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1. Nieuwe x-y-plotter.
Voor de grafische weergave van TR4-resultaten beschikt de W.D. thans
over een nieuwe plotter installatie, die meer mogelijkheden biedt
dan de oude. Gebruikers van de TR4 installatie kunnen van dit apparaat
gebruik maken door het aanroepen van de (Algol)-procedure 'plot',
waarvan men in de bijlage de beschrijving kan aantreffen. Hier gelieve
men dan nog het volgende bij te bedenken en in acht te nemen:
1. Verzocht wordt het puntplotten met de symbolprinter zo veel mogelijk te beperken. Deze werkwijze is in het algemeen minder zuiver
dan lijnplotten.
Wenst men in een programma meerdere grafiekbladen te produceren met
deels puntplotten deels lijnplotten dan trachte men de punttestopdrachten zoveel mogelijk te groeperen. Op deze wijze wordt het
aantal handelingen voor omschakeling van de apparatuur beperkt.
2. De resultaten dient men in de eerste plaats te beschouwen als een
kwalitatieve weergave.
Het doen van metingen aan de grafieken is slechts zinvol wanneer
men door het programma tevens referentiepunten of een assenkruis
in de grafiek laat aanbrengen.

3. Voor bestaande programma's die de oude plotter gebruiken blijft dit
apparaat voorlopig nog enige maanden ter beschikking
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2. Numerieke procedures.
Zoals bekend zal zijn bestaat er een door de W.D. uitgegeven verzameling
standaard procedures, geschreven in Algol of externe code en zich bewegende op numeriek terrein, daarom kortweg nu-procedures genoemd, welke
in de verschillende bibliotheken van de T.H. beschikbaar is en welke
in haar geheel ook door serieuze gegadigden bij de W.D. aangevraagd
kan worden. Ook zijn aldaar van ieder der bedoelde procedures losse
exemplaren te ve r krijgen. Als tweede deel van de aan dit W.D.-bulletin
toegevoegde bijlage kan men een bijgewerkte inhoudsopgave van deze
procedures a a ntreffen. Aan de houders van deze losbladige (rode) boeken
wordt verzocht hun oude inhoudsopgave door deze nieuwe te willen vervangen. De wi j ziging betreft overigens alleen de procedures nu
nu 52.

41 en

Gebruiksaanwijzing standaard procedure plot.*
Zoals bekend is het mogelijk om numerieke resultaten van de rekenmachine zichtbaar te maken in de vorm van grafieken.
Er wordt hiervoor g ebruik g emaakt van een plotterinstallatie die zijn
informatie on ·~vangt van een door de TR4 beschreven magneetband. Dit betekent dus dat de plotter niet direct aan de TR4 is gekoppeld (off-line).
Beschrijving x-y-schrijver (~tekenmachine).
Op de x-y-schrijver is een in twee richtingen bestuurbare houder aangebracht. Deze h ouder kan of een pen of een z.g. "symbolprinter" bevatten.
Het is mogelijk om lijnen te trekken (pen) of grafieken te vormen uit
een opeenvolging van een bepaald symbool.
De papierafmetingen zijn 38 x 25 cm .
De kleinste afstand tussen twee punten is ongeveer O. 1

mm in zowel

x- als y-richting.
Het is mogelijk om programmatisch het papier op de x-y-schrijver door
te schuiven.
In principe zijn er drie manieren om grafieken op het papier te brengen
nl.

1) lijnplotten (met de pen).
De opge geven punten warden door rechte lijnen verbonden, d.w.z. indien de punten op het papier meer dan 0. 1

mm van elkaar ligg en,

worden de tussenliggende punten door de plotterelectronica berekend
(lineaire interpolatie).
Voor de pen zijn drie kleuren inkt be3chikbaar, nl. rood, groen en
zwart. De gewenste kleur kan opgegeven warden door de programmeur
(zie ook Re cept Plotter) .
2) puntplotten ( me t de pen).
Hier wordt de tekening g evormd door een aantal punten die d e pen op
de aangegeven plaatsen geeft .

3) Symboolplotten (met de "symbolprinter").
Hiervoor zijn zes verschillende symbolen beschikbaar, t.w.
+
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zo.dat meer c1.an zes "symbolplots" op een vel papier in het algemeen
verwarrend zal werken.
* Zoals bekend kan een st andaard procedure worden toe g epast zonder
nadere declaratie aanduidi r 6 in bet hoofd programma.
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Gebruiksaanwijzing ..plot
Plot is een externe code-procedure, die numerieke resultaten geschikt
maakt voor de plotter en wegschrijft op een magneetband.
De gebruiker moet er voor zorgen dat de berekende coordinaten worden
opgeborgen in twee een-dimensionale roosters (een voor de x- en een
voor de y-richting).
Verder is het mogelijk om een schaal op te geven en ook de wijze waarop de grafiek getekend moet worden.
Hiertoe zijn de volgende aanroepen beschikbaar.
Aanroep 1: plot (1);
Deze aanroep moet altijd voorafgaan aan elke andere aanroep, d.w.z. het
beschrijven van een vel papier begint altijd met het geven van de aanroep plot ( 1). Deze aanroep bewerkstelligt het voorschuiv.-en -van.
een nieuw vel papier en het schrijven van een z.g. "plotnummer" op dit
vel. Dit plotnummer wordt door de operateur opgegeven en dient ter identificatie van de plot op de magneetband.
Aanroep 2: plot (2, xmin, xmax, ymin, ymax);
Alle parameters zijn van het type integer of real. Deze aanroep wordt
gebruikt om de schaal aan te geven waarop de grafiek getekend moet warden.
De waarden van xmin en xmax worden resp. toegekend aan de linker- en
aan de rechterkant, de waarden van ymin en ymax aan de onder- en bovenkant van het papier.
Plot rekent dan met behulp van deze gegevens de door het hoofdprogramma
aangeboden roosters om.
Bij aanroep 2 hoort:
Aanroep 4: plot (4, pl, n, x, y);
pl en n zijn van het type integer,
x en y zijn integer arrays of real arrays (een-dimensionaal),
pl= plotaard,

....
pl= 2 ....
pl= 3 ....

pl= 1

syrnboolplotten met de symbolprinter,
puntplotten met de pen,
lijnplotten met de pen •

n geeft aan het aantal punten dat geplot moet worden m.a.w. van de roosters x en y worden de eerste n-coordinaten getekend (het aantaJ.. elems~ten \ml
x en y moet

n zijn).

Punten die buiten het vlak van de tekening vallen worden weggelaten.

- 3 Is om een of andere reden geen schaal van te voren vast te stellen dan
kan men de schaal door plot laten ~erekenen zodanig dat de extrema der

x- en y-coordinaten aan de randen van het papier warden toegevoegd.
Het berekenen van de coordinaten en het wegschrijven hiervan naar de
magneetband warden dan verzorgd door:
Aanroep

3:

plot (3, pl, n, x, y);

De parameters pl, n, x en y van aanroep 3 zijn van het zelfde type als
bij aanroep 4.
Aanroep 4 berekent coordinaten met behulp van een schaalfactor die
bepaald wordt door de laatst gegeven aanroep 2 of aanroep 3.
Wil men dus van schaal veranderen dan moet eerst weer een aanroep 2 of
aanroep 3 warden gegeven.
N.B. Na de aanroepen 3 resp. 4 is de inhoud van array x verstoord!
Aanroep 5:
plot (5, xnul, ynul, helling, hoogte, cursiviteit, tekst);
De parameters xnul, ynul, helling, hoogte en cursiviteit zijn van het
type integer o f ~ , terwijl voor tekst 3 mogelijkheden bestaan, nl.:
a) de actuele parameter is een string,
b) de actuele parameter is een array, die gevuld is met symbolen die van
een getalband zijn ingelezen,
c) de actuele parameter is real of integer;
In dit geval moet de parameterlijst worden uitgebreid met de parameters ma respectievelijk na (beide integer te verklaren).
Nu wordt de numerieke waarde van de parameter tekst geschreven op
dezelfde manier zoals dit bij vasko geschiedt. De parameters ma, na
en tekst hebben dan dezelfde betekenis als de overeenkomstige parameters m, n en a van de standaardprocedure vasko.
Met de juiste actuele parameters gebruikt, heeft deze aanroep tot gevolg dat op het papier, te beginnen op een bepaalde plaats (xnul, ynul),
in een bepaalde richting (helling), een aantal symbolen (tekst) van
voor te schrijven afmeting (hoogte) en vorm (cursiviteit), wordt geschreven.
Ter nadere verklaring het volgende: We denken ons elk symbool van de
tekst beschreven in een parallelogram ABCD, waarvan geld t: AB : BC= 4: 10
(voor toegelaten symbolen zie appendix I).
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xnul en ynul geven de plaats aan van het referentiepunt R.
Door middel van de tevoren opgegeven schaal (aanroep 2 of 3) worden
xnul en ynul omgezet in papiercoordinaten. Dit betekent dus dat:
xmin L... xnul -i... xmax en

-

-

ymin S ynul5 ymax
helling

is het aantal graden dat de schrijfregel maakt met de x-as.

hoogte

de absolute waarde hiervan geeft de max. grootte in millimeters van het symbool boven de schrijfregel, gemeten in de
richting loodrecht op de schrijfregel.

cursiviteit stelt voor de hoek SRD in graden, gemeten in de richting
van S naar D.
0

Deze hoek ligt tussen O

0

en 90 •
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bevat de symbolen die men geschreven wil hebben. Dit zijn nagenoeg alle Algolsymbolen (zie Appendix I).

Opmerkingen.
Indien in de string "tekst" een symbool voorkomt dat niet in Appendix I
is vermeld, wordt op die plaats een spatie gegeven.
Indien enig punt van een ., symbool buiten het papier komt te vallen dan
wordt dit punt niet getekend.
Vuistregel: Blijf met elk symbool zover van de zijden van het papier
weg als de "hoogte" bedraagt.
Aanroep 6 ~ ·: plot( 6);
Met deze aanroep kan bereikt worden dat van pen (dus van kleur inkt)
wordt veranderd. Deze aanroep is slechts zinvol indien er sprake is van
lijnplotten en/of tekst schrijven (aanroep

5).

Keuze van inktkleur en printsymbolen; recept.
In principe bepaalt de operateur de kleur waarin, of de symbolen waarmee de grafieken worden getekend. Hierbij geldt dat opeenvolgende lijnplots en/of tekst in dezelfde kleur worden geschreven, indien deze niet
warden onderbroken door bf een puntplot bf de aanroep: plot (6)
Eventuele ~ensen ten aanzien van kleuren en symbolen kunnen worden aangegeven op het recept. Dit is het normale recept voor Algol-programma's
op rose papier.
Foutmelding
Een foutmelding geschiedt via de sneldrukker en breekt het subprogramma
plot af. Er volgt een terugsprong naar het hoofdprogramma. Elke volgende
Ar

.

~~nroep 3; 4 of 5 wordt genegeerd, tenzij weer een aanroep 1 wordt gegeven. Dit betekent dus dat alle grafieken die voor dit ene vel papier
waren bestemd, komen te vervallen.
fout

1

t
niet integer verklaard of
~anroep ,:earame er
~1 of ;,6.

fout

2

bij aanroep 2 is de 2e, 3e, 4e of 5e parameter niet van het
juiste type.

fout

3

fout

4

fout

5

fout

6

aan aanroep 3 is aanroep 1 niet voorafgegaan.
aan aanroep 4 is aanroep 1 niet voorafgegaan.
aan aanroep 4 is aanroep 2 bf aanroep 3 niet voorafgegaan.
bij aanroep 3 is de 2e of 3e of 4e of 5e parameter niet juist
verklaard.
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fout

7

bij aanroep 3 of aanroep 4 is n >het aantal elementen van
het x-rooster.

fout

8

bij aanroep 4 is de 2e of 3e of 4e of 5e parameter niet
juist verklaard.

fout

9

fout 10

bij aanroep 2 is xmin_?- xmax of ymin_?y max.

fout 11

aan aanroep 5 is geen aanroep 1 voorafgegaan.
aan aanroep 5 is geen aanroep 2 of 3 voorafgegaan.

fout 12

een der parameters van aanroep 5 (uitgezonderd de eerste) is

,,

niet juist verklaard.
fout 13

ingeval actuele tekst-parameter re.al of integer is, is maen/of na-parameter niet aanwezig.

f out 14

ma + na > 10.
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De volgende symbolen zijn toegestaan voor gebruik bij aanroep 5:
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Nieuwe inhoudsopgave van de numerieke codeprocedures.
nu 1

Polynoombenadering volgens de methode der kleinste kwadraten.

nu 2a

Verbetering van de inverse van een matrix.

nu 3

0nderzoek van een stelsel lineaire vergelijkingen met behulp van
de "pivot"_methode.

nu 4

Integratiemethode van Stiefel-Romberg.

nu 5

Inversie van een matrix met "rank annihilation".

nu 6a

Bepaling van een gewone eerste-orde-differentiaalvergelijking
volgens de (4e orde) methode van Runge-Kutta-Gill (vgl. ook nu 10)

nu 8

Integratie van een stelsel gewone eerste-orde-differentiaalvergelijkingen volgens de methode van Runge-Kutta.

nu

9

Integratie van een gewone differentiaalvergelijking van den

e

orde volgens Runge-Kutta.
nu 10

Integratie van een gewone eerste-orde dif i erentiaalvergelijking
volgens Runge-Kutta.

nu 11* Matrixinversie volgens de "pivot"-methode.
nu 12

Berekening van de eigenwaarden en eigenvectoren van een reele symmetrische matrix volgens de methode van Jacobi.

nu 13

In bewerking.

nu 14

In bewerking.

nu 15* 0plossing van een stelsel lineaire vergelijkingen volgens de methode der orthogonale vectoren.
nu 16

Bepaling van de konstanten in een willekeurige benaderingsfunktie
volgens de methode der kleinste kwadraten.

nu 17

Benadering van een functie door een gebroken rationale funktie
volgens Cebysev.

nu 18

In bewerking.

nu 19

In bewerking.

nu 20* Het genereren van rechthoekig verdeelde aselecte getallen.
nu 21 * Het genereren van normaal verdeelde aselecte getallen.
nu 22-)(- Berekening van een determinant door triangularisatie.
nu 23

Complexe arithmetika.

nu 24

In bewerking.

nu 25

Bepaling van de nulpunten van een polynoom met komplexe coefficienten volgens de "down-hill"-methode.

nu 26

In bewerking.

nu 27

Integratiemethode van Gauss-Legendre.

. van een stelsel lineaire vergelijkingen volgens de
nu 28a * 0plossing
eliminatiemethode van Gauss.
nu 29 * Het genereren van rechthoekig verdeelde aselecte getallen vanuit
vaste lijsten.
nu 30

Berekening van de 'error'-funktie.

nu 31

Berekening van de inverse 'error'-funktie.

nu 32

Inversie van een matrix volgens de eliminatiemethode van Gauss.

nu 33* Berekenen van het product van twee matrices •.
nu 34

Integratie volgens Simpson .

nu 35

Polynoombenadering van Besselfunkties.

nu

35;38 Vervallen.

nu 39* Berekening van gammafunkt ie.
nu 40

In bewerking.

nu 41

Het oplossen van n lineairc,niet homogene, vergelijkingen met
n onbekenden, waarvan de coefficientenmatrix een bandmatrix is,
met de eliminatiemethode van Gauss.

nu 42

In bewerking.

nu 43* Vermenigvuldiging van twee polynomen.
nu 44* Deling van twee polynomen .
nu 45* Substitutie van een polynoom in een antler polynoom.
nu 46,61 In bewerking.
nu 52

Bepaling van het nulpunt van een continue funktie in een gegeven
interval volgens een gemodificeerde "regula falsi".

