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DEFINITIES
azimut:afwijkingvanprojectievanzonnestraalopaardoppervlakt.o.v.
noord-zuidrichting (draaiingnaarwestenispositief),
bedrijfsuitrusting:hetgeheelvanvoorzieningenopeenbedrijf
waaronder:verwarmingsinstallatie,C02-installatie (rookgasen/of
zuiver),warmteopslagtankenscherm,
commonblock:Fortrandeclaratiewaarbij in-enoutputvanmoduleniet
indeaanroepvanmodulehoefttewordenopgenomen.
C02-uitrusting: installatiewaarmeeC02gedoseerdkanworden,zoals
rookgas-C02ofzuiverC02.
C02-verbruik:hoeveelheidC02inkg.m-2pertijdseenheiddienodigis
volgenshetgekozenC02-regime.
dampdrukdeficit:verschiltussenverzadigdeenactueledampdrukin
N.m-2.
declinatie:hoektussenzonnestraal loodrechtopaardoppervlakenvlak
doorevenaar,
gasverbruik:hoeveelheidaardgasinm3.m-2pertijdseenheid,
kasinhoud:kasluchtengewas.Aangenomenwordtdatdeze2objectenniet
intemperatuurvanelkaarverschillen,
leafareaindex (LAI):bladoppervlakperbeteeldoppervlak (m2.m-2).
module:funktieofsubroutine,
overzichtfile:filemetuitgangssituatievoorsimulatiemetgegevens
overgewas,kas,verwarmings-enC02-uitrusting,aantehouden
kasklimaatensimulatieperiode.Dezefilekaninteractief
gewijzigdworden,
stookbehoefte:hoeveelheidwarmtepertijdseenheid inW.m-2dienodig
isommetdeverwarmingsuitrustinghetingesteldetemperatuurregimeaanteaanhouden,
ventilatietemperatuur:temperatuurvankasinhoudwaarbovengeventileerd
wordt (raamstand>0).
ventilatietraject:temperatuurtrajectwaarbinnenhetopenenvande
luchtramenvan0tot100%wordtgerealiseerd (100%isaanbeide
zijdenvollediggeopend),
verwarmingstemperatuur:temperatuurvankasinhoudwaaronderhet
verwarmingssysteemvoorextrawarmteaanvoerzorgt,
verwarmingsuitrusting: installatiewaarmee indewarmtebehoeftekan
wordenvoorzienzoalsverwarmingsketel,restwarmte-installatie,
heteluchtverwanningenwarmteopslagtank.
warmtebehoefte:hoeveelheidwarmtepertijdseenheid inW.m-2dienodig
isvolgenshetgekozentemperatuurregime omdetemperatuurophet
setpointtehouden.

1.INLEIDING
Inditdeelverslag isdestructuurvanhetinvoergedeeltevanhet
ECP-modelbeschreven.HetECP-raodelisinhetkadervanhetNOVEMproject"SimulatievanhetC02-verbruikindeglastuinbouw"samengesteld.HetECP-modelberekentwarmte-enC02-verbruikenkg-produktie
vooreenoptegevengewas (komkommer,paprikaoftomaat),kas,
verwarmingsuitrusting (verwarmingsketel,warmteopslag,alternatieve
warmtebron,hetelucht),C02-uitrusting (rookgasC02,zuiverC02)enaan
tehoudenkasklimaat (temperatuur-enC02-regime). Inhetinvoergedeeltevanhetmodelkandegebruikerdeuitgangssituatievoorde
simulatieopgeven.
HettotaleECP-model isgeschreveninFortran,ismodulairvanopbouw
enkaninteractiefgebruiktwordendoorniet-ingewijden.
Inheteerstegedeeltevanditverslagwordthet invoergedeeltevanhet
model 'Top-Down'inmodulesverfijnd.Hierbijwordtvoorelkemodule
eenoverzichtgegevenvandefunktieendein-enoutput.Vervolgens
wordtinhetkortdeinhoudvandemodulebeschrevenenwordtvermeld
welkeanderemodulesbinnendiemodulewordenaangeroepen.
Inhetinvoergedeeltewordtgebruikgemaaktvaneenspecialeset
interactievemodules,waarmeebijvoorbeeldvragenophetbeeldscherm
kunnenwordengeschreveneningevoerdeantwoordenkunnenworden
ingelezen.Dezemoduleswordeninhettweedegedeeltevanditverslag
besproken.
Inbijlage Ivanditverslagstaateenoverzichtvandevolgordewaarin
allemodulesvanhetinvoergedeeltewordenaangeroepen.BijlageII
geefteenoverzichtvandeverdelingvandezemodulesover6blokken
waarindelistingvanditmodelgedeelte isopgedeeld.
Delistingsvandemodulesvanhetinvoergedeeltezijnopgenomeninhet
deelverslag 3"Listing".Indatverslagzijnookdelistingsvande
modulesvanhetsimulatiegedeeltevanhetECP-modelenvande
interactievemodulesopgenomen.
Inheteindverslagwordteenoverzichtgegevenvandeoverigedeelverslagen.
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2.1.Structuurvantop-levelvanECP-model
programma:ECP-model:ModelvoorEnergieverbruik,C02-verbruiken
kg-produktie.
»

funktie:

Berekenenvanfysiekekengetallenm.b.t.warmte-en
C02-verbruikenkg-produktievooroptegevengewas,kas,
verwarmings-enC02-uitrustingenaantehoudenkasklimaat.
Deberekende fysiekekengetallenkunnengebruiktwordenvoor
economischeanalyses.

input:

Overzichtfilemetgegevensvangewas,kas,verwarmings-en
C02-uitrustingenaantehoudenkasklimaat.Dezegegevens
kunnenviaeeninteractief interfacegewijzigdworden.
Vervolgenswordendatafilesvano.a.hetbuitenklimaat
ingelezen.

output:

Fysiekekengetallenm.b.t.dagelijks,wekelijks,maandelijks
ofjaarlijkswarmte-enC02-verbruikenkg-produktie.

auteur:

BertHouter
ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk
CentrumvoorAgrobiologischOnderzoek,Wageningen

datum:

augustus1989;herzienseptember1991

opdracht: NederlandseMaatschappijvoorEnergieenMilieu,Sittard

PROGRAMECP_MODEL
*(1): kiezen,inlezenenwijzigenvanoverzichtfile (invoergedeelte)
*(2): inlezenvandatafileeninitialiserenoutputfiles (LEESIN)
*(3): simulatieberekeningenenwegschrijvenresultaten (SIMBER)
*(4): afsluiting (EINDPAG)
END (*ECPMODEL*)

Aangezienhet invoergedeelte (eersteonderdeelvanECP-model)enhet
simulatiegedeelte (onderdeel2en3vanECP-model)tezamente
omvangrijkzijnvoorhetgebruikopeengangbarePC,zijndeze2delen
in2aparteprogramma'sondergebracht,nl. inECPM0D1enECPM0D2.De2
programma'swordenopeenPCautomatischdoordecommando-fileECPMOD
naelkaaropgestart.OpdeVAXgebeurtditdooreencommunicatieprogramma.Inditdeelverslagwordtdemodelstructuurvanhetprogramma
ECPM0D1methetinvoergedeeltevanhetECP-modelbesproken;het
simulatiegedeelte (programmaECPM0D2)wordtindeelverslaglc"Opbouw
vansimulatiegedeelte"behandeld.

2.2. Structuurvantop-levelvanECPM0D1
HetprogrammaECPM0D1isalsvolgtopgebouwd:
PROGRAMECPM0D1

*(D

initialisatie (INITIA)
*(2) introductie (INTRO)
*(3) bepalenvangebruikerenoverzichtfile (BEPALEN)
*(4) runnenvanoverzichtfile (RUNOF)
*(4.1): aanmakenvancommunicatiefile (MAAKRUN)
END (*ECPM0D1*)
Detop-levelvanhetprogrammaECPM0D1bestaatuit5gedeelten.
Detussenhaakjesmethoofdlettergeschrevennamen (bijvoorbeeld
"BEPALEN"en"RUNOF")gevendenamenvandemodulesaan,waarindit
programma-onderdeelverder isuitgewerkt.Hetgetaltussenhaakjes
geefthetcodenummervandemoduleaan.
Dewerkingvandetop-levelvanECPM0D1isalsvolgt.Nadathet
programmaopgestart is,wordeneerstverschillendebestandeningelezen
doordesubroutineINITIA (1).Vervolgensvolgteenkorteintroductie
vanhetmodelophetschermdoordesubroutineINTRO (2).Daarnavolgt
hetgrootstegedeeltevanECPM0D1,namelijkhetbepalenvande
gebruikerendeoverzichtfile (subroutineBEPALEN(3)).
Ineenoverzichtfile.wordtdeuitgangssituatievooreensimulatie
beschreven.Dezesituatiekanwordengewijzigdenineennieuwe
overzichtfilewordenweggeschreven.
IndesubroutineRUNOF (4)kanwordenopgegevenofdegekozen
overzichtfilegerundmoetwordendoorhetsimulatiegedeeltevanhet
ECP-model(programmaECPM0D2).Indiendegekozenoverzichtfileniet
gerundwordt,kanhetinvoergedeeltewordenbeëindigd.Indienhet
invoergedeeltenietbeëindigdwordt,wordtopnieuwbegonnenmetde
keuzevandegebruikerenoverzichtfile (subroutineBEPALEN(3)).
T.b.v.hetsimulatiegedeeltewordteencommunicatiefile aangemaaktdoor
desubroutineMAAKRUN (4.1), diedoordesubroutineRUNOF (4)wordt
aangeroepen.
Degenoemdemodulesroepenveelalweerenkeleanderemodulesaan.Inde
volgendeparagraaf (2.3)wordenallemodulesafzonderlijkbesproken.De
tebehandelenmodulesstaanperparagraafopcodenummergeordend.Deze
volgordekomtgrotendeelsovereenmetdeaanroepvolgorde (zie
bijlage I).
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2.3.1.Modulesvoorafgaandaanbepalingvanoverzichtfile

*(1):

initialisatie

(INITIA)

INITIA (INITIalisatie)
naam:
funktie: initialisatie doorhetinlezenvanverscheidenedatafiles
vandirectory-structuur,kleurinstellingenen
foutmeldingsteksten.
input:
output:
Desubroutine INITIAverzorgtdeinitialisatievanverschillende
parametersvoordirectory-structuur,kleurinstellingenvanbeeldscherm
enfoutmeldingsteksten.Voorhetinlezenvandedirectory-structuur
wordtdeinteractieve subroutineINLDIRgebruiktenvoorhetinlezen
vandefoutmeldingstekstendeinteractievesubroutineINLFOUTende
subroutineINLGFOU (1.1).

*(!.!):

inlezen van foutmeldingsteksten

(INLGFOU)

INLGFOU (INLezenFOUtmeldingstekstenGebruiker)
naam:
funktie: inlezenvanfoutmeldingsteksten inarrayFOUSTRtegebruiken
bijdebepalingvangebruikerenoverzichtfile,aanvullendop
dealeerderdoordeinteractievesubroutineINLFOUTingelezen
foutmeldingsteksten.
input:
output:
common: FOUSTR,arraymetfoutmeldingsteksten
DesubroutineINLGFOUleestaanvullendopdeinteractievesubroutine
INLFOUTextrafoutmeldingsteksteninindearrayFOUSTRdiegebruikt
wordtbijdefoutmeldingenbijdebepalingvandegebruikerende
overzichtfile.

*(2):

introductie

(INTRO)

INTRO(INTROductie)
naam:
verzorgt
voorpagina'sbijopstartenvanECP-model
funktie:
input:
output:
DesubroutineINTROschrijfteentitelpaginaeneenpaginamet
inleidendetekstvoorhetECP-modelophetbeeldscherm.Hiervoorwordt
gebruikgemaaktvandeinteractievesubroutinesTEKENenKADER(zie
hoofdstuk3).

2.3.2.Modulesnaafloopvanbepalingvanoverzichtfile
*(U): runnen van overzicht

f lie (RUNOF)

naam:
runnenvanoverzichtfile (RUNOF)
funktie:vragenofgekozenoverzichtfilegerundmoetwordendoor
hetsimulatiegedeeltevanhetECP-modelenofmethet
invoergedeeltedoorgegaanmoetworden,
input: naamvangekozenoverzichtfile
output: selecterenvannieuweoverzichtfile (logical)
DesubroutineRUNOFvraagtdegebruikerofdegekozenoverzichtfile
gerundmoetworden.Hierbijwordtdenaamvandeoverzichtfiledoorde
subroutineMAAKRUN (4.1)ineenbufferweggeschreven.Vervolgenswordt
gevraagdofmethetinvoergedeeltedoormoetwordengegaan.Isditniet
hetgeval,danwordtgevraagdofhetsimulatiegedeelte opgestartmoet
worden.DaarvoorwordtdecommunicatiefileDOORGAAN.DATaangemaakt.
*(4.1):

aanmaken van communicatieflie

(MAAKRUN)

naam:
MAAKRUN (aanMAKenvancummunicatiefile)
funktie:aanmakenvancommunicatiefileOVERZICH.DATvoorterunnen
overzichtfiledoorhetsimulatiegedeelte,
input: naamvangekozenoverzichtfile
simulatieuitvoeren (logical)
output:
DesubroutineMAAKRUNmaaktvoorhetopstartenvanhetsimulatiegedeelteeencommunicatiefileOVERZICH.DATaan.Indiendeopdrachtis
gegevenomdeingelezenoverzichtfile inhetsimulatiegedeelte (in
programmaECPM0D2)terunnen,danvoegtMAAKRUNdenaamvandie
overzichtfiletoeaanditbestandmetaleerderopgegevennamenvan
overzichtfiles.
UitdeweggeschreventekstindecommunicatiefileOVERZICH.DATkanhet
simulatiegedeeltevanhetECP-model (programmaECPM0D2)afleidenmet
welkeoverzichtfileshetsimulatiegedeelte gerundmoetenworden.

62.3.3.Modulesvoorbepalingvanoverzichtfile
InhetinvoergedeeltevanhetECP-modelkanwordengekozenuit
verschillende fileszgn.overzichtfileswaarindeuitgangssituatievoor
desimulatie isbeschreven.Vooreengoedbeheervandezefileszijnze
gegroepeerdpergebruiker.Hetdatabestand inhetECP-modelbiedt
ruimteaanmaximaal 15gebruikers,elkmetmaximaal15overzichtfiles.
Voorafaandekeuzevaneenoverzichtfilemoeteengebruikersnaam
gekozenword'en.Alsnaamkanookgekozenwordenbijvoorbeeldhetdoel
waarvoordesimulatieswordenuitgevoerd.
Ermoetaltijdwordenuitgegaanvaneenbestaandeoverzichtfile.Dit
kaneenoverzichtfilezijnvandegebruiker,maarhetkanookeen
overzichtfile zijnvaneenanderegebruiker.Nahetwijzigenvande
ingelezenoverzichtfilekandezesituatieopnieuwwordenweggeschreven
naareennieuweoverzichtfileofkaneenbestaandeoverzichtfilevande
gebruikerwordenoverschreven.Vooreengedetailleerdebeschrijvingvan
demogelijkhedenvanhetgedeeltewaaringebruikersenoverzichtfiles
kunnenwordengekozen,wordtverwezennaardeelverslag 2"Gebruikershandleiding".Inhetvervolgvandezeparagraafwordendemodules
beschrevendienodigzijnvoorhetbepalenvangebruikeren
overzichtfileenhetinlezenenwegschrijvenvandeoverzichtfile.

*(3):

bepalen van gebruiker

en overzichtfile

(BEPALEN)

naam:
BEPALEN (BEPALENeninlezenvanoverzichtfile)
funktie:bepalenvandegebruikerendeintelezenoverzichtfile,
inlezenvandeoverzichtfile,wijzigenvandeoverzichtfileen
wegschrijvenvandeoverzichtfile.
input:
output: overzichtfile gekozen (logical)
naamvangekozenoverzichtfile
DesubroutineBEPALENcoördineertdebepalingvandegebruikerdoorde
subroutineBEPGEB (3.3), debepalingvandeoverzichtfiledoorde
subroutineBEPOVER (3.4),hétinlezenvandegekozenoverzichtfiledoor
desubroutinesVRINOF (3.5)enINLOVER (3.6),hetwijzigenvande
overzichtfiledoordesubroutineWIJZOVER (3.7)enhetwegschrijvenvan
deoverzichtfile doordesubroutineWEGOVER (3.8).Voorafwordendoor
desubroutineINLGEB (3.1)enINLCOD (3.2)datafiles ingelezenmet
gegevensovergebruikersenoverzichtfiles.

*(3.1):

inlezen

van overzicht

met gebruikers

en overzichtfiles

(INLGEB)

naam:
INLGEB (INLezenGEBruikersenoverzichtfiles)
funktie:inlezenvanmatrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
uitGEBRUIK.DAT.
input:
output: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
DesubroutineINLGEBleestdegebruikersendenamenvande
overzichtfiles inineenmatrix.Dezematrixbestaatuit15gebruikers,
dieiedereengebruikersnaamen15overzichtfileskunnenhebben.De
gebruikersnaam staatindematrixoprecord0endeoverzichtfilenamen
opderecords 1t/m 15.Alserminderdan15gebruikers ingelezen
worden,zullenderecordsvandeoverigegebruikersvandematrix
gevuldwordenmetlegestringsomproblementevoorkomenbijhet
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afdrukkenvaneenoverzichtmetgebruikersophetbeeldschermdoorde
subroutineSCHGEB (3.3.2).Hetzelfdegebeurtalserpergebruiker
minderdan15overzichtfilenameningelezenworden.
Indeingelezenstringvandegebruikersnaam staatookdecodevandie
gebruiker.Dezecodestaatopdeplaatsen13:15indestring.Alle
overzichtfilesvandezegebruikerhebbendezecodealsextensie.
Daardoorzijndeoverzichtfilesvanverschillendegebruikersvanelkaar
teonderscheiden.
*(3.2):

inlezen

van gebruikerscodes

en laatste

gebruiker

(INLCOD)

naam:
INLCOD (INLezenCODesvangebruikers)
funktie:inlezenvandelaatstegebruikereninlezenvande
gebruikerscodesdieingebruikzijn,zodatbijhetaanmaken
vaneengebruikereenniet-gebruiktecodeaandezegebruiker
toegekendkanworden.
input:
output:
common: laatstegebruikerengebruikerscodes
DesubroutineINLCODleestvoorelkemogelijkegebruikerscode inofdie
codeopdatmomentdooreengebruikeringebruikis.Daarmeewordt
voorkomendateennieuwegebruikereencodekrijgtdiealdooreen
anderegebruikeringebruikis.
VerderleestINLCODhetgebruikersnummerinvandelaatstegebruiker.
Ditnummerwordtdandedefaultwaardebijhetkiezenvaneengebruiker
doordesubroutineKIESGEB (3.3.3).
*(3.3):

bepaal gebruiker

(BEPGEB)

naam:
BEPGEB (BEPaalGEBruiker)
funktie:bepalenvandenaamvandegebruikerwaarvaneenoverzichtfile
ingelezenmoetworden,eneventueelhernoemen,verwijderenof
aanmakenvaneengebruiker,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
nummervanrecordinmatricesmetinleesgegevenswaarinde
gebruikersnaam ingelezenmoetworden
output: evt.aangepastematrixmetnamenv.gebruikersenoverz.files
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnamen
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnummers
logicalSTOP
DesubroutineBEPGEBbepaaltdegebruikerwaarvaneenoverzichtfile
ingelezenmoetworden.Denaamvandezegebruikerwordtingelezenin
eenanderematrixmetdaarindegekozengebruiker/overzichtfile.De
matrixmetdegekozengebruiker/overzichtfile iseenrecorddatbestaat
uit4namentenbehoevevandedocumentatievandeoverzichtfiles.De
matrixmetdegekozengebruiker/overzichtfile alsnummerbestaatuit
eenrecordvan4nummersdieovereenkomenmetgebruikersen
overzichtfilenummersindematrixmetnamenvangebruikersen
overzichtfiles.Denaamenhetnummervandehoofdgebruikerkomtinhet
eersterecordvandezematrices.Moetereenoverzichtfilevaneen
anderegebruikeringelezenwordendoorsubroutineANDOVE (3.4.4.5),dan
zullendegegevensvandezegebruiker (naamennummer)inhetderde

-8
recordindezematriceswordeningevuld.Denaamennummervande
overzichtfiledieingelezenmoetworden,komtterecht inhetvierde
recordvandezematrices.Denaamwaaronderdeoverzichtfilewordt
weggeschrevenenhetbijbehorendenummer indematrixmetnamenvan
gebruikersenoverzichtfileskomtinhettweederecordvandeze
matrices.Ditgebeurt indesubroutinesNIEUWF (3.8.1)enRENOVE
(3.4.4.1).
DelogicaloutputSTOPis 'false'alsereengebruiker ingelezenis.
AlsSTOP 'true'is,zalergeenoverzichtfilegerundkunnenworden.
Voorhetbepalenvandegebruikerwordendevolgendesubroutines
aangeroepen:TELGEB (3.3.1)voorhetbepalenvanhetaantalgebruikers,
SCHGEB (3.3.2)voorhetophetschermschrijvenvandegebruikersen
KIESGEB (3.3.3)voordekeuzevaneengebruiker.Hetisookmogelijkom
eenanderegebruikersfunktietekiezen.Desubroutinediedan
aangeroepenwordt isFUNGEB (3.4.4).Hetwegschrijvenvandematrixmet
namenvangebruikersenoverzichtfileswordtuitgevoerddoorde
subroutineGEBRWEG (3.3.5).
DesubroutineBEPGEB (3.3)wordtgebruiktzoweldoordesubroutine
BEPALENalsdoordesubroutineANDOVE (3.4.4.5)bijdekeuzevan
overzichtfilevaneenanderegebruiker.
*(3.3.l):

tellen

van het aantal

gebruikers

(TELGEB)

naam:
TELGEB (TELlenvanaantalGEBruikers)
funktie:tellenvanhetaantalgebruikers indematrixmetnamen
vangebruikersenoverzichtfiles,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
output: aantalgebruikers indematrix
DesubroutineTELGEBtelthetaantalgebruikers indematrixmetnamen
vangebruikersenoverzichtfiles.
*(3.3.2):

afdrukken

van gebruikers

op scherm (SCHGEB)

naam:
SCHGEB (SCHermGEBruikers)
funktie:afdrukkenophetschermvandegebruikersuitdematrixmet
namenvangebruikersenoverzichtfiles,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
aantalgebruikers
beeldschermnummer (menu-aanduiding)
output:
DesubroutineSCHGEBmaakthetbeeldschermschoonenschrijft
vervolgensallegebruikersophetbeeldscherm.Dezesubroutinewordt
doorverschillende anderesubroutinesgebruikt.Daaromwordteen
schermnummermeteenmenu-aanduidingalsinputvariabelemeegegeven.De
subroutinesdievanSCHGEBgebruikmakenzijnBEPGEB (3.3),FUNGEB
(3.3.4),RENGEB (3.3.4.1)enDELGEB (3.3.4.2).

*(3.3.3):

kiezen

van gebruiker

(KIESGEB)

naam:
KIESGEB (KIESGEBruiker)
funktie:kiezenvaneengebruikerofvaneengebruikersfunktie.
input: aantalgebruikers
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfilesalsnummers
nummervanrecordinmatricesmetgegevensovergekozen
gebruiker/overzichtfiles
output: matrixmetgekozengebruiker/overzichtfilesalsnummers
IndesubroutineKIESGEBkaneengebruikergekozenwordenuithet
overzichtvangebruikersdataleerderdoordesubroutineSCHGEB
(3.3.2)ophetbeeldscherm isgeschreven.Ookishetmogelijkomeen
gebruikersfunktie tekiezen (ziesubroutineFUNGEB,3.3.4).De
subroutineKIESGEBwordtookgebruiktbijdekeuzevaneen
overzichtfilevaneenanderegebruiker (viasubroutineANDOVE,
3.4.4.5).Danontbreektdemogelijkheidomeengebruikersfunktiete
kiezen.

*(3.3.U):

andere funkcies

van een gebruiker

(FUNGEB)

naam:
FUNGEB (FUNktiesGEBruiker)
funktie:bepalenvandefunktiediemetdegebruikersuitgevoerdmoet
wordenenaanroepenvandedaarbijbehorendesubroutines,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
aantalgebruikersindezematrix
output: aangepastematrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
nieuwaantalgebruikers indezematrix
DesubroutineFUNGEBdruktdegebruikersophetbeeldschermafdoorde
subroutineSCHGEB (3.3.2)teactiveren.Daaronderwordendefunkties
aangegevendiemetdegebruikersuitgevoerdkunnenworden.De
gebruikersfunktiebestaanuithethernoemen,aanmakenofverwijderen
vaneengebruiker.Nadatdegebruikereenfunktieheeftgekozen,wordt
debijdegekozenfunktiebehorendesubroutineaangeroepen.
Voorhethernoemenvaneengebruiker isditdesubroutineRENGEB
(3.3.4.1),voorhetverwijderenvaneengebruikerdesubroutineDELGEB
(3.3.4.2)envoorhetaanmakenvaneennieuwegebruikerdesubroutine
MAAKGEB (3.3.4.3).

* ( 3 . 3 . 4 . 1 ) : hernoemen van een gebruiker

(RENGEB)

naam:
RENGEB (RENameGEBruiker)
funktie:vragennaargebruikerdienieuwenaammoetkrijgen.Vervolgens
nieuwenaamvrageneninlezen.Nacontrolevaninvoerde
wijzigingdoorvoeren,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
aantalgebruikersindezematrix
output: aangepastematrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
DesubroutineRENGEBdruktdegebruikersafophetschermdoormiddel
vandesubroutineSCHGEB (3.3.2).Vervolgenswordtgevraagdwelke
gebruikereenanderenaammoetkrijgen.Daarnawordtdevraaggesteld
welkenaamdezegebruikermoetkrijgen;hetantwoordopdezevraag
wordtingelezen.Tercontrolevandeinvoerwordternogeen
controlevraaggesteld.Vervolgenswordtgecontroleerdofdenieuwenaam
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albestaatdoordesubroutineNAAMEX (3.4.4.6).Alsdeingevoerdenaam
nognietbestaat,zaldeopgegevengebruikerdezenaamkrijgen.
*(3.3.4.2):

verwijderen

van een gebruiker

(DELCEB)

naam:
DELGEB (DELeteGEBruiker)
funktie:verwijderenvaneengebruikeruithetbestand.
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
aantalgebruikers indezematrix
output: aangepastematrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
nieuwaantalgebruikers indezematrix
DesubroutineDELGEBdruktdegebruikersafophetschermdoorde
subroutineSCHGEB (3.3.2).Vervolgenswordtdevraaggesteldwelke
gebruikerverwijderdmoetworden.Daarnawordteencontrolevraag
gesteldofdezegebruikerwerkelijkverwijderdmoetworden.Alsdatzo
is,wordthetaantalgebruikersmet1verminderd.Deoverzichtfilesvan
deteverwijderengebruikerwordendoordeinteractievesubroutine
COPYFLgekopieerdnaareenapartedirectory (ziedeelverslag2
"Gebruikershandleiding").Hetaantaltekopierenoverzichtfilesvande
teverwijderengebruikerwordtbepaalddoordesubroutineBEPAOV
(3.4.1).Totslotwordtdenaamookuitdematrixmetnamenvan
gebruikersenoverzichtfilesverwijderd.

*(3.3.4.3):

aanmaken van een gebruiker

(MAAKGEB)

naam:
MAAKGEB (aanMAAKGEBruiker)
funktie:aanmakenvaneennieuwegebruikerendenaamvandezenieuwe
gebruiker inlezenencontroleren.Indiennodigfoutmelding
gevenophetbeeldscherm,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
aantalgebruikers indezematrix
output: aangepastematrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
nieuwaantalgebruikers indezematrix
DesubroutineMAAKGEBdruktallereerstallebestaandegebruikersophet
beeldschermaf (doorsubroutineSCHGEB,3.3.2).Vervolgensvraagt
MAAKGEBdenaamvandenieuwegebruiker,leestdenaamvandenieuwe
gebruiker inencontroleertofdezenaamalbestaat.Ditlaatstewordt
gecontroleerddoordefunktieNAAMEX (3.4.4.6).Alsdenaamalbestaat,
wordteropnieuweennaamgevraagd.Alsdenaamnognietbestaat,wordt
ereenvraaggesteldomtecontrolerenofdeingelezennaamdejuiste
naamis.Alsdatzois,zalereencodebijgezochtwordenvoorde
extensievandeoverzichtfilesvandezegebruiker.Hetaantal
gebruikerswordtdaarnamet1verhoogd.Hetlaatstenummerwordtdeze
gebruiker (tegebruikenalsdefaultinkeuzemenu).Totslotwordtde
matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfilesaangepast.

11*(3.3.5):

wegschrijven
matrix
files (GEBRWEG)

met namen van gebruikers

en

overzicht-

naam:
GEBRWEG (GEBRuikersWEGschrijven)
funktie:wegschrijvenvandematrixmetnamenvangebruikersen
overzichtfilesnaarfileGEBRUIK.DAT.
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
output:
DesubroutineGEBRWEG schrijftdegebruikersendebijbehorende
overzichtfilenamen indefileGEBRUIK.DAT.Dezesubroutinewordtdoor
verschillende anderesubroutinesaangeroepen,nadaterwijzigingenin
dematrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfileszijnaangebracht.
DesubroutinesdiegebruikmakenvanGEBRWEG zijnBEPGEB (3.3),BEPOVER
(3.4)enNIEUWF (3.8.1). BijeennieuwerunvanhetECP-modelwordtde
fileGEBRUIK.DATingelezendoordesubroutineINLGEB (3.1).

*(3.3.6):

wegschrijven
(WEGCOD)

van gebruikerscodes

en laatste

gebruiker

naam:
WEGCOD (WEGschrijvenCODes)
funktie:wegschrijvenvandegebruikerscodesenhetnummervande
laatstegebruiker indedatafileGEBCODE.DAT.
input:
output:
common: laatstegebruikerengebruikerscodes
DesubroutineWEGCODschrijfthetnummervandelaatstegebruikerende
codesvanallegebruikerswegindedatafileGEBCODE.DAT.Bijeen
nieuwerunvanhetECP-modelwordtdefileGEBCODE.DAT ingelezendoor
desubroutineINLCOD (3.2).
*(3.U):

bepalen

van de overzichtfile

(BEPOVER)

naam:
BEPOVER (BEPaalOVERzichtfile)
funktie:bepalenvandeintelezenoverzichtfile.Vervolgensevt.
hernoemen,verwijderenofverplaatsenvanoverzichtfile.
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnamen
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnummers
nummervanrecordinmatricesmetgegevensovergekozen
gebruiker/overzichtfile
output: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnamen
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnummers
logicalSTOP: 'true'-overzichtfilenietgekozen
DesubroutineBEPOVERbepaalteersthetaantaloverzichtfilesvande
gekozengebruikermetdesubroutineBEPAOV (3.4.1).Daarnawordendeze
overzichtfiles ophetschermgeschrevendoordesubroutineSCHOVE
(3.4.2).Vervolgenskaneenoverzichtfileofeenanderefunktieworden
gekozenm.b.v.desubroutineKIESOVE (3.4.3).Alsereenandmrefunktie
gekozenis,wordtdezeuitgevoerddoordesubroutineFUNOVE (3.4.4).
Alsereenoverzichtfilegekozenis,zaldenaamvandieoverzichtfile
wordeningelezenindematrixmetdegekozengebruiker/overzichtfile
alsnamen.Hetnummervandeoverzichtfilewordtingelezenindematrix
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metdegekozengebruiker/overzichtfilealsnummers.DelogicalSTOP
wordt 'true'alsergeenoverzichtfilebepaaldwordt.Danwordtook
teruggekeerdnaardesubroutineBEPALEN (3)voorbijvoorbeelddekeuze
vaneennieuwegebruiker.
*(3.â.l):

bepalen

van het aantal

overzichtfiles

(BEPAOV)

naam:
BEPÂOV (BEPalenAantalOVerzichtfiles)
funktie:bepalenvanhetaantaloverzichtfilesvaneenbepaalde
gebruiker,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
nummervandegebruiker
output: aantaloverzichtfilesvandiegebruiker
DesubroutineBEPAüVbepaalthetaantaloverzichtfilesvandeopgegeven
gebruiker indematrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles.Deze
subroutinewordtdoordesubroutinesDELGEB (3.3.4.2), BEPOVER (3.4)en
WEGOVER (3.8)aangeroepen.
*(3A.2):

op beeldscherm

schrijven

van overzichtfiles

(SCHOVE)

SCHOVE (SCHrijfOVErzichtfiles)
naam:
funktie: ophetschermschrijvenvandenamenvandeoverzichtfilesvan
eenbepaaldegebruiker.
input:
matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
nummervandegebruiker
aantaloverzichtfilesvandiegebruiker
schermnummer (menu-aanduiding)
output:
DesubroutineSCHOVEwisthetbeeldschermenschrijftdenamenvande
overzichtfilesvandeopgegevengebruikerophetbeeldscherm.Omdat
SCHOVEvoorverschillende keuzemenu'swordtgebruikt,wordtde
aanduidingvoorhetmenu-nummeralsinputvariabeledoordesubroutines
BEPOVER (3.4),FUNOVE (3.4.4),NIEUWF(3.8.1)enOVERWR (3.8.2)
meegeleverd.
*(3.A.3):

kiezen

van overzichtfile

(KIESOVE)

KIESOVE (KIESOVErzichtfile)
naam:
funktie: inlezenvanoverzichtfilenummerwelke ingelezenmoetworden.
Waarschuwenalshetmax.aantaloverzichtfilesisbereikt.
input:
aantaloverzichtfilesvandegebruiker
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnummers
nummervanrecordindezematrixmetgebruikersnummers
output: nummervanrecordindezematrixmetgebruikersnummers
DesubroutineKIESOVEgaatnaofereenfilegekozenmoetwordenvande
hoofdgebruiker. Isdathetgeval,danmoetereenextramogelijkheidop
hetschermgeschrevenwordenvoordekeuzevanandereoverzichtfilefunktiestewetenhetverwijderen,hernoemenofverplaatsenvaneen
overzichtfile ofhetkiezenvaneenoverzichtfilevaneenandere
gebruiker.Alshetaantaloverzichtfilesvandezegebruikerhetmaximum
bereiktheeft,wordtereenwaarschuwingophetschermgegeven.Daarna
wordtdevraaggesteldwelkeoverzichtfile ingelezenmoetworden.Het
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antwoord op dievraagwordt ingelezen. Deze subroutine wordt
aangeroepen door BEPOVER (3.4).

*(3.à.6):

andere funkties

mee overzichcfiles

(FUNOVE)

FUNOVE (FUNkties OVErzichtfiles)
naam:
funktie: vragenwelke funktie uitgevoerd moetworden, inlezenvan het
antwoord envervolgens aanroepenvan debij dat antwoord
behorende subroutines.
matrix met namenvan gebruikers enoverzichtfiles
input:
matrix met gekozen gebruiker/overzichtfile als namen
matrix met gekozen gebruiker/overzichtfile als nummers
aantal overzichtfilesvan de gebruiker
output: matrix met namenvan gebruikers enoverzichtfiles
aantal overzichtfiles van de gebruiker
De subroutine FUNOVE laat allereerst door de subroutine SCHOVE (3.4.2)
alle namenvan de overzichtfilesvan de gebruiker ophet beeldscherm
schrijven.Vervolgens worden daaronder demogelijke overzichtfilefunkties getoond enwordt gevraagd welke funktie uitgevoerd moet
worden. Het antwoord op dievraagwordt ingelezen. De funktie wordt
uitgevoerd door de subroutine diehoort bijhet opgegeven antwoord.
Devolgende funkties kunnenwordenuitgevoerd: hernoemenvan een
overzichtfiles door de subroutine RENOVE (3.4.4.1), verwijderen van een
overzichtfile door de subroutine DELOVE (3.4.4.3), verplaatsen van een
overzichtfile door de subroutineVEROVE (3.4.4.4)enkiezenvan een
overzichtfile van een andere gebruiker door subroutine ANDOVE
(3.4.4.5). De subroutine FUNOVEwordt zelf aangeroepen door de
subroutine BEPOVER (3.4).

*(3.U.U.l):

hernoemen van een overzichtfLie

(RENOVE)

RENOVE (RENameOVErzichtfile)
naam:
funktie: vragenwelke overzichtfile eenandere naammoet krijgen en
welke naam deze overzichtfile moet krijgen. Inlezenvande
antwoorden, controlerenvan de antwoorden enuitvoeren van
opdracht.
input:
matrix met namenvan gebruikers en overzichtfiles
matrix met gekozen gebruiker/overzichtfile als namen
matrixmet gekozen gebruiker/overzichtfile als nummers
aantal overzichtfiles vande gebruiker
output:
matrix met namenvan gebruikers en overzichtfiles
Inopdracht van de subroutine FUNOVE (3.4.4)stelt de subroutine RENOVE
devraag ophet schermwelke overzichtfile een andere naam moet
krijgen.Vervolgens wordt denieuwe naamvan deze file gevraagd en
wordthet antwoord op deze vraag ingelezen. Daarnawordt ter controle
van de ingelezennaam nog een extravraag gesteld.Verderwordt er
gecontroleerd of de opgegeven filenaam albestaat.Als dat zo is,wordt
er een foutmelding gegeven enopnieuw eennaam gevraagd en ingelezen.
Als de opgegeven overzichtfilenaam nog nietbestaat,wordt door middel
van de aanroep van subroutine REN0V2 (3.4.4.2) dehernoem-opdracht
uitgevoerd.

-14*(3.4.4.2):

uitvoeren

van hernoeming

van een overzichtfile

(REN0V2)

naam:
REN0V2 (RENameOVerzlchtfiledeel2)
funktie:uitvoerenvandehernoemopdrachtvanoverzichtfile.
input: matrixmetgekozengebruiker/overzichtfilealsnamen
output:
InopdrachtvandesubroutineRENOVE (3.4.4.1)opentdesubroutine
REN0V2deoudeennieuweoverzichtfile.Vervolgenswordt indenieuwe
overzichtfileeenheadingmetdenaamvandegebruiker,denaamvande
nieuweoverzichtfileendenaamvandeoudeoverzichtfilegeschreven.
Daarnawordtderestvandeinhoudvandeoudefilegekopieerd inde
nieuwe file.Deoudefilewordtverwijderd (delete)endenieuwefile
wordtgesloten.
*(3.4.4.3):

verwijderen

van een overzichtfile

(DELOVE)

naam:
DELOVE (DELeteOVErzichtfile)
funktie:verwijderenvaneenoverzichtfile.
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnummers
aantaloverzichtfilesvandegebruiker
output: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
aantaloverzichtfilesvandegebruiker
DesubroutineDELOVEsteltdevraagophetschermwelkefileverwijderd
moetwordenenleesthetantwoordopdezevraagin.Daarnawordtter
controlevandeinvoereenextravraaggesteld.Bijhetverwijderenvan
deoverzichtfilewordtdefilegekopieerdnaardedirectoryvoor
afvalfiles (ziedeelverslag 2"Gebruikershandleiding").Daarnawordtde
filegedelete,hetaantaloverzichtfilesmet1verminderdendematrix
metnamenvangebruikersenoverzichtfilesaangepast.Desubroutine
DELOVEwordtdoordesubroutineFUNOVE (3.4.4)aangeroepen.
*(3.4.4.4):

verplaatsen

van een overzichtfile

(VEROVE)

naam:
VEROVE (VERplaatsOVErzichtfile)
funktie:verplaatsenvaneenoverzichtfilevaneengebruikernaareen
andereplaatstussendeoverzichtfilesvandiegebruiker,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnummers
aantaloverzichtfilesvandegebruiker
output: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
InopdrachtvanFUNOVE (3.4.4)steltdesubroutineVEROVEdevraagop
hetbeeldschermwelkeoverzichtfileverplaatstmoetwordenenleesthet
antwoord in.Vervolgenswordtophetschermdevraaggesteldnaarwelk
nummerdeoverzichtfileverplaatstmoetworden.Tercontrolevande
invoerwordteenextravraaggesteld.Vervolgenswordtdeoverzichtfile
indematrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfilesverplaatst.
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*(3A.A.5):

kiezen

van overzichtfile

van andere gebruiker

(ANDOVE)

naam:
ANDOVE (OVErzichtfileANDeregebruiker)
funktie:kiezenvaneenoverzichtfilevaneenanderegebruiker.
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnamen
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfilealsnummers
output: matrixmetgekozengebruiker/overzichtfilealsnamen
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfilealsnummers
IndesubroutineANDOVEkandegebruikereenoverzichtfilevaneen
anderegebruikerkiezen.Hierbijwordtgebruikgemaaktvande
subroutineBEPGEB (3.3). DesubroutineBEPGEBdruktdaarbijnietde
gebruikersfunktiesaf (ziebeschrijvingbijBEPGEB).Degekozen
gebruikerwordtingelezeninrecord3vandematricesmetdegekozen
gebruiker/overzichtfile.Daarnakiestdegebruikereenoverzichtfile
vandezeanderegebruiker.Hierbijwordtgebruikgemaaktvande
subroutineBEPOVER (3.4),waarbijdegebruikernietdemogelijkheid
krijgtomeenvandeoverzichtfile-funktiestekiezen.Desubroutine
ANDOVEwordtaangeroependoordesubroutineFUNOVE (3.4.4)

*(3.4.4.6,): controleren

of een gebruikersnaam

bestaat (NAAMEX)

naam:
NAAMEX (NAAMEXists)
funktie:controlerenofeennaamvaneengebruikervoorkomt inde
matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
gebruikersnaamdiegecontroleerdmoetworden
output: logicalwaardeofnaamalbestaatofniet
DelogicalfunktieNAAMEXgaatvoorelkegebruikersnaamuitdematrix
metdenamenvangebruikersenoverzichtfilesnaofdezeovereenkomt
metdeopgegevengebruikersnaam.Alseengebruikersnaam albestaat,
wordtNAAMEX 'true'.AnderswordtNAAMEX 'false'.Defunktiewordt
gebruiktdoordesubroutinesRENGEB (3.3.4.1)enMAAKGEB (3.3.4.3)bij
hethernoemenofhetaanmakenvaneengebruiker.

*(3.5):

vragen of inlezen

van overzichtfile

(VRINOF)

naam:
VRINOF (VRaagINlezenOverzichtFile)
funktie:vragenofoverzichtfile ingelezenmoetworden,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
output: inlezenvanoverzichtfile (logical)
DesubroutineVRINOFvraagtdegebruikerofdegekozenoverzichtfile
ingelezenmoetworden.Indieneenoverzichtfilevaneenandere
gebruiker isgekozen,wordtgevraagdofdiefilenaarheteigengebied
gekopieerdmoetworden.DesubroutineVRINOFwordtgeactiveerddoorde
subroutineBEPALEN(3).
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*(3.6):

inlezen van de overzichtfile

(INLOVER)

naam:
INLOVER (INLezenOVERzichtfile)
funktie: inlezenvaneenoverzichtfileencontrolerenofeen
overzichtfile ingelezenis.
input: matrixmetgekozengebruiker/overzichtfilealsnamen
output: logicalwaardeofdefileingelezenis
DesubroutineINLOVERcoördineerthetinlezenvandegekozen
overzichtfile.Hiervoormaakt INLOVERgebruikvandesubroutineINLDAT
(3.6.1)diedediversedatavandeoverzichtfile inleestende
subroutineINLMAT (3.6.2)diedeklimaatregelinstellingeninleest.
VerderverzorgtINLOVERhetopenenensluitenvandeoverzichtfile.

*(3.6.1):

inlezen

data uit overzichtfile

(INLDAT)

naam:
INLDAT (INLezenDATauitoverzichtfile)
funktie: inlezenvandatauitoverzichtfile (excl.klimaatregelinstellingen).
input: unitnummervangeopende overzichtfile
output:
common: ingelezendatavanoverzichtfile
DesubroutineINLDATleestdedataoververwarmings-enC02-uitrusting,
klimaatbestand,gewas-enteelt,enoutputfiles invandegeopende
overzichtfile.Dezedatazijnnodigvoorbijvoorbeelddewijzigingvan
deingesteldewaardenindesubroutinedievanuitWIJZOF (3.7.1)worden
aangeroepen (zieparagraaf 2.3.4).Dezedatawordendoorcommonstatementsaandezesubroutinedoorgegeven.

*(3.6.2):

inlezen klimaatregelinstellingen

uit overzichtfile

(INLMAT)

naam:
INLMAT (INLezenmatrixmetklimaatregelinstellingen)
funktie:inlezenvanklimaatregelinstellingen ineenmatrix
entekstvanfactorenbijy-asvanmatrix,
input: unitnummervangeopendeoverzichtfile
output:
common: ingelezenmatrixentekstbijfactorenuitoverzichtfile
matrixgrootte
DesubroutineINLMATzorgtvoorhetinlezenvandeklimaatregelinstellingenuitdegeopendeoverzichtfile ineenmatrix.Tevenswordt
detekstvandefactoreningelezendielangsdey-asvandematrixop
hetbeeldschermofindeoverzichtfile geschrevenstaat.Deomvangvan
dematrixwordtbepaalddoordesubroutineTELKOL(3.6.2.1).
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*(3.6.2.1):

bepalen

van aantal

kolommen (TELKOL)

naam:
TELKOL (TELlenaantalKolommen)
funktie:tellenvanhetaantalkolommenmetgegevens inmatrix
input: matrixmetklimaatregelinstellingen
max. aantalkolommeninmatrix
aantalfactoreninmatrix
output: aantalkolommeninmatrix
DesubroutineTELKOLbepaalthetaantalkolommenmetgegevens inde
matrix.TELKOLwordtaangeroependoordesubroutineINLMAT (3.6.2).
*(3.7):

wijzigen

van de overzichtfile

(WIJZOVER)

naam:
WIJZOVER (WIJZigenOVERzichtfile)
funktie:wijzigenvandeingelezenoverzichtfile.
input:
output: wijziging inoverzichtfile (logical)
DesubroutineWIJZOVERvraagtdegebruikerofdeingelezen
overzichtfilegewijzigdmoetworden.Isdathetgeval,danwordtde
subroutineWIJZOF (3.7.1)aangeroependiehetwijzigenvande
overzichtfilecoördineert (zieparagraaf 2.3.4).
*(3.8):

wegschrijven

van de overzichtfile

(WEGOVER)

naam:
WEGOVER (WEGschrijvenOVERzicht)
funktie:bepalenofhetoverzichtweggeschrevenmoetworden.Hierbij
bepalenofeennieuwefileaangemaaktmoetwordenofdateen
bestaande fileoverschrevenmoetworden,
input: matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnamen
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnummers
defaultwaardevoorwegschrijven (logical)
output:
DesubroutineWEGOVERvraagtdegebruikerofdeingelezenoverzichtfile
weggeschrevenmoetworden.Indiendaartoedeopdrachtwordtgegeven,
wordtbijhetaanmakenvaneennieuwefiledesubroutineNIEUWF (3.8.1)
aangeroepenenbijhetoverschrijvenvaneenbestaande filede
subroutineOVERWR (3.8.2). Indiendegebruikeralhetmaximumaantal
overzichtfilesheeftaangemaakt,heeftdegebruikeralleende
mogelijkheidomeenbestaandeoverzichtfile teoverschrijven.Het
bepalenvanhetaantaloverzichtfileswordtuitgevoerddoorde
subroutineBEPAOV (3.4.1).
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*(3.8.1):

wegschrijven

van overzicht f lie in nieuwe file (NIEUWF)

NIEUWF (wegschrijven inNIEUWeFile)
naam:
bepalen
vandenaamvandenieuweoverzichtfileenaanroepen
funktie:
vandesubroutineomhetoverzicht indiefilewegte
schrijven.
matrix
metnamenvangebruikersenoverzichtfiles
input:
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfilealsnamen
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnummers
aantaloverzichtfilesvandegebruiker
output:
DesubroutineNIEUWFvraagtallereerstdenaamvandenieuwefile
waarindeoverzichfilemoetwordenweggeschreven.Hierbijwordtgebruik
gemaaktvandesubroutineSCHOVE (3.4.2),diealleoverzichtfilesvan
degebruikerophetbeeldscherm schrijft.Vervolgenswordt
gecontroleerdofdeopgegevenfilenaamnognietbestaat,wantanders
wordteenfoutmeldinggegeven.VervolgenswordtdesubroutineSCHROVE
(3.8.3)aangeroepenvoordeuitvoeringvanhetwegschrijvenvanhet
overzicht.
Daarnawordtdematrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
aangepastenweggeschreven.Ditlaatstegebeurtdoordesubroutine
GEBRWEG (3.3.5).

*(3.8.2):

overschrijven

van een oude overzichtfile

(OVERWR)

OVERWR (OVERWRiteoverzichtfile)
naam:
bepalen
welkefileeroverschrevenmoetwordenenaanroepen
funktie:
vansubroutinevoordeuitvoeringvanhetwegschrijven.
input:
matrixmetnamenvangebruikersenoverzichtfiles
matrixmetgekozengebruiker/overzichtfilealsnamen
matrixmetgekozengeb.ruiker/overzichtfilealsnummers
aantaloverzichtfilesvandegebruiker
output:
DesubroutineOVERWRsteltophetbeeldschermdevraagwelkefile
overschrevenmoetworden.Hierbijwordtgebruikgemaaktvande
subroutineSCHOVE (3.4.2),diealleoverzichtfilesvandegebruikerop
hetbeeldschermschrijft.Daarnawordttercontrolevandeinvoereen
extravraaggesteld.Alsdefileoverschrevenmoetworden,wordtde
subroutineSCHROVE (3.8.3)aangeroepenomhetwegschrijvenvande
overzichtfileuittevoeren.

*(3.8.3):

schrijven

van overzicht

in overzichtfile

(SCHROVE)

naam:
SCHROVE (SCHRijfOVErzichtfile)
funktie:wegschrijvenvaneenoverzicht ineenoverzichtfile.
input: matrixmetgekozengebruiker/overzichtfile alsnamen
output:
DesubroutineSCHROVEopentdeoverzichtfilewaarindeuitgangssituatie
voordesimulatiemoetwordenweggeschreven.Bovenaandezefilewordt
allereersteenheadinggeschrevenmetdenaamvandenieuweenvande
vorigegebruikerendenaamvandenieuweendeoudenaamvande
overzichtfile (alseensoortdocumentatie).Vervolgenswordtdoorde
subroutineWRITDAT (3.8.3.1)diversedataindezelfdefilegeschreven.
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DesubroutineWRITMAT (3.8.3.2)doethetzelfdevoordematrixmetde
klimaatregeliristeHingen.DesubroutineSCHROVEwordtaangeroependoor
NIEUWF(3.8.1)enOVERWR (3.8.2).
*(3.8.3.1):

schrijven

data in overzichcfile

(WRITDAT)

naam:
WRITDAT (WRITeDATainoverzichtfile)
funktie:wegschrijvenvandatainoverzichtfile,excl.gegevens
overklimaatregelinstellingen.
input: unitnummervangeopendeoverzichtfile
output:
common: datavanwegteschrijvenoverzicht
DesubroutineWRITDATschrijftdedataoververwarmings-en
C02-uitrusting,klimaatbestand,gewas-enteelt,enoutputfileswegin
degeopendeoverzichtfile.
*(3.8.3.2):

schrijven
van klimaacregelinstellingen
(WRITMAT)

in

overzichtfile

naam:
WRITMAT (WRITeMATrixmetklimaatr.inst,inoverzichtfile)
funktie:wegschrijvenvanmatrixmetklimaatregelinstellingen in
overzichtfile.
input: unitnummervangeopendeoverzichtfile
output:
common: matrixmetklimaatregelinstellingen
tekstvanfactorenlangsy-asvanmatrix
omvangvanmatrix
DesubroutineWRITMATschrijftdematrixmetklimaatregelinstellingen
wegnaardegeopendeoverzichtfile.Voorhetinhetjuisteformat
wegschrijvenvandetekstendedatawordtgebruikgemaaktvande
subroutineHULPSTR (3.8.3.3).
*(3.8.3.3):

in hulpstring

wegschrijven

van data van matrix

(HULPSTR)

naam:
HULPSTR (HULP-STRing)
funktie:inhulpstringwegschrijvenvangegevensvanklimaatregelinstellingenenfactortekstvanopgegevenkolommenvanmatrix.
input: matrixmet klimaatregelinstellingen
arraymetfactortekst
nummervanwegteschrijvenfactor(regel)
begin-eneindnummervanwegteschrijvenkolommen
output: hulpstring
DesubroutineHULPSTRschrijftdegegevensvandeopgegevenkolommen
vandematrixmetklimaatregelinstellingen ineenhulpstringtezamen
metdefactortekst.Hierbijwordendegetalleninhetjuisteformat
wegschrijven.
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*(3.7.1):

wijzigen

overzichtfile

(WIJZOF)

naam:
WIJZOF (WIJZigenOverzichtFile)
funktie:coördinerenvanwijzigingvanoverzichtfile
input:
output:
DesubroutineWIJZOF isdecentralesubroutinediehetwijzigenvande
overzichtfilescoördineert.Nadateenoverzichtvandeonderdelenvan
deoverzichtfilediegewijzigdkunnenwordenophetbeeldschermis
geschreven,kandegebruikerkiezenwelkonderdeelhijwilwijzigen.De
tewijzigenonderdelenendebijbehorendesubroutinesdiehetuitvoeren
zijn:
-wijzigenklimaatbestand (WIJZKL-3.7.1.1);
-wijzigensimulatieperiode (WIJZPER -3.7.1.2);
-wijzigenbedrijfsuitrusting (WIJZBED -3.7.1.3);
-wijzigenkasgegevens (WIJZKAS -3.7.1.4);
-wijzigengewas-enteeltgegevens (WIJZGEW -3.7.1.5);
-wijzigenklimaatregelinstellingen (WIJZMAT-3.7.1.6);
-wijzigenC02-instellingen(WIJZC02 -3.7.1.7);
-wijzigenschermgegevens (WIJZSCH -3.7.1.8);
-wijzigenoutputfiles (WIJZOUTP-3.7.1.9).
Voorhetwijzigenvandegenoemdeonderdelenmakenbovengenoemde
subroutinesgebruikvankeuzemenu's (ziedeelverslag 2"Gebruikershandleiding").Dezekeuzemenu'swordengemaaktm.b.v.eenstandaardset
vaninteractievemodules (ziehoofdstuk 3), dievraagstelling,
inlezing,foutmeldingenschermsturingverzorgen.Dein-enoutputvan
bovengenoemdesubroutinesverlooptviacommon-statements.

*(3.7.1.1):

wijzigen

klimaatbestand

(WIJZKL)

naam:
WIJZKL(WIJZigenKLimaatbestand)
funktie:wijzigenvankeuzevanklimaatbestand
input:
output:
common: naamvanklimaatbestand
simulatieperiode
DesubroutineWIJZKLgeefteersteenoverzichtvanenkelegegevensvan
hetgekozenklimaatbestand.Dezegegevenswordeningelezenvaneen
menu-ondersteunende databestand (ziedeelverslag2"Gebruikershandleiding").Indieneenanderklimaatbestandgewenst is,wordtdoor
desubroutineWRTFL(3.7.1.10)eenoverzichtgegevenvanalle
beschikbareklimaatbestanden.Hieruitkaneenkeuzewordengedaan.
Indieneenanderklimaatbestandwordtgekozen,kanstandaarddoorde
subroutineWIJZPER (3.7.1.2)desimulatieperiodewordenopgegevenof
gewijzigd.Voordewijzigingvandesimulatieperiodekanookvanuitde
centralesubroutineWIJZOF (3.7.1)desubroutineWIJZPER (3.7.1.2)
wordenaangeroepen.
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wijzigen

simulatieperiode

(WIJZPER)

naam:
WIJZPER (WIJZigensimulatiePERiode)
funktie:wijzigenvanopgegevensimulatieperiode
input:
output:
common: naamvanklimaatbestand
simulatieperiode
DesubroutineWIJZPERgeeftallereersteenoverzichtvandeperiode
waarvanhetgekozenklimaatbestanddatabevat.Dezedatastaanineen
menu-ondersteunendedatafile (ziedeelverslag2"Gebruikershandleiding").Daarnakandeingesteldesimulatieperiodeworden
gewijzigd.
*(3.7.1.3):

wijzigen

bedrijfsuitrusting

(WIJZBED)

naam:
WIJZBED (WIJZigenBEDrijfsuitrusting)
funktie:wijzigenvangekozenbedrijfsuitrusting
input:
output:
common: gegevensoververwarraings-enC02-uitrusting
MetdesubroutineWIJZBEDkandegekozenbedrijfsuitrustingmet
gegevensoververwarmings-enC02-uitrustingwordengewijzigd.Ophet
beeldschermwordenhiervoordegekozeninstellingenineenmenustructuurgetoond.Deminimum- enmaximumwaardenwaaraandeinvoervariabelenmoetenvoldoen,wordeningelezenvandedatafileBEDRIJF.DEF
(ziedeelverslag2"Gebruikershandleiding").
* ( 3 . 7 . 1 . h): wijzigen

kasgegevens

(WIJZKAS)

naam:
WIJZKAS (WIJZigenKASgegevens)
funktie:wijzigenvangekozenkasgegevens
input:
output:
common: kasgegevens
DesubroutineWIJZKASlaatineenmenudeingesteldekasgegevenszien.
M.b.v.eenvragenmenukunnendeingesteldewaardenwordengewijzigd.De
minimum-enmaximumwaardenwaaraandeinvoermoetvoldoenworden
ingelezenvandedatafileKAS.DEF (ziedeelverslag2"Gebruikershandleiding").

*(3.7.1.5):

wijzigen

gewas- en teeltgegevens

(WIJZGEW)

naam:
WIJZGEW (WIJZigenGEWas-enteeltgegevens)
funktie:wijzigenvaningesteldegewas-enteeltgegevens
input:
output:
common: gewas-enteeltgegevens
DesubroutineWIJZGEWgeeftallereersteenoverzichtvandegegevens
overhetgekozengewasenteelt.Dezedatavangewasenteeltworden
ingelezenvaneendatafilediebijdieteelthoort.Aansluitendophet
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overzichtvandegekozengewasenteeltkrijgtdegebruikereen
keuzemenuvooreenandergewasofteelt.Voorhetlatenzienvande
beschikbaregewassenofdebeschikbare teeltenvaneengewaswordt
gebruikgemaaktvandesubroutineWRTFL (3.7.1.10). Indienvooreen
andergewaswordtgekozen,volgtautomatischhetkeuzemenuvoorde
keuzevaneenteeltvandatnieuwegewas.
*(3 .7.1.6)

: w,ijzigen

klimaatregelinstelLingen

(WIJZMAT)

DesubroutineWIJZMATvoorhetwijzigenvandeklimaatregelinstellingen
wordtbesproken inparagraaf2.3.5.
*(3.7.1.7):

wijzigen

C02-instellingen

(WIJZC02)

naam:
WIJZC02 (WIJZigenC02-instellingen)
funktie:wijzigenvangekozenC02-instellingen
input:
output:
common: gegevensoververwarmings-enC02-uitrusting
C02-instellingen
DesubroutineWIJZC02laatineenmenudeingesteldeC02-instellingen
zien.M.b.v.eenvragenmenukunnendeingesteldewaardeworden
gewijzigd.Deminimum- enmaximumwaardenwaaraandeinvoermoet
voldoen,wordeningelezenvandedatafileC02.DEF (ziedeelverslag2
"Gebruikershandleiding").
DeopbouwvanWIJZC02 istamelijkcomplex,doordatdemenu-opbouwmet
detestellenvragenafhangtvandeeerdergekozenbedrijfsuitrusting
envandeantwoordenopdeeerdergesteldevragenm.b.t.de
C02-instellingen.
*(3.7.1.8):

wijzigen

schermgegevens

(WIJZSCH)

naam:
WIJZSCH (WIJZigenSCHermgegevens)
funktie:wijzigenvangekozenschermgegevens
input:
output:
common: filemetschermgegevens
DesubroutineWIJZSCHgeeftallereersteenoverzichtvanenkele
gegevensvanhetgekozenschermtype.Dezedatawordeningelezenvaneen
filemetschermgegevens.Aansluitendhieropkrijgtdegebruikerde
keuzemogelijkheidvooreenanderscherm.Indieneenanderscherm
gewenstis,wordteenoverzichtvandebeschikbare schermtypengegeven.
HiervoorwordtgebruikgemaaktvandesubroutineWRTFL (3.7.1.10).
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*(3.7.1.9):

wijzigen

outputfiles

(WIJZOUTP)

WIJZOUTP (WIJZigenOUTPutfiles)
naam:
funktie: wijzigenvankeuzevanteopenenoutputfilesenperiode
waaroveroutputberekening.
input:
output:
common: teopenenoutputfiles
periodewaarover outputberekening
IndesubroutineWIJZOUTPwordteenoverzichtgegevenvanalle
mogelijkeoutputfiles.Daarwordtaangegevenofzebijeenrunvanhet
modelaangemaaktworden.D.m.v.eenkeuzemenukandeoptievoorhetal
dannietaanmakenvandeoutputfilewordengewijzigd.Tenslottekande
periode indagenwaarovergemiddeldenencumulatievenmoetenworden
berekend,wordengewijzigd.
*(3.7.1.10):

schrijven

van menufile

op scherm (WRTFL)

naam:
WRTFL (WRiTemenuFiLe)
funktie:schrijvenvanmenufileopschermalsonderdeelvaneen
keuzemenu,
input: naamvanmenufile
gekozennaam
output: arraymetingelezenrecords
aantalrecords
recordmetdefaultwaarde
InopdrachtvandesubroutinesWIJZKL(3.7.1.1),WIJZGEW (3.7.1.5)en
WIJZSCH (3.7.1.8)schrijftdesubroutineWRTFLeenoverzichtvan
recordsmetbijvoorbeelddebeschikbareklimaatbestanden,gewassen,
teeltenofschermtypenophetbeeldscherm (afhankelijkvan
aanroepsubroutine).DezegegevensleestWRTFLuiteenmenufilewaarvan
defilenaamalsinputvariabeleaanWRTFLwordtmeegegeven.Deingelezen
recordswordengeschrevenineenarray,dieweergebruiktkanwordenin
desubroutinesdieWRTFLaanroepen.
Tevenswordthetnummervanhetrecordonthoudenwaarvandeinhoud
overeenkomtmetdegekozennaam (bijvoorbeeldnaamvanklimaatbestand).
Ditnummerwordtgebruiktalsdefaultwaarde inhetkeuzemenu.

242.3.5.Modulesvoorwijzigingvanklimaatregelinstellingen
Hetwijzigenvandematrixmetklimaatregelinstellingenvormteen
apartesetvanmodules.Debasismodulevoordezeveranderingen isde
subroutineWIJZMAT (3.7.1.6).Omdateenverderedoornummeringvanhet
modulenummeronduidelijkwordt,is"(3.7.1.6....)"vervangendoor
"(m....)". HetmodulenummervanWIJZMATisdanook "(m)".
Bijenkelevandezemodules iseenonderscheidgemaakt inspeciale
statementsvoorPCofVAX (ziehoofdstuk3).

* ( m - 3 . 7 . 1 . 6 ) : wijzigen

van matrix

(WIJZMAT)

naam:
WIJZMAT (WIJZigenvanMATrix)
funktie:wijzigenvanmatrixmetklimaatregelinstellingen
input:
output:
common: matrixmet klimaatregelinstellingen
tekstvanfactoren
actueleenmax.omvangvanmatrix
DesubroutineWIJZMAT isdebasissubroutinevoorhetwijzigenvande
matrixmetklimaatregelinstellingen.Dematrixbestaatuitkolommenmet
instellingenvoor 50factorendievooreenbepaaldeperiode (indagen)
gelden.Maximaalbiedtdematrixplaatsvoor75kolommen (perioden).
Ophetbeeldschermkanslechtseengedeeltevandematrixzichtbaar
wordengemaakt.DitwordtverzorgddoordesubroutineSCHERM (m.2).Op
hetscherm iseencursorgeprojecteerddieop,neer,linksenrechts
bewogenkanwordendoordesubroutineBEWEEG (m.4).Ookkandirectnaar
eenoptegevenpositie indematrixgesprongenwordendoorde
subroutineKOLFAC (m.5). Indiendecursorbuitenhetophetscherm
geprojecteerdegedeeltevandematrixkomt,wordteenandergedeelte
vandematrixophetschermgeschrevendoordealgenoemdesubroutine
SCHERM (m.2).
Opdeplaatswaardecursorstaat,kandewaardewordengewijzigddoor
desubroutineWIJZIG (m.6).Ookishetmogelijkomeenkolomte
kopieren,teverplaatsenofteverwijderendoorresp.desubroutines
COPYK (m.7),VERPL (m.8)enDELKOL (m.9).Deopdrachtvoorhet
veranderenvandematrixmetklimaatregelinstellingenwordtopgegeven
dooreencommando-string.Voordeopbouwvandiestringwordtverwezen
naarparagraaf3.4vandeelverslag2"Gebruikershandleiding".
Omdateencommando-stringalsinvoerwordtopgegevenvoorhetuitvoeren
vanbovengenoemde opdrachten,moetenfoutieve invoerendoorWIJZMAT
wordenopgevangen.FoutmeldingstekstenwordendoordesubroutineFOUTM
(m.3)ophetbeeldschermgeschreven.Defoutmeldingstekstenzijnvooraf
doorINLMFOU (m.1)ingelezen.VoorhetbeantwoordenvanJa/Nee-vragen
wordtgebruikgemaaktvandesubroutineREADMJN (m.10).

*(m.l):

inlezen

van foutmeldingsteksten

voor matrixbewerking

(INLMFOU)

naam:
INLMFOU (INLezenvanFoutmeldingenvoorMatrixbewerking)
funktie:inlezenvanfoutmeldingsteksten inarrayF0USTRvoor
matrixbewerking.
input:
output:
common: arraymet foutmeldingsteksten
coördinatenvanverschillende tekstenopscherm
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arrayFOUSTR.DetekstenwordendoordesubroutineFOUTM (m.3)gebruikt
bijhetweergevenvandefoutmelding.Verderwordendecoördinatenop
hetbeeldschermvanvraag-,foutmeldings-eninformatieregelingelezen.
Dezegegevenswordenindiversesubroutinegebruikt.

*(m.2):

herzien

van matrix

op beeldscherm

(SCHERM)

naam:
SCHERM (herzienvanmatrixopbeeldscherm)
funktie:bepalenofereennieuwschermafgedruktmoetwordenen
vervolgenswelkschermerafgedruktmoetworden.Aandehand
vandezecontroledeoudematrixcursorverwijderenofeen
nieuwschermafdrukkenendenieuwematrixcursorplaatsen,
input: matrixmetklimaatregelinstellingen
tekstvanfactoreninmatrix
huidigematrixpositieopbeeldscherm
nieuwecursorpositie inmatrix
huidigecursorpositie inmatrix
nieuwschermafdrukken (logical)
output: nieuwmatrixpositieopbeeldscherm
DesubroutineSCHERMbepaaltallereerstwelkgedeeltevandematrixbij
denieuweopgegevencoördinatenvandecursorophetschermmoetworden
geschreven.DitwordtbepaalddoordesubroutineCONTSCH (m.2.1).
Indiengeennieuwschermafgedruktmoetworden,moetdecursorbinnen
hetschermverplaatstworden.Hetverwijderenvandeoudecursorwordt
verzorgddoordesubroutineCURSOR (m.2.3). Indieneennieuwmatrixgedeelteophetschermgeschrevenmoetworden,wordtdesubroutine
MATSCH (m.2.2)aangeroepen.Indebeidegevallenwordtdoorde
subroutineCURSOR (m.2.3)eennieuwecursorophetschermgeplaatst.De
subroutineSCHERMwordtalleenvanuitdesubroutineWIJZMAT(m)
geactiveerd.

*(m.2.1):

controleren

van schermpositie

(CONTSCH)

naam:
CONTSCH (CONTrolevanSCHermpositie)
funktie:controlerenofdeopgegevencoördinateninhethuidige
matrixgedeelteophetschermliggen.Alsditniethetgeval
is,dandenieuweschermpositiebepalen,
input: huidigematrixpositieopscherm
nieuwecoördinatenvancursorinmatrix
output: nieuwematrixpositieopscherm
DesubroutineCONTSCHcontroleertofdeopgegevencoördinatenzich
bevindeninhetmatrixgedeelte datophetschermisgeschreven.Alsdit
niethetgevalis,wordtberekendwelknieuwmatrixgedeelteophet
beeldschermmoetwordengeschreven.Ophetbeeldschermkunnen10
kolommentegelijkwordenweergegeven.Indiendecursorbuitenhet
matrixgedeeltevaltdatophetbeeldscherm isgeschreven,verspringt
hetgeprojecteerdematrixgedeeltemetstappenvan5kolommeninde
gewensterichting.Vande50factorenkunnen20regelstegelijkworden
getoond.Hierbijverspringthetgeprojecteerdematrixgedeeltemet10
regelsindegewensterichting.DesubroutineCONTSCHwordtaangeroepen
doordesubroutineSCHERM (m.2).
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*(m.2.2):

matrix

op beeldscherm

schrijven

(MATSCH)

naam:
MATSCH (MATrixopbeeldSCHerm schrijven)
funktie:afdrukkenvaneendeelvaneenmatrixophetbeeldscherm,
inclusiefdekolomnummersopdex-asendefactorenopde
y-as.
input: matrixmet klimaatregelinstellingen
tekstvanfactoren inmatrix
huidigematrixpositie opbeeldscherm
omvangmatrix
output:
DesubroutineMATSCHschrijfteenopgegevenmatrixgedeelte ophet
scherm.Bovenaanhetschermwordendekolomnummersgeschreven.Aande
linkerkantvanhetschermwordtdetekstvandefactorengeplaatst.De
getallenvandematrixwordeninhetjuiste formatophetbeeldscherm
geschrevendoordesubroutineVAKSCH (m.2.4).
(m.2.3):

cursorblokje

op beeldscherm

(CURSOR)

naam:
CURSOR (matrixCURSORplaatsen)
funktie:ophetbeeldscherm schrijvenvaneenvakje indematrixin
normalevideoofinversevideo,
input: matrixmetklimaatregelinstellingen
huidigematrixpositie opbeeldscherm
cursorpositie inmatrix
inversevideo (logical)
output:
DesubroutineCURSORplaatsteenblokje inhetmatrixgedeelte ophet
scherm.Afhankelijkvandewaardevandelogical-variabele inverse
videowordtditblokje innormaleofininversekleurenweergegeven.In
ditblokjewordtdoordesubroutineVAKSCH (m.2.4)dewaardevande
opgegevenmatrix-coördinaat.inhetjuiste formatgeschreven.

* (m.2.4-):

afdrukken

van getal

in cursorblokje

(VAKSCH)

naam:
VAKSCH (afdrukkenvangetalinVAKjeopbeeldSCHerm)
funktie:afdrukkenvandeinhoudvaneenbepaaldematrixcoördinaat
incursorblokjeophetschermvolgenshetjuisteformat,
input: matrixmetklimaatregelinstellingen
positie inmatrixvanaftedrukkengetal
output:
DesubroutineVAKSCHschrijftdewaardevandeopgegevenmatrixcoördinaat inhetjuiste formatopscherm.
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foutmelding

bij matrixbewerking

(FOUTtl)

FOUTM (FOUTmeldingbijMatrix-bewerking)
naam:
verzorgt
deschermbesturingendefoutmeldingbijeen
funktie:
foute invoerbijmatrix-bewerking.Defoutmeldingwordt
onderaanhetschermgeschreven.Detekstvandefoutmelding
staatindearrayFOUSTR.
input:
output:
common: arraymet foutmeldingsteksten
coördinatenvanfoutmeldingopscherm
DesubroutineFOUTMverzorgtdeschermbesturingendefoutmeldingbij
eenfoutieve invoerbijmatrix-bewerking.Defoutmeldingwordtonderaan
hetschermgeschreven.Detekstvandefoutmelding isingelezendoorde
subroutineINLMFOU (m.1)indearrayFOUSTR.DesubroutineFOUTMwordt
doordiversesubroutinesaangeroepen indieneenfoutieve invoerwordt
gegeven.

*(m.4):

bewegen van cursor over scherm (BEWEEG)

BEWEEG (BEWEEGcursoroverscherm)
naam:
funktie: bepalenvanderichtingendegroottevandeverplaatsing
vandecursoroverhetscherm
input:
commando-string
cursorpositie inmatrix
omvangvanmatrix
output: nieuwecursorpositie inmatrix
DesubroutineBEWEEGbepaaltallereerstderichtingvandeverplaatsing.Ditkanzijnop,neer,linksenrechts.Vervolgenswordtdoorde
subroutineTELLEN (ra.12)degroottevandeverplaatsingbepaald.Uit
dezegegevenskandenieuwecursorpositie indematrixwordenafgeleid,
waarbijrekeningmoetwordengehoudenmetdeomvangvandematrix.
*(m.5):

verspringen

van cursor (KOLFAC)

naam:
KOLFAC (verplaatsenKOLomenFACtor)
funktie:bepalenvandekolomendefactorwaarheendecursormoet
wordenverplaatstophetscherm,
input: commando-string
cursorpositie inmatrix
omvangvanmatrix
output: nieuwecursorpositie inmatrix
DesubroutineKOLFACbepaaltdekolom-enfactornummervandenieuwe
coflinatenindematrixwaarheendecursorverplaatstmoetworden.Voor
hetbepalenvandekolom-enfactornummerwordtgebruikgemaaktvande
subroutineTELLEN (m.12).Bijhetbepalenvandenieuwepositiewordt
rekeninggehoudenmetdeactueleomvangvandematrix.
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*(m.6):

wijzigen,

van waarde in matrix

(WIJZIG)

WIJZIG (WIJZIGenvanwaarde)
naam:
funktie: wijzigenvandewaarde indematrixmetklimaatregelinstellingenopdematrix-coördinaatwaaropdatmomentde
cursorstaat.Hierbijwordtdenieuwewaardeuiteenstring
ingelezen.
matrix
met klimaatregelinstellingen
input:
commando-string
cursorpositie inmatrix
output: gewijzigdematrixmetklimaatregelinstellingen
DesubroutineWIJZIGvulteennieuwgetalinindematrixopdeplaats
waaropdatmomentdecursorstaat.Hetintevullengetalwordtuitde
ingevoerdecommando-string afgeleid.Bijeenfoutievecommando-string
wordteenfoutmeldinggegeven.

*(m.7):

kopieren

van een kolom (COPYK)

naam:
COPYK (KOPierenvanKolom)
funktie:kopierenvaneenkolomnaardeplaatsvaneenanderekolom
indematrixmetklimaatregelinstellingen. Deandere
kolommenschuivendaarnaeenkolomop.Kolomnummersworden
ingelezenvanuiteenstring.Indiennodigwordtereen
foutmeldinggeplaatst,
input: matrixmetklimaatregelinstellingen
commando-string
cursorpositie inmatrix
output: gewijzigdematrixmetklimaatregelinstellingen
nieuweomvangvanmatrix
nieuwecursorpositie inmatrix
DesubroutineCOPYKkopieerteenkolomvandematrixnaareenandere
plaats indematrix.Depositiesvandeoudeendenieuwekolomworden
afgeleiduitdecommando-stringdoordesubroutineITELTW (m.11).
Indiennodigwordteenfoutmeldinggeplaatst.
Voorafgaandaandeuitvoeringvandekopieeropdrachtwordteen
controlevraaggesteld.Bijhetkopierenverschuivendekolommenrechts
vandeplaatswaardenieuwekolommoetkomentestaan.
*(m.8):

verplaatsen

van een kolom (VERPL)

naam:
VERPL (VERPLaatskolom)
funktie:verplaatsenvaneenkolom inmatrixmetklimaatregelinstellingen.Dekolomnummerswordeningelezenvanuit
eencommando-string.Indiennodigwordteenfoutmelding
gegeven.
input: matrixmetklimaatregelinstellingen
commando-string
cursorpositie inmatrix
output: gewijzigdematrixmetklimaatregelinstellingen
nieuwecursorpositie inmatrix
DesubroutineVERPLverplaatsteenopgegevenkolomvandematrixmet
klimaatregelinstellingennaareenandereplaats indematrix.De
positiesvandeoudeendenieuwekolomwordenafgeleiduitde

29-

commando-string door de subroutine ITELTW (m.11). Indien nodig wordt
een foutmelding geplaatst.
Voorafgaand aandeuitvoering van deverplaatsopdracht wordt een
controlevraag gesteld. De kolommen tussen de oude en de nieuwe kolom
wordenbij het verplaatsen een positie naar links of rechts verschoven
afhankelijk van deposities van debeide kolommen.

*(m.9):

verwijder

kolom (DELKOL)

DELKOL (DELete KOLom)
naam:
verwijderen
van eenkolom uit matrix metklimaatregelfunktie:
instellingen.
input:
matrix met klimaatregelinstellingen
commando-string
actuele omvang van matrix
output: gewijzigde matrix met klimaatinstellingen
aantal kolommen
De subroutine DELKOLverwijdert eenkolom uit de matrix metklimaatregelinstellingen. Inopdracht van DELKOLbepaalt de subroutine TELLEN
(m.12)uit de commando-stringwelke kolomverwijderd moetworden.
Voordat deverwijderopdrachtwordt uitgevoerd, wordt aan de gebruiker
eencontrole-vraag gesteld.

*(m.lO):

inlezen

ja/nee-antwoord

bij matrix-bewerking

(READMJN)

READMJN (READJa/Nee-antwoordbij Matrix-bewerking)
naam:
funktie: schrijvenvan eenvraag, inlezenvan eenkarakter en
controlerenvan deze karakter opjuistheid. Te gebruiken
bij matrix-bewerking.
vraag
input:
default-antwoord
coördinatenvanvraag op scherm
ingelezen antwoord (logical)
output:
common: array met foutmeldingsteksten
coördinatenvan foutmelding op scherm
De subroutine READMJN wordt aangeroepen doorverschillende subroutines
die dematrix-bewerking verzorgen. READMJN verzorgt de vraagstelling,
inlezing enevt. foutmelding vanJa/Nee-vragen.Voor de foutmelding
maaktREADMJN gebruikvan ingelezen foutmeldingsteksten door INLMFOU
(m.1).

*(m.ll):

inlezen

van 2 integers

uit commando-string

(ITELTW)

ITELTW (inlezenvanTWee Integers door TELlen)
naam:
funktie: inlezenvan twee integers gescheiden door een 'T'uit een
string t.b.v. commando voor matrix-bewerking; tevens
controleren en aanroepenvan foutmeldingen.
input:
commando-string
max. grootte van inte lezen getallen
2 ingelezen integers
output:
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een 'T'vanelkaarzijngescheiden.Voorhetbepalenvanelkvande
integerswordtdesubroutineTELLEN (m.12)aangeroepen.
*(m.l2):

inlezen

van integer

uit commando-string

(TELLEN)

TELLEN (inlezenvaneenintegerdoorTELlen)
naam:
funktie: inlezenvaneengetaluiteencommando-stringd.m.v.tellen.
Detellingbegintopdeopgegevenplaats indestring.De
tellingeindigtalseenkarakternietmeeromtezettenisin
eeninteger.
commando-string
input:
startpositie instring
ingelezeninteger
output:
DesubroutineTELLENbepaaltuitdecommando-stringeeninteger.De
tellingbegintopdeopgegevenplaats indestring.Indiendekarakter
opdieplaatseencijfer is,wordthetvolgendekaraktervandestring
genomen.Indienditookeencijfer is,danwordtheteerstegetal
vermenigvuldigdmet10enwordthettweedeingelezengetaldaarbij
opgeteld.Detellinggaatdoortotdateenkarakternietmeeromte
zettenisineeninteger.
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3.INTERACTIEVEMODULES
3.1.Inleiding
Indithoofdstukwordendeinteractievemodulesbesproken,dieo.a.
file-handeling,schrijvenvantekstopbepaaldeplaatsopbeeldscherm,
inlezenvaninvoerenbeeldschermbesturingverzorgen.Dezemodules
wordenvoornamelijkgebruiktdoorhetinvoergedeeltevanhetECP-model,
hetprogrammaECPM0D1.Ookenkelemoduleswordenaangeroependoorhet
simulatiegedeeltevanhetECP-model,hetprogrammaECPM0D2.Alle
interactievemoduleszijnondergebracht ineenfilediemetbeide
programma'swordtmeegelinkt.Denummersvandeinteractievemodules
beginnenallemaalmet"i-".
Aangeziendeinteractievemodulesookvooranderedoeleindenkunnen
wordengebruikt,isinbijlageIIIeenoverzichtgegevenvande
noodzakelijkedeclaraties.Inenkelemodules isgebruikgemaaktvan
statementsvanMS-Fortrandienietvolledig inFortran-77zijn
geschreven.VoorhetgebruikvandeinteractievemodulesopdeVAXzijn
inenkelemodulesdestatements ineenPC-eneenVAX-versie
geschreven.DekeuzewordtvastgelegddooreenparameterPV (PcofVax,
diedoordesubroutineINLVID (i-7.1)wordtbepaald.Ookvoorspeciale
schrijfopdrachtenophetbeeldschermwordtvandeparameterPVgebruik
gemaakt.Bijvoorbeeldvoordepositievaneenfoutmeldingonderaanhet
beeldscherm ishetvanbelangtewetenuithoeveelregelshet
beeldschermbestaat.BijeenPC-monitor isdit25,bijeenVAX-monitor
24.Verder isdedirectory-aanduidingopdeVAXafwijkendvaneenPC
((]-tekensi.p.v.\-teken).

3.2.File-handeling
Metdemodules indezeparagraafkunnenfilesgeopendengesloten
worden,kandedirectory-structuuringelezenworden,kaneenfilenaam
samengesteldwordenenkaneenfilegekopieerdworden.

*(i-l.l):

inlezen van directory-structuur

(INLDIR)

naam:
INLDIR (INLezenDIRectory-structuur)
funktie:inlezenvandirectory-structuurvoordatafilesvanECP-model
input:
output:
DesubroutineINLDIRleestdedirectory-structuurinvoordeteopenen
datafilesvanhetECP-modelvanuitdedatafileSTRUCT.DAT(zie
deelverslag2"Gebruikershandleiding").DezefilemoetopeenPCopde
hoofddirectory "..\ECP\"staanofopdesubdirectory"..\ECP\MODEL\".
OpdeVAXishiervoordeaanduidingresp. "[]" en"[.MODEL]".
Dedirectory-structuurwordtingelezenineenarraydied.m.v.een
common-statementaanbijvoorbeelddesubroutineOPENFL(i-1.2)wordt
doorgegevenvoorhetopenenvanfiles.
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openen van file

(OPENFL)

OPENFL (OPENenvanFiLe)
naam:
funktie: openenvanfileopopgegevendirectory.Hierbijwordt
gecontroleerdofhetmax.aantalteopenenfilesniet
overschredenwordt.
naamvanteopenenfile
input:
unitnummervanteopenenfile
sta£usvanteopenenfile
output:
DesubroutineOPENFLopenteenfileopdedirectory.Dedirectorywordt
afgeleiduithetunitnummerendeingelezendirectory-structuur.Voor
hetkoppelenvandedirectoryaandefilenaamwordtgebruikgemaaktvan
desubroutineKOPPEL (i-1.4).Bijhetopenenvandefilewordt
gecontroleerdofhetmaximumaantalteopenenfilesnietoverschreden
wordt.
Metde3-letterigecodekandestatusvandeteopenenfileworden
aangegeven.Debeschikbarecodeszijn 'NEW'vooreennieuwe file,'OLD'
vooreenoudefileen 'SCR'voorkladfile (scratch)diebijhetsluiten
automatischverwijderdwordt.Ookkaneenlegelettercode ' 'worden
opgegeven.Danwordtbijeenleesopdrachteenoudefilegezochten
wordtbijeenschrijfopdrachteennieuwefileaangemaakt.

*(i-1.3):

sluiten

van file

(CLOSEFL)

CLOSEFL (CLOSEvanFile)
naam:
funktie: sluitenvanfilemetopgegevenunitnummer.
unitnummervantesluitenfile
input:
statusvantesluitenfile
output:
DesubroutineCLOSEFLsluitdefilediemethetunitnummeris
aangeduid.Afhankelijkvandestatusvandefilekandefilegedelete
worden.Eenfilediemetdestatus 'SCR'geopend is,wordtautomatisch
verwijderd. Indiendestatus 'DEL'wordtopgegeven,wordtdefileook
verwijderd.Vooreenfilediebewaardmoetworden,moeteenlegestatus
' 'wordenopgegeven.Hetaantalgeopendefileswordtnahetsluiten
vandefilemetéénverminderd.
*(i-1.4):

koppelen

van directory

aan filenaam

(KOPPEL)

naam:
KOPPEL (KOPPELdirectoryaanfilenaam)
funktie:koppelenvandedirectoryaandefilenaam.
input: unitnummervantekoppelenfile
filenaam
output: totalefilenaam incl.directory-naam
DesubroutineKOPPELkoppeltdedirectory-naamaandenaamvaneente
openenfile.Bijditkoppelenwordenspatiestussendedirectory-en
filenaamverwijderd.

33
*(i-1.5):

kopieren

van files

(COPYFL)

naam:
COPYFL (kOPierenvanFiLes)
funktie:kopierenvangehelefileineenanderefile.
input: unitnummervaninputfile (tekopierenfile)
unitnummervanoutputfile (filewaarnaar tekopieren)
output:
DesubroutineCOPYFLkopieerteengeopende filenaareenandere
geopende file.Hierbijwordtalletekstgekopieerd totdatheteindevan
deinputfile isbereikt.Demaximale lengtevandetekopierenregelis
80karakters.
*(i-l.6):

samenstellen

van filenaam (MAAKEX)

naam:
MAAKEX (MAAKEXtensieaanfilenaam)
funktie:koppelenvaneenextensieaaneenfilenaam.
input: filenaam
extensie-aanduiding
output: kompletefilenaam
DesubroutineMAAKEXstelteenfilenaamsamenuitdeopgegeven
naamgedeeltevandefilenaamendeextensie-aanduiding.Omdat ineen
filenaamgeenspatiesmogenvoorkomen,wordtgebruiktgemaaktvande
interactievesubroutineILEN(i-5.5)diedelengtevandestringvan
hetnaamgedeeltevandefilenaambepaalt.
*(i-1.7):

lezen

tot leze regel

(LEEG)

naam:
LEEG (lezentotLEGEregel)
funktie:inlezenvanfiletotlegeregel (bijv.vooroverslaanvan
headingvanfile)
input: unitnummervangeopendefile
output:
DesubroutineLEEGleesteengeopende fileintotdateenlegeregel
wordttegengekomen.Dezesubroutinewordtvooralgebruiktbijhet
overslaanvaneenkopjevanbijvoorbeeldeendatafile.Delegeregel
geeftdandescheidingaan.
*(i-1.8):

kopieren

van file

tot lege regel (COPLEEG)

naam:
COPLEEG (COPierenvanfiletotLEGEregel)
funktie:kopierenvanfilenaaranderefiletotlegeregel (bijv.voor
hetkopierenvanheadingbovenaaneenfile),
input: unitnummersvandebeidegeopendedatafiles
output:
DesubroutineCOPLEEGkopieerttekstregelsvaneengeopendefilenaar
eenanderegeopendefile.Hiermeewordtdoorgegaantotdatde
gekopieerderegeleenlegeregelis(legeregelisdelaatst
gekopieerde regel).Dezesubroutinewordtmetnamegebruiktvoorhet
kopierenvaneenkopjevanuiteentekstfilenaareennieuwefile.
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*(i-1.9):

overslaan

van aantal

regels

(SLAOVER)

naam:
SLAOVER (OVERSLAanvanaantalregels)
funktie:overslaanvanopgegevenaantalregels ingeopendefile
input: unitnummervanfile
aantalregelsdatovergeslagenmoetworden
output:
DesubroutineSLAOVERslaateenopgegevenaantalregels ineengeopende
fileover.

*(i-l.lO):

inlezen

van menutekst

(INLMEN)

naam:
INLMEN (INLezenvanMENutekst)
funktie: inlezenvanmenutekstmetbijbehorendepositieopbeeldscherm
input: unitnummervangeopendefile
output: max.40tekstregelsmetx-eny-positie opbeeldscherm
DesubroutineINLMENleestregelsmetmenutekst invaneengeopende
datafile.Dezefilebestaatuittekststringsvanmax.50karakters.
Maximaalkunnen40menuregelswordeningelezen.Bijelkemenuregel
wordenookdex-eny-positie ingelezenwaardemenuregelophet
beeldschermmoetwordengeschreven.DesubroutineINLMENkangebruikt
wordeninsubroutineswaarinmenu'sophetbeeldschermworden
gepresenteerd. Indezemenu-subroutineskand.m.v. eenrecordaanduidingeenvoudigeentekstregeldoordesubroutineTEXP0S(i-6.2)
ophetbeeldschermwordengeschreven.InC02-beslissingsmodelis
veelvuldiggebruiktgemaaktvandezesubroutine.
*(i-l.ll):

interpolâtiefunktie

(IPOL)

naam:
IPOL (InterPOLatie)
funktie:interpoleertbijopgegevenx-waardebijbehorende y-waarde
a.d.h.v. 2(x,y)-paren.Alsx-waardebuitenhetdoorde2
parenopgegevenx-trajectvalt,wordtgeëxtrapoleerd.
input: x-waarde
2 (x,y)-paren
output: y-waardebijx-waarde
InhetsimulatiegedeeltevanhetECP-modelwasaleeninterpolatiefunktieopgenomen,INTPOL (3.7.11).Voordiverseberekeningenkandeze
interpolatie-funktieIPOLwordengebruikt,zonderdatvanmodulesvan
hetsimulatiegedeelte gebruikmoetwordengemaakt.
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3.3.Schrijvenvantekstmetvariabele
Metdemodules indezeparagraafkaneentekst (hiermetvraag
aangeduid)gevolgddooreenrecord (hiermetantwoordaangeduid)worden
weergegevenopeengewenstepositieophetbeeldscherm.Ditrecordkan
zijneeninteger,real,character,ja/nee-antwoordofcharacter-string.
Anderemodulesdiedoordezeschrijf-moduleswordenaangeroepenzijn
CURPOS (i-6.1)enDELLIN (i-6.4).

*(i-2.1):

schrijven

van vraag met integer

als antwoord

(WRITI)

naam:
WRITI (WRITeInteger)
funktie:neerschrijvenvaneenvraagmetinteger-antwoord opeen
bepaaldeplaatsophetbeeldscherm,
input: vraag
integer-antwoord
integerx-coördinaat ophetbeeldscherm
integery-coördinaatophetbeeldscherm
output:
Devraagwordtvanafdeopgegevenx-eny-coördinaat ophetbeeldscherm
geschreven.Nadevraagwordthetinteger-antwoordneergeschreven.
Eisenaandeinput:
-devraagkan50karakterslangzijn;
-hetinteger-antwoordmagnietgroterzijndan99999enmagniet
kleinerzijndan-9999;
-dex-eny-coördinaatmoetengroterdan0zijn;
-dex-coördinaatmoetkleinerzijndanofgelijkzijnaan10i.v.m.
verspringennaardevolgenderegel;
-dey-coördinaatmoetkleinerzijndandey-coördinaatvande
foutmeldingeni.v.m.overschrijvingvandevraag.
*(i-2.2):

schrijven

van vraag met real als antwoord

(WRITR)

naam:
WRITR (WRITeReal)
funktie:neerschrijvenvaneenvraagmetreal-antwoordopeenbepaalde
plaatsophetbeeldscherm,
input: vraag
real-antwoord
integerx-coördinaat ophetbeeldscherm
integery-coördinaat ophetbeeldscherm
output:
Devraagwordtvanafdeopgegevenx-eny-coördinaat ophetbeeldscherm
geschreven.Nadevraagwordthetreal-antwoordneergeschreven.
Eisenaandeinput:
-devraagkan50karakterslangzijn;
-derealwaardemoetkleinerzijndan10000engroterdan-1000;
-dex-eny-coördinaat moetengroterdan0zijn;
-dex-coördinaatmoetkleinerzijndanofgelijkzijnaan10i.v.m.
verspringennaardevolgenderegel;
-dey-coördinaat moetkleinerzijndandey-coördinaatvande
foutmeldingeni.v.m.overschrijvingvandevraag.
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*(i-2.3):

schrijven

van vraag met karakter

als antwoord

(WRITC)

naam:
WRITC (WRITeCharacter)
funktie:neerschrijvenvaneenvraagmeteenkarakter-antwoordopeen
bepaaldeplaatsophetbeeldscherm,
input: vraag
karakter-antwoord
integerx-coördinaat ophetbeeldscherm
inte»gery-coördinaat ophetbeeldscherm
output:
Devraagwordtvanafdeopgegevenx-eny-coördinaat ophetbeeldscherm
geschreven.Nadevraagwordthetkarakter-antwoordneergeschreven.
Eisenaandeinput:
-devraagkan50karakterslangzijn;
-karakter-waardemoet1karakterlangzijn;
-dex-eny-coördinaat moetengroterdan0zijn;
-dex-coördinaat moetkleinerzijndanofgelijkzijnaan10i.v.m.
verspringennaardevolgenderegel;
-dey-coördinaat moetkleinerzijndandey-coördinaat vande
foutmeldingeni.v.m.overschrijvingvandevraag.
*(i-2.4):

schrijven

van vraag met logical

als antwoord

(WRITJN)

naam:
WRITJN (WRITeJa/Nee)
funktie:neerschrijvenvaneenvraagmetlogical-antwoordopeen
bepaaldeplaatsophetbeeldscherm,
input: vraag
logical-antwoord
integerx-coördinaat ophetbeeldscherm
integery-coördinaat ophetbeeldscherm
output:
Devraagwordtvanafdeopgegevenx-eny-coördinaat ophetbeeldscherm
geschreven.Nadevraagwordt "Ja"of"Nee"alsantwoordafgedrukt.
Eisenaandeinput:
-devraagkan50karakterslangzijn;
-dex-eny-coördinaat moetengroterdan0zijn;
-dex-coördinaatmoetkleinerzijndanofgelijkzijnaan10i.v.m.
verspringennaardevolgenderegel;
-dey-coördinaat moetkleinerzijndandey-coördinaatvande
foutmeldingeni.v.m.overschrijvingvandevraag.
*(i-2.5):

schrijven

van vraag met string

als antwoord

(WRITS)

naam:
WRITS (WRITeString)
funktie:neerschrijvenvaneenvraagmetstringalsantwoordopeen
bepaaldeplaatsophetbeeldscherm,
input: vraag
stringvan8karaktersofspaties
integerx-coördinaat ophetbeeldscherm
integery-coördinaat ophetbeeldscherm
output:
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Devraagwordtvanafdeopgegevenx-eny-coördinaat ophetbeeldscherm
afgedrukt.Daarnawordtdeantwoord-stringachterdevraagophet
beeldschermgeschreven.
Eisenaandeinput:
-devraagkan50karakters langzijn;
-destringmoet8karaktersofspatieslangzijn;
-dex-eny-coördinaat moetengroterdan0zijn;
-dex-coördinaatmoetkleinerzijndanofgelijkzijnaan10i.v.m.
verspringennaardevolgenderegel;
-dey-coördinaat moetkleinerzijndandey-coördinaatvande
foutmeldingeni.v.m.overschrijvingvandevraag.

383.4. Vragenominvoer
Demodules indezeparagraaf stellenophetbeeldschermeenvraagvoor
eeninteger-,real-,karakter-,ja/nee-ofkarakter-string-invoer.In
devraagwordtdedefaultwaardevermeld.Tevenswordenfoutieve
invoerenopgevangen.Indeonderstaandemoduleswordtvandevolgende
andere interactievemodulesgebruikgemaakt:FOUT (i-4.2),VERWFO
(1-4.3),CHARCON (i-5.2),OMZETC (i-5.3), ISTART (i-5.4), ILEN (i-5.5),
CURPOS (i-6.1),DELLIN (i-6.4),VMEMPOS (i-6.5b)enVRETPOS (i-6.6b).
*(i-3.1):

inlezen

van een integer

(READI)

naam:
READI (READInteger)
funktie:plaatsenvaneenvraagopeenvoorafbepaaldepositieophet
scherm, inlezenvanhetantwoord,activeringvande
foutmelding,verwerkingvandedefaultwaardebijeenlege
invoerenhetverwijderenvanfoutmeldingen,
input: vraag
integerdefaultwaarde
integerminimumwaarde
integermaximumwaarde
x-coördinaatvanhetbeginvandevraag
y-coördinaat vanhetbeginvandevraag
output: integerwaardevanhetantwoordopdevraag
Indezesubroutinewordtdevraag inclusiefdedefaultwaardeophet
beeldschermafgedrukt.Daarnawordthetantwoordopdezevraag
ingelezenineenstring.Dezestringwordtopdejuistheidvande
integergecontroleerddoordesubroutineCNVRT (i-5.1),diemeteen
lettercodedeinhoudvandestringaangeeft.Alshettekenvandeze
subroutineeen 'I'is,danisde integerjuist.
Deoutputwordtdedefaultwaarde,alshettekeneen 'E'is.Deze
waardewordtdanopdeantwoordplaatsneergeschreven.Hetneerschrijven
vandedefaultwaardeopdeantwoordplaatsvindtplaatsd.m.v.de
subroutineMEDEFI (i-3.1.1).
Alshettekengeen 'I'of 'E'is,danbevindtzicheenfoutinde
string.DoordeaanroepvandesubroutineFOUT(i-4.2)wordtdezefout
ophetbeeldschermgemeld.Erzalookeenfoutgemeldwordenalshet
teken 'I'is,indiende integerwaardeniettussendeminimumen
maximumwaarde ligt.DefoutmeldingwordtverwijderddoorVERWFO
(i-4.3)alsereennieuwantwoord ingelezenis.
Eisenaandeinput:
-delengtevandevraagkan50tekenslangzijn;
-integerdefaultwaardemoetgroterzijndan-10000enkleinerzijn
dan100000i.v.m.problemenbijhetwegschrijvenvandedefault
waardeachterdevraag;
-integerminimumwaardemoetkleinerzijndandeintegermaximum
waarde;
-dex-coördinaatmoetkleinerzijndan10i.v.m.delengtevande
vraag+defaultwaarde+antwoord;
-dey-coördinaat moetkleinerzijndandey-coördinaat vande
foutmeldingi.v.m.overschrijvingvandevraag.
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*(i-3.1.1):

melden van integer

default-waarde

(MEDEFI)

naam:
MEDEFI (MEldenDEFaultInteger)
funktie:plaatsenvanintegerdefault-waardeopdeantwoordplaatsna
invoervaneenlegestringalsantwoord indesubroutine
READI.
input: integerdefaultwaarde
output:
IndesubroutineMEDEFIkeertdecursor terugnaardeantwoordplaatsen
plaatstdaardedefaultwaarde.Dedefaultwaardewordteerst ingelezen
ineenstring.Vandezestringwordtd.m.v.desubroutinesISTART
(i-5.4)enILEN (i-5.5)depositievanheteersteenhetlaatste
karakterbepaald.Doordedefaultwaardeoverdezelengteaftedrukken
komendeantwoordennetjesonderelkaartestaan.
Eisenaandeinput:
-integerdefaultwaardemagnietgroterzijndan99999ennietkleiner
zijndan-9999i.v.m.foutiefwegschrijvenvangrotereenkleinere
waarden.
*(i-3.2):

inlezen

van een real getal

(READR)

naam:
READR (READReal)
funktie:plaatsenvaneenvraagopeenvoorafbepaaldepositieophet
scherm,inlezenvanhetreal-antwoord,activeringvande
foutmelding,verwerkingvandedefaultwaardebijeenlege
invoerenhetverwijderenvanfoutmeldingen,
input: vraag
realdefaultwaarde
realminimumwaarde
realmaximumwaarde
x-coördinaatvanhetbeginvandevraag
y-coördinaatvanhetbeginvandevraag
output: realwaardevanhetantwoordopdevraag
IndesubroutineREADRwordtdevraaginclusiefderealdefaultwaarde
ophetbeeldschermafgedrukt.Daarnawordthetantwoordopdezevraag
ingelezenineenstring.Dezestringwordtopdejuistheidvandereal
gecontroleerddoordesubroutineCNVRT (i-5.1).Alsdelettercodevan
dezesubroutineeen 'I'ofeen 'R'is,danisderealjuist.
Deoutputwordtdedefaultwaarde,alshettekeneen 'E'is.Deze
waardewordtdanopdeantwoordplaatsneergeschreven.Hetneerschrijven
vandedefaultwaardeopdeantwoordplaatsvindtplaatsd.m.v.de
subroutineMEDEFR (i-3.2.1).
Alshettekengeen 'I', 'R'of 'E'is,zalereenfoutindestring
zitten.DoordeaanroepvandesubroutineFOUT (i-4.2)wordtdezefout
ophetbeeldschermgemeld.Erzalookeenfoutgemeldwordenalshet
teken 'I'of 'R'is,indienderealwaardeniettussendeminimumen
maximumwaardeligt.InREADRwordtdefoutmeldingweerverwijderd
d.m.v.desubroutineVERWFO (i-4.3)alsereennieuwantwoordingelezen
is.
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-devraagkan50karakterslangzijn;
-realdefaultwaardemoetgroterzijndan-10000enkleinerdan
100000zijni.v.ra.deformatvandemeldingvandefaultwaardeachter
devraag;
-realminimumwaardemoetkleinerzijndanderealmaximumwaarde;
-dex-coördinaatmoetkleinerzijndan10i.v.ra.delengtevande
vraag+defaultwaarde+antwoord;
-dey-coördinaatmoetkleinerzijndandey-coördinaatvande
foutmelding i.v.m.overschrijvingvandevraag.
*(i-3.2.1):

melden van default

waarde van een real getal (MEDEFR)

naam:
MEDEFR (MEldenDEFaultReal)
funktie:plaatsenvanrealdefaultwaardeopdeantwoordplaatsna
invoervaneenlegestringalsantwoord indesubroutine
READR.
input: realdefaultwaarde
output:
Indezesubroutinekeertdecursorterugnaardeantwoordplaatsen
plaatstdaardedefaultwaarde.Dedefaultwaardewordtgecontroleerd
opgrootteenwordtdaarnainhetjuiste formatafgedrukt.MEDEFRwordt
aangeroependoordesubroutineREADR (i-3.2).
Eisenaandeinput:
-dedefaultwaardemoetkleinerzijndan100000engroterzijndan
-10000.

*(i-3.3):

inlezen

van een karakter

(READC)

naam:
READC (READCharacter)
funktie:plaatsenvaneenvraagopeenvoorafbepaaldepositieophet
scherm,inlezenvanhetantwoord (letter),activeringvande
foutmelding,verwerkingvandedefaultwaardebijeenlege
invoerenhetverwijderenvanfoutmeldingen,
input: vraag
karakterdefault
karakterminimum
karaktermaximum
x-coördinaatvanhetbeginvandevraag
y-coördinaatvanhetbeginvandevraag
output: karakteralsantwoordopdevraag
IndesubroutineREADCwordthetdefaultkarakter,hetminimumkarakter
enhetmaximumkarakter (indienmogelijk)omgezet inhoofdlettersdoor
desubroutineOMZETC (i-5.3).Devraagwordtinclusiefhetdefault
karakterophetbeeldschermafgedrukt.Daarnawordthetantwoordop
dezevraag ingelezenineenstringmetdelengte1.Hetingelezen
karakterwordtindienmogelijkomgezetineenhoofdletterdoorde
subroutineOMZETC (i-5.3).Hierdoorhoefthetprogrammageen
onderscheid temakentussenkleinelettersenhoofdletters.
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Deingelezenletterwordtgecontroleerd ofhetkarakter tussendetwee
opgegevenkarakters inalfabetische ofnumeriekevolgorde liggen(resp.
minimumenmaximumkarakter).DitwordtgedaandoordeASCII-waarden
vandekaraktersmetelkaartevergelijken.Alsereenfout
geconstateerdwordt,zaldesubroutineFOUT (i-4.2)aangeroepenworden
omdefouttemelden.
Alsereenlangerantwoord ingevoerdwordtdan1karakter,danzalde
restvandeinvoernaheteerstekarakterverwijderdworden,omdat
alleenheteerstekaraktervanbelangis.
Alsereenfoutmeldinggeweestis,zaldezenahetinlezenvanhet
nieuwekarakterverwijderdworden.
Doorveranderingvanhetminimumenmaximumkarakterkanelk
willekeurig intervalvantekensuitdeASCII-codeingelezenen
gecontroleerdworden.Zokanbijvoorbeeldookhetinterval0t/m9
gecontroleerdworden.
Bijhetkiezenvaneenintervalmoeterwelaangedachtwordendathet
interval 'a'-'z'geenenkelgoedkarakteroplevert.Deinvoervan
kleineletterswordtnamelijkomgezet inhoofdletters.Ermoetdanhet
interval 'A'-'Z'opgegevenworden.
Eisenaandeinput:
-devraagkan50karakterslangzijn;
-karakterdefaultwaardemoetslechts1karakterlangzijn;
-karaktermaximummoethogerofgelijkzijnaankarakterminimum;
-dex-coördinaatmoetkleinerzijndan10i.v.m.delengtevande
vraag+defaultwaarde+antwoord;
-dey-coördinaatmoetkleinerzijndandey-coördinaatvande
foutmeldingi.v.m.overlapping.

*(i-3A):

inlezen ja/nee-antwoord (READJN)

naam:
READJN (READJaNee)
funktie:plaatsenvaneenvraagopeenvoorafbepaaldepositieophet
scherm,inlezenvanhetkarakter-antwoord,activeringvande
foutmelding,verwerkingvandedefaultwaardebijeenlege
invoer,omzettenvanhetantwoord ineenlogicalwaardeenhet
verwijderenvandefoutmelding,
input: vraag
logicaldefaultwaarde
x-coördinaatvanhetbeginvandevraag
y-coördinaatvanhetbeginvandevraag
output: logicalwaardeantwoord
DesubroutineREADJNzetdelogicaldefaultwaardeomindetekst'Ja'
of 'Nee'.Daarnawordtdevraagmetdedefault-tekstophetbeeldscherm
afgedrukt.Hetantwoordwordtalskarakteringelezen.Alsermeer
tekenswordeningevoerd,isalleenheteerstekaraktervanbelang;de
restwordtgenegeerd.Dekarakter invoerwordtindienmogelijkomgezet
ineenhoofdletterdoordesubroutineOMZETC (i-5.3).Hierdoormaakt
hetprogrammageenonderscheid tussenhoofdlettersenkleineletters.
Alsdeinvoereen 'J'ofeen 'Y'is,wordtdeoutput '.TRUE.'.Alsde
invoereen 'N'is,wordtdeoutput '.FALSE.'.Alshetkarakteranders
is,wordtereenfoutmeldinggegevendoordesubroutineFOUT (i-4.2).
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waarde.Hetkaraktercorresponderendmetdezelogicalwaardewordtop
deantwoordplaatsafgedrukt.
Eisenaandeinput:
-devraagkan50karakters langzijn;
-defaultwaarde iseenlogicalwaarde;
-dex-coördinaat moetkleinerzijndan10i.v.m.delengtevande
vraag+defaultwaarde+antwoord;
-dey-coördinaat moetkleinerzijndandey-coördinaat vande
foutmeldingi.v.m.overlapping.
*(i-3.5):

inlezen

van een string

(READS)

naam:
READS (READString)
funktie:vraagstellenophetscherm,inlezenvandestringals
antwoord,controlerenvandezestringopjuiste lengteen
juistekarakters,foutmeldingenactiverenenhetverwerken
vandedefaultwaardebijinvoeringvaneenlegestring.
input: vraag
stringdefaultwaarde
x-coördinaat ophetbeeldscherm
y-coördinaat ophetbeeldscherm
output: stringvan8karakters
IndesubroutineREADSwordenallereerstdekleine lettersinde
defaultstringomgezetinhoofdletters.Daarnawordtdevraagophet
beeldschermgesteldbeginnendopdeopgegevenx-eny-coördinaten.Het
antwoordwordtingelezenineenstring.Vandezestringwordtdelengte
bepaald.Hierbijwordtgebruikgemaaktvandeintegerfunkties ISTART
(i-5.4)enILEN (i-5.5).Alsdeeerstekaraktersvandeinvoerspaties
zijn,wordendezegenegeerddoorgebruiktemakenvandezefunkties.De
maximumlengteis8karakters.Ervolgteenfoutmeldingalsde
stringlengtegroter is.Defoutmeldingwordtuitgevoerddoordeaanroep
vandesubroutineFOUT (i-4.2).
Daarnawordtdeinhoudvandeingelezenstringovergeschreven ineen
stringvanprecies8karakters.Devolgendekarakterszijntoegestaan:
letters,cijfersendeunderscore ('_').Heteerstekarakteruitde
stringmagechteralleeneenletterzijn.Ervolgteenfoutmelding,als
er1ofmeerkaraktersnietvoldoenaanbovenstaandeeisen.
FoutmeldingenwordenuitgevoerddoordeaanroepvandesubroutineFOUT
(i-4.2).
Eisenaandeinput:
-devraagkan50karakterslangzijn;
-destringdefaultwaarde is8karakterslang;
-dex-coördinaatmoetkleinerzijndan10i.v.m.delengtevande
vraag+defaultwaarde+antwoord;
-dey-coördinaat moetkleinerzijndandey-coördinaat vande
foutmeldingi.v.m.overlapping.
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Hetverzorgenvanfoutmeldingenophetbeeldschermbestaatuit3
onderdelen.Allereerstmoetendefoutmeldingsteksten ingelezenworden
ineenarray.Ditvindtplaats indesubroutineINLFOU (i-4.1).Bijeen
foutmeldingmoetvervolgensdetekstopdejuisteplaatsophet
beeldscherm geschrevenworden.Ditwordtverzorgddoordesubroutine
FOUT (i-4.2).Nadateengoede invoerisgegeven,moetdefoutmelding
wordenverwijderd.DitwordtgedaandoordesubroutineVERWFO (i-4.3).
Deandere interactievemodulesdiedoorde3genoemdesubroutines
wordenaangeroepenzijn:CURPOS (i-6.1),DELLIN (i-6.4),VMEMPOS
(i-6.5b), VRETPOS (i-6.6b),NORVID (i-7.2)enFOUVID (i-7.4).

*(i-4.2.): inlezen

van foutenmeldingsteksten

(INLFOU)

naam:
INLFOU (INLezenFOUten)
funktie:hetinlezenvanstringsmetfoutmeldingsteksten ineen
arrayeninlezenvanpositievanfoutmelding,
input:
output:
common: foutmeldingsteksten
positievanfoutmelding
DesubroutineINLFOUverzorgthetinlezenvanallefoutmeldingen ineen
arrayFOUSTR.Dezearrayisopgenomenineencommonblock,waardoorde
foutmeldingeninallesubroutinesbekendzijn,waarindatzelfdecommon
blockstaat.Alsereenfoutgesignaleerdwordt,hoevendefoutmeldingennietelkekeeropnieuwingelezenteworden.
Indehuidigevormvandezesubroutinekunnener20foutmeldingen
ingelezenworden.Deingelezenfoutmeldingenwordengebruiktbijde
verwerkingvanfoutmeldingenindesubroutineFOUT (i-4.2).
Indezesubroutinewordtookdepositievandefoutmeldingophet
beeldscherm ingelezen.Hiervanwordtgebruiktgemaaktbijhetplaatsen
vandefoutmeldingdoorFOUT (i-4.2)enbijhetverwijderenvande
foutmeldingdoorVERWFO (i-4.3).Depositievandefoutmeldingkandus
veranderdwordendoordeintelezencoördinatenindezesubroutinete
wijzigen.Dex-coördinaatmagnietgroterzijndan17,omdatde
foutmeldingandersnietophetbeeldschermpast.Dey-coördinaatmag
nietgroterzijndan24voorPC-gebruiken23voorVAX-gebruik,omdat
andershetbeeldschermgaatscrollen (naarbovenopschuivenvande
tekstophetbeeldscherm).
* ( i - 4 . 2 ) : verwerking

van foutmeldingen

(FOUT)

naam:
FOUT (gevenvanFOUTmelding)
funktie:weergevenvanfoutmeldingenophetbeeldscherm.
input: nummervandefoutmelding
ingelezenstringwaarinzichdefoutbevindt
output:
common: foutmeldingsteksten
positievanfoutmelding
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waardefoutmeldingkomttestaan.DeschermmodewordtopdefoutmeldingskleurengezetdoordeaanroepvanFOUVID (i-7.4).Daarnawordt
defoutmeldingneergeschreven, inclusiefde ingevoerdestringwaarin
zichdefoutbevindt.
Defoutmeldingbevateentekstoverdesoortfoutdiezichindestring
bevindt.Deze tekstisingelezenindesubroutineINLFOU (i-4.1)inde
arrayFOUSTR,enisviaeencommonblock inFOUTbekend.Deschermmode
wordtnadefoutmeldingweeropdestandaardkleurengezetdoorde
subroutineNORVID (i-7.2).
Hetoudeantwoordwordtnadefoutmeldingverwijderdendecursorwordt
naardeantwoordpositieverplaatst.Hiernakaneennieuwantwoord
wordeningelezen.
Eisenaandeinput:
-stringmetdefoutkan50karakterslangzijn;
-nummervandefoutmeldingmoetvoorkomen inarraymet
foutmeldingsteksten.
*(i-4-.3):

verwijderen

van de foutmelding

(VEKWFO)

naam:
VERWFO (VERWijderFoutmelding)
funktie:verwijderenvanfoutmeldingendieophetschermstaan.
input:
output:
common: positievanfoutmelding
DesubroutineVERWFOverwijdertdefoutmeldingendienadeaanroepvan
desubroutineFOUT (i-4.2)ophetbeeldschermstaan.

453.6.String-bewerking
Metdeonderstaandemoduleskunnendiversestring-manipulatiesworden
uitgevoerd,zoalscontrolerenvaninhoudvanstring,bepalenvanlengte
vanstringenbepalenvaneerstepositievankarakter instring.
*(L-5.l):

bepalen

van aard van inhoud van sering

(CNVRT)

CNVRT (CoNVeRTeren)
naam:
funktie:omzettenvaneenstring (indienmogelijk)ineenintegeren
eenreal.Meteenlettercodewordtdeaardvandeinhoud
aangegeven,
input: string
output: integerwaardevandestring
realwaardevandestring
lettercode
DesubroutineCNVRTbepaaltdeaardvandeinhoudvaneenstring.De
aardvandeinhoudwordtweergegevenineenlettercode.Delettercode
zieteralsvolgtuit:
- 'B'-bignummer:getalindestringtegrootomomtezettenineen
integer,integer-output-0,real-output isreal
waardevandestring;
destringisleeg,integer-enreal-output is0;
'E'
empty:
karaktersomgezetininteger.Integer-outputis
'I'
integer:
integer-waardevandestring.Dereal-outputis
'float'-integer-output;
- 'M'-macht:
StringbevateenE-macht.Dereal-output isde
real-waardevandestring.Indienmogelijkisde
real-waardeomgezet ininteger.Deinteger-waardeis
dezeomgezettereal-waardeof0;
karaktersomgezetinreal.Dereal-output isde
'R'-real:
real-waardevandestring.Destringkonnietworden
omgezetininteger.Integer-output is0;
karakters
nietomtezetteningetallen,integer-en
'S'-string:
real-output is0.
MetbehulpvandesubroutineCNVRTishetmogelijkomfoutenvastte
stellenbijhetinlezenvanintegersenreals,dusbijaanroepvan
READI(i-3.1)enREADR (i-3.2),zonderdathetprogrammadirekt
afgebrokenwordt.
IndesubroutineswaarinCNVRTgebruikt is,wordt 'M'nietalseen
integergezien,maaralseenfoutieve invoer.Hierdoorwordtvoorkomen
datdoorvergissingenindeinvoerverkeerdewaardenwordenmeegegeven.
Delettercodewordt 'M'alsdeinvoereen 'E','D','+'of '-'bevat
tussendecijfers.
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*(i-5.2):

controleren

van de juistheid

van een karakter (CHARCON)

naam:
CHARCON (CHARacterCONtrole)
funktie:controlerenofeenkarakter tussentweeanderekaraktersligt.
CHARCONwordttruealsdithetgevalis.AnderswordtCHARCON
false.
input: karakterdatgecontroleerdmoetworden
karakteralsminimumwaarde
karakteralsmaximumwaarde
output: CHARCON (logical)
Delogical funktieCHARCONcontroleertofdeopgegevenkarakter tussen
deeveneensopgegevenminimumenmaximumkarakterwaarde ligt.Hierbij
werktCHARCONmetASCII-codes.Daarmeekunnennietalleenvanletters
wordenbekekenofzetussendeopgegevenminimumenmaximumkarakterwaarde liggen,maarookvancijfersenanderetekens.Dezecijfers
moetendanwelgedefinieerdzijnalskarakters.
Eisenaandeinput:
-minimumkaraktermoetkleinerzijndanofgelijkzijnaan
maximumkarakter;
-allekaraktersbestaanslechtsuit1teken.
*(i-5.3):

omzetten

van een karakter

in een hoofdletter

(OMZETC)

naam:
OMZETC (OMZETtenCharacter inhoofdletter)
funktie:omzettenvankleinelettersnaarhoofdletters.Overige
karakterswordennietomgezet,
input: karakter
output: karakteralshoofdletter
DesubroutineOMZETCcontroleertofhetkaraktereenkleineletteris.
Indatgevalwordtdezeletteromgezet ineenhoofdletter.
Eisenaandeinput:
-karakterbestaatslechtsuit1teken.
*(i-5.4):

bepalen

van de beginpositie

van een string

(ISTAJRT)

naam:
ISTART (Integer STARTpositie)
funktie:bepalenvandeplaatsvanheteerstekarakter ineenstring.
input: stringvanonbepaaldelengte
output: plaatsvaneerstekarakter instring
Deinteger-funktieISTARTbepaaltdeinteger-waardevanheteerste
karakterdatgeenspatie isineenstring.Bijinvoeringvaneenlege
stringzaldeoutput0zijn.
Incombinatiemetdeinteger-funktieILEN(i-5.5)kandelengtevaneen
stringbepaaldworden,waarbijookdepositiesvandekarakters inde
stringbekendzijn.Ditistegebruikenbijhetafdrukkenvaneen
substringineenbepaald formatophetbeeldscherm.

47
*(i-5.5):

bepalen

van de lengte

van een string

(ILEN)

naam:
ILEN (IntegerLENgtestring)
funktie:bepalenvandeintegerwaardevandelengtevaneenstring.
input: bepaaldestring
output: lengtevanstring
Deinteger-funktieILENbepaaltdelengtevaneenstring.Dezelengte
kanookvoorgesteldwordenalsdepositievanhetlaatstekarakterdat
geenspatie isineenstring.
Incombinatiemetdeinteger-funktieISTART(i-5.4)kandelengtevan
eenstringbepaaldworden,waarbijookdepositiesvandekaraktersin
destringbekendzijn.Ditistegebruikenbijhetafdrukkenvaneen
substring ineenbepaaldformatophetbeeldscherm.
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3.7.Beeldschermbesturing
Bijhetmakenvansubroutinesvoordesehermbesturingisgebruik
gemaaktvanzogenaamde 'escapesequences'.Ditzijnopdrachtenin
combinatiemethet 'escape'-teken. 'Escapesequences'wordenuitgevoerd
meteen 'WRITE'-commando.
Bijvoorbeeldhet 'escapesequence'-statementvoorhetwissenvanhet
gehelebeeldscherm is 'ESC[2J'.Hetcommando luidtdan:
WRITE(*,'(2A)')CHAR(27),'[2J*.Char(27)isdeescape-toets.
Metde 'escapesequences'kunnendevolgendeopdrachtenworden
uitgevoerd:
a:cursorbeweging:
-decursorkannaareenbepaaldex-eny-coördinaat ophetscherm
gestuurdworden;
-decursorkaneenaantalplaatsenomhoog,omlaag,naarlinks,naar
rechtsgestuurdworden;
-decursorpositiekaninhetgeheugenopgeslagenwordenendaar
laterweerterugkeren.
b:wissen:
-gehelebeeldschermwissen;
-wissenvanafdecursorpositie totheteindevanderegel.
c:schermmode:
-highintensity;
-knipperend;
-inversevideo;
-beeldschermonzichtbaar;
-kleurendefiniëren;
-schermbreedteentypedefiniëren.
d:toetsendefiniëren.
Inopdrachtenmet 'escapesequences'mogenalleenkaraktersvoorkomen.
Allegetallendienodigzijn,zullenduseerstingelezenmoetenworden
ineenstring.Indezestringmogengeenspatiesvoorkomen.In'escape
sequences'wordtonderscheidgemaakttussenkleinelettersenhoofdletters.
Demodulesdievandeescape-mogelijkhedenaenbgebruikmaaktworden
indezeparagraafbesproken.Dezemoduleswordenvoornamelijkgebruik
bijhetstellenvanvragen,het inlezenenhetmeldenvanfouten.
Deescape-mogelijkheid cwordtgebruikbijhetinstellenvanhet
beeldscherm (paragraaf3.8).Vandeescape-mogelijkheid dwordtgeen
gebruikgemaakt.
Enkelevandeecape-mogelijkhedenkunnennietopelksysteemworden
gedraaid.Bijvoorbeeldhetopslaanvandecursorpositie inhetgeheugen
isopdeVAXandersdanopeenPC.
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sturen

van cursor naar bepaalde

plaats

op scherm (CURPOS)

naam:
CURPOS (CURsorPOSitie)
funktie:verplaatsenvandecursornaareenopgegevenx-en
y-coördinaat ophetscherm,
input: x-coördinaatophetscherm
y-coördinaat ophetscherm
output:
DesubroutineCURPOSverplaatstdecursornaardeopgegevenx-en
y-coördinaat ophetbeeldscherm.Dex-coördinaatmoetkleinerofgelijk
zijnaan80.Bijeengroterex-coördinaat zaldecursoropdevolgende
regelgeplaatstworden.Dey-coördinaatmoetkleinerofgelijkzijnaan
25opeenPC-monitoren24opeenVAX-monitor.Bijeengrotere
y-coördinaat zalhetbeeldscherm gaanscrollen.Scrollenishetnaar
bovenverschuivenvandetekstophetbeeldscherm.
Dex-eny-coördinaatwordenopgegeveninintegers.Dezeintegers
wordenvervolgens ineencommando-stringgeschreven.Metdesubroutines
ISTART (i-5.4)enILEN(i-5.5)kanresp.deplaatsvanheteerste
(ISTART)enhetlaatste (ILEN)karakter indecommando-stringworden
bepaald.Hiermeekandecommando-string zonderspatiesindestringmet
de 'escapesequence'wordengeplaatst.
Eisenaandeinput:
-dex-eny-coördinatenmoetengroterzijndan0;
-dex-coördinaatmoetkleinerofgelijkzijnaan80;
-dey-coördinaatmoetkleinerofgelijkzijnaan25opPCen24op
VAX.
*(i-6.2):

plaatsen

van tekst

op een bepaalde

positie

(TEXPOS)

naam:
TEXPOS (TEXtPOSition)
funktie:plaatsenvaneenstringopeenbepaaldeplaatsophetscherm,
beginnendbijdeopgegevenx-eny-coördinaten.
input: x-coördinaat
y-coördinaat
string
output:
DesubroutineTEXPOSplaatstdecursord.m.v.deaanroepvande
subroutineCURPOS (i-6.1)opdex-eny-coördinatenophetbeeldscherm.
Vanafdezeplaatszaldestringafgedruktworden.Hettypevande
stringisvariabel.
Eisenaandeinput:
-dex-eny-coördinatenmoetengroterzijndan0;
-dex-coördinaatmoetkleinerofgelijkzijnaan80verminderdmetde
lengtevandetekst;
-dey-coördinaatmoetkleinerofgelijkzijnaan25.
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schoonmaken

van het scherm

(CLS)

naam:
CLS (CLearScreen)
funktie:schoonmakenvanhetscherm
input:
output:
DesubroutineCLSmaakthetbeeldscherm schoon.Decursorgaatdaarna
naardelinkerbovenhoekvanhetbeeldscherm (positie(l,1)).Aande
'escapesequence'iseen '$'-tekentoegevoegdomtevoorkomendatde
cursornaarpositie (1,2)verspringt.
*(i-6A):

schoonmaken

van regel

rechts

vanaf cursorplaats

(DELLIN)

naam:
DELLIN (DELeteLINe)
funktie:schoonmakenvanderegelrechtsvandecursorinclusiefde
cursorplaatszelf.
input:
output:
DesubroutineDELLINwistderegelrechtsvandecursor inclusiefde
cursorplaatszelf.Hiernagaatdecursornaarhetbeginvandevolgende
regel.
*(i-6,5a):

markeren

van de cursorpositie

(MEMPOS)

naam:
MEMPOS (MEMoryPOSition)
funktie:markerenvandecursorpositieomhierlaterweer terugte
komenm.b.v.subroutineRETPOS.
input:
output:
DesubroutineMEMPOSmarkeertdecursorpositiediegeldtbijdeaanroep
vandezesubroutine.DoordeaanroepvandesubroutineRETPOS (i-6.6)
zaldecursorterugkerennaardecursorplaatsgemarkeerddoorde
subroutineMEMPOS.DezesubroutinewerktalleenopeenPC.
*(i-6.5b):

markeren van de cursorpositie

(VMEMPOS)

naam:
VMEMPOS (MEMoryPOSition -VAX-versie)
funktie:markerenvandecursorpositieomhierlaterweerterugte
komenm.b.v.subroutineVRETPOS.
input: temarkerenx-eny-positie
output:
DesubroutineVMEMPOSmarkeertdecursorpositiediegeldtbijde
aanroepvandezesubroutine.DoordeaanroepvandesubroutineVRETPOS
(i-6.6b)zaldecursorterugkerennaardecursorplaatsgemarkeerddoor
desubroutineVMEMPOS.Dezesubroutineisspeciaalvoorhetgebruikop
deVAXgemaakt,omdatMEMPOS (i-6.5a)nietwerkt.VMEMPOSkanookop
eenPCwordengebruikt.

*(i-6.6a):

terugkeren

naar gemarkeerde

cursorposicie

(RETPOS)

naam:
RETPOS (RETurntoPOSition)
funktie:terugkerenvandecursornaardegemarkeerdepositie.
input:
output:
DesubroutineRETPOSverplaatstdecursornaardepositieophet
beeldschermgemarkeerddoordesubroutineMEMPOS (i-6.5a).RETPOSkan
alleenaangeroepenwordenalsdesubroutineMEMPOSvoorafgeactiveerd
is.DezesubroutinewerktalleenopeenPC.
*(i-6.6b):

terugkeren

naar gemarkeerde

cursorpositie

(VRETPOS)

naam:
VRETPOS (RETurntoPOSition-VAX-versie)
funktie:terugkerenvandecursornaardegemarkeerdepositie.
input:
output:
DesubroutineVRETPOSverplaatstdecursornaardepositieophet
beeldschermgemarkeerddoordesubroutineVMEMPOS (i-6.5b).VRETPOSkan
alleenaangeroepenwordenalsdesubroutineVMEMPOSvoorafgeactiveerd
is.DezesubroutineisspeciaalvoorhetgebruikopdeVAXgemaakt,
omdatMEMPOS (i-6.5a)nietwerkt.VRETPOSenVMEMPOSkunnenookopeen
PCwordengebruikt.
*(i-6.7):

wacht op return (WACHTRET)

naam:
WACHTRET (WACHTopRETurn)
funktie:plaatsenvaneenstringopeenbepaaldeplaatsophetscherm,
beginnendbijdeopgegevenx-eny-coördinaten enwacht
vervolgensopRETURN-toets,
input: x-coördinaat
y-coördinaat
string
output:
DesubroutineWACHTRETplaatstdecursord.m.v.deaanroepvande
subroutineCURPOS (i-6.1)opdex-eny-coördinatenophetbeeldscherm.
Vanafdezeplaatszaldestringafgedruktworden.Hettypevande
stringisvariabel.VervolgenswordtgewachtopinvoervandeRETURNtoetsdoordegebruiker.Heteerstegedeeltevandezesubroutineiseen
kopievandesubroutineTEXPOS (i-6.2).
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3.8. Beeldscherm instelling
Metdeonderstaandemoduleskunnendekleurenvanhetbeeldscherm
wordengewijzigd.Omhiervangebruiktekunnenmaken,moetenvoorafde
settings ingelezenwordendoordesubroutineINLVID (i-7.1).Bijhet
veranderenvandemodevanhetbeeldschermwordtgebruikgemaaktvan
'espacesequences'zoalsbesproken indevorigeparagraaf.
*(i-7.1):

inlezen

van video gegevens

(INLVID)

naam:
INLVID (INLezenvanVIDeogegevens)
funktie: inlezenvantypemonitor (monochromeofkleur)endekleuren
opdemonitor tijdenshetrunnenvanhetprogrammaenbuiten
hetprogramma,
input:
output:
common: videosettings
Indezesubroutineworden7getalleningelezenvanuitdefileVIDEO.DAT
(ziedeelverslag 2"Gebruikershandleiding").Heteerstegetalgeefthet
soortmonitoraandatgebruiktwordt (0-monochrome,1-kleur).Als
eenmonochromemonitorgebruiktwordt,zijndeanderegetallenniet
meervanbelang.Vooreenkleurenmonitor isdebetekenisvandeoverige
getallen:kleurvanachtergrond tijdensprogramma,kleurvanvoorgrond
tijdensprogramma,kleurvanachtergrondvanfoutmeldingen,kleurvan
voorgrondvanfoutmeldingen,kleurvanachtergrondbuitenprogrammaen
kleurvanvoorgrondbuitenprogramma.
DesubroutineINLVIDdientaanhetbeginvanhetprogrammaaangeroepen
teworden.Desettingskunnenalleenbuitenhetprogrammaomgewijzigd
worden.DesubroutinebepaaltookofhetprogrammaopeenPCofeenVAX
wordtgedraaid.HierbijkrijgtdeparameterPVvooreenPCdewaarde10
envooreenVAXdewaarde01.Dezeparameterwordtgebruiktbijenkele
systeem-afhankelijkemodulesmetschermsturing.

*(i-7.2):

normaal video (NORVID)

naam:
NORVID (NORmaalVIDeo)
funktie:schermmodeopnormaalzetten.
input:
output:
common: videosettings
DesubroutineNORVIDzetdeschermmodeopnormaal.Ditbetekentdat
alleswatnadeaanroepvanNORVIDophetbeeldschermgeschrevenwordt
indenormalekleurenneergeschrevenwordt.DesubroutineNORVIDwordt
gebruikt,nadatereenfoutmeldingophetbeeldscherm isgeschreven.
Het iswelnoodzakelijkdatdevideosettings ingelezenzijndoorde
subroutineINLVID (i-7.1).
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*(i-7.3):

inverse

video

(INVVID)

INWID (INVerseVIDeo)
naam:
funktie: schermmodeopinversevideozetten
input:
output:
common: videosettings
DesubroutineINWID zetdeschermmodeopinversevideo.Ditbetekent
datalleswatnadeaanroepvanINWID ophetbeeldschermgeschreven
wordtindetegenovergesteldekleurenvandenormalekleurentijdens
hetrunnenvanhetprogrammaneergeschrevenwordt.Hetiswel
noodzakelijkdatdevideosettings ingelezenzijndoordesubroutine
INLVID (i-7.1).
*(i-7.4):

foutmelding

video (FOUVID)

naam:
FOUVID (FOUtmeldingsVIDeo)
funktie:schermmodeopdefoutmeldingskleurenzetten
input:
output:
common: videosettings
DesubroutineFOUVIDzetdeschermmodeopdekleurenvande
foutmelding.DitbetekentdatalleswatnadeaanroepvanFOUVIDophet
beeldschermgeschrevenwordtindefoutmeldingskleurenneergeschreven
wordt.Hetiswelnoodzakelijkdatdevideosettings ingelezenzijn
doordesubroutineINLVID (i-7.1).
*(i-7.5):

high intensity

video

(HIVID)

naam:
HIVID (HighIntensityVIDeo)
funktie:schermmodeophighintensityzetten
input:
output:
common: videosettings
NaaanroepvandesubroutineHIVIDzalalleswatophetbeeldscherm
geschrevenwordtinhighintensitygeschrevenworden.Dezeschermmode
gaatdoortotdatdeschermmodeweeropnormaalgezetwordtdoorde
subroutineNORVID (i-7.2). Detekstdieinhigh intensityis
geschreven,blijftindieintensiteitophetbeeldscherm.
*(i-7.6):

knipperend

video

(BLIVID)

BLIVID (BLInkVIDeo)
naam:
funktie: schermmodeopknipperendzetten
input:
output:
common: videosettings
DesubroutineBLIVIDzetdeschermmodeopknipperend.Ditbetekentdat
alleswatnadeaanroepvanBLIVIDophetbeeldschermgeschrevenwordt,
zalgaanknipperen.DezeschermmodestoptalsdesubroutineNORVID
(i-7.2)wordtaangeroepen.
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einde video

(EINVID)

naam:
EINVID (EINdeVIDeo)
funktie:schermmodezettenopkleurenvannahetprogrammaenscherm
schoonmaken,zodathetheleschermdezekleurheeft,
input:
output:
common: videosettings
DesubroutineEINVIDzetdeschermmodeopdekleurendiegeldenvoorna
hetprogramma,enwisthetbeeldscherm,zodathethelebeeldschermdeze
kleurheeft.Hetiswelnoodzakelijkdatdevideosettings ingelezen
zijndoordesubroutineINLVID (i-7.1).

553.9.Presentatie
Metdevolgende2subroutineskaneentekeningeneenkaderophet
beeldschermwordenweggeschreven.Debeidesubroutinesmakengebruik
vanTEXPOS (i-6.2).
*(i-8.1):

tekenen

(TEKEN)

naam:
TEKEN (blokjesTEKENing)
funktie:omzettenvanfilemetcodesinblokjestekening
input: unitnummervangeopende filemetcodes
output:
DesubroutineTEKENtekenta.d.h.v. ingelezencodeseentekening
bestaandeuitblokjesopeenbeeldschermvaneenPCenbestaandeuit
opgegevenlettersopeenbeeldschermvaneenVAX-terminal.Dezecodes
wordeningelezenvanuiteengeopendefile.
DecodesvoorblokjesopeenPCzijnalsvolgt:
'0'-grootblokjetergroottevankarakter;
"" -bovenstehelftvan'0'-blokje;
'x'-onderstehelftvan'0'-blokje;
'['-linkerhelftvan'0'-blokje;
' ] ' -rechterhelftvan'0'-blokje.
Dezecodeszijnzogekozendatindefilemetcodesdetekeningal
globaalzichtbaar is.Voorafaandecodesstaatindefilegegevens
overdecoördinatenvandelinkerbovenhoekvandetekeningophet
beeldschermenoverhetmaximumaantalregelswaaruitdetekening
bestaat.Indeelverslag2"Gebruikershandleiding" iseenfilemetcodes
opgenomendievoordevoorpaginavanhetECP-modelisgebruikt.

*(i-8.2):

tekenen

van kader (KADER)

naam:
KADER (tekenenvanKADER)
funktie:tekenenvankaderopbeeldscherm
input: lengtevankader
hoogtevankader
output:
DesubroutineKADERtekentophetbeeldschermvaneenPCeen
dubbel-lijnige rechthoekenophetbeeldschermvanVAX-terminaleen
rechthoekbestaandeuit '-', '|'en '+'.Inditkaderkanbijvoorbeeld
eentekstgeschrevenworden.DesubroutineKADERisinhetECP-model
gebruiktbijhetaanmakenvanbegin-eneindpagina's.

-56
BIJLAGEI. OVERZICHTVANSUBROUTINESENFUNKTIESINAANROEPVOLGORDE

Hierondervolgteenoverzichtvandevolgordewaarindesubroutinesen
funktiesvanhetprogrammaECPM0D1methetinvoergedeeltevanhet
ECP-modelwordenaangeroepen.
a.basis
ECPM0D1
-INITIA
--INLDIR
--INLVID
--INLGFOU
-INTRO
-BEPALEN
-RUNOF
--MAAKRUN

(-)
, (1)
(i-1.1)
(i-7.1)
(1.1)
(2)
(3)
(4)
(4.1)

hoofdprogramma
initialisatie
inlezendirectory-structuur
inlezenvideogegevens
inlezenfoutmeldingenbijgebruiker/overz.file
introductie
-->zieb.
vragenofoverzichtf.gesimuleerdmoetworden
aanmakenvancommunicatiefile

b.bepalengebruikerenoverzichtfile
-BEPALEN
--INLGEB
--INLCOD
--BEPGEB
---TELGEB
---SCHGEB
---KIESGEB
---FUNGEB
SCHGEB
RENGEB
SCHGEB
NAAMEX
DELGEB
SCHGEB
BEPAOV
COPYFL
MAAKGEB
SCHGEB
NAAMEX
---GEBRWEG
---WEGCOD
--BEPOVER
---BEPAOV
---SCHOVE
---KIESOVE
---FUNOVE
SCHOVE
RENOVE
REN0V2
DELOVE
COPYFL
VEROVE
ANDOVE
BEPGEB
TELGEB
SCHGEB

<
(

<
(
(
<
<
(
(
<
(
(
<
(
<
<
<
<
(
<
(
(
(

:3)
[3.1)
[3.2)
(3.3)
13.3.1)
[3.3.2)
[3.3.3)
[3.3.4)
[3.3.2)
[3.3.4.1)
[3.3.2)
[3.4.4.6)
[3.3.4.2)
[3.3.2)
[3.4.1)
[i-1.5)
[3.3.4.3)
[3.3.2)
[3.4.4.6)
[3.3.5)
[3.3.6)
[3.4)
[3.4.1)
[3.4.2)
[3.4.3)
[3.4.4)
[3.4.2)
[3.4.4.1)
[3.4.4.2)
[3.4.4.3)
[i-1.5)
[3.4.4.4)
[3.4.4.5)
3.3)
3.3.1)
.3.3.2)

bepalenvangebruikerenoverzichtfile
inlezenoverzichtgebruikersenoverzichtfiles
inlezencodesvangebruikers
bepaalgebruiker
tellenvanaantalgebruikers
schermmetgebruikers
kiesgebruiker
funktiesmetgebruikers
schermmetgebruikers
hernoemgebruiker
schermmetgebruikers
controlevanvoorkomenvangebruikersnaam
verwijdergebruiker
schermmetgebruikers
bepalenvanaantaloverzichtfiles
kopierenvanfile
maaknieuwegebruikeraan
schermmetgebruikers
controlevanvoorkomenvangebruikersnaam
wegschrijvenoverzichtgebr.enoverzichtfiles
wegschrijvencodesvangebruikers
bepalenoverzichtfile
bepalenvanaantaloverzichtfiles
schermmetoverzichtfiles
kiesoverzichtfile
funktiesmetoverzichtfiles
schermmetoverzichtfiles
hernoemoverzichtfile
uitvoerenvanhernoemingvanoverzichtfile
verwijderoverzichtfile
kopierenvanfile
verplaatsoverzichtfile
overzichtfilevananderegebruiker
bepaalgebruiker
tellenvanaantalgebruikers
schermmetgebruikers
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KIESGEB
BEPOVER
BEPAOV
SCHOVE
KIESOVE
--GEBRWEG
•VRINOF
•INLOVER
--INLDAT
--INLMAT
---TELKOL
•WIJZOVER
--WIJZOF
-WEGOVER
--BEPAOV
--NIEUWF
---SCHOVE
---SCHROVE
WRITDAT
WRITMAT
HULPSTR
---GEBRWEG
--OVERWR
---SCHOVE
---SCHROVE
WRITDAT
WRITMAT
HULPSTR

3.3.3) kiesgebruiker
3.4)
bepalenoverzichtfile
3.4.1) bepalenvanaantaloverzichtfiles
3.4.2) schermmetoverzichtfiles
3.4.3) kiesoverzichtfile
3.3.5) wegschrijvenoverzichtgebr.enoverzichtfiles
3.5)
vraagofinlezenvanoverzichtfile
3.6)
inlezenvanoverzichtfile
3.6.1) inlezenvandatagedeeltevanoverzichtfile
3.6.2) inlezenvanmatrixgedeeltevanoverzichtfile
3.6.2.1)tellenvanaantalkolommenvanmatrix
3.7)
vraagofwijzigenvanoverzichtfile
3.7.1) -->ziec.
3.8)
vraagofwegschrijvenvanoverzichtfile
3.4.1) bepalenvanaantaloverzichtfiles
3.8.1) vraagofwegschrijven innieuwefile
3.4.2) schermmetoverzichtfiles
3.8.3) wegschrijvenvanoverzichtfile
3.8.3.1)wegschrijvenvandatagedeelteoverzichtfile
3.8.3.2)wegschrijvenvanmatrixgedeelteoverzichtfile
3.8.3.3)hulpstringbijschrijvenvanmatrix
3.3.5) wegschrijvenoverzichtgebr.enoverzichtfiles
3.8.2) vraagofoverschrijvenvanbestaandefile
3.4.2) schermmetoverzichtfiles
3.8.3) wegschrijvenvanoverzichtfile
3.8.3.1)wegschrijvenvandatagedeelteoverzichtfile
3.8.3.2)wegschrijvenvanmatrixgedeelteoverzichtfile
3.8.3.3)hulpstringbijschrijvenvanmatrix

c.wijzigenoverzichtfile
---WIJZOF
WIJZKL
WRTFL
WIJZPER
WIJZPER
WIJZBED
WIJZKAS
WIJZGEW
WRTFL
WIJZMAT
WIJZC02
WIJZSCH
WRTFL
WIJZOUTP

(3.7.1)
(3.7.1.1)
(3.7.1.10)
(3.7.1.2)
(3.7.1.2)
(3.7.1.3)
(3.7.1.4)
(3.7.1.5)
(3.7.1.10)
(3.7.1.6)
(3.7.1.7)
(3.7.1.8)
(3.7.1.10)
(3.7.1.9)

wijzigenoverzichtfile
wijzigenklimaatbestand
schrijvenvanmenufileopscherm
wijzigensimulatieperiode
wijzigensimulatieperiode
wijzigenbedrijfsuitrusting
wijzigenkasgegevens
wijzigengewas-enteeltgegevens
schrijvenvanmenufileopscherm
-->zied.
wijzigenC02-instellingen
wijzigenschermgegevens
schrijvenvanmenufileopscherm
wijzigenoutputfiles
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d.wijzigenklimaatregelinstellingen
ra-3.7.1.6
WIJZMAT
-INLMFOU
-SCHERM
--CONISCH
--MATSCH
---VAKSCH
--CURSOR
---VAKSCH
-FOUTM
-BEWEEG
--TELLEN
-KOLFAC
--TELLEN
--FOUTM
-WIJZIG
--FOUTM
-COPYK
--FOUTM
--ITELTW
---TELLEN
---FOUTM
--READMJN
---FOUTM
-VERPL
--ITELTW
---TELLEN
---FOUTM
--READMJN
---FOUTM
-DELKOL
--FOUTM
--TELLEN
--READMJN
---FOUTM
-READMJN
--FOUTM

(m)

<
<
(
(
(
1

<
<
(
(
(
(
(
(
<
(

wijzigenmatrixmetklimaatregelinstellingen

(m.1)
inlezenfoutmeldingenbijwijzigingvanmatrix
(m.2)
herzienvanmatrixopbeeldscherm
(m.2.1) bepalenofmatrixgedeelte opbeeldschermpast
(ra.2.2) matrixgedeelte opbeeldscherm schrijven
(ra.2.4) getalinvullenincursorvakje
(ra.2.3) cursorvakjeopbeeldschermaanmaken
(ra.2.4) getalinvullenincursorvakje
(ra.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
(ra.4)
verplaatsenvancursorvakjeopbeeldscherm
(ra.12)
getaluitstringinlezen
(m.5)
verplaatsenvancursorvaknaarbep.coörd. (K,F)
(ra.12)
getaluitstringinlezen
(ra.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
(ra.6)
wijzigenvanwaardenincursor
(m.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
(m.7)
kopieerkolom
(m.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
(ra.11)
inlezenvanintegersuitstring
(m.12)
getaluitstringinlezen
(m.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
(m.10)
inlezenja/neeantwoord
(m.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
(ra.8)
verplaatskolom
(ra.11)
inlezenvanintegersuitstring
(m.12)
getaluitstringinlezen
(m.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
m.10)
inlezenja/neeantwoord
m.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
m.9)
verwijder.kolom
m.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
m.12)
getaluitstringinlezen
m.10)
inlezenja/neeantwoord
m.3)
foutmeldingbijmatrix-bewerking
m.10)
inlezenja/neeantwoord
foutmeldingbijmatrix-bewerking
m.3)
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DelistingvanhetinvoergedeeltevanhetECP-model,hetprogramma
ECPMOD1,isopgebouwduit6delen(ziedeelverslag3"Listing").De
moduleszijnalsvolgtoverdiedelenverdeeld.
DEEL1-basisvaneerstedeelvanECP-model (IV1.F0R)
-

1
1.1
2
(3
4
4.1

ECPM0D1
INITIA
INLGFOU
INTRO
BEPALEN
RUNOF
MAAKRUN

hoofdprogramma
initialisatie
inlezenfoutmeldingenbijgebruiker/overzichtfile
introductie
-->ziedeel2)
vragenofoverzichtfilegesimuleerdmoetworden
aanmakenvancommunicatiefile

DEEL2-gebruikersgedeelte-1(IV2.F0R)

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.4. 1
3.3.4. 2
3.3.4. 3
3.3.5
3.3.6

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.4..1
3.4.4. 2
3.4.4. 3
3.4.4. 4
3.4.4.,5
3.4.4.,6

BEPALEN
INLGEB
INLCOD
BEPGEB
TELGEB
SCHGEB
KIESGEB
FUNGEB
RENGEB
DELGEB
MAAKGEB
GEBRWEG
WEGCOD
BEPOVER
BEPAOV
SCHOVE
KIESOVE
FUNOVE
RENOVE
REN0V2
DELOVE
VEROVE
ANDOVE
NAAMEX

bepalenvangebruikerenoverzichtfile
inlezenoverzichtgebruikersenoverzichtfiles
inlezencodesvangebruikers
bepaalgebruiker
tellenvanaantalgebruikers
schermmetgebruikers
kiesgebruiker
funktiesmetgebruikers
hernoemgebruiker
verwijdergebruiker
maaknieuwegebruikeraan
wegschrijvenoverzichtgebr.enoverzichtfiles
wegschrijvencodesvangebruikers
bepalenoverzichtfile
bepalenvanaantaloverzichtfiles
schermmetoverzichtfiles
kiesoverzichtfile
funktiesmetoverzichtfiles
hernoemoverzichtfile
uitvoerenvanhernoemingvanoverzichtfile
verwijderoverzichtfile
verplaatsoverzichtfile
overzichtfilevananderegebruiker
controlevanvoorkomenvangebruikersnaam

DEEL3-gebruikersgedeelte-2 (IV3.F0R)
3.,5
3. 6

(3..6..1
(3..6..2
3..7
(3..7.,1
3 .8
3..8,.1
3,.8,.2
3,.8..3
(3 .8 .3.1
(3 .8.3.2

VRINOF
INLOVER
INLDAT
INLMAT
WIJZOVER
WIJZOF
WEGOVER
NIEUWF
OVERWR
SCHROVE
WRITDAT
WRITMAT

vraago f inlezenvanoverzichtfile
inlezen vanoverzichtfile
-->zie deel4)
--> zie deel4)
vraag o fwijzigenvanoverzichtfile
-->zie deel4)
vraag o fwegschrijvenvanoverzichtfile
vraag o fwegschrijveninnieuwefile
vraag o foverschrijvenvanbestaandefile
wegschr ijvenvanoverzichtfile
-->zie deel4)
-->zie deel4)
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DEEL 4 -gebruikersgedeelte-3 (IV4.FOR)

3 .6,.1
3..6..2
3,.6..2..1
3,.8..3.,1
3 .8,.3..2
3,.8..3. 3

INLDAT
INLMAT
TELKOL
WRITDAT
WRITMAT
HULPSTR

inlezen van datagedeelte van overzichtfile
inlezen vanmatrixgedeelte van overzichtfile
tellenvan aantal kolommen van matrix
wegschrijven van datagedeelte van overzichtfile
wegschrijven vanmatrixgedeelte van overzichtfile
hulpstring bij schrijvenvan matrix

DEEL 5 -wijzigen overzichtfile (IV5.F0R)
3.7.1
3.7.1.1
3.7.1.2
3.7.1.3
3.7.1.4
3.7.1.5
(3.7.1.6
3.7.1.7
3.7.1.8
3.7.1.9
3.7.1.10

WTJZOF
WTJZKL
WIJZPER
WTJZBED
WIJZKAS
WIJZGEW
WIJZMAT
WIJZC02
WIJZSCH
WIJZOUTP
WRTFL

wijzigen overzichtfile
wijzigen klimaatbestand
wijzigen simulatieperiode
wijzigenbedrijfsuitrusting
wijzigen kasgegevens
wijzigen gewas- en teeltgegevens
--> zieblok 5)
wijzigen C02-instellingen
wijzigen schermgegevens
wijzigen outputfiles
schrijven vanmenufile op scherm

DEEL 6 -wijzigen klimaatregelinstellingen (IV6.F0R)
•3.7.1.6
WIJZMAT
1
INLMFOU
2
SCHERM
CONTSCH
2.1
m.2.2
MATSCH
m 2.3
CURSOR
m 2.4
VAKSCH
m.3
FOUTM
m.4
BEWEEG
ra.5
KOLFAC
ra.6
WIJZIG
m.7
COPYK
m.8
VERPL
m.9
DELKOL
m.10
READMJN
m.11
ITELTW
m.12
TELLEN

wijzigen matrix met klimaatregelinstellingen
inlezen foutmeldingen bij wijziging van matrix
herzien vanmatrix op beeldscherm
bepalen ofmatrixgedeelte opbeeldscherm past
matrixgedeelte opbeeldscherm schrijven
cursorvakje opbeeldscherm aanmaken
getal invullen in cursorvakje
foutmelding bij matrix-bewerking
verplaatsen van cursorvakje op beeldscherm
verplaatsen van cursorvak naar bep. coörd. (K,F)
wijzigenvanwaarden in cursor
kopieer kolom
verplaats kolom
verwijder kolom
inlezenja/nee antwoord
inlezenvan integers uit string
getal uit string inlezen

61BIJLAGEIII. OVERZICHTVANAANROEPENDECLARATIEVANINTERACTIEVE
MODULES
1.File-handeling
Aanroepen:
(i-1.1) INLDIR
(i-1.2) OPENFL(FILENM,UNITNR,KODE)
(i-1.3) CLOSEFL(UNITNR,KODE)
(i-1.4) KOPPEL(UNITNR,FILENM,TOTFIL)
(i-1.5) COPYFL(UNIT1.UNIT2)
(i-1.6) MAAKEX(FILE8,EXT3,FILENM)
(i-1.7) LEEG (UNITNR)
(i-1.8) COPLEEG (UNIT1,UNIT2)
(i-1.9) SLAOVER(UNITNR,AANTR)
(1-1.10)INLMEN(UNITNR.TV.PVX.PVY)
(i-1.11)IPOL(X1,X2,Y1,Y2,X)
Declaraties:
AANTR -AANTalRegelsdatopgeslagenmoetworden
PVX
-X-PositieVraag
PVY
-Y-PositieVraag
UNITNR-UNITNummeRvanteopenen,tesluitenofte
lezenfile
UNIT1 -UNITnummervantekopierenfile
UNIT2 -UNITnummervanfilewaarnaartekopieren
X1,X2,Y1,Y2enX
REAL:
CHARACTER*3: EXT3 -EXTensievanfilenaam
KODE -KODEvoorstatusvanfile
CHARACTER*8: FILE8 -FILEnaamzonderextensieenpunt
CHARACTER*12 FILENM-FILENaaM incl.extensie
CHARACTER*32 TOTFIL-TOTaleFILenaam incl.directory-aanduiding
CHARACTER*50 TV
-TekstvoorVragen (40regels)
INTEGER:

2.Schrijvenvantekstmetvariabele
Aanroepen:
(i-2.1)
(i-2.2)
(i-2.3)
(i-2.4)
(i-2.5)

WRITI(VRAAG,IANT.X.Y)
WRITR(VRAAG,RANT,X.Y)
WRITC(VRAAG,CANT,X,Y)
WRITJN(VRAAG,JNANT.X.Y)
WRITS(VRAAG,SANT,X,Y)

Declaraties:
INTEGER:

X
-X-positieopbeeldscherm
Y
-Y-positieopbeeldscherm
IANT -IntegerANTwoord
REAL:
RANT -RealANTwoord
CHARACTER*!: CANT -CharacterANTwoord
CHARACTER*8: SANT -StringANTwoord
CHARACTER*50: VRAAG-tekstvandeVRAAG
LOGICAL:
JNANT-Ja/NeeANTwoord

-623.Vragenominvoer
Aanroepen:
(1-3.1)
(1-3.2)
(i-3.3)
(i-3.4)
(i-3.5)

READI(VRAAG,IDEF,IMIN,IMAX,IXPOS,IYPOS,IANT)
READR(VRAAG,RDEF,RMIN,RMAX,IXPOS,IYPOS,RANT)
READC (VRAAG,CDEF.CMIN.CMAX,IXPOS,IYPOS,CANT)
READJN (VRAAG,JNDEF,IXPOS,IYPOS.JNANT)
READß(VRAAG,SDEF,IXPOS,IYPOS,SANT)

Declaraties:
IXPOS-IntegerX-positie opbeeldscherm
IYPOS-IntegerY-positie opbeeldscherm
IDEF -IntegerDEFaultwaarde
IANT -IntegerANTwoord
IMIN -IntegerMINimumwaarde
IMAX -IntegerMAXimumwaarde
RDEF -RealDEFaultwaarde
REAL:
RANT -RealANTwoord
RMIN -RealMINimumwaarde
RMAX -RealMAXimumwaarde
CHARACTER*!: CDEF -CharacterDEFaultwaarde
CANT -CharacterANTwoord
CMIN -CharacterMINimumwaardevolgensASCII-code
CMAX -CharacterMAXimumwaardevolgensASCII-code
CHARACTER*8: SDEF -StringDEFaultwaarde
SANT -StringANTwoord
CHARACTER*50: VRAAG-tekstvandeVRAAG
LOGICAL:
JNDEF-Ja/NeeDEFaultwaarde
JNANT-Ja/NeeANTwoord
INTEGER:

4.Foutmelding
Aanroepen:
(1-4.1)INLFOU
(1-4.2)FOUT(INR.STRBUF)
(1-4.3)VERWFOU
Declaraties:
INR
-IntegerNummeRvandefoutmelding
INTEGER:
CHARACTER*50: STRBUF-STRingBUFfermetingelezentekst,waarinfout
geconstateerdis
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5.String-bewerking
Aanroepen:
(i-5.1)CNVRT(STRING,INTVAL.RLVAL,KIND)
(i-5.2)CHARCON (CH.CMIN.CMAX)
(i-5.3)OMZETC (CH)
(i-5.4)ISTART (STRING
(i-5.5)ILEN(STRING)
Declaraties:
INTEGER:
REAL:
CHARACTERS:

INTVAL
ISTART
ILEN
RLVAL
KIND

CH
CMIN
CMAX
CHARACTER*(*): STRING
LOGICAL:
CHARCON

INTegerVALuevandestring
IntegerSTARTpositiestring
IntegerLENgtestring
ReaLVALuevandestring
KINDvandeinhoudvandestring
CHaracter
CharacterMINimumwaardevolgensASCII-code
CharacterMAXimumwaardevolgensASCII-code
STRINGinvoer
CHARacterCONtrole

6.Beeldschermbesturing
Aanroepen:
(i-6.1) CURPOS(IX,IY)
(i-6.2) TEXPOS(STRING,IX,IY)
(1-6.3) CLS
(1-6.4) DELLIN
(i-6.5a)MEMPOS
(i-6.5b)VMEMPOS (IX,IY)
(i-6.6a)RETPOS
(i-6.6b)VRETPOS
(i-6.7) WACHTRET
Declaraties:
INTEGER:
CHARACTER*(*)

IX
-IntegerX-positieopbeeldscherm
IY
-IntegerY-positieopbeeldscherm
STRING-STRINGinvoer

7.Beeldscherm instelling
Aanroepen:
(i-7.1)
(1-7.2)
(i-7.3)
(1-7.4)
(1-7.5)
(i-7.6)
(i-7.7)

INLVID
NORVID
INWID
FOUVID
HIVID
BLIVID
EINVID

Declaraties:geen
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8.Presentatie
Aanroepen:
(i-8.1)TEKEN (UNITNR)
(i-8.2)KADER(XK.YK,ALET,AREG)
Declaraties:
INTEGER:UNÏTNR-UNITNummeRvanfilemetcodesvoortekening
XK
-X-coördinaatvanlinkerbovenhoekvankader
YK
-Y-coördinaatvanlinkerbovenhoekvankader
ALET -Aantaltekens (LETters)inx-richting
AREG -AantalREGels iny-richting

