PROCES IS 
C VEI~·{I~EIJEN. HET HOOIH IH.J HET PI~Ot31~AMf1A VOOR I~EAL--TIME 

C EXPERIMENTELE MODELBEPALING. 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DOlJ\?.U-: F'l~ECISION VAIUAI?.('t't) ,EENHEJ)(Itlt) ri~EFf-:1~<44) 
OlMENSION MNULPTC44),MEENPT<44>.IREFERC44) 
OlMENSION INFOSG<22,14),INFOBR<44,4),IPRESE<8>,IKElJZE<4) 
OlMENSION MONSTR<44) 
COt1r10N/[)[ f::T 1 /VM;: I AB, t·1NlJLPT, MEE NPT, E ENI1ED, f~E F ER 1 If~EFER 1 

•INFOSG,INFOBRriPRESE,IKEUZE 
COMMON/COM2/MONSTR 
LU NI?· L 0== 't 

- CAL.L M)SlGN <UJNBLD,'TT7; ') 
l~ I~ I T E < L U N l?.l.D r 1 0 ) 

10 fORMAT<' START BEELDPRESENTATIE') 
- CALL WAI"f(1(J,2) 

~JfU lE < LUNBLD, 20) 
20 FOI~MA"f(' EINDE BC·:ELDt=·t~ESENTATIE') 

- CALL CL.O~H.:<l.lJNEH.D> 

END 
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C.7 lli.Q 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DIT PI~OGRAC1f1A VEI~ZORGT DE VEI~~JEI~~UNG IN HET TI.JI)I)OfH~IN 
C VAN DE INFORMATIE, DIE OVER HET TE ONTDEKKEN PROCES VERKREGEN IS. 
C UET HOOIH IH.J HET t=·t~Of31~At1MA VOOI~ REAL··THlE EXPEIUC1ENTELE 
C f10DELBEPAI.JNG. 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DO U~LE PIH~C IS I ON VA lU A I?· Ut lt) , EE NI! EO ( '' lt) rl~ EFEIH 't lt) 

OlMENSJON ~NULPT<4~>.MEENPT<44),1REFER<44> 
DIMENSION INFOSG<22,14>,INFOBRC44,4),IPRESE<B>,IKEUZEC4) 
OlMENSION MONSTRC44) 
COM~\ON/DER"f 1 /V Af;: I AB, MNliLPT, ME ENPT, E E NHED, f~E FE f~, lREF ER, 

•INFOSG,INFOBR,IPRESE,IKEUZE 
COMMON/COM2/MONSTR 
LIJNTYI)=='t 

- CALL ASSIGN <LUNTY[), 'iT7t') 
\~lU TE< LIJNTYD, .tO) 

10 FORMAT(' START TIJDDOMEIN'> 
- CAU. ~JA I T < 1, 2) 

~mI ·rE< I. UN"f Y[), :w > 
20 FORMAT<' EINDE TIJDDOMEIN'> 

- CALL CLO~)E Cl.UN"fYD> 
EN I) 
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C.8 FREQ 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C DIT PROGRAMMA VERZORGT DE VERWERKING IN ltET FREQUENTIEDOMEIN 
C VAN OE INFORMATIE, DIE OVER HET TE ONTDEKKEN PROCES VERKREGEN IS. 
C. BET IWORT BIJ IH-:T PI~OGRM1MA VOOI~ REAL--T:U1E EXt=·ERif1ENTEU-: 
C f1 0 D E l. B E f·' fll. 1 N G • 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

0 0 U :3 U-: P RE C I S I 0 N V A lU A :3 < '' '' ) , EEN H E I) ( '' '' ) , l~ E F E !~ < '' '' ) 
{) H\ EN ~a 0 N M t,! U L F' T < -1 4 > , MEEN P T < 4 4 ) , If~ Er EFn 4 4 > 
OlMENSION INFOSGC22r14)riNFOBR<44,4),1PRESE<B>,IKEIJZEC4) 
OlMENSION MONSTR<44) 
COMMON/DERTI/VARIAB,MNULPT,MEENPT,EENHED,REFER,IREFER, 

*INFOSG,INFOBR,IPRESErlKEUZE 
COMMON/COM2/MONSTR 
LIJNFIW='t 

-CAl.l. AHSIGN <LUNFR&l, 'TT7: '> 
l~ lU TE < LU N F lW , 10 ) 

10 FORMAT<' START FREQUENTIEDOMEIN') 
-CALL HAIT (~),2) 

W lU T [ < l. U N FfW , 2 0 > 
20 FORMAT<' EINDE FREQUENTIEDOMEIN') 

- CAl.L CLO~a::<LUNFf::fl) 
EN I) 
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C.9 Het datagebied COMl 

(}l.OC.( Df.1lA 
DOUBLE PRECISION VARIAB<44),EENHED<44),REFER<44> 
IHMENtHON MNIJl.!='T<'''') ,MEENPT<4't) ,II~EFER<'t4), 

*INFOSGC22,14),INFOaRC44,4),IPRESE<B>,IKEUZE<4> 
COf1MON/DERT :c /VAl~ I Ag, f1NULP TI MEENF'T tEENliED t 

•REFER,IREFER,INFOSG,INFOBR,IPRESE,IKEUZE 
EN I) 
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C.lO Het datagebied COM2 

l\LOCt< DAlA 
DIMENSION MONSTR<44) 
COMMON/COM2/MONSlR 
END 

... 



APPENDIX D 

De variabelen en de array's, die in het programmapakket 
gebruikt worden. 

• 



NAAM TYPE DIM. TAKEN, WAARIN DE VARIABELEN EN ARRAY'S VOORKOMEN 
INFORMATIE 2 DIE DE VARIABELEN EN ARRAY'S BEVATTEN 

·A R4 l DIALOOG 
floating-point wa~rde van KREGEL 

AH ULP RB 2 DIALOOG 
twee keer acht karakters van een antwoord 

ARRAYC Ll ;?OB,4 DIALOOG 
maximaal 30B antwoorden van maximaal vier karakter~ 

ARRAYL Ll 44,32 DIALOOG 

BASIS2 R4 

BASIS3 R4 

BEMMIN R4 

·BLANKO RB 

BLANKS Ll 

ELKVER RB 

BLOKGO RB 

CIJFER Ll 

DRIE Ll 

EEN Ll 

EENRED RB 

FILONV RB 

GETEST R4 

GGD R4 

I I2 

maximaal 44 antwoorden van maximaal 32 karakters 
l DIALOOG 

floating-point waarde van de periodeduur van het 
basissignaal in blok T 

l DIALOOG 
floating-~oint waarde van het aantal bemensteringei 
per periode van het basissignaal in blok T ... 

l PR.l!:MS 
m~n~mum van de bemonsterintervallen van de maximaa: 
22 testsignalen 

l DIALOOG 
acht spaties 

32 DIALOOG 
)2 spaties 

l DIALOOG 
'T' of 'F'. •T' geeft aan dat er iets aan het 
antwoordenblok veranderd moet worden 

l DIALOOG 
blokcode: ' I' , 'R' , 'T' , 'B' , 'P' of 'K' 

4 DIALOOG 
vier integerkarakters van een antwoord 

l DIA!JOOG 
de derde parame~er in subroutine ISHOF 

l DIA!JOOG 
de eerste parameter in subroutine ISHUF 

44 DIALOOG,PREMS,LINEPR,BEELD,FR~Q,TIJD,COMl 
de eenheden, behorende bij de variabelennamen 
in VARlAB 

l DIALOOG 
'T'of'F'. 'T' geeft aan dat de antwoordenfile 
onveranderd moet blijven 

6 DIALOOLi-
per element: 'T' of 'F'. 'T' geeft aan dat het 
blok met hetzelfde nummer als he~ betreffende 
element getest is 

l PRBMS 
grootste gemene deler van de bemonsterintervallen 
van de maximaal 2L testsignalen. Tevens het 
bemonsterinterval, waarmee de L.S.I. werkt 

l DIALOOG,LIN~PR 
teller 



1BMAX 12 

ICUUNT 12 

1DS 12 

1DUM 12 

IDUMH 12 

I.FMAX I2 

!FOUT 12 

IH 12 

!HALT I2 

IHR 12 

!KEUZE I~ 

1 PR.I!:.r-'18 
getal, dat aangeeft na hoeveel tijd, uitgedrukt 
in aantal malen ~GD, de taak FH..I!:Q gestart moet 
worden 

1 PR..I!:MS 
teller, die aangeeft hoeveel tijd, uitgedrukt 
in aantal malen GGD, verstreken is sinds de laatstE 
aanroep van FREQ 

1 PREHS 
directive statusword, dat aangeeft of een vlag 
al dan niet gezet was 

1 DIALOOG 
parameter in subroutine-declarati2s 

1 DIALOOü 4 

hulpvariabele 

1 PR..I!:MS 
getal, dat aangeeft na hoeveel tijd, uitgedrukt 
in aantal malen GGD, de taak FREQ gestart moet 
worden 

1 DIALOOG 
0 of 1, 1 geeft aan dat er een integer niet herken 
werd 

1 DIALOOG 
nummer van de variabelen in blok T en B 
én recordnummer van een antwoord 

1 DIALOOG 
0 of 1, 1 geeft aan dat het programma gestopt 
moet worden 

1 PRENS , SAMPLE 
aantal uren van het bemonsterinterval, waarmee 
de L.S.I. werkt 

4 DIALOOG,PR~NS,LINEPR,BEtLD,FR..I!:Q,TIJD,COMl 
getallen, die de antwoorden uit blok K karakteri
seren 

IMAX 12 1 DIALOOG 

.· IMN I2 1 

INFIR I2 44 

I.NFOBR I2 44,4 

hoogste antwoordnummer, dat behandeld moet worden 
PR..I!:MS, SAivlPLE 
aantal minuten van het bemonsterinterval, waarmee 
de LSI werkt 
PREMS,SAMPLE 
nummer van het A/D of D/A kanaal, behorende bij 
de variabelennaam in VARlAB 
DIALOOG,PREMS,LINEPH,BEBLD,~REQ,TIJD,COMl 
vier getallen, die de berekeningswijzen voor elk 
van de maximaal 44 variabelennamen in VARlAB 
karakteriseren 

INFOSG 12 22,14 DIAI,OOG,PR~MS,SAMPLE,LINEPR,BEELD,FREQ,TIJD,COMl 
14 getallen, die de testsignalen karakteriseren 
van elk der maximaal 22 ingangsgrootheden van het 
proces 



INFSG I2 

INTEG I2 

INTRUP 12 

IP.LEK 12 

!PRES~ I2 

I~C 12 

IR.I!:CVH 12 

IREFER 12 

12 

ISC I2 

ISGM.AX I2 

ITC I2 

IT.I!.;.L 12 

ITH I2 

ITIKKE I2 

IVAR I2 

IVOL I2 

IW I2 

J 12 

14 PREMS,SAMFLE 
14 getallen, die 1 testsignaal karakteriseren 

2 DIALOOG 
twee grenswaarden van een test 

1 DIALOOG 
'T' of 'F'. '~'geeft aan dat er een 'ctrl T', 
1 ctrl B', 'ctrl P' of 'ctrl K' als interrupt 
is gegeven 

1 .DIA.LüUG 
vraagnummer bij het testen van blok B en blok T 

8 .LHA.LOUG, PR~Iv!S, .iJI.NEPH, BEE.LD, l<'RJ!.;Q, TIJ i>, GU!Yll 
getallen, die de antwoorden uit blok P karakteriser 

1 DIALOOG .. 
recordnummer in de antwoordenfile 

1 DIALOoG 
recordnummer in de vragenfile 

44 DIALOOG, PR1!:1v1S, SAMPL.I!.;, B~ELD, l''RJ!.;Q, TIJD, LI.N~PR, CO.Ml 
referentienummers, behorende bij de variabelen
namen in VARlAB 

1 DIAJ.JOUG 
antwoordnummer binnen een blok 

1 PR~J.VlS , ~AlYlPL.!!: 
aantal seconden van.het bemonsterinterval, waarmee 
de LSI werkt 

1 PREMS 
maximum van de periodeduren van de testsignalen 

1 PREiviS , SAMPL~ 
aantal kloktikken t=aantal malen u.02 sec.; van het 
bemonsterinterval, waarmee de LSI werkt 

1 PR~MS 
teller, die aangeeft hoeveel keer ISGMAX gelijk 
is aan KGV 

1 DIALOOG 
hulpvariabele 

1 PREMS,SAMPLE 
bemonsterinterval 

1 DIALOOG 
variabelennummer in het testen van blok B en blok T 

1 DIALOOG 
0 of 1, 1 geeft aan dat het laatste mogelijke 
antwoord in het betreffende blok gegeven is 

1 DIALOOG 
identificatie-parameter 

1 DIAJ.JOOG, PREMS, SAJ\1PLE, 1INEPR 
teller 



JANEE R8 

JBLOK I2 

JBLKNO I2 

JR I2 

JREC I2 

JRECVR ~2 

KGV I2 

KREC I2 

KRECTE I2 

KRECVR I2 

KREGEL I2 

KRV I2 

LELKNO I2 

LBLOK I2 

LETTER Ll 

LR I2 

LREC I2 

· LR~C'rE I2 

LRECVR I2 

1 DIALOOG 
'J' of 'N' als antwoord op een organisatievraag 

1 DIALOOG 
bloknummer 

1 DIALOOG 
bloknummer 

1 PREMS 
teller 

1 DIALOOG 
recordnummer in de antwoordenfile, aantal records 
v66r het onderhavige blok 

1 DIALOOG 
recordnu~r in de vragenfile, aantal records 
v66r het onderhavige blok 

1 PREMS 
kleinste gemene veelvoud van de periodeduren van d 
testsignalen; geeft aan met welke frequentie 
de taken FREQ en BEELD gestart moeten worden 

1 DIALOOG 
recordnummer in de antwoordenfile 

1 DIALOOG 
recordnummer in de testenfile 

1 DIALOOG 
recordnummer in de vragenfile 

1 DIALOOG 
antwoordnummer binnen een blok 

1 DIALOOG 
recordnummer in de vragenfile 

1 DIALOOG 
bloknummer 

1 DIALOOG 
bloknummer 

32 DIALOOG 
32 karakters van een antwoord 

1 DIALOOG 
aantal records in de voorgaande blokken van de 
antwoordenfile tesamen 

1 DIALOOG 
aantal records in de voorgaande blokken van de 
antwoordenfile tesamen 

l DIALOOG 
aantal records in de voorgaande blokken van de 
testenfile tesamen 

1 DIALOOG 
aantal records in de voorgaande blokken van de 
vragenfile tesamen 



LRV 12 

LUN I2 

LUNA I2 

LUNBLD I2 

LUN.E'RQ I2 

LUNP I2 

LUNPRM I2 

LUNT I2 

LUNTYD I2 

LUNV I2 

M I2 

MANSOM I2 

MANTWO I2 

MEENPT I2 

MH I2 

MINEEN I2 

MNULPT I2 

MON I2 

1 1HA100G 
aantal records in de voorgaande blokken van de 
~ragenfile tesamen 

1 DIALOOG 
logical unit number van de terminal, waarop 
gewerkt wordt 

1 JJIALUOG 
logical unit number van de antwoordenfile 

1 Bl!:ELD 
logical unit number van de terminal, waar de 
uitvoer van de ~aak BEELD naartoe gaat 

1 ~'REQ 
logical unit number van de terminal, waar de 
uitvoer van de taak FREQ naartoe gaat 

l LINEPR 
logical unit number van de terminal, waar de 
uitvoer van de taak LINEPR naartoe gaat 

1 PREM.S 
logical unit number van de terminal, waar de 
uitvoer van de taak PR.l!:NS naartoe gaat 

1 J.)IALOOG 
logical unit number van de testenfile 

1 TIJD 
logical unit number van de terminal, waar de 
uitvoer van de taak TIJD naartoe gaat 

1 DIALOOG 
logical unit number van de vragenfile 

·1 DIALOOG 
antwoordnummer binnen een blok 

1 J)IA100G 
totaal aantal records in de antwoordenfile 

6 DIALOOG 
maximum aantal antwoorden in elk der 6 blokken 

44 DIALOOG,PRl!:MS,LINEPR,BEELD,FREQ,TIJD,COMl 
eenpuntswaarden, behorende bij de variabelen
namen in VARlAB 

1 DIALOOG 
variabelennummer bij het testen van blok R 

1 DIALOOG 
nummer van het laatste array-element dat gevuld 
moet worden met spaties 

44 DIALOOG,PREMS,LINEPR,HEELD,FREQ,TIJD,COMl 
eenpuntswaarden, behorende bij de variabelen
namen uit VARlAB 

44 PREMS 
laatstgemeten waarden van de in- en uitgangs
grootheden van het proces 



MONSTR I2 

MTESOM I2 

MTEST I2 

MVRAAG I2 

MVRSOM I2 

N I2 

NAAR I2 

NUMI"lER I2 

OUDNIW R8 

REFER R8 

SEIN R4 

SUPER2 R4 

SUPER3 R4 

TELLER R4 

TEST Ll 

TIKKEN R4 

TOT I2 

44 PREMS,SAMPLE,LINEPR,BEELD,FREQ,TIJD,COMl 
laatstgemeten waarden van de in- en uitgangs
g~oothëden van het proces 

1 DIALOOG 
totaal aantal records in de testenfile 

6 DIALOOG 
aantal benodigde testen per blok 

6 DIALOOG 
aantal vragen per blok 

l DIALOOG 
totaal aantal records in de vragenfile 

1 DIALOOG 
nummer van•het array-element, waar het betreffende 
array-element naartoe geschoven moet worden 
SAMPLE 
teller 

1 DIALOOG 
nummer van het array-element, waar het eerste 
te verschuiven array-element naartoe geschoven 
moet worden 

1 PREMS,SAMPLE 
teller, die het testsignaal aangeeft, waarvan 
de informatie overgezonden wordt 

1 DIALOOG 
'0' of 'N'; geeft aan of er sprake is van een 
oude of nieuwe antwoordenfile 

44 DIALOOG,PREMS,LINEPR,BEELD,FREQ,TIJD,cOMl 
referenties van de variabelennamen in VAHIAB 

22 SAMPLE 
de 44 laatstgemeten waarden (integers; van de 
in- en uitgangsgrootheden van het proce~ 

1 DIALOOG 
floating-point waarde van de periodeduur van 
het superpositiesignaal in blok T 

1 DIALOOG 
floating-point waarde van het aantal bemonsteringen 
per periode van het superpositiesignaal in blok T 

1 PREMS 

56 

2 

1 

teller, die aangeeft hoeveel keer GGD gelijk is 
aan BEMlvlJN 
DIALOOG 
56 karakters van een test 
PREMS , SAJ.\1PLE 
bemonsterinterval 
DIALOOG 
nummer van het laatste array-element, dat verscheve 
moet worden 



TWEE Ll 

TWYZIG R4 

VAN I2 

VANGIR R4 

VANGSG R4 

VANGS1' R4 

VAOP R8 

VARIAB R8 

VARTES R8 

VHULP R8 

VIER Ll 

WATFIL R8 

y R4 

ZENDIR R4 

ZENDSG R4 

1 DIALOOG 
de tweede parameter in de subroutine ISHUF 

1 DIALOOG 
'T' of 'F', 'T' geeft aan dat er een •ctrl T' 
als interrupt is gegeven 

1 DIALOOG 
nummer van het eerste array-element, dat verschovez 
moet worden 

22 SAMPLE 
nummer van het D/A of A/D kanaal behorende 
bij de variabelennamen in VARIAB 

7 SAMPLE 
14 integer~, die 1 testsignaal karakteriseren 

22 PREIJlS 
ae 44 laatstgemeten integer-waarden van de 
in- ~n uitgangsgrootheden van het proces 

1 DIALOOG 
'VA' of 'OP', geeft aan of er veranderingen vanaf 
of op een bepaald antwoordnummer in een blok 
moeten plaatsvinden 

44 DIALOOG,PREMS,LINEPR,BEELD,FREQ,TIJD,COMl 
variabelennamen, verkregen in blok I 

44 DIALOOG 
maximaal 44 variabelennamen, verkregen in blok R 

5 DIALOOG 
vijf keer acht karakters van een vraag 

1 DIALOOG 
vierde parameter in de subroutine ISHUF 

3 DIALOOG 
naam van de antwoordenfile 

1 DIALOOG 
floating-point vlaarde van het antwoordnummer 
binnen een blok 

22 PREMS 
nummers van de D/A of A/D kanalen behorende bij 
de variabelennamen in VARlAB 

7 PREMS 
14 integer-getallen, die 1 testsignaal karakteriseJ 



APPENDIX E 

De VRAGENfile 
(36 records lang; elk record kan maximaal 40 karakters bevatten) 

blok recordnummer inhoud 

I 1 MEETGROOTHEDEN 
2 STUURGROOTHEDEN 
3 SETPOINTS 

R 4 VARIABELEN MET TESTSIGNALEN 
5 VARIABELEN VOOR BEREKENINGEN 

T 6 TYPE BASISSIGNAAL 
7 PERIODEDUUR (SEC) 
8 AANTAL BEMONSTERINGEN PER PERIODE 
9 AANTAL INSLINGERPERIODEN 

10 MAXIMUH AANTÁL PERIODEN 
11 AMPLITUDE (% RANGE) 
12 GEMIDDELDE (% RANGE) 
13 TYPE SUPERPOSITIESIGNAAL 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

B 20 TIJDDOMEIN 
21 DRIFTCORRECTIE 
22 LINEARISERINGSALGORITHME 
23 FILTERING 
24 FREQUENTIEDOMEIN 
25 I REKENMETHODE 

p 26 TIJDRESPONSIE: WEERGAVE IEDERE N PUNTEN 
27 TIJDRESPONSIE: UITVERGROTEN VAN PUNT 
28 TOT PUNT 
29 ~U NIMALE FREQUENTIE V.H. POLAIR DIAGRAM 
30 ~UXIMALE FREQUENTIE V.H. POLAIR DIAGRAM 
31 MINIMALE FREQUENTIE V.H. BODE DIAGRAM 
32 MAXIMALE FREQUENTIE V.H. BODE DIAGRAM 
33 SATERFILE 

K 34 TIJDDOHEIN 
35 FREQUENTIEDOMEIN 
36 PRESENTATIEVORM 



APPENDIX F 
De TESTENfile 
(24 recerds lang; elk record kan maximaal 56 karakters bevatten) 

blok recordnummer inhoud 

I 1 NAAM ( •••• , •••• )[EENHEDENJ/ABCDEFGHIJKLHNOPQ.RSTUVWXYZ 

R 2 NAAM ,NAAM ( .... ) 
T 3 G 'tK 9 

4 G 1K 9999 
5 G 1K 9999 
6 G OK 9999 
7 G 1K 9999 
8 G OK 50 
9 G OK 100 

B 10 G OK 9 
11 G OK 9 
12 G OK 9 
13 G OK 9 

p 14 G 1 
15 G 0 
16 V 
17 G 0 
18 V 
19 G 0 
20 V 
21 G OK 1 

K 22 NAAM 
23 NAAM ,NAAM 
24 IG 1K 3 
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