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HETMAKEN VAN GRAFIEKEN OP DE CALCOMP PLOTTER
MET BEHULP VAN DE PROCEDURE PLOT
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Nota'svan het Instituut zijn inprincipe internecommunicatiemiddelen,dusgeenofficiële publikaties.
Hun inhoud varieert sterk enkan zowel betrekking hebbenop een
eenvoudige weergave van cijferreeksen,alsop een concluderende
discussievan onderzoeksresultaten.Indemeeste gevallen zullen
deconclusies echtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nog niet isafgesloten.
Bepaalde nota's komennietvoor verspreiding buitenhetInstituut
in aanmerking
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1.INLEIDING
Met.het.commandoPLOTkunnengrafiekengemaaktworden;erwordt
eencommand fileaangeroependiedegebruikerenkelemogelijkheden
biedt,tenaanzienvanterminal-keuzeenwijzevanplotten.DeprocedureisinDCL (DigitalCommandLanguage)geschrevenenregelthet
aanroepenvanverschillendeprogramma's.Degebruikerhoeftalleen
maarkeuzestemaken,zonderzichtehoevenbuigenoverdecommando's
dieallesuitvoeren.Eengrafiek,diemetPLOTgemaakt,wordt,bestaat
uiteenassenstelsel (hetz.g.n.frame),waarbinnenfigurenworden
geplot.
PLOTwerktmetsubroutinesuitKOMPLOT,eenpiotpakketdatopde
RijksUniversiteitGroningenontworpen is,enookopdeStavaxdraait.
KOMPLOTbestaatuiteengroot,aantalsubroutinesdievanuiteen
(Fortran)programmaaangeroepenkunnenwordenenwaarmeegrafieken
wordengemaakt.
Het.nadeelvanKOMPLOTisdat.eraltijdeencomputerprogramma
gemaaktmoetwordenwaarmeedesubroutineswordenaangeroepen.Het
makenvaneencomputerprogrammakosttijd.Daarom isgekozenvooreen
algemeengebruikersvriendelijkprogrammawaarmeesneleengrootaantal
verschillendegrafiekenkunnenwordengemaakt.

2.DEMOGELIJKHEDEN
Met.PLOTkunnengrafiekenwordengemaaktopdeplotterdieaande
Stavaxgekoppeld isenopeengrafischeterminal.Hetbiedtdegebruikerdemogelijkheid eengrafiekoptebouwen,bijvoorbeeld quagrootte,
teksten,lijnsoortetc.doordevragentebeantwoorden dieopdeterminalverschijnen.Hetprogrammawerktmet.files,dietijdenshet
'runnen'wordenaangemaakt.Dezefileswordenopdiscweggeschrevenen
kunnenweergebruiktwordenomeeneenmaalgemaaktegrafieknogmaals
teproduceren.

3.OPBOUWVANHETPROGRAMMA
Hetpiotprogramma isopgebouwduittweedelen:

1) Algemeen g e d e e l t e .

2) Specifiek gedeelte.
3 . 1 . Algemeen

gedeelte

Hiermeewordteenframeaangemaaktwaarbinnenlijnenen/ofhistogrammenkunnenwordengeplot.Inditalgemenegedeeltewordendevolgendezakengeregeld:

1.Groottevanhetframe.
2.Minimaleenmaximalex-enywaarden.
3.Detekstenbijdex-enyassenendekop.
4.Soortassen[lineair/logarithmlsch].
5.Vormvanhetframe.
6.Groottevandemarkeringssymbolenenteksten.
7.Waardenbijdeassen.
8.Plaatsvandetekstenbinnenhetframe.
9.Soortgetallenbijdeassen [Integer/real].
10.Afstand tussenschaalstreepjes.

3.2.Specifiekgedeelte
Hiermeekunnenbinneneenframelijnen,histogrammenenteksten
wordengeplot.
3.2.1.Plottenvanlijnen
Voorhetmakenvanlijnenheeftdegebruikereengrootaantal
mogelijkhedenwatbetreftdelijnkeuze [o.a.lineair,vloeiend,
streepjes,etc.]enmarkeringssymbolen.Voorhetinvoerenvande
(x.y)-coordinatenzijnertweemogelijkheden:interactief invoerenof
inlatenlezenvaneendata-file.Binneneengrafiekkunnenmaximaal
30lijnenwordengeplot.

Wordenfoute (x.y)-coördinateningevoerd,danisditalleente
veranderendoornahetinvoerenvanalledatametdeeditor (EDT)de
filetegaanveranderen [hierbijhoeftmenzichniettestorenaande
mededelingdatdedatameteenspecialeformatisweggeschreven].
Ookkunnenzogenaamdescatter-diagrammengemaaktwordendoortussendemarkeringssymbolengeenlijnenteplotten,waardooralleen
markeringssymbolenwordengeplot.
Deteplottenmarkeringssymbolenkunnendoordegebruikerofdoor
hetprogrammawordengekozen,waarbijvoorelkelijneenanderemarkeringssymboolwordtgebruikt.Decodesvoordemarkeringssymbolenstaan
indeKOMPLOT-handleiding.
Voorhetinvoerenvantekstenbijdelijnenheeftdegebruiker
tweemogelijkheden:
-viadelegenda,waarbijperlijndemarkeringssymbool enbijbehorendetekstwordengeplot [hetaantaltekstenisgelijkaanhetaantal
lijnen];
-viade 'extrateksten',waarmeelossetekstenbinnenhetframe
geplotworden [hetaantaltekstenisvrij,mitshetbinnenhetframe
past].
Alsbinneneenframeveeltekstgeplotmoetwordenkanhetverstandigzijndewaardenvandeassenaantepassen,waarbijeenleeg
gebiedwordtgecreëerdbinnenhetframe.Detekstenkunneninditlege
gebiedgeplaatstwordenzonderdoordelenvanlijnenofhistogrammen
tewordenoverschreven.
3.2.2.Plottenvan histogrammen/staafdiagrammen
Inhetprogrammawordtgeenverschilgemaakttussenhistogrammen
enstaafdiagrammen.Histogrammen staanaltijdtegenelkaaraan.Door
echterdewaardenvandeassenaantepassenkunnenhistogrammen
staafdiagrammenwordenenviceversa.Erwordtinhetpiotprogramma
alleenvanhistogrammengesproken.Meteenminimumaanwerkkunneneen
grootaantalhistogrammenbinneneenframegeplaatstworden.Menhoeft
alleendecoördinatenvanhetmiddenvandetopoptegeven[interactiefofdoorhetinlatenlezenvaneendata-filemet(x.y)-coördinaten].
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Voor de arcering zijn erwederom twee mogelijkheden: automatische
of eigen keuze.Wil men zelfkiezen dan geeft het programma demogelijkheden.
De teksten worden niet via de legenda overgebracht. De reden hiervoor isdat vaak voor een groep histogrammen een bepaalde arcering
gebruikt wordt. Dit kan inde legenda tot verwarring leiden. Men zal
nu dus zelf precies aanmoeten geven wat elk histogram voorstelt, bijvoorbeeld door nummering of symbool gebruik.
[Wil men dehistogrammen nummeren dan moet precies onder elke
histogram een streepje staan met een integer getal.Dit kan men als
volgt bereiken: getaltype is integer, als per centimeter een streepje
geplaatst wordt, dan moet de lengte van dex-as (in centimeters)het
aantal histogrammen + 1zijn; alsminimale respectievelijk maximalexwaarde wordt 0en aantal histogrammen + 1ingevoerd (dit geldt alleen
voor schaalstreepjes om de centimeter).]

4. EXTRA INFORMATIE

Het isook mogelijk lijnen en histogrammen in een grafiek te combineren. Een extra faciliteit ishet snel kunnen plotten van drempelwaarden of scheidingslijnen; door het opgeven van twee (x.y)paren
wordt een rechte lijn binnen het frame geplot. Het aantal extra lijnen
ismaximaal 30.
Zijn al deze gegevens ingevoerd dan stopt het programma niet; er
kunnen meerdere grafieken gemaakt worden, met een maximum van50.
Omdat alle gegevens, zowel van het frame alsvan de lijnen enhistogrammen, in files staan kunnen snel meerdere grafieken worden gemaakt.
Over de positie van de grafieken ophet plotterpapier hoeft men zich
geen zorgen temaken, deze komen netjes boven en naast elkaar te
staan.
Vooral alsmen bezig ismet het maken van een proef-grafiek ishet
aan tebevelen deze eerst op een grafische terminal te bekijken,
waarna alsnog besloten kanworden het ontwerp naar deplotter te
sturen. De terminal-besturing gaat via het programma PREPLOT, waarmee
de grafieken ophet scherm verschijnen, enwaarmee beeldmanipulatie

moge]ijk is[bijv.vergroten/verkleinen].Hetgebruik isechtergemakkelijkenbehoeftgeenverdereuitleg.
Plot.fi.leszijnmeestal disc-ruimteverslindend,daaromwordenalle
nietbruikbarepiotfiles 'ge-delete'bijhet 'runnen'vandecommandfile.

5.EENVOORBEELD
Eenvoorbeeld isgegevenvoorhetplottenvanenkelelijnenen
histogrammenbinneneenassenstelselwaarbijde(x,y)-coördinaten
interactiefworden ingevoerd.Deantwoorden,diedoordegebruiker
ingevoerd zijn,zijnvoordeduidelijkheidonderstreept.
Voorallevolledigheidmoetwordenvermelddatdefilesmetalgemeneenspecifiekegegevensalleenbestaanalsdezedoorhetpiotprogrammaineeneerderstadiumzijnaangemaakt;degebruikermoetervoor
oppassendedata-files (metalleen (x.y)-coórdinaten)nietteverwarrenmetdefilesmetspecifiekeenalgemenegegevens.
Dedata-fileshebbenhetformaat:x(])y(l)
x(2)y(2)

x(n)y(n)

$plot

PROCEDUREVOORHETPLOTTENVANGRAFIEKEN

Erzijntweemogelijkheden:
1=plottenvaneenpiot-fileopeengrafischeterminal,
waarnadepiot-fileopdeplottergeplotkanworden.
2=plottenvaneenpiot-fileopdeplotter.

Typedekeuze:2

PROGRAMMAPLOTPRO
Programmavoorhet interactiefmakenvanplotsopdeCalcompplotter
A.J.OOSTEN 22/12/86
Hetprogrammabestaatuitdriedelen:

1)ALGEMEENGEDEELTE— hetframewordtaangemaakt

2)SPECIFIEKGEDEELTE— plottenvanlijnenenhistogrammen

3)EXTRAFACILITEIT — plottenvanextralijnen (bijv.begrenzing)

ALSDEALGEMENEGEGEVENSINEENFILESTAAN,TYPEDANDEFILENAAM
[ andersgeef<return>]
<return>
TYPEDEBREEDTEENHOOGTEVANDEPLOT [CM]GESCHEIDENDOOREENSPATIE

1010
TYPEDEMINIMALEENMAXIMALEX-WAARDEGESCHEIDENDOOREENSPATIE
[deschaal isomtedraaiendoordezewaardenteverwisselen]
0100

TYPEDEMINIMALEENMAXIMALEY-WAARDEGESCHEIDENDOOREENSPATIE
[deschaal isomtedraaiendoordezewaardenteverwisselen]
0100

TYPEDETEKSTVOORDEX-AS (maximalelengteis24tekens)
tekstx

TYPEDETEKSTVOORDEY-AS (maximalelengteis24tekens)
teksty
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TYPEDETEKSTVOORDEKOP (maximalelengteis24tekens)
tekstkop
LOGARITMISCHEX-AS [J/N]
n

LOGARITMISCHEY-AS [J/N]
n

INTEGERWAARDENBIJDEX-AS [J/N]

i
INTEGERWAARDENBIJDEY-AS [J/N]
j
DUBBELEX-ENY-ASSEN [J/N]

i
MOETENDEPUNTENDIEBUITENDEGRAFIEKVALLENWORDENAFGEKAPT [J/N]
n

TYPEDEAFSTANDTUSSENDESCHAALSTREEPJESVANDEXENYASSEN,IN
CENTIMETERS,GESCHEIDENDOOREENSPATIE [geef2getallen]
31

WILTUZELFDEPLAATSVANDETEKSTENBINNENEENFRAMEBEPALEN [J/N]
[alleteplottentekstenbinnenhetframewordenverplaatst]
n

TYPEDEGROOTTEVANDETEKSTENENMARKERINGSSYMBOLEN
[ ermoetentweegetalleningevoerdwordentussen0.1 en10.0]
11

TYPEDEFILENAAMVANDENIEUWAANTEMAKENFILEMETALGEMENEGEGEVENS j
I
frame.dat
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WILT13LIJNEN [Li,HISTOGRAMMEN [H]OFBEIDE [BiPLOTTEN
b

HETPLOTTENVANLIJNEN

ALSDESPECIFIEKEGEGEVENSINEENFILESTAAN,TYPEDANDEFILENAAM
[ andersgeef<return>]
<return>

TYPEHETAANTALLIJNENDATBINNENEENFRAMEGEPLOTMOETWORDEN
1

TYPEHETAANTALEXTRATEPLOTTENTEKSTEN [max.24tekens]
1

TVPEDEEXTRATEKSTEN

lijn»1

WILTIJZELFDEMARKERSVANDELIJNENBEPALEN [J/N]
n

KIESPERLIJNDELIJNSOORT
UKUNTKIEZENUITDEVOLGENDEMOGELIJKHEDEN:

0

=geenverbindingslijn

1

=rechtelijnstukken

2

=vloeiend

3

=als2,beginpuntwordtnuverbondenmeteindpunt

4

=als2,streepjeslijn

5

=als3,streepjeslijn

6

=paarsgewijzeverbindingvandepunten

7-10=als1,maarmetstreepjeslijn,groottesteepjesafh.keuze
11

=vloeiend

12

=als11,streepjeslijnals4
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TYPEKEUZELIJN# 1 [getal]
2
TYPEDETEKSTENVOORDELEGENDA [max.24tekens]

voorbeeld

LIJN# 1

ERZIJNTWEEMOGELIJKHEDEN:
1]Interactiefinvoerenvan(x,y)-coördinaten
2]HetInlezenvaneendata-filemet(x.y)-coördinaten

Typedekeuze [1of2]
1

TYPEAANTALPUNTENLIJN# 1
3

TYPEXENYCOÖRDINAAT PUNT# 1
00

TYPEXENYCOÖRDINAAT PUNT# 2
50100

TYPEXENYCOÖRDINAAT PUNT# 3
1000

TYPEDEFILENAAMVOORDEFILEMETSPECIFIEKEPLOTGEGEVENS

11jn.dat

HETPLOTTENVANHISTOGRAMMEN
ALSDESPECIFIEKEGEGEVENS INEENFILESTAAN,TYPEDANDEFILENAAM
1andersgeef<return>]
<return>
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TYPEHETAANTALTEPLOTTENHISTOGRAMMENBINNENHETFRAME
5
WILTUZELFDEARCERINGVANDEHISTOGRAM[MEN]BEPALEN [J/N]

1
UHEBTDEKEUZEUITDEVOLGENDEARCERINGEN
leeg=O
=1
=2
/

=3

\

=4

*

=5

X

=6

TYPEKEUZEHISTOGRAM*

1 [getal]

O

TYPEKEUZEHISTOGRAM* 2 [getal]
O

TYPEKEUZEHISTOGRAM* 3 [getal]
O

TYPEKEUZEHISTOGRAM* 4 [getal]
O

TYPEKEUZEHISTOGRAM* 5 [getal]
O

TYPEAANTALTEPLOTTENTEKSTENBIJDEHISTOGRAMMEN
[maximaal24tekenspertekst]
O
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ERZIJNTWEEMOGELIJKHEDEN:
1]Interactief invoerenvan(x,y)-coördinaten
2]Hetinlezenvaneendata-filemet(x.y)-coördinaten

Typedekeuze [1of2]
1
TYPEPERHISTOGRAMDE (X.Y)-COORDINAATVANHETMIDDENVANDETOP,
GESCHEIDENDOOREENSPATIE (bijv.618)

TYPEXENYCOÖRDINAATHISTOGRAM* 1
1030

TYPEXENYCOÖRDINAATHISTOGRAM* 2
2060
TYPEXENYCOÖRDINAATHISTOGRAM* 3
3080

TYPEXENYCOÖRDINAATHISTOGRAM* 4
4010

TYPEXENYCOÖRDINAATHISTOGRAM* 5
5050
TYPEDEFILENAAMVANDEFILEMETSPECIFIEKEPLOTGEGEVENS
histo.dat
MOETENEREXTRARECHTELIJNENGEPLOTWORDEN [J/N]
n
ALSERNOGMEERPLOTSGEMAAKTMOETENWORDEN,TYPE<RETÜRN>,ANDERSS(top)
s
FORTRANSTOP
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FORTRAN STOP
%DCL-I-SUPERSEDE, previous value ofSYSSINPUThas been superseded

PLOTTER PROCEDURE TOVAX/VMS STARING_COMPUTER

tool to develop KOMPLOT plotprogram's

*DCL-I-IGNQUAL, qualifiers appearing before this item were ignored
\SYM\
Job P1051 (queue SYS$PLOTBATCH, entry 671)started on SYSSPLOTBATCH
Plot_file KOMPLOT.PLT is submitted to sys$plotbatch
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