Een alternatief voor programmeerbare calculators

Inleiding
Met veel belangstelling volg ik de presentatie in H-jO van programma's voor programmeerbare zakrekenmachines, en met
veel waardering constateer ik dat niet
alleen jongere ingenieurs, maar ook ervaren
wetenschappers als prof. Huisman zich
beijveren om hun resultaten aan anderen
bekend te maken. In H^O zijn reeds verschillende waardevolle bijdragen gepresenteerd over berekeningen die men vrij eenvoudig kan uitvoeren op een programmeerbare calculator. Bij alle positieve waarde-
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ring rijst bij mij toch de vraag of het nog
wel de moeite waard is zich zo'n calculator aan te schaffen, en of men niet beter
de stap zou kunnen nemen naar een
micro-computer. Die zijn niet veel duurder
(al vanaf ongeveer 500 gulden) en hebben
meer mogelijkheden. Een micro-computer,
of persoonlijke computer, bezit een toetsenbord zoals een gewone schrijfmachine,
en voert zijn resultaten uit op een beeldscherm, eventueel de TV van de eigenaar.
Omdat een micro-computer de mogelijkheid biedt om te programmeren in een
zogenaamde 'hogere' programmeertaal heeft
zo'n apparaat een aantal voordelen boven
een programmeerbare calculator, namelijk:
- programmeren in een taal die direct
aansluit bij het te gebruiken algoritme,
- gemakkelijke en flexibele vormen van
invoer en uitvoer,
- een veel grotere geheugencapaciteit
(bijvoorbeeld 8000 geheugenplaatsen in
plaats van 256, of, bij een iets grotere
investering, 32000 bytes of nog meer).
De microcomputer heeft daarbij met de
calculator gemeen dat hij volledig tot de
beschikking is van de gebruiker, en niemand dus ziet hoe dom je soms eigenlijk
bezig bent, niemand het gebruik hoeft toe
te staan of kan controleren, en er niet
hoeft te worden gewacht op andere
gebruikers.
Om al deze redenen lijkt het mij nuttig
om de lezers van dit blad te wijzen op de
mogelijkheden van een micro-computer.
In algemene zin kan daarbij gewezen
worden op de stormachtige groei van
tijdschriften, gebruikersclubs, tentoonstellingen, en dergelijke. Zo wordt door de
NOS elke zondagavond tegen 7uur een

computerprogramma uitgezonden dat men
op de cassetterecorder kan opnemen (bij
voorkeur met de luidsprekers niet te hard,
want het is niet om aan te horen), en dat
dan op de computer een spelletje blijkt te
produceren, of de oplossing van een algebraïsche vergelijking oplevert. Uitwisseling
van programma's is erg eenvoudig, via de
ook voor geluidsopnamen gebruikelijke
cassettes, die men voor een paar gulden
in de supermarkt koopt. Voor sommige
auteurs van programma's is die gemakkelijke uitwisselbaarheid juist een groot
probleem: een origineel programma is niet
afdoende te beschermen tegen duplicatie.
Om het gebruik van de microcomputer
voor de lezers van H-jO te demonstreren
zal een tweetal voorbeelden gegeven worden. De programma's zijn geschreven in
BASIC, dat is de meest gebruikte en de
eenvoudigste taal voor microcomputers.
Alle systemen werken met deze taal, ook
al hebben sommige meer mogelijkheden
(b.v. PASCAL. FORTRAN of ALGOL).
Beide voorbeelden hebben betrekking op
programma's die al eerder in HL>0 zijn
gepubliceerd voor programmeerbare
calculators.
Voorbeeld 1
Door Olsthoorn [1981] is een programma
gepubliceerd voor de zogenaamde Wellfunction van Hantush W(u, x), gedefinieerd

als

gemaakt van een splitsing van de integraal
in een Bessel-functie K„(x) en een numeriek te berekenen deel, dat dan volgens
een logaritmische schaal wordt berekend.
In tabel 1is een BASIC-programma weergegeven dat Olsthoorn's methode uitvoert.
Er is wel een kleine wijziging ingevoerd:
in plaats van de 10-punts integratieformule
wordt een 3-punts integratieformule gebruikt (de regel van Simpson) over 10
deel-intervallen. De nauwkeurigheid is dan
nog wat beter, en kan nog worden opgevoerd door in regel 20 de waarde van
N groter te nemen. Het programma
vraagt eerst om een waarde van x, in
regel 20, en drukt dan eerst de bijbehorende waarde van K„ (x) af. Deze wordt berekend in een subroutine vanaf regel 110,
ontleend aan Abramowitz & Stegun [1965].
Daarna wordt om een waarde van u gevraagd, in regel 50, waarna de numerieke
integratie wordt uitgevoerd. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van een functie FNW(U),
die de integrant voorstelt, en in regel 40
is gedefinieerd. Door regel 90 wordt de
berekende waarde van W(u, x) afgedrukt
op het beeldscherm.
Om het programma te draaien moet men
het intypen zoals het is aangegeven in
tabel I, en dan het commando 'RUN'
geven. Bewaren kan geschieden met de
opdracht 'SAVE', die het programma op
cassette wegschrijft. De nauwkeurigheid
van het programma is uitstekend, de
waarden gepubliceerd door Huisman [1972]
worden exact teruggevonden.
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Voorbeeld 2

Daarbij werd op handige wijze gebruik

Het tweede voorbeeld biedt een alternatief

TABEL I - Hantush's well function.
10 REM ##### HflNTUSH WELL-FUNCTION t.'OLSTHOORN'S METHOD::' #####
20 PRINT : INPU T "VALUE OF X " : X : G n S U E l 1 8 " P R I N T "
KOCO = " : KO : PRINT : N=19
39 REM ##### DEFINITION OF INTEGRAND #####
40 D E F F N N ( : U ) = E : « : P ( - E X P ( t o - : > : * : > ; / ( 4 * E ; ; P < L D > >

50 INPUT"VALUE OF U ":U•IFLK8.800001THENM=2*K0 : GÜT098
fig R=L0(KU5 ; E=L0G<X/25 : IFX>18THENE=LÔ0';55
76 W=e:H=<B - f l V <2*N> :FORI=1TON • X2=H+2*I*H:XI=X2-H X6=Xi-H- F8=FNU(X8> :F1=FNW<Xi5
30 F2=FNW<X25:M=W+H#<F0+4*Fl+F2>/3 : NEXTI :W=W+K8
38 PRINT"
l'KU..X>=";WPRINT
180 GOTO20

118REM##### SUBROUTINE TOCALCULATE K0 (ABRAMOWITZ ï.STEGUN, P.3795 #####
128 IFX>2THEHGOTO170
138GOSUE150 :R=X/2'R=A*A'E=8.0348859+fläls<6.882fc2SyS:+H*<6.8001875+fi*8„8888074:'5
140K0=-LOG<X/25*16-0.577215S6+R*(0.4227842+3*(0.2386975S+B*A)):RETURN
150T=X/3.75 : TT=T*T:A=l.2067492+TT*<8.2659732+TT*<8.0360768+TT*0.08453135)
168 I0=1+TT*(3.5156229+TT*<3.8899424+TT*A55'RETURN
178A=2/'X:E=-0.81862446+H*<0.885S7872+R*<-8,8825154+A*0.888532835>
130K0=<EXP<-X5/SQP.<:X55*(1.25331414+H*<~8.07832358+fi*<0.0213?J68+E*H5>5RETURN
TABEL II - Wrijvingsweerstand gevulde cirkelvormige buis.
10REM##### WRIJVIHG3WEERSTAND GEVULDE CIRKELVORMIGE BUT:
20pcTNT INPUT"
IAARDE 'AN Q
N M3
IN M
INPUT"WAARDE VAN D
IN C>
48 IHPUT"NAARDE VAN T
IN M5
50 INPUT"WAARDE VAN K
:
:
t ,
60 v =4*Q/'Cir*D*H : H U = 0 . 0 0 0 4 9 7:/ Ü T + 4 2 . 5 ) t l . 5 R = V * D / N U L = Ü . 8 2

70 R=2.5.''(R*SQR':L55+K7<:3.7*D5 R=-2#LOG<RVLQG<10> • LN=1,''(A*A5
30 IFAB3(LN-L)>0.808801THENL=LN:OOTO70
?8 L=LN- I =L * V * V / ( 2 * B * 3 . S 1 3 5 : P R I N T : p R I N T "
L =".: L' PRINT"

_EBF

#####

=".: I : PRINT:EHD
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voor A. Daarvoor wordt eerst een waarde
0.02 geschat, en vervolgens wordt iteratief
doorgerekend tot een nauwkeurigheid van
10~(i is bereikt. Tenslotte worden de
waarden van L en het verhang I afgedrukt. Bij invoer van de getallen uit het
voorbeeld van Wolsleger en Huisman
vindt men ook praktisch hetzelfde resultaat (3.169 i.p.v. 3.171). Niet precies hetzelfde omdat Wolsleger en Huisman hun
formules nog wat anders benaderen in
verband met verdere berekeningen.
Het is eenvoudig mogelijk om de andere
voorbeelden van Wolsleger en Huisman
ook in BASIC te laten uitrekenen, maar
dat is niet gebeurd, om de schijn te vermijden dat schrijver dezes verstand van
buisleidingen zou hebben.

Conclusie

Raamwerk berekend op microcomputer.

voor een van de programma's gepubliceerd
door Wolsleger en Huisman [1981], en wel
het aldaar eerst behandelde geval, namelijk
de berekening van het wrijvingsverhang I
bij stroming van water met een debiet Q
door een geheel gevulde cirkelvormige buis
met inwendige diameter D, en met een
weerstandscoëfficient À die berekend wordt
met de formule van Colebrook, waarin de
wandruwheid k voorkomt. In tabel II is
een programma in BASIC weergegeven dat
de berekening uitvoert, volgens de procedure aangegeven door Wolsleger en Huisman [1981]. NU is de kinematische viscositeit, die nog afhangt van de temperatuur
T, R is het getal van Reynolds, en L staat
Grondwalerstroming door een dam

Het gebruik van een microcomputer en een
programmeertaal als BASIC leidt tot betrekkelijk korte programma's, die gemakkelijk leesbaar zijn. De goede leesbaarheid
vereenvoudigt het veranderen en aanpassen
van programma's evenals het controleren.
De programma's zijn bovendien gemakkelijk overdraagbaar. De prijs van microcomputers is laag genoeg om persoonlijke
aanschaf mogelijk te maken (vergelijkbaar
met een stereo-installatie). De mogelijkheden ervan zijn behoorlijk groot.
De hier gegeven voorbeelden doen maar
een beroep op een zeer gering deel van de
capaciteit van een microcomputer. Men
kan er ook omvangrijke problemen mee
aanpakken, zoals de berekening van statisch
onbepaalde raamwerken (met zo'n 100
balken en kolommen), of de berekening
van grondwaterstromingen met de eindigeelementen-methode (dan kan het aantal
elementen gemakkelijk ongeveer 500 zijn).
In afb. 1 is een voorbeeld getekend van
een raamwerk dat op een microcomputer
met 32000 bytes geheugen is doorgerekend.
Een voorbeeld van een grondwaterstroming,

met een vrij oppervlak waarvan de positie
iteratief is bepaald, is getekend in afb. 2.
Verwacht mag worden dat microcomputers
binnen korte tijd door vele ingenieurs gebruikt zullen worden, daarbij het gat
vullend tussen de calculator en de grote
centrale computers.
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