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SAMENVATTING 

Het Manufacturing Automation Protocol (M.A.P.) is ontwikkeld binnen het 
General Motors concern om het probleem van de eilandautomatisering op te 
lossen. M.A.P. omvat in principe een serie afspraken, waarmee het mogelijk 
wordt om hardware (computers) van verschillende leveranciers met elkaar te 
laten communiceren. Deze afspraken zijn gebaseerd op het door I.S.O. 
gestandaardiseerde O.S.I.-model. 

De huidige versie van M.A.P. {versie 2.2} omvat afspraken over toe te 
passen protokollen voor de onderste vier lagen van het O.S.I.-model. De 
volgende M.A.P.-versie {versie 3.0} zal naast a£spraken over protokollen 
voor aIle zeven O.S.I.-Iagen ook architecturen de£inieren voor real-time 
toepassingen (de E.P.A.-architectuur. MiniM.A.P. en MicroM.A.P.). 

M.A.P. 3.0 zal een goede oplossing gaan bieden voor communicatieproblemen 
in een fabricageomgeving. De huidige versie vergt echter nog forse 
software-inspanningen om aIle communicatieproblemen op te lossen. Verder 
zijn de kosten voor M.A.P.-apparatuur (nog) erg hoog en zijn de 
levertijden erg lang. 

Ais het specifieke communicatieprobleem niet een belangrijke doelstelling 
wordt binnen het Spin-project, is toepassing van M.A.P. niet realistisch. 
Wordt gekozen voor M.A.P. dan dient men rekening te houden met extra 
so£tware-ontwikkel-aktiviteiten, extra investeringen en mogelijk 
overschrijding van de geplande realisatieplanning. 
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1 Inleiding. 

In het kader van het Spin-project is gekeken naar de toepasbaarheid van 
M.A.P. (Manufacturing Automation Protocol) als communicatiestandaard. 
M.A.P. omvat in principe een serie afspraken. gemaakt binnen het General 
Motors concern (G.M.), om het probleem van de eiland-automatisering op te 
lossen. Het koppelen van computersystemen van verschillende leveranciers 
bleek in de praktijk moeilijkheden op te leveren. 

Het doel van deze A.I.O.-opdracht was het onderzoeken van de bruikbaarheid 
van de huidige versie van M.A.P. in de door de T.U. Eindhoven te 
ontwikkelen flexibele lascel (de T.U.E.-ceI). Dit onderzoek is gebaseerd 
op een literatuurstudie. 

In dit verslag komen eerst wat algemene communicatie-items san bod. 
Vervolgens wordt er ingegaan op de achtergronden en toepassingsgebieden 
van M.A.P. Hierna voIgt een bespreking van M.A.P. in het Iicht van de 
T.U.E.-cel. Deze studie wordt afgesloten met enkele conclusies en 
aanbevelingen. 

Verwijzingen naar de alfabetisch gerangschikte literatuurlijst zijn van de 
vorm: auteur (jaar) of [auteur. jaar]. 
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2 COmputercommunicatie. 

2.1 Waarom computernetwerken? 

In de jaren zestig is een begin gemaakt met het in hoog tempo 
automatiseren van allerlei menselijke handelingen in aIle lagen van de 
bedrijven. Op de fabrieksvloer deden de N.C.-machines (later D.N.C.- en 
C.N.C.-machines) hun intrede, hogerop kwam er bijvoorbeeld software ter 
ondersteuning van de planproblematiek en ook het management werd overladen 
met (meer of minder) handige software-gereedschappen. Al deze ontwik
kelingen hadden tot gevolg dat er binnen de bedrijven een enorme toename 
op gang kwam van hardware-structuren (computers) waarop de aangeschafte 
software diende te draaien. Waren het in het begin nog betrekkelijk grote 
systemen die de toon aangaven, in de loop van de jaren zeventig ontstaat 
er een enorme groei in de kleinere systemen (P.C.'s en minicomputers). 

Direkt al bij het begin van de "automatiseringsgoU" ontstaat mast de 
behoefte aan steeds snellere, betere en betrouwbaardere hard- en software, 
ook de behoefte aan mogelijkbeden om afzonderlijke computersystemen met 
elkaar te laten communiceren. Voordelen waren bijvoorbeeld dat op die 
manier meer gebruikers toegang konden krijgen tot ingewikkelde programma's 
enlof databases, wat de kosten voor software-investeringen aanmerkelijk 
beperkte. Verder opende computercommunicatie tevens verdere mogelijkbeden 
zoals bijvoorbeeld het verzenden van berichten van de ene gebruiker mar 
de andere. Mailing en later zelfs vergaderen via computernetwerken werd 
mogelijk gemaakt op deze manier. 

Het vroegste voorbeeld van een werkend computernetwerk was het ARPANET van 
het Amerikaanse ministerie van defensie (1969). Vele nu nog vaak gebruikte 
termen zijn ontleend aan dit eerste praktijkvoorbeeld van 
inter-computercommunicatie (I.M.P. (Interface Message Processor). nodes, 
packet switch, data switching exchange en host, om er maar enkele te 
noemen). Was ARPANET aanvankelijk een simpele koppeling tussen zes kleine 
computers. tegenwoordig is het netwerk uitgebreid met erg veel 
mogelijkbeden [Tully. 1986]. 

2.2 Netwerkstructuren. 

Zoals in de vorige paragraaf al aangegeven is. is een computernetwerk een 
systeem dat op de een of andere manier computers aan elkaar koppelt. 
Bevinden deze computers zich niet al te ver uit elkaar dan wordt gesproken 
over locale netwerken. dit in tegenstelling tot de "lange-afstand" 
(long-haul) netwerken. 
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Tanenbaum (1981) definieert twee mogelijke basisvormen van een netwerk: 

1. Point-to-point-kanalen. 
2. Broadcast-kanalen. 

(De Engelse termen worden aangehouden omdat deze het meest gebruikt worden 
in de literatuur.) 

In het eerste geval (point-to-point) bestaat het netwerk uit zeer veel 
draadverbindingen (een goed voorbeeld is de klassieke telefoonverbinding). 
Elke kabel koppelt twee schakelelementen (I.M.P.'s), die elk afzonderlijk 
weer enkele gebruikers bedienen. Ais twee I.M.P.'s met elkaar dienen te 
communiceren en ze hebben geen rechtstreekse koppeling dan meet dit 
indirekt via andere I.M.P,'s gaan. Voor de communicatie bij zo'n netwerk 
is dus de topologie (de wijze waarop de verschillende knooppunten met 
elkaar verbonden zijn) van erg groot be lang. Figuur 1 [Tanenbaum, 1981] 
toont enkele mogelijke topologieen. 

(a' (bl leI 

Id) Ie) (f) 

Figuur 1: Enkele mogelijke topologieen voor een point-to-point netwerk: 
(a) Ster. (b) Loop. (c) Boom. (d) Compleet. (e) Elkaar 
overlappende loops. (f) Onregelmatig. 

Het tweede type netwerkuitvoering is het broadcast-type. In dit geval 
wordt een enkel communicatiekanaal gedeeld door aIle I.M.P.'s (een 
voorbeeld is de radioverbinding). Figuur 2 [Tanenbaum, 1981] toont enkele 
voorbeelden. 

Ais er een netwerk gerealiseerd wordt van het broadcast-type, waarbij de 
fysieke verbinding tussen I.M.P.'s plaatsvindt door middel van een 
{betrouwbare en snelle (tot 15 Mbits/sec» kabelverbinding (breedband of 
carrierband) en zijn verder de te koppelen computers dicht bij elkaar 
geplaatst dan wordt over een Local Area Network (L.A.N.) gesproken. Worden 
de afstanden tussen de onderling te koppelen processoren groot (.at 
speciale versterkings- en controlevoorzieningen noodzakelijk maakt) dan 
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Figuur 2: Communicatie voor een broadcast-netwerk= (a) Bus. (b) Satelliet 
of radio. (c) Ring. 

wordt er gesproken over een Metropolitan Area Network (M.A.N.) en wordt de 
verbinding bijvoorbeeld intercontinentaal (via satellieten ed). dan wordt 
gesproken over een Wide Area Network (W.A.N.), zie ook N.N. (1987). 

2.3 Bet I.S.O.-referentiemodel. 

Computers van verschillende opbouw en architectuur koppelen is erg 
gecompliceerd. Om dit te realiseren worden de huidige netwerken steeds 
meer georganiseerd als een stapel (stack) van lagen (layers) zoals te zien 
is in Uguur 3 [Tanenbaum. 1981]. HostA HostB 

I Layer' I ... --,=,,!e~ ,_pro:.o:o: - ..... \ Layer 7 , 

Layer 6 protocol ~ ... -------- --~ 

• 
... _ -~y:':.. .... ~c:tc:c~'_ .... 1 Layer 4 

L-_~_.....J 

'---":""'-""L Layer 3 protocol ~ 
Layer 3 r ------ -----~ 

1...-_-:--_-' Layer 2 protocol ~ 
---- --- ---~ 

Layer 1 protocol ~ 
~ 

Figuur 3: Layers. protocol len en interfaces. 
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Laag n van elke stapel communiceert met laag n van de andere stapel door 
middel van protocol n. Omdat dit derhalve evenzoveel draadverbindingen zou 
vergen als er protocol len zijn. verloopt de communicatie niet rechtstreeks 
maar vanuit laag n via interface n-l/n naar laag n-l en zo via de inter
faces en de lagen tot san laag 1. wearna via een fysiek medium en laag 1 
van de ontvanger de informatiestroom weer via de interfaces en de lagen 
omhoog verloopt tot san laag n. De interfaces tussen de lagen zorgen dus 
voor de juiste doorstroom van de data tussen het ene en het andere laag. 

Ais nu op bijvoorbeeld het hoogste niveau van een bepaalde stapel een 
boodschap ontstaat voor het hoogste niveau van een andere stapel. zullen 
de protocol len op de verschiIIende lagen de boodschap opbouwen tot een 
standaard bitstructuur op het laagste niveau. Deze bitstructuur wordt dan 
via het fysieke medium uitgezonden naar de ontvanger. De ontvanger krijgt 
het bitsignaal binnen en vertaalt het standaard bitpatroon weer laag voor 
laag. totdat op het hoogste niveau de boodschap weer begrijpbaar is voor 
een gebruiker op dat niveau. 

Veel leveranciers van netwerken hebben in de loop der jaren elk een eigen 
stapel ontwikkeld. De een introduceerde hierbij wat meer of Minder lagen 
dan de ander. Hierdoor was de mogelijkheid om apparatuur van verschillende 
leveranciers san een netwerk te koppelen geheel afwezig: van 
compatibiliteit was dus geen sprake. 

Om deze verscheidenheid te stroomlijnen is de I.S.O. (International 
Standardization Organisation) half jaren zeventig gestart met het opzetten 
van een architectuur voor open systeem interconnectie. Zij noemde dit: The 
Reference Model of Open system Interconnection (het O.S.I.-referentiemodel 
en definieerde hierin zeven lagen. Volgens Zimmermann (19BO) zijn de 
belangrijkste redenen hiervoor: 

1 Een laag wordt gedefinieerd wear een ander abstractieniveau vereist is. 
2 Elk laag dient een goed gedefinieerde functie uitvoeren. 
3 Er wordt rekening gehouden met reeds internationaal geaccepteerde 

protocol len bij het vastleggen van de functie van elk laag. 
4 De informatiestroom over een interface moet eenduidig zijn. 
5 Voor elke functie moet een afzonderlijk laag komen: er mogen echter weer 

niet teveel lagen komen. 

Aldus ontstond de zeven-Iagige architectuur zoals afgebeeld in figuur 4 
[Tanenbaum. 1981]. 

Er voIgt nu een korte beschrijving van elk van de zeven lagen. 

Layer 7: application layer: biedt richtlijnen voor door de gebruiker vast 
te stellen funkties met gebruik van voorzieningen die op 
presentation niveau zijn geformuleerd. 

Layer 6: presentation layer: biedt services voor transparante communicatie 
(interpreteren van berichten. syntaxinterpretatie). 

Layer 5: session layer: definieert de systeemonafhankelijke aspecten van 
communicatie (naarn-adres-vertaling, procesadressering. 
procesaktivering en toegangscontrole). 

Layer 4: transport layer: definieert de regels voor informatie
uitwisseling en beheert de eind tot eind aflevering van berichten 
binnen een netwerk. 
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Application protocol 
~--------------------------

Message 
7 

6 
Presentation protocol 

Message ------------------------

5 
L Session protocol r----------------------

1--_.,.-_ ...... 
Session Message 

4 
Transport protocol .--------------------------- Message 

Communication subnet boundary 

3 ..{ Network Packet 

2 -1 Data link 
Frame 

Bit 

Host A IMP 

Figuur 4: Netwerkarchitectuur volgens het I.S.O.-o.S.I.-referentiemodel. 

Layer 3: network layer: bepaalt hoe de gegevens tussen de computers worden 
overgedragen en richt zich op routebepaling. segmentering. 
foutherstel en besturing van de berichtenstroom. 

Layer 2: data link layer: verzorgt de gegevenskoppeling. Deze laag houdt 
zich bezig met procedures en protocol len voor de besturing van 
communicatielijnen. Ook foutenanalyses zijn op dit niveau 
mogelijk. 

Layer 1: physical layer: deze laag verzorgt de fysieke verzending van 
gegevens over het transmissiemedium. 

2.4 Bet belang van het O.S.I.-model. 

Aanvaarding van het O.S.I.-model heeft zowel voor de leveranciers als voor 
de gebruiker drie belangrijke voordelen. 

1 Bepaalde als standaard geaccepteerde protocol len zullen in verschillende 
systemen gelijk zijn. Gebruikers zullen dan een grote mate van zekerheid 
hebben dat apparatuur van de ene leverancier kan communiceren met 
machines van een andere leverancier. 

2 Leveranciers kunnen zich steeds meer concentreren op het ontwikkelen van 
gebruikerstoepassingen op applicatieniveau in plaats van zich te moeten 
concentreren op hardware-koppel-problemen. 
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3 Verder ken de gebruiker zijn apparatuur voortaan kiezen op basis van 
andere overwegingen dan compatibiliteit. Merkentrouw had als voornaamste 
oorzaak het niet kunnen koppelen van apparaten van verschillende 
leveranciers. Nu kan gekozen worden voor hard- en software op basis van 
gebruikerseisen als prijs. kwaliteit. onderhoudbaarheid ed. 

Bet zal duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen voor de gebruiker gunstige 
gevolgen hebben (zowel prijstechnisch als kwalitatief). Hierdoor zal het 
voor de gebruiker aantrekkelijker worden om in lokale netwerken te 
investeren. Voorspellingen in 1983 (Frost & Sullivan) voorzagen een 
marktgroei voor netwerken van 32 miljoen dollar in 1983 naar 145 miljoen 
dollar in 1988 (aIleen voor de Europese markt). Verder hebben Europese 
computerfabrikanten als Bull. Olivetti, Plessey. I.C.L., Siemens en 
Philips reeds hun steun aan de O.S.I.-standaard betuigd. Bet O.S.I.-model 
lijkt dan ook een goed referentiekader om computer-communicatieproblemen 
mee op te gaan lossen in de nabije toekomst. 
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3 M.A.P., achtergronden en verschiiningsvormen. 

3.1 Achtergronden van M.A.P. 

De geschiedenis van M.A.P. begint rond 1990. Studies binnen C.M. toonden 
aan dat er steeds meer tijd en geld werd uitgegeven aan het onderling 
verbinden van computers. P.L.C. '5. C.N.C.-machines. Enkele redenen voor 
deze hoge kosten waren: 

- Verbindingen werden nog vaak via RS-232 gerealiseerd. zodat er een 
uitgebreide bekabeling ontstond. 

- Omdat elke leverancier zich van eigen interfaces en protocol len 
bediende. moest er door C.M. zeer veel dure en tijdsintensieve software 
worden ontwikkeld om machines te verbinden. 

- Onderhoud van de systemen werd derhalve erg duur; fouten werden steeds 
moeilijker lokaliseerbaar. 

Na een studie vond men als oplossing voor deze situatie twee 
alternatieven: 

1 AIleen apparatuur betrekken van slechts een of een zo beperkt mogelijk 
aantal leveranciers. Dit is uit bedrijfspolitiek oogpunt uiteraard een 
zeer slechte oplossing. 

2 Het definieren van een eigen norm. Hierbij zou dan van de leveranciers 
geeist worden om zich naar deze norm te conformeren. iets wat een gigant 
als C.M. zich kan permitteren. 

Men koos voor het tweede alternatief en formuleerde vervolgens eisen. die 
gesteld gingen worden aan een netwerk. Enkele van de belangrijkste eisen 
waren: 

- De norm moest aanvaardbaar ZlJn voor (bijna) aIle fabrikanten. 
- Prioriteiten moesten toegekend kunnen worden bij het oversturen van 

berichten. 
- Met de bestaande technologie moest het netwerk goedkoop realiseerbaar 

zijn. 
- Het netwerk moest zowel P.L.C.·s als N.C.-machines als computers kunnen 

koppelen. 
- Het netwerk moest geschikt zijn voor real-time toepassingen. 

Bestaande netwerken bleken geen van aIle aan al deze eisen te voldoen en 
men besloot. in samenwerking met toekomstige leveranciers. zelf een 
netwerk te definieren. 

Hierbij ging men zich baseren op het in hoofdstuk twee genoemde 
O.S.I.-model. Dit bood namelijk verschillende voordelen: 
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- Het O.S.I.-model begon algemeen geaccepteerd te raken. 
- Er was reeds ervaring met O.S.I.-netwerken {D.E.C .• Xerox. I.B.M.}. 
- Het doel voor het I.S.O. was eigenlijk hetzelfde als voor C.M.: het 

creeren van een referentiekader dat men kon invullen met verschillende 
normen. zodanig, dat apparatuur die aan dat stel normen voldoet dan kan 
communiceren met een ander apparaat waar dezelfde normen zijn 
gehanteerd. 

Binnen het O.S. L-referentiekader diende C.M. nu alleen nag "slechts" 
bestaande normen te kiezen voor de verschillende lagen. De afspraken rond 
de te gebruiken normen per laag werden M.A.P. {Manufacturing Automation 
Protocol} genoemd. Men besloot om voor M.A.P. zoveel mogelijk gebruik te 
maken van reeds door het I.S.O. gestandaardiseerde protocollen. Was er 
voor een bepaald niveau geen standaard aanwezig, dan werd deze door C.M. 
zelf ontwikkeid en aan het I.S.O. ais standaard voorgesteld. Via 
M.A.P. 1.0, M.A.P. 2.0, 2.1. 2.2 [N.N .• 19S6a] zal medio 1988 versie 3.0 
bevroren worden. Deze versie zal. in tegenstelling tot de vorige versies. 
afspraken omvatten over de te gebruiken protocollen op aIle zeven O.S.I.
niveau's. Voor meer informatie over de M.A.P.-historie wordt vewezen naar 
Ettinger {1986}, N.N. (1986a) , N.N. {198Gb}. Van Brussel c.s. (1986). 

3.2 Profiel van M.A.P. 

Zonder in te gaan op welke standaards precies gekozen zijn per laag {zie 
hiervoor N.N. (1986a)} zal nu ingegaan worden op enkele belangrijke 
kenmerken van het voor 1988 aangekondigde M.A.P. 3.0. Er zal in de komende 
release in principe sprake zijn van drie verschillende soorten M.A.P.: 

1 Broadband M.A.P. 
2 Carrierband M.A.P. of we I MiniM.A.P. 
3 MicroM.A.P. (fieldbus). 

Om met MicroM.A.P. te beginnen. dit moet een communicatiestandaard worden 
voor zeer dicht bij elkaar gelegen communicatiepunten (bijvoorbeeld 
sensoren). De vorm van deze standaard zal veel overeenkomsten vertonen met 
reeds bestaande structuren ais BitBus van Intel [Tinham. 1987]. Omtrent 
deze standaard is tot nu toe zeer weinig concreets gepubliceerd en wordt 
hier dan ook verder niet behandeld. 

Figuur 5 [Tinham.1987] toont een overzicht van de afspraken rond broadband 
M.A.P. en carrierband M.A.P. 

Broadband M.A.P. is volledig opgezet volgens het I.S.O.-model: op aIle 
zeven lagen zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken protocol len. Voor 
de eerste zes lagen beperkt men zich tot slechts een protocol per laag; op 
de zevende laag {het gebruikersniveau} wil men komen tot een grotere 
differentiatie, al naar gelang de gewenste toepassing. 
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Figuur 5: Overzicht van de afspraken voor broadband en carrierband M.A.P. 

M.A.P. heeft voor zowel de broadband als de carrierband architectuur. op 
de laagste niveau's gekozen voor een L.A.N. volgens de I.E.E.E. standaard 
802.4. Dit is een zogenaamd token bus netwerk. Het principe token bus kan 
als voIgt voorgesteld worden. Over het netwerk loopt een zogenaamde 
"token" (of we I een estafettestok) rond. Ais een bepaald werkstation nu een 
boodschap via het netwerk wi 1 versturen. "grijpt" het werkstation de 
"token" als die voorbij komt en kan dan een bepaalde (maximale) 
hoeveelheid informatie aan de "token" hangen. Is de boodschap groter dan 
de maximale hoeveelheid. dan zullen er meerdere "tokens gevangen" moeten 
worden. todat het gehele bericht verstuurd is over het netwerk. Deze 
manier van netwerk toegang wordt deterministisch genoemd orodat van tevoren 
precies is te berekenen hoeveel tijd een boodschap nodig heeft om bij de 
ontvanger aan te komen. Dit kan zeer belangrijk zijn bij tijd-kritische 
berichten. Verder blijkt dit principe uitstekend geschikt te zijn voor het 
werken met prioriteiten. 

MiniM.A.P. heeft in principe geen O.S.I.-architectuur. Zoals in figuur 5 
te zien is wordt voor MiniM.A.P. slechts gebruik gemaakt van enkele lagen. 
Hierdoor is minder tijd nodig voor vertaalslagen en informatieverkeer 
tussen lagen. Dit maakt MiniM.A.P. meer geschikt voor tijdkritisch 
berichtenverkeer of voor real-time besturingingssystemen. Ondanks deze 
architectuur kan MiniM.A.P. rechtstreeks communiceren met het RS-511 
protocol op het applicatie layer. RS-511 zal. evenals voor broadband 
M.A.P .• standaard worden op applicatieniveau. RS-511 kan derhalve 
beschouwd worden als een universele en genormeerde besturingstaal 
[Sweeton. 1986], [Hagar en Moon, 1987]. 

Evenals MiniM.A.P. zal RS-S11 op zijn vroegst medio 1988 als definitieve 
standaard worden aanvaard. Voor die tijd is het niet aannemelijk dat er 
produkten op de markt zullen verschijnen die geheel voldoen aan de 
M.A.P. 3.0 standaard. 
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3.3 Vergelijking van M.A.P. en D.E.C.-net. 

D.E.C .• een fabrikant van vooral industiele computersystemen. is al vanaf 
het begin van de jaren zeventig bezig met de ontwikkeling van een netwerk. 
waarmee in principe de eigen computersystemen gekoppeld kunnen worden. 
Aanvankelijk gebeurde dit op een volstrekte niet-Q.S.I. manier: men had 
eigen protocol len ontwikkeld en hanteerde een geheel eigen lagenstructuur. 
Onder invloed van de I.S.O.-Q.S.I.-ontwikkelingen is D.E.C. echter zijn 
protocol len gaan herzien en is ook in lagenstructuur zich steeds meer gaan 
conformeren naar het O.S.I.-model. Figuur 6 [N.N .• 1982aJ toont de huidige 
opbouw van de afspraken binnen het netwerk. 

ISO S£I/£" LAVERS ONA LAVE/IS DNA FUNCTIONS -
USER FILE TRANSFER 

API'LICAT1ON REMOTE RESOURCE ACCESS 

NETWORK MANAGEMENT COWN LINE SYSTEM LOAD 
REMOTE COMMANO Ft(..E - SUBMISSION 

PRESENTATION NETWORK AI'I'LICATlON VIRtUAL TERMINALS 

SESSIO" SESSION CONTROL 

- TASt( TOrASK 

TRANSPORT END COMMU"'CAT IONS 

-
NE"!WORt< !lOUTING AOAPTIVE ROUTING 

-
OATA LINK QATA-LINt<; ODCM' 

POI ".!froi')! NT X,2S ETHERNE - MVLilPQINT 

f*JYSICAl PHVSICAL liNK 

-

Figuur 6: De D.E.C.-net-architectuur vergeleken met de I.S.O.-Q.S.I.
architectuur. 

Vergelijking van figuur 5 en figuur 6 leert dat er zeer grote verschillen 
zijn tussen afspraken rond D.E.C.-net en rond M.A.P. Ook D.E.C. maakt 
gebruik van standaardprotocollen. echter niet dezelfde als waarvoor M.A.P. 
gekozen heeft. De twee belangrijkste verschillen tussen M.A.P. en 
D.E.C.-net worden nu nader belicht. 

Verschil 1: D.E.C. gebruikt op het laagste niveau voornamelijk Ethernet 
(I.E.E.E. 802.3) tegenover token bus (I.E.E.E. 802.4) voor M.A.P. 

Ethernet is een communicatiestandaard die gebaseerd is op C.S.M.A./C.D. 
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect). Bij C.S.M.A./C.D. 
probeert een werkstation te zenden als er een bericht voorhanden is. dat 
gereed is om uitgezonden te worden {van het bericht worden eerst pakketjes 
gemaakt die tussen de 46 en 1500 bytes lang zijn}. Is de lijn bezet door 
een ander werkstation. dan houdt het werkstation "zijn mond" tot het 
werkstation merkt dat de lijn vrij is (carrier sense). Is de lijn vrij. 
dan kan een pakketje verstuurd worden via het netwerk. waarbij aile andere 
werkstations wachten tot het zendend werkstation het pakketje geheel 
verstuurd heeft. Het kan nu weleens gebeuren dat twee werkstations precies 
tegelijk gaan zenden. Dit heeft een botsing (collision) tot gevolg. De 
beide werkstations registreren deze botsing {collision detection} en 
stoppen beide met zenden. Beide werkstations wachten vervolgens een {voor 
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ieder werkstation verschillende} random tijd en proberen dan nogmaals te 
zenden. Dit proces herhaalt zich tot er een werkstation zonder botsing het 
netwerk (de Ether) in gebruik heeft genomen. Om een geheel bericht te 
versturen zal een werkstation aIle pakketjes moeten verzenden en dus even 
vaak moe ten proberen de Ether te bemachtigen als er pakketjes voorradig 
zijn. Hoe groter de pakketjes nu gekozen worden hoe sneller berichten 
overgezonden kunnen worden (minder kans op botsingen). Dit gaat echter 
weer ten koste van real-time mogelijkbeden (hoe langer de pakketjes hoe 
langer de Ether bezet blijft). 

Door het optreden van botsingen is deze manier van toegang verkrijgen tot 
het netwerk niet-deterministisch: van te voren is niet te berekenen hoe 
lang het duurt vooreer een boodschap volledig is overgezonden. Verder 
blijkt het inbouwen van prioriteiten niet (of nauwelijks) mogelijk te 
zijn. Een ander nadeel is het feit. dat het werkstation dat toegang heeft 
verkregen tot het netwerk. zijn gehele boodschap mag versturen. Dit heeft 
bij het overzenden van zeer grote filebestanden (wat vooral voorkomt in 
een administratieve omgeving) tot gevolg dat het netwerk voor langere tijd 
bezet is. Dit kan in tijd-kritische (real-time) omstandigheden funest 
zijn. 

De praktijk leert echter (zie: Schaffer (1987)) dat deze problemen bij 
Ethernet inderdaad theorethisch bestaan. maar in de praktijk pas bij 
netbelastingen van boven de 50% een rol van betekenis gaan spelen. 
Gemiddeld wordt het net echter maar 4-5% belast [Schaffer. 1987] en 
piekbelastingen komen nauwelijks boven de 15% uit. Het niet
deterministisch zijn van het netwerk blijkt dus in de praktijk nauwelijks 
problemen op te leveren. 

Verschil 2: D.E.C.-net is over de gehele wereld gelmplementeerd terwijl 
M.A.P. in de huidige versie (2.2) slechts in een paar laboratorium
opstellingen is gerealiseerd. 

D.E.C. heeft in de loop der jaren een enorme ervaring in het koppelen van 
systemen. Via gateways is het bovendien mogelijk om met andere netwerken 
(ook M.A.P.) te communiceren. Verder heeft D.E.C.-net zichzelf in de 
praktijk al uitgebreid bewezen. ook in celconfiguraties. 

M.A.P. is op dit moment eigenlijk aIleen nog maar gelmplementeerd in G.M. 
Tech Center (Warren. Michigan). Verder verschijnen op sommige beurzen 
(zoals de laatste E.M.O. in Milaan) enkele demonstraties. Standaards voor 
(maximaal) de onderste vier lagen worden dan gebruikt. De overige software 
dient de gebruiker zelf steeds te ontwikkelen. Verder zijn er op dit 
moment nog maar erg weinig M.A.P. compatibele apparaten op de markt. Deze 
apparatuur is bovendien erg duur. Veel fabrikanten hebben echter weI 
aangekondigd systemen te gaan ontwikkelen volledig volgens de M.A.P. 3.0 
standaard (Motorola is bezig met een chip waarin aIle zeven lagen 
gelntegreerd zijn). Dit laat echter nog weI enige jaren op zich wachten. 
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4 Toepasbaarheid van I.A.P. in het Spin-pro1ect. 

4.1 M.A.P. en de proces-interactie benadering. 

De besturingsproblemen in de T.O.E.-cel zullen aangepakt gaan worden 
volgens de proces-interactie benadering (Overwater (1987). Rooda en Boot 
(1987». In deze besturingsfilosofie wordt een besturingsprogramma 
opgespli tst in een aantal processen ("de bollen"). die parallel binnen een 
computer kunnen verlopen. Voortdurend belnvloeden deze processen elkaar 
via interacties ("de pijlen"). zie Rooda en Boot (1986). 

Een proces heeft volgens Overwater (1987) in het algemeen de volgende 
opbouw: 

procesNaam @ 
process 

declaraUes 
begin 

ini tialisaties 
loop 

cyclisch werkgedeelte 
end; 

end; 

De proces-body bestaat uit een reeks statements die cyclisch herhaald 
worden. Deze statements moeten uiteraard voldoen aan de 
statement-definitie van de gebruikte programmeertaal (bijvoorbeeld 
Modula-2). Daarnaast worden TekstStatements (procedure-aanroepen ed) en 
zogenaamde Give- en TakeStatements (zend- en ontvangacties) onderscheiden 
[Overwater. 1987]. In pseudocode: 

give InteractieNaam 
take InteractieNaam 

Een voorbeeld van een proces in pseudocode kan zijn: 

waarschuwing @ 
process 
begin 

loop 
take SensorData; 
(*begin van de melding*) 
while SensorData = 0 
do 

take PuIs; 
give GeenProduktOpDraagblok; 
take SensorDa ta 

end; 
(*eind van de melding*) 
give ProduktAanwezigOpDraagblok 

end 
end; 
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Dit 1s een programmagedeelte, waarbij een werkstation controleert of bet 
draagblok dat bij een werkstation is gearriveerd ook inderdaad een produkt 
draagt. Hiervoor leest bet werkstation eerst de toestand van een sensor 
(take SensorData) en zal indien er geen produkt aanwezig is 
(SensorData = 0) een melding geven GeenProduktOpDraagblok. Het procesgaat 
nu cycliscb "wacbten" tot er weI een produkt op bet draagblok aanwezig is 
en geeft dan de melding ProduktAanwezigOpDraagblok. Deze twee meldingen 
{give GeenProduktOpDraagblok en give ProduktAanwezigOpDraagblok} zijn van 
belang voor de voortgang van andere processen in bet systeem. Omdat voor 
besturingen van produktiecellen vaak gekozen wordt voor een besturing met 
een mastercomputer en onderstations in de vorm van P.C. 's kan bet van 
belang zijn dat de twee meldingen niet aIleen binnen de programmatuur van 
bet werkstation verwerkt worden. maar ook aan de mastercomputer worden 
doorgegeven. Deze gegevensuitwisseling moet in dit geval plaats vinden via 
een communicatienetwerk tussen bet werkstation en de mastercomputer. 

In de proces-interactie filosofie kan dat dan als voIgt in een PR{ocess) 
IN{teraction) D(iagram}. een PRIND. grafiscb worden weergegeven. 

~! 
~Ul

(~rU'rt,) 

PRIND van bet communicatieproces. 

Ais twee werkstations (werkstation x (W.S.-x) en werkstation y (W.S.-y» 
met elkaar willen communiceren. zal een bericbt met een give- of 
take-actie aan bet communicatieproces worden aangeboden. Het 
communicatieproces draagt vervolgens zorg voor de (foutloze) verzending 
van bet bericbt van het ene wekstation naar het andere. Het ontvangende 
werkstation interpreteert de boodschap en voert de nodige akties uit. 

In figuur S is dit communicatieproces uitgewerkt voor de M.A.P.-afspraken. 

Figuur S: PRIND van de M.A.P.-afspraken. 
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De berichten (interacties) bereiken het communicatieproces op applicatie
niveau aan de kant van het zendende werkstation. De uiteindelijke 
bedoeling is rechtstreekse communicatie tussen de werkstations op het 
applicatieniveau via het protocol voor het applicatieniveau (RS-511 voor 
M.A.P. 3.0). Op dit niveau is er echter geen rechtstreekse verbinding 
tussen de werkstations (deze interactie is dan ook gestippeld getekend) en 
er wordt derhalve gesproken van een virtuele verbinding. De boodschap 
wordt bij het zendende werkstation daarom laag voor laag aangepast zodat 
de boodschap op het laagste niveau met behulp van het I.E.E.E. 802.4 
protocol over het netwerk verstuurd kan worden van het ene werkstation 
naar het andere. Interfaces tussen de lagen zijn hierbij als interakties 
weergegeven. Het ontvangende werkstation construeert hieruit weer laag 
voor laag de oorspronkelijke boodschap. 

Elke lsag ken in deze beschrijving beschouwd worden als een onafhankelijk 
proces. Elk proces (elke laag) staat dan via interacties in contact onder
of bovenliggende processen (lagen). 

M.A.P. kent in principe drie verschillende interactie-types. Deze worden 
primitieven genoemd. 

- request primitieve; 
- confirm primitieve; 
- indicatie primitieve. 
- response primitieve (bijzondere vorm van een request). 

Met de request primitieve kan een proces een onderliggend proces aanzetten 
tot het uitvoeren van bepaalde instructies. Met een indicatie ken een een 
proces een bovenliggende laag activeren. Een confirm is een bijzondere 
vorm van een indicatie: het is een bevestiging dat een bepaald proces een 
bepaalde indicatie heeft ontvangen. Figuur 9 toont enkele voorbeelden van 
het gebruik van primitieven. 

laag n van 
W.S.-x 

REQUEST 

(ON ~ IRM 

laag n van 
W.S.-y 

A 

laag n van 
W.S.-x 

laag n van 
W.S.-y 

B 

laag n van 
W.S.-x 

Figuur 9: Voorbeelden van het gebruik van primitieven. 

laag n van 
W.S.-y 

" 

c 

In figuur 9A geeft een proces op laag n van W.S.-x een request aan een 
onderliggende laag. Deze request kan bijvoorbeeld data bevatten of een 
opdracht om een commando uit te voeren. Dit heeft op W.S.-y tot gevolg dat 
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er op laag n een indicatie binnenkomt (een bericht wordt bijvoorbeeld 
ontvangen). Deze laag stuurt - indien nodig - als reactie op ontvangst van 
deze indicatie een confirm naar laag n van W.S.-x. Deze confirm ken 
bijvoorbeeld informatie bevatten over de kwaliteit van de ontvangen data 
en de reacties die W.S.-x hierop moet nemen. Figuur 9B geeft een situatie 
waarin er op onderliggende lagen van W.S.-x iets mis gaat. Dit wordt dan 
naar boven gemeld in de vorm van een indicatie. Figuur 9C geeft de 
situatie waarin een bepaalde request meteen door onderliggende lagen van 
W.S.-x bevestigd ken worden met een confirm. Laag n van W.S.-y ontvangt de 
request weer als indicatie van z'n onderliggende lagen. 

Om het werken met primitieven te illustreren is in de volgende paragraaf 
een voorbeeld opgenomen met betrekking tot zend- en ontvangakties. 

4.2 Zend- en ontvangakties. 

De zend- en ontvangakties zijn met behulp van de P.I.-benadering 
gemodelleerd. Figuur 10 geeft hiervan de PRIND. 

laag n van W.S.-x laag n van W.S.-y 

CD"'tLnH) ~(f\t0N{MI) ~(rt 1-0 ~ (ht\J~d (n+)) 

Figuur 10: PRIND van de zend- en ontvangakties. 

Hierbij wordt opgemerkt dat als op een binnenkomende indicatie een confirm 
moet volgen. dit door middel van een response medegedeeld wordt aan het 
zendproces. Dit zendproces werkt de response gewoon af als een request; 
het werkstation waarvoor de response bedoeld is zet die dan om van een 
indicatie in een confirm. De bij deze twee processen behorende DlDOC's 
zien er dan als voIgt uit: 
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zend @ 
process 

declara ties; 
begin 

Inl tialisaties; 
loop 

take Req (n+ 1) ; 
VerwerkData(Data): 
if Data = ResponseVanHogereLaag then 

give Con(n+l); 
eod; 
give Req(n); 
take Con(n); 
VerwerkConfirm(Aktie); 
if Data = DataFrame then 

give Con(n+1}: 
eod; 

eod: 
eod; 

ontvang @ 
process 

dec larati es ; 
begin 

ini tial isaties; 
loop 

take Ind(n}; 
VerwerkIndicatie(Data); 
if ResponseVereist then 

give Res(n}; 
eod; 
give Ind(n+l); 

eod: 
eod; 

Dit is een voorbeeld hoe in een bepaald geval de primitieven gebruikt 
kunnen worden .•• A.P. kent veel verschillende manieren waarop informatie 
via deze primitieven kan worden overgezonden. Dit leidt echter al snel tot 
zeer ingewikkelde PRIND's en DlDOC's. 

4.3 Toepasbaarheid van •. A.P. in het Spin-project. 

In het kader van het Spin-project worden nu enkele punten besproken die 
voor de keuze van de communicatiestandaard van belang zijn. 

- De huidige versie van •. A.P. (2.2. [N.N .• 1986a]) kent slechts afspraken 
voor de laagste vier niveau·s. Aanpassing aan het O.S.I.-model zal 
daarom een flinke software-inspanning vergen. Rechtstreeks communiceren 

. met het vierde layer zal ook veel zelfontwikkelde software vragen. 
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Wordt voor een bestaande netwerkarchitectuur gekozen (D.E.C.-net of 
X.N.A (ontwikkeld door Xerox) op Ethernet-basis of S.N.A. (van I.B.M.) 
op basis van I.E.E.E. 802.5 (token ring», dan kan dit rechtstreeks 
gelmplementeerd worden. De software-inspanning zal dan minder omvangrijk 
zijn. 

- Op bet T.U.-netwerk is een bepaald frequentiebereik vrijgemaakt om 
M.A.P. te bedrijven. Dit betekent dat werkstations direkt aangesloten 
kunnen worden op bet T.U.-netwerk en met elkaar kunnen communiceren 
volgens bet I.E.E.E. 802.4 carrierband protocol. Vanuit bet rekencentrum 
bestaat veel belangstelling voor deze ontwikkeling en tot op zekere 
boogte (met name op bardware-gebied) is men bereld bieraan ondersteuning 
te verlenen. 

- Kosten voor M.A.P.-apparatuur zljn op dit moment erg hoog, mede vanwege 
bet feit dat concurrentie op dit gebied eigenlijk helemaal nog niet 
bestaat. 
De kosten per aansluiting voor een ~V.A.X. bedragen ongeveer £16.000.-
en voor I.B.M. P.C.'s ongeveer £5.000.--. Worden claar de kosten van de 
aan te scbaffen hardware bij opgeteld (een ~V.A.X., zes industriele 
P.C. 's en netwerk-hardware) dan zullen de gezamenlijke kosten ongeveer 
f150.ooo,-- bedragen (kosten gebaseerd op telefonische inlichtingen van 
leveranciers). 
Gebruik maken van het T.U.-netwerk kan hier wellicht enige besparing 
opleveren. 

- Het installeren van een M.A.P.-netwerk zal veel tijd kosten. Niet aIleen 
vanwege de noodzakeIijke software-ontwikkelingen, maar ook vanwege lange 
levertijden op beschikbare M.A.P.-apparatuur. 
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5 Conclusies en aanbevelingen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er aan de ene kant enorm veel over 
M.A.P. gepubliceerd wordt. terwijl er aan de andere kant nauwelijks 
praktijkimplementaties worden gerealiseerd. Voornaamste oorzaak hiervan Is 
het nog niet stabiel zijn van de huidige versie van M.A.P. Versie 3.0. 
verwacht medio 1988. kan hierin verandering brengen. Deze versie zal 
afspraken omvatten voor aIle zeven O.S.I.-Iagen en zal tevens 
netwerk-archltecturen definieren voor real-time-toepassingen (E.P.A .• 
MiniM.A.P. en MicroM.A.P.). Hierdoor zal M.A.P. een krachtige 
communicatiestandaard worden voor industriele omgevingen (fabrieken). 

In het kader van het Spin-project kan over M.A.P. het volgende 
geconcludeerd worden: 

Ais nu gekozen wordt voor toepassing van M.A.P .• dan zullen naast extra 
financiele offers ook extra software-ontwikkel-inspanningen gedaan moeten 
worden. Verder kan de tijdsplanning in gevaar komen door lange levertijden 
op M.A.P.-apparatuur en vele noodzakelijke software-ontwikkelingen. 

Indien het communicatieprobleem niet tot (neven}doel van het Spin-project 
wordt verklaard. is keuze voor een bestaande communicatiestandaard (als 
D.E.C.-net van D.E.C .• X.N.A van Xerox. S.N.A. van I.B.M.) verstandiger. 

Voor echter een definitieve keuze gemaakt wordt. is. het aan te bevelen de 
mogelijkheden tot samenwerking met het rekencentrum inzake M.A.P. nader 
uit te werken. Hierdoor kan minimaal een nauwkeuriger inzicht verkregen 
worden in de kostenopbouw. 

M.A.P. lijkt een goed antwoord te gaan worden op communicatieproblemen in 
een fabrieksomgeving. Toepassing van M.A.P. in het Spin-project is op dit 
moment geen goede keuze. tenzij de (specifieke) doelstellingen van het 
Spin-project worden aangepast. 
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