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TREINBESTURING MET 

MODULAIR PASCAL EN MODULA-2 

W.P.A. Rapportnr. 594 

G.C.M. van der Ven juni 1988 



SAMENVATTING 

De vakgroep W.P.A. heeft de beschikking over een computerge
stuurde modelspoorbaan voor demonstratiedoeleinden en voor 
het testen van real-time besturingen. 
Omdat de treinbesturingsinterface niet goed functioneerde, is 
door de C.T.D. een nieuwe interface ontwikkeld. 
V~~r de nieuwe interface is de bestaande treinprogrammatuur 
aangepast, omdat de aansturing van de interface is veranderd. 
Omdat het de bedoeling is dat de PDP-ll, die momenteel de 
aansturing verzorgt, vervangen wordt door een IBM-PC, is de 
bestaande programmatuur in Modulair Pascal omgezet in Modu
la-2. Hierbij is gebruik gemaakt van de in ontwikkeling 
zijnde real-time kernel. 
In dit verslag wordt de nieuwe interface en het aanpassen en 
omzetten van de bestaande programmatuur beschreven. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

De groep besturingstechnologie van de vakgroep W.P.A. heeft 
de beschikking over een computergestuurde modelspoorbaan. 
Deze modelspoorbaan wordt gebruikt als demonstratieobject 
voor het vak procescomputers en voor het testen van de in 
ontwikkeling zijnde real-time kernel voor proces- en machine
besturing. Men heeft voor een modelspoorbaan gekozen omdat: 
- er (duidelijk zichtbaar) vrij veel parallellisme aanwezig 

is. 
- Bij een slimme keuze van de lay-out een groot aantal varia

ties mogelijk is. Door bepaalde mogelijkheden niet te ge
bruiken, kan het probleem zonodig worden vereenvoudigd. 

- de keuze van processen en interacties niet sterk voor de 
hand ligt. 

- het kan geen kwaad kan wanneer er fouten worden gemaakt. 
De aansturing van deze modelspoorbaan wordt verzorgd door een 
PDP-ll. In het verleden bleek dat de interface tussen de 
computer en de modelspoorbaan tamelijk storingsgevoelig was. 
Voornamelijk het detecteren van treinen leverde problemen op. 
Omdat deze problemen softwarematig niet geheel opgelost kon
den worden, werd een nieuwe treinbesturingsinterface ontwik
keld. Bij de ontwikkeling werd er rekening mee gehouden dat 
men de interface moet kunnen aansturen met zowel een PDP-ll 
als een IBM-PC. Het is namelijk de bedoeling dat de PDP-ll, 
die momenteel de aansturing verzorgt, wordt vervangen door 
een IBM-PC. 
In dit verslag wordt eerst de huidige configuratie van de 
modelspoorbaan en de nieuwe treinbesturingsinterface bespro
ken. In hoofdstuk 3 wordt de aanpassing van de bestaande 
programmatuur voor de nieuwe interface beschreven en in 
hoofdstuk 4 het omzetten van het programma eenrichtingsver
keer in Modula-2. 
Het verslag wordt beeindigd met conclusies en aanbevelingen. 
In de tekst wordt soms naar bijlagen verwezen, die achter in 
het verslag zijn opgenomen. Verwijzingen naar de alfabetisch 
gerangschikte literatuurlijst zijn van de vorm auteur(jaar) 
of [auteur, jaar]. 
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HOOFDSTUK 2 

DE MODELSPOORBAAN EN INTERFACE 

2.1 De modelspoorbaan 

Momenteel heeft men de beschikking over een modelspoorbaan 
zoals in fig. 1. Om de baan bestuurbaar te maken heeft men 
hierin een aantal voorzieningen aangebracht. 
In de eerste plaats is de baan opgedeeld in een aantal baan
vakken, die elk afzonderlijk van voedingsspanning kunnen 
worden voorzien. De voedingsspanning wordt via een middenrail 
aan de locomotief toegevoerd. In fig. 1 is de indeling van de 
baan in baanvakken met bijbehorende identificatienummers te 
zien. 

3 4 

BAANVAKNUMMERING 

10 9 8 

Figuur 1: De baanvaknummering. 

Tevens is elk baanvak aan beide einden voorzien van een de
tector om de aanwezigheid van een trein op het betreffende 
punt te kunnen vaststellen. In fig. 2 is de positie van alle 
detectoren, voorzien van hun identificatienummers weerge
geven. 

12 11 

Figuur 2: De detectornummering. 

-5-



De wissels z1Jn ook electrisch te bedienen en hun identifica
tie is zoals in fig. 3. 

WlSSELNU~~ERING 

1 6 5 

Figuur 3: De wisselnummering. 

2.2 De interface 

Om de hierboven besproken spoorbaan te koppelen aan een com
puter is een interface ontwikkeld. Met deze interface kan men 
maximaal 16 units, aangesloten op de computer, selecteren. De 
huidige treininterface bestaat echter uit 1 unit. Per unit is 
het mogelijk om maximaal 16 stuur- en/of detectiekaarten te 
gebruiken. 
Men kan 3 soorten kaarten onderscheiden, namelijk voor de: 
- baanvaksturing, 
- wisselsturing, 
- detectie. 
Met een kaart voor de baanvaksturing is het mogelijk om voor 
4 baanvakken de rijsnelheid en rijrichting afzonderlijk in te 
stellen. Met een kaart voor de wisselsturing kan men maximaal 
7 wissels zetten en met een kaart voor de baanvakdetectie kan 
de informatie van maximaal 16 detectoren worden ingelezen. 
V~~r de modelspoorbaan heeft men dus het volgende aantal 
kaarten nodig: 
- 5 kaarten voor de baanvaksturing, 
- 2 kaarten voor de wisselsturing, 
- 2 kaarten voor de baanvakdetectie. 
In N.N. (1988) wordt de werking van de interface gedetailleerd 
beschreven. In fig. 4 is de aansturing van de interface in 
een blokschema weergegeven. Hierin kan men 4 blokken onder
scheiden, namelijk: 

de nivo-aanpassing, 
- de baanvakdetectie, 
- de baanvaksturing, 
- de wisselsturing. 
Deze blokken worden hieronder verder uitgewerkt. 

2.2.1 Nivo-aanpassinq 
De interface is met 33 lijnen gekoppeld aan de computer. Van 
deze 33 lijnen worden 16 lijnen gebruikt voor output (00 tim 
010), 16 lijnen voor input (Io tIm I10) en 1 lijn voor het 
Data Ready (DR) signaal. 
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00 
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NIVO-AANPASSING NIVO-AANPASSING 

DR 
012 DO AO 
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D BAANVAK 
"-

) 
STURING 

,..--

:=> ADRES- ~ WISSEL 
DECODER OF 

BAANVAK t> '--

) 
STURING 

r - - - -- - -- - - - -
- - - -- - - --U -

/' ADRES- ~ .. DECODER BAANVAK KJ DR ... DETECTIE 

Figuur 4: Blokschema treinbesturingsinterface 

EMPLA
CEMENT 

EMPLA
CEMENT 

EMPLA
CEMENT 

Het DR-signaal is een positieve puIs die door de computer 
wordt gegenereerd om de interface te informeren wanneer er 
een outputactie van de computer plaatsvindt. 
De nivo-aanpassing brengt de verbinding tussen de computer en 
de interne unit-bus tot stand. De 16 bits van de computer 
outputpoort zijn opgedeeld in acht data-bits (00 tim 07) en 
acht adres-bits (Oa tim 01~). Deze acht adres-bits zijn ver
der weer opgedeeld in 4 adres-bits voor de kaart selectie (Oe 
tim 011) en 4 adres-bits voor de unit slectie (012 tim 015). 
De data-bits (00 tim 07) worden op de print van de nivo-aan
passing op het gewenste nivo gebracht (Do tIm D1) evenals de 
adres-bits Oa tim 011 (Ao tim A3). 
Op de print van de nivo-aanpassing bevindt zich tevens een 
vier bits adresdecoder. Deze maakt het mogelijk om maximaal 
16 units, aangesloten op de computer, te selecteren. Uit het 
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OR-signaal en de adres-bits 012 tim 01~ wordt met de adresde
coder het Unit Select (US) signaal afgeleid. Omdat de be
staande treininterface uit 1 unit bestaat, zijn de adres-bits 
012 tim 01~ altijd 1. 

2.2.2 Baanvakdetectie 
Met deze print kan de informatie van 16 detectoren worden 
ingelezen. De print wordt geselecteerd met de adres-bits Ao 
tim A3 en het US-signaal. Als het kaartadres juist is, komt 
de informatie op de interne bus (OIo tim OIle) en wordt door 
de nivo-aanpassing op computer-nivo gebracht (10 tim Il~). 
Het OR-signaal zorgt ervoor dat de oude informatie gereset 
wordt, zodat altijd de actuele informatie uitgelezen wordt. 

2.2.3 Baanvaksturing 
Met deze print is het mogelijk om voor 4 baanvakken de rij
snelheid en de rijrichting afzonderlijk in te stellen. De 
print wordt geselecteerd met de adres-bits Ao tim A3 en het 
US-signaal. Als het kaartadres juist is, is de informatie in 
de bits Do tim 07 geldig. De bits O~ en 06 bepalen voor welk 
baanvak de informatie in de bits Do tim 04 is bestemd. De 
bits Do tim 03 geven de snelheidinformatie (0-15) en bit 04 
bepaalt de richting (zie fig. 5). 

8AANVAKSTURING 

Snelheid 

Richting 

Selectie 

X 

07 06 O~ 04 03 02 01 Do 

0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 

· · · · · 
· · · · · · · · · · · · · · · 1 1 1 1 15 

0 + 
1 -

0 0 81 
0 1 82 
1 0 83 
1 1 84 

Figuur 5: De snelheid zetten op een baanvak. 

2.2.4 Wisselsturing 
Met de print voor de wisselsturing 
bepaalde stand worden gezet. De print 
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de adres-bits Ao tim A3 en het Us-signaal. Als het kaartadres 
juist is, is de informatie in de bits Do tim D7 geldig. Bit 
Do bepaalt de stand van de wissel (recht: Do = 1, krom: Do = 
0) en de bits D1 tim D7 bepalen voor welke wissel(s) de stand 
in bit Do bestemd is. Als meerdere wissels in dezelfde stand 
moeten worden gezet, dan kan dit gelijktijdig met de bits D1 
tim D7. Als de bits Do tim D7 bijvoorbeeld de informatie 
zoals in fig. 6 bevatten, dan worden de wissels 1, 2, 4 en 7 
krom gezet. 

WISSELSTURING 

Wisselstand 

Wisselselectie 

D7 D6 D~ D4 D3 -H D1 Do 

1 0 0 1 0 1 0 

Figuur 6: Het zetten van wissels. 

2.2.5 Kaartadressen 
In de huidige configuratie is de adressering van de kaarten 
zoals in fig. 7. 

KAARTADRESSEN A3 A2 A1 Ao 

Baanvakdetectie 1 0 0 0 0 
Baanvakdetectie 2 0 0 0 1 

Wisselsturing 1 0 0 1 0 
Wisselsturing 2 0 0 1 1 

Baanvaksturing 1 0 1 0 0 
Baanvaksturing 2 0 1 0 1 
Baanvaksturing 3 0 1 1 0 
Baanvaksturing 4 0 1 1 1 
Baanvaksturing 5 1 0 0 0 

V~~r US-signaal: 
012 tim 01 !I : 1111 

Figuur 7: De kaartadressen. 

Met detectorkaart 1 kan men de detectoren met identificatie
nummer 1 tim 16 uitlezen en met kaart 2 de detectoren 17 tim 
28 (zie fig. 2). Met wisselkaart 1 kan men de wissels 1 tim 7 
aansturen en met kaart 2 de wissels 8 en 9 (zie fig. 3). Met 
baanvakkaart 1 kan men de baanvakken 1 tIm 4 van spanning 
voorzien, met kaart 2 de baanvakken 5 tIm 8, met kaart 3 de 
baanvakken 9 tIm 12, met kaart 4 de baanvakken 13 tim 16 en 
met kaart 5 de baanvakken 17 tim 19 (zie fig. 1). 
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HOOFDSTUK 3 

DE SOFTWARE IN MODULAIR PASCAL 

V~~r de modelspoorbaan z1Jn reeds 3 programma's in Modulair 
Pascal geschreven [Rooda en Boot, 1987]. Deze programma's 
hebben gemeen dat de route welke de treinen rijden in prin
cipe geheel vrij is, op voorwaarde dat er geen deadlock op
treedt. 
Bij deze programma's wordt uitgegaan van drie treinen, waar
van de snelheden onderling onafhankelijk zijn. De 3 program
ma's verschillen echter in die zin dat ze in toenemende mate 
gebruik maken van de mogelijkheden die de baan biedt. 
De programma's zijn: 
- eenrichtingsverkeer, 
- eenvoudig tweerichtingsverkeer, 
- complex tweerichtingsverkeer. 
Deze 3 programma's maken alle 3 gebruik van dezelfde module 
TrnUtl (TReiN UTiLities). In deze module wordt de gehele 
aansturing van de interface verzorgt. 
De belangrijkste taken van deze module Z1Jn: 
- Het tot stand brengen van een koppeling tussen de identifi

catienummers die worden gebruikt en de adressen die voor de 
selectie nodig zijn. 

- Het tot stand brengen van een koppeling tussen de adressen 
en bijbehorende data. 

- Het initialiseren van de interface en spoorbaan, zoals het 
inschakelen van de hoofdvoeding, het spanningsloos maken 
van alle baanvakken en het recht zetten van alle wissels. 

- Het garanderen van de integriteit van de data-overdracht. 
De adressering en het aanbieden of lezen van data moet 
ondeelbaar gebeuren. Gebeurt dit niet, dan is het mogelijk 
dat een tweede proces een nieuw adres aanbiedt, terwijl het 
eerste proces nog bezig is met de data-overdracht. 

Deze module exporteert de volgende type's en procedures: 

TYPE #wisselstand = (krom, recht); 
#wisselNr = 0 .. 6; 
#curStand = ARRAY [wisselNr] OF wisselstand; 
#baanvakNr = 0 .. 19; 
#snelheidsBereik = -15 .• 15; 
#detectorNr = 0 .. 31; 

VAR #stand curStand; 

PROCEDURE #zetWissel(nr: wisselNr; wStand: wisselstand); 
Deze procedure zet de opgegeven wissel in de opgegeven 
stand. 

PROCEDURE #zetSnelheid(vak: baanvakNr; 
snelheid: snelheidsBereik); 

Deze procedure zet de opgegeven snelheid op het opgegeven 
baanvak. 

PROCEDURE #waitForDetector{nr: detectorNr; state: BOOLEAN); 
Deze procedure wacht op de aanwezigheid van een trein 
(state = TRUE) of op de afwezigheid van alle treinen (state 
= FALSE) voor de opgegeven detector. 
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FUNCTION #isBezet(nr: detectorNr} : BOOLEAN; 
Deze functie-procedure heeft als rerultaat of op de opgege
ven detector wel of geen trein aanwezig is. 

Verder wordt in deze module nog het proces gedeclareerd dat 
10 keer per seconde de detectorinformatie leest. 
Om er nu voor te zorgen dat de bestaande programma's ook 
draaien met de nieuwe interface, moeten deze aangepast wor
den. 
De aansturing van de interface wordt alleen verzorgd door de 
module TrnUtl. Daarom moet alleen deze module aangepast wor
den. In bijlage 1 staat een listing van de module TrnUtl voor 
de nieuwe interface. 
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HOOFDSTUK 4 

DE SOFTWARE IN MODULA-2 

4.1 Inleiding 

Omdat het de bedoeling is dat de treintjes ook met een PC 
aangestuurd kunnen worden, moet de bestaande programmatuur in 
Modulair Pascal omgezet worden in Modula-2. 
Zoals voor Modulair Pascal het real-time beheerssysteem ROS
KIT (Real-time Operating System KIT) is opgezet, is voor 
Modula-2 ook een real-time beheerssysteem in ontwikkeling, 
namelijk de kernel. Omdat de kernel momenteel nog in het 
stadium van ontwikkeling is, zijn nog niet aIle faciliteiten 
die ROSKIT biedt, in de kernel geimplementeerd. In de pro
grammatuur voor tweerichtingsverkeer worden dergelijke faci
liteiten gebruikt. Daarom is aIleen de programmatuur voor 
eenrichtingsverkeer omgezet in Modula-2. 

4.2 Eenrichtingsverkeer 

De doelstelling van het programma eenrichtingsverkeer is dat 
er 3 treintjes een willekeurige route rijden, waarbij ze niet 
tegen elkaar aan botsen. 
Om dit te realiseren wordt elk baanvak gerepresenteerd als 
een proces. Deze processen geven als het ware de treintjes 
aan elkaar door. Voordat de treintjes echter aan elkaar wor
den doorgegeven, moet aan een aantal voorwaarden z~Jn voldaan 
en een aantal acties worden uitgevoerd, namelijk: 

het ingaande baanvak moet vrij zijn, 
- in het geval van passage van het kruiswissel, moet deze 

vrij zijn, 
- het eventueel omzetten van een wissel, 
- het zetten van de spanning op het ingaande baanvak. 
In het programma worden de baanvaknummers gebruikt zoals in 
fig. 8 aangegeven. AIle wissels behalve het kruiswissel zijn 
namelijk bij andere baanvakken gerekend, omdat dit geen af
breuk doet aan de algemeenheid. 

BAANVAKNUMMERING 
EENRICHTlNGSVERKEER 

6 

Figuur 8: Baanvaknummering 
eenrichtingsverkeer 
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De bovengenoemde doelstelling is gerealiseerd in 4 modules 
namelijk TreinIO, BaanDf, Baan en BaanCf en in bijlage 2 
staan de listings. Deze modules worden hieronder besproken, 
waarbij zonder nadere aanduiding regelmatig gebruik wordt 
gemaakt van namen zoals deze in de modules worden gebruikt. 
- TreinIO: 

Deze module komt overeen met de module TrnUtl in Modulair 
Pascal en wordt verder niet besproken. 

- BaanDf: 
In deze module wordt het type BaanvakRecord gedeclareerd. 
Dit BaanvakRecord bevat de volgende gegevens: 
- het weI of niet vrij zijn van het baanvak, wat is gere

aliseerd met de semafoor vrij. 
- de baanvaknummers waaruit het betreffende baanvak is 

samengesteld. Baanvakken die uit een baanvaknummer be
staan, krijgen voor het tweede nummer een negatieve waar
de. 

- de in- en uitgangsdetector. 
- de snelheid waarop het baanvak zich moet instellen. Omdat 

elke trein namelijk een snelheid heeft die onafhankelijk 
is van de andere treinen, moet deze als het ware met de 
trein worden meegegeven. 

Naast dit type bevat de module nog de procedures Go en 
Stop. Beiden hebben een parameter van het type BaanvakRe
cord. Go zet de snelheid van de aangegeven baandelen op de 
aangegeven waarden en Stop zet de snelheid op nul. 

- Baan: 
In deze module worden de processen voor de baanvakken gede
clareerd. Gezien de lay-out van de baan kan men 3 processen 
onderscheiden, namelijk: 
- Het proces Con (CONnect). Een baanvak heeft slechts een 

uitgaand baanvak en de acties blijven beperkt tot het 
eventueel zetten van wissels. 

- Het proces Splits2. Een baanvak heeft twee uitgangen. Het 
proces maakt een keuze uit beide mogelijkheden en de uit 
te voeren acties zijn afhankelijk van die keuze. 

- Het proces Splits3. Dit proces is analoog aan het voor-
gaande maar nu met 3 mogelijke uitgangen. 

De baanvakken na het kruiswissel moeten het kruiswissel 
weer vrij kunnen geven. Daarom is er een vierde proces 
ConRel (CONnect and RELease) gedeclareerd dat door middel 
van een v-operatie op een semafoor het kruiswissel vrij
geeft. De andere wissels hoeven niet apart vrijgegeven te 
worden omdat deze bij de baanvakken zijn gerekend (zie fig. 
8), zodat ze tegelijk met het baanvak worden vrijgegeven. 
AIle vier de processen hebben een groot deel gemeen. Dit is 
geisoleerd in de procedure Vak. 
Een informele beschrijving van de processen is als voIgt: 

PROCEDURE Baanvakj (* PROCESS *) 
BEGIN 

lees de parameters; 
initialiseer; 
LOOP 

wacht tot de trein bij de ingang van dit baanvak is; 
wacht tot de trein bij de uitgang van dit baanvak is; 
geef zonodig het kruiswissel vrij; 

(* aIleen in ConRel *) 
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kies zonodig een uitgangi 
(* aIleen in Splits2 en Splits3 .) 

IF gekozen uitgang niet vrij (* BEGIN Vak *) 
THEN 

stop dit baanvak~ 
wacht tot de uitgang vrij is; 
start dit baanvak; 

END; 
in en starti 
uit; 

stel snelheid uitgang 
voer eventuele acties 
wacht totdat de trein 
geef dit baanvak vrij; 

dit baanvak verlaten 
(* 

heefti 
END Vak *) 

ENDi 
END Baanvak. 

In de initialisatie (PROCEDURE Initialize) wordt gekeken of 
zich op het baanvak een trein bevindt. Is dit niet het 
geval dan wordt het baanvak vrij gegeven en is dit weI het 
geval dan wordt de trein gestart. Het al of niet aanwezig 
zijn van een trein moet men softwarematig opgeven in de 
module BaanCf. 
Elk proces heeft zijn eigen acties die uitgevoerd moe ten 
worden. Deze acties worden als parameter meegegeven aan de 
processen. Dit kunnen de volgende acties zijn: 
- geen actie, 
- het zetten van een wissel, 
- het claimen van het kruiswissel. 
Deze laatste actie komt aIleen voor bij de processen van de 
baanvakken 10 en 12. De actie van deze processen is het 
aanroepen van de procedure ClaimCross welke test of het 
kruiswissel vrij is. Is dit niet het geval dan wordt dit 
baanvak gestopt en wacht totdat het kruiswissel vrij is. Is 
het kruiswissel vrij dan wordt zonodig dit baanvak gestart, 
het kruiswissel krom gezet en de spanning op het kruiswis
sel gezet. 

- BaanCf 
Deze module is de programmamodule. Hierin wordt de baancon
figuratie vastgelegd en de processen opgestart. 
In deze module moet men de startposities van de treintjes 
softwarematig ingeven. 
Het starten van de processen gebeurt pas nadat hiervoor 
door de gebruiker toestemming is gegeven. Deze krijgt zo de 
gelegenheid om de treinen op de baan te zetten, die inmid
dels door de module TreinIO stroomloos is gemaakt. 
Als de processen gestart zijn kan de gebruiker door het 
intoetsen van de <esc> toets het programma laten stoppen. 
De baan wordt dan stroomloos gemaakt en het programma be
eindigt. 

4.3 Het omzetten van Modulair Pascal naar Modula-2 

De omzetting van Modulair Pascal naar Modula-2 leverde 
problemen op. De grootste verschillen tussen Modulair 
en Modula-2 en de grootste verschillen tussen Roskit 
kernel worden hieronder besproken. 

-14-
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4.3.1 Verschillen tussen Modulair Pascal en Modula-2 
De syntax van Modula-2 verschilt niet veel van die van Modu
lair Pascal. Het grootste verschil is de opbouw van de modu
les. In Modula-2 bestaat een module namelijk uit een defini
tie module en een implementatie module. In de implementatie 
module staat het eigenlijke programma en in de definitie mo
dule worden de identifiers (variabelen, type's, procedures 
enz.) gedeclareerd die door andere modules geimporteerd mogen 
worden. In Modulair Pascal gebeurt dit door het plaatsen van 
een "#" voor de betreffende identifier. 
Verder moeten procedure parameters in Modula-2 globaal zijn. 
In de oude programmatuur in Modulair Pascal worden de acties 
in de vorm van een procedure aan een proces meegegeven. Dit 
was in Modula-2 niet mogelijk. Dit is opgelost door de actie 
in de vorm van een parameter aan het proces mee te geven. 
Deze parameter wordt vervolgens aan een procedure meegegeven 
(ExecuteAction), welke de gewenste actie uitvoert. 
Verder zijn er nog enkele syntax verschillen, zoals bijv. het 
eindigen van een FOR en IF statement op END. 

4.3.2 Verschillen tussen ROSKIT en de kernel 
De kernel biedt dezelfde mogelijkheden als ROSKIT. Er zijn 
echter enkele kleine verschillen. 
Bij ROSKIT is het namelijk mogelijk om parameters aan een 
proces mee te geven op dezelfde manier als dat bij een proce
dure gebeurt. Bij de kernel moet men echter de parameters aan 
een proces meegeven in de vorm van een pointer naar die para
meters als men het proces opstart. Dit leverde problemen op 
omdat een proces in Modula-2 in feite met een copy van de 
parameters werkt, zodat de waarden van deze parameters aIleen 
binnen het proces veranderen. Hierdoor kan de snelheid van de 
treinen niet van het ene proces naar het andere worden door
gegeven. Dit is opgelost door niet het hele BaanvakRecord aan 
het proces mee te geven, maar aIleen de baanvaknummers. 
Verder is een punt waar men op moet letten, het aanmaken van 
een semafoor. Met ROSKIT is het namelijk mogelijk om een keer 
een semafoor aan te maken met iniSema en deze semafoor ver
volgens aan meerdere variabelen van het type sema toe te 
kennen. In ROSKIT is een semafoor namelijk een semafoor-re
cord. Al deze variabelen hebben dan hun eigen semafoor-re
cord. Doet men hetzelfde in Modula-2 met NewSemaphore dan 
wijzen aIle variabelen naar dezelfde semafoor. Dit komt omdat 
in Modula-2 een semafoor een pointer naar een semafoor-record 
is. 
Verder zijn er nog enkele kleine verschillen in de naamge
ving, zoals PImmediate (pIfFree) en NewSemaphore (iniSema). 
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HOOFDSTUK S 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De nieuwe treinbesturingsinterface is grondig getest en 
blijkt na enkele kleine wijzigingen goed te functioneren. De 
detectorkaart is gewijzigd, omdat er treinen werden gedetec
teerd die er niet waren. Dit kwam omdat een "spike" al het 
detecteren van een trein kon veroorzaken. Dit is opgelost 
door er v~~r iedere detector een RC-filter bij te plaatsen. 
Tevens is de kaart voor de baanvaksturing door de CTD gewij
zigd omdat de baanvakversterkers stonden te oscilleren. 
De voorlopige versie van de kernel in Modula-2 komt in grote 
mate overeen met ROSKIT. Er zijn enkele kleine verschillen 
(voornamelijk in de naamgeving van de procedures) maar dat 
levert geen essentiele problemen op voor het omzetten van 
Modulair Pascal programma's die ROSKIT gebruiken in Modula-2. 
Het is aanbevelingswaardig om de spoorbaan vast te leggen op 
de ondergrond, omdat de treinen de rails uit elkaar kunnen 
rijden en om verschuiven van de spoorbaan tegen te gaan. 
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BIJLAGE 1 

BIJLAGE 1 

DE MODULAIR PASCAL MODULE TRNUTL 

PROGRAM TrnUtl (basys, parlel, clock, lineio); 

CONST d = 240 * 256; ( * Kaartadres detectie *) 
w = 242 * 256; ( * Kaartadres wissel *) 
b = 244 * 256; ( * Kaartadres baanvak * ) 
voeding = 255 * 256; ( * Kaartadres voeding * ) 

VAR outPort @767772B integer; ( * LSB: snelheid/wissel; 
MSB: adres * ) 

inPort @767774B integer; ( * detectie * ) 

TYPE #wisselstand = (krorn, recht) ; 
#wisselNr = O •• 6; 
#curStand = ARRAY [wisseINr] OF wisselstand; 
#baanvakNr = O •• 19; 
#snelheidsBereik = -15 .. 15; 
#detectorNr = O •• 31; 

word2 = RECORD CASE integer OF 
0: (low, high: integer); 
1: (bits : SET OF detectorNr) 

VAR #stand 
In 
detbits 
useBus 

END; 

curStand; 
line; 
word2; 
serna; 

PROCEDURE delay(n: integer); 
BEGIN 

REPEAT n:-1 UNTIL n <= 0 
END; 

PROCEDURE #zetWissel (nr: wisselNr; wStand: wisselstand); 
VAR k, wis: integer; 
BEGIN 

p(useBus) ; 
k := ord(wStand); 
wis := 1; 
FOR i := 0 to nr DO wis : * 2; 
CASE nr OF 

o outPort := w + 130 + ord(wStand); 
1 BEGIN 

2 •• 5 
6 

outPort := w + 4 + ord(wStand); 
delay(2) ; 
outPort := w + 256 + 2 + ord(wStand); 

END; 
outPort := w + wis + ord(wStand); 
outPort .- w + 256 + 4 + ord(wStand) 

END; 
v(useBus) ; 

END (* zetWissel * ) ; 
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PROCEDURE #zetSnelheid (vak: baanvakNr; 
snelheid: snelheidsBereik); 

VAR adres, data: integer; 
BEGIN 

p(useBus); 
IF snelheid < a THEN snelheid := 16 - snelheid; 
data := (vak MOD 4) * 32 + snelheid; 
adres := b + (vak DIV 4) * 256; 
outPort := adres + data: 
v(useBus): 

END (* zetSnelheid *); 

PROCESS update: 
BEGINPROC 

LOOP 
p(useBus) ; 
outPort := d; 
delay(2) ; 
detbits.low := inPort; 
outPort := d + 256; 
delay(2) ; 
detbits.high := inPort; 
v(useBus); 
wait(5) 

END 
ENDPROC (* update *): 

BIJLAGE 1 

PROCEDURE #waitForDetector (nr: detectorNr: state: boolean); 
BEGIN 

WHILE (nr IN detbits.bits) <> state DO wait(5) i 
END (* waitForDetector *); 

FUNCTION #isBezet (nr: detectorNr): boolean; 
BEGIN 

isBezet := (nr IN detbits.bits) 
END; 

VAR t : integer: 

BEGIN 
iniSema (useBus, 'sn', 1); 
outPort := voedingi 
FOR t := a TO 19 DO zetSnelheid(t, 0); 
FOR t := a TO 6 DO zetWissel(t, recht); 
start(update('up', 50, 100, 75»; 
wait (5) ; 

END. 
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BIJLAGE 2 

HET MODULA-2 PROGRAMMA EENRICHTINGSVERKEER 

2.1 Definitie modules 

DEFINITION MODULE TreinIO; 

TreinIO.DEF 
04/14/1988 

( * 
Title 
Date 
Author Marc van Neerrijnen 
* ) 

TYPE WisselStand = (Recht, 
WisselNr = [1 .. 9]; 
BaanvakNr = [1. .20]; 

Krom) ; 

SnelheidsBereik = [-15 .. 15]; 
DetectorNr = [1..32]; 

PROCEDURE zetBaanvak 
(Vak : BaanvakNr; 

waarde : SnelheidsBereik ); 

PROCEDURE zetWissel{nr 
stand 

PROCEDURE WaitForDetector 
( Nr : DetectorNr; 

cond : BOOLEAN ); 

END TreinIO. 

WisselNr; 
: WisselStand) i 
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DEFINITION MODULE BaanDf; 
( * 
Title 
Date 
Author 
* ) 

BaanDf.DEF 
15/04/1988 
Gerard van der Ven 

FROM Process IMPORT SEMAPHORE; 
FROM TreinIO IMPORT DetectorNr, SnelheidsBereik; 

TYPE BaanvakRecord = RECORD 
vrij SEMAPHORE; 
actVakl, 
actVak2 INTEGER; 
entryDet, 
exitDet DetectorNr; 
snelheid SnelheidsBereik 

END; 

PROCEDURE Go(vak : BaanvakRecord); 

BIJLAGE ~ 

(* zet de snelheid van de aangegevn baande1en *) 
(* op de aangegeven waarde *) 

PROCEDURE Stop(vak : BaanvakRecord); 
(* zet de sne1heid van de aangegeven baandelen *) 
(* op nul *) 

END BaanDf. 
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BIJLAGE 2 

DEFINITION MODULE Baan; 
( * 
Title 
Date 
Author 

Baan.DEF 
22/04/1988 
Gerard van der Ven 

* ) 

FROM BaanDf IMPORT BaanvakRecord; 
FROM Process IMPORT SEMAPHORE; 

(* mogelijke acties *) 
TYPE AnAction = (None, w1r6r, w1r6k, w1k7k, w2r3r, 

VAR 

(* parameters 
ConRecord 

w2r3k,w2k8k, w4r, w4k, w5r, w5k, w7r, 
w8r, cross10, cross12): 

voor het Con-proces *) 
= RECORD 

thisNr, 
nextNr 
clrPath 

END; 

(* huidige *) 
CARDINAL; (* uitgang *) 
AnAction (* actie *) 

(* parameters voor het ConRel-proces *) 
ConRelRecord = RECORD 

thisNr, 
nextNr 
reI 
clrPath 

END; 

CARDINAL; 
SEMAPHORE; (* kruiswissel *) 
AnAction 

(* parameters voor het Splits2-proces *) 
Splits2Record = RECORD 

thisNr , 
nextRNr, 
nextKNr 
ActionR 
ActionK 

END: 

(* uitgang recht *) 
CARDINAL;(* uitgang krom *) 
AnAction; (* actie recht *) 
AnAction (* actie krom *) 

(* parameters 
Splits3Record 

voor het Splits3-proces *) 
= RECORD 

thisNr 
nextRRNr, 
nextRKNr, 
nextKNr 

END; 

ConParameters = POINTER 
ConRelParameters = POINTER 
Splits2Parameters = POINTER 
Splits3Parameters = POINTER 

BaanvakAr = ARRAY [1 .. 14] OF 

(* uitgang recht-recht *) 
(* uitgang recht-krom *) 

CARDINAL; (* uitgang krom *) 

TO ConRecord; 
TO ConRelRecord; 
TO Splits2Record: 
TO Splits3Record; 

BaanvakRecordi 

Cross 
Baanvak 

SEMAPHORE: (* semafoor voor kruiswissel *) 
BaanvakAr; 
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tsJ.vLA1.7!!i ~ 

PROCEDURE Con; ( * PROCESS lie ) 

PROCEDURE ConRel~ (* PROCESS * ) 

PROCEDURE Splits2; ( * PROCESS * ) 

PROCEDURE Splits3~ ( * PROCESS * ) 

END Baan. 
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2.2 Implementatie modules 

IMPLEMENTATION MODULE BaanDf; 
( * 
Title BaanDf.IMP 
Date 15/04/1988 
Author Gerard van der Ven 
* ) 

FROM TreinIO IMPORT zetBaanvak; 
FROM Clock IMPORT Hundredth, Wait; 

PROCEDURE Go(vak : BaanvakRecord); 
BEGIN 

zetBaanvak(vak.actVak1, vak.snelheid); 
IF vak.actVak2 >= 0 
THEN 

zetBaanvak(vak.actVak2, vak.snelheid) 
END 

END Go; 

PROCEDURE Stop(vak : BaanvakRecord); 
BEGIN 

zetBaanvak(vak.actVak1, -10); 
IF vak.actVak2 >= 0 
THEN 

zetBaanvak(vak.actVak2, -10) 
END; 
Wait(Hundredth(10» ; 
zetBaanvak(vak.actVak1, 0); 
IF vak.actVak2 >= 0 
THEN 

zetBaanvak(vak.actVak2, 0) 
END 

END Stop; 

END BaanDf. 
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IMPLEMENTATION MODULE Baan; 

( * 
Title 
Date 
Author 
* ) 

Baan.IMP 
15/04/1988 
Gerard van der Ven 

FROM SYSTEM IMPORT ADDRESS; 

BIJLAGE 2 

FROM TreinIO IMPORT zetWissel, WaitForDetector, WisselStand, 
WisselNr, zetBaanvak; 

FROM BaanDf IMPORT Go, Stop, BaanvakRecord; 
FROM Process IMPORT SEMAPHORE, P, V, NewSemaphore, 

PImmediate, GetParameters; 
FROM Random IMPORT RandomCard; 
FROM Clock IMPORT Second, Wait; 

PROCEDURE Initialize(vak : BaanvakRecord); 
(* kijkt op welk baanvak een trein aanwezig is *) 

VAR Done : BOOLEAN; 
BEGIN 

PImmediate(vak.vrij, Done); 
IF Done THEN 

V(vak.vrij) 
ELSE 

Wait(Second{2» ; 
Go(vak} 

END 
END Initialize; 

PROCEDURE ClaimCross(vak : BaanvakRecord); 
(* claimen van kruiswissel *) 
VAR Done : BOOLEAN; 
BEGIN 

PImmediate(Cross, Done); 
IF NOT Done 
THEN 

Stop(vak) ; 
P(Cross); 
Go(vak) 

END; 
zetWisse1{9, Krom); 
zetBaanvak(15, vak.snelheid) 

END ClaimCross; 
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PROCEDURE ExecuteAction(Act 
(* uitvoeren van acties *) 
BEGIN 

AnAction) ; 

CASE Act OF 
None 
wlr6r 
wlr6k 
wlk7k 
w2r3r 
w2r3k 
w2k8k 
w4r 
w4k 
wSr 
wSk 
w7r 

• I 
• I 

w8r 
crosslO: 
cross12: 

END 

zetWissel(l, Recht); zetWissel(6, Recht) I 
zetWissel(l, Recht); zetWissel(6, Krom) I 
zetWissel(l, Krom); zetWissel(7, Krom) I 
zetWissel(2, Recht); zetWissel(3, Recht) I 
zetWissel(2, Recht): zetWissel(3, Krom) I 
zetWissel(2, Krom); zetWissel(8, Krom) I 
zetWissel(4, Recht) I 
zetWissel(4, Krom} I 
zetWissel(S, Recht) I 
zetWissel(S, Krom) I 
zetWissel(7, Recht) I 
zetWissel(8, Recht) I 
ClaimCross(Baanvak[lO]) I 
ClaimCross(Baanvak[12) 

END ExecuteAction; 

PROCEDURE vak(VAR this, next: BaanvakRecordi 
Action : AnAction): 

VAR 
BEGIN 

Done : BOOLEAN: 

PImmediate(next.vrij, Done): 
IF NOT Done 
THEN 

Stop(this): 
P(next.vrij) ; 
Go(this)i 

END; 
next.snelheid := this.snelheidi 
Go(next); 
ExecuteAction(Action}; 
WaitForDetector(next.entryDet, TRUE); 
WaitForDetector(this.exitDet, FALSE); 
V(this.vrij) 

END vak; 

PROCEDURE Con; (*PROCESS*) 
VAR ConParam : ConParametersi 
BEGIN 

ConParam := GetParameters(): 
WITH ConParam'" 
DO 

Initialize(Baanvak[thisNr]) ; 
LOOP 

WaitForDetector(Baanvak[thisNr].entryDet, TRUE): 
WaitForDetector(Baanvak[thisNr] .exitDet, TRUE): 
vak (Baanvak [thisNr] , Baanvak[nextNr], clrPath) 

END 
END 

END Con: 
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PROCEDURE ConRel: (·PROCESS*) 
VAR ConRelPararn : ConRelPararneters; 
BEGIN 

ConRelParam := GetParameters(); 
WITH ConRelParam A 

DO 
Initialize(Baanvak[thisNr]) : 
LOOP 

WaitForDetector(Baanvak[thisNr] .entryDet, TRUE); 
WaitForDetector (Baanvak [thisNr] .exitDet, TRUE}; 
V(rel); (. vrijgeven van kruiswissel .) 
vak (Baanvak [thisNr] , Baanvak[nextNr], clrPath} 

END 
END 

END ConRel; 

PROCEDURE Splits2; 
VAR choice 

Action : 
Splits2Pararn : 

BEGIN 

(*PROCESS* ) 
CARDINAL; 
AnAction: 
Splits2Pararneters; 

Splits2Pararn:=GetPararneters() : 
WITH Splits2Pararn A 

DO 
Initialize(Baanvak[thisNr]) : 
LOOP 

WaitForDetector(Baanvak[thisNr] .entryDet, TRUE): 
WaitForDetector (Baanvak [thisNr] .exitDet, TRUE): 

BIJLAGE 2 

choice : = RandornCard (2) : (. kiezen van een ui tgang .) 
IF choice = 1 
THEN 

vak (Baanvak [thisNr] , Baanvak[nextRNr), ActionR) 
ELSE 

vak (Baanvak [thisNr] , Baanvak[nextKNr] I ActionK) 
END 

END 
END 

END Splits2; 
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PROCEDURE Splits3; (*PROCESS*) 
VAR choicel, choice2: CARDINALi 

Standl, Stand2 : WisselStand; 
Splits3Param : Splits3Parametersi 

BEGIN 
Splits3Param := GetParameters()i 
WITH Splits3Param~ 
DO 

Initialize(Baanvak[thisNr]); 
LOOP 

WaitForDetector(Baanvak[thisNr].entryDet, TRUE) i 
WaitForDetector(Baanvak[thisNr] .exitDet, TRUE}; 
choicel := RandomCard(3) i 
choice2 := RandomCard(2); 
IF choice! = 1 
THEN 

vak(Baanvak[thisNr], Baanvak[nextKNr], w2k8k) 
ELSE IF choice2 = 1 

THEN 

BIJLAGE 2 

vak(Baanvak[thisNr] I Baanvak[nextRKNr], w2r3k) 
ELSE 

END 
END 

END 

vak (Baanvak [thisNr] , Baanvak[nextRRNr], w2r3r) 
END 

END Splits3; 

END Baan. 
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MODULE 
( * 
Title 
Date 
Author 
* ) 

BaanCf; 

BaanCf.MOD 
15/04/1988 
Gerard van der Ven 

IMPORT ALLOCATE; 
IMPORT SIZE; 
IMPORT Read, WriteLn, WriteString; 
IMPORT SnelheidsBereik, DetectorNr; 

BIJLAGE 2 

FROM Storage 
FROM SYSTEM 
FROM InOut 
FROM TreinIO 
FROM Baan IMPORT Cross, Baanvak, Con, ConRel, Splits2, 

Splits3, ConParameters, 
ConRelParameters, Splits2Parameters, 
Splits3Parameters, AnAction; 

FROM BaanDf 
FROM Process 

FROM Clock 
FROM Keyboard 
FROM RTSMain 
FROM ASCII 

VAR Counter 
ch 

IMPORT BaanvakRecord, Stop; 
IMPORT SEMAPHORE, NewSemaphore, P, V, Start, 

NewProcess; 
IMPORT Second, Wait; 
IMPORT KeyPressed; 
IMPORT Status, Terminate; 
IMPORT esc; 

CARDINAL; 
CHAR; 

PROCEDURE BaanvakBezet{VAR Baanv : BaanvakRecord; 
actvak1, actvak2 : INTEGER; 
entry, exit: DetectorNr; 
snelh : SnelheidsBereik ); 

(* vullen van het BaanvakRecord waarop een *) 
(* trein aanwezig is *) 
BEGIN 

Baanv.vrij := NewSemaphore('vr', 0); 
Baanv.actVak1 := actvak1; 
Baanv.actVak2 := actvak2; 
Baanv.entryDet := entry; 
Baanv.exitDet := exit; 
Baanv.snelheid := snelh 

END BaanvakBezet; 

PROCEDURE BaanvakOnBez(VAR Baanv : BaanvakRecord; 
actvak1, actvak2 : INTEGER; 
entry, exit : DetectorNr; 
snelh : SnelheidsBereik }; 

(* vullen van het BaanvakRecord waarop geen *) 
(* trein aanwezig is *) 
BEGIN 

Baanv.vrij := NewSemaphore('vr', 1); 
Baanv.actVak1 := actvak1: 
Baanv.actVak2 := actvak2; 
Baanv.entryDet := entry; 
Baanv.exitDet := exit; 
Baanv.snelheid := snelh 

END BaanvakOnBez; 
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(* vullen van de records van de procespararneters *) 

PROCEDURE ConP(thNr, neNr : CARDINAL; clr : AnAction) 
ConPararneters; 

VAR ConPar : ConPararneters; 
BEGIN 

ALLOCATE (ConPar, SIZE(ConPar A »; 
WITH ConPar A 

DO 
thisNr .- thNr; 
nextNr .- neNr; 
cIrPath := cIr 

END; 
RETURN ConPar 

END ConP; 

PROCEDURE ConRelP(thNr, neNr : CARDINAL; rl : SEMAPHORE: 
clr : AnAction) : ConRelPararneters; 

VAR ConRelPar : ConRelPararneters; 
BEGIN 

ALLOCATE (ConRelPar, SIZE(ConRelPar A »; 
WITH ConRelPar'" 
DO 

thisNr := thNr; 
nextNr := neNr; 
reI := rl; 
cIrPath := clr 

END; 
RETURN ConRelPar 

END ConReIP; 

BIJLAGE 2 

PROCEDURE SpIits2P(thNr, neRNr, neKNr 
: AnAction) : 

CARDINAL; Actl, Act2 

VAR Splits2Par 
BEGIN 

Splits2Pararneters; 
Splits2Pararneters; 

ALLOCATE (SpIits2Par, 
WITH Splits2Par A 

DO 
thisNr := 
nextRNr := 
nextKNr := 
ActionR := 
ActionK := 

END; 

thNr: 
neRNr: 
neKNr; 
Actl; 
Act2 

RETURN Splits2Par 
END Splits2P: 

SIZE(Splits2Par A »; 
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PROCEDURE Splits3P(thNr, neRRNr, neRKNr, neKNr 
Splits3Parameters; 

VAR Splits3Par : Splits3Parametersj 
BEGIN 

ALLOCATE (Splits3Par, SIZE(Splits3Par A »; 
WITH Splits3Par A 

DO 
thisNr .- thNr; 
nextRRNr := neRRNr; 
nextRKNr .- neRKNri 
nextKNr := neKNr 

END; 
RETURN Splits3Par 

END Splits3P; 

(* vastleggen van de configuratie en *) 
(* starten van de processen *) 
BEGIN 

Cross := NewSemaphore('cr', 1); 
BaanvakOnBez(Baanvak[ 1], 1, 10, 1, 
BaanvakBezet(Baanvak[ 2], 2, 3, 3, 
BaanvakOnBez(Baanvak[ 3], 4, -1, 5, 
BaanvakBezet(Baanvak[ 4] I 5, 6, 7, 
BaanvakOnBez{Baanvak[ 5], 7, 8, 9, 
BaanvakBezet(Baanvak[ 6], 9, -1, 11, 
BaanvakOnBez(Baanvak[ 7], 19, -1, 17, 
BaanvakOnBez(Baanvak[ 8], 11, -1, 13, 
BaanvakOnBez(Baanvak[ 9], 12, -1, 15, 
BaanvakOnBez(Baanvak[10], 14, -1, 20, 
BaanvakOnBez(Baanvak[11], 16, -1, 22, 
BaanvakOnBez(Baanvak[12], 18, -1, 27, 
BaanvakOnBez(Baanvak[13] , 17, -1, 25, 
BaanvakOnBez (Baanvak [14] , 13, -1, 28, 
WriteLn; 
WriteString(' START?? '); 
REPEAT 

Wait(Second(l» 
UNTIL KeyPressed (); 
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2, 0); 
4, 7); 
6, 0); 
8,14) i 

10, 0) i 
12,14) i 
18,0); 
14, 0); 
16, 0); 
21, 0); 
23, 0); 
26, 0); 
24, 0); 
19, 0); 

BIJLAGE 2 

CARDINAL) : 



Start(NewProcess('Con1', Con, -5, 3000, 
ConP(l, 2, None»); 

Start(NewProcess('Sp1its3', Splits3, -5, 3000, 
Splits3P(2, 3, 10, 7»); 

Start(NewProcess('Con2', Con, -5, 3000, 
ConP(3, 4, w4r»); 

Start(NewProcess('Con3', Con, -5, 3000, 
ConP(4, 5, None»); 

Start(NewProcess('Splits21', Splits2, -5, 3000, 
Splits2P(5, 6, 12, w5r, w5k»): 

Start(NewProcess('Con4', Con, -5, 3000, 
ConP(6, 1, w1r6r»); 

Start(NewProcess('Con5' 1 Con, -5, 3000, 
ConP(7, 14, None»); 

Start(NewProcess('Con6', Con, -5, 3000, 
ConP(8, 9, None»); 

Start(NewProcess('Con7', Con, -5, 3000, 
ConP(9, 7, w8r»); 

Start(NewProcess('Con8', Con, -5, 3000, 
ConP(10, 11, cross10»); 

Start(NewProcess('ConRel1', ConRel, -5, 3000, 
ConRelP(ll, 1, Cross, w1r6k»): 

Start(NewProcess('Con9', Con, -5, 3000, 
ConP(12, 13, cross12»}; 

Start(NewProcess('ConRe12', ConRel, -5, 3000, 
ConRelP(13, 4, Cross, w4k»); 

Start(NewProcess('Splits22', Splits2, -5, 3000, 
Splits2P(14, 8, 1, w7r, w1k7k»); 

WriteLn; 
WriteString(' Stop?? '); 
LOOP 

Wait(Second(5»: 
IF KeyPressed () 
THEN 

Read (ch) ; 
IF ch = esc 
THEN 

Terminate (Normal) 
END 

END 
END: 

(* alle baanvakken worden op nul gezet *) 
FOR Counter := 1 TO 15 DO 

Stop(Baanvak[Counter]) 
END 

END BaanCf. 
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