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Embedded Systems 
Het optimale compromis tussen hard- en software 



Honeywell 
Ons streven is: 

Winstgevend te groeien 
door meer dan tevreden klanten 

en technologisch leiderschap 
Honeywell is wereldwijd marktleider op het gebied van meet- en regeltechniek. De onderneming biedt 

oplossingen voor besparing van energie, stijging van productiviteit, behoud van het milieu, verhoging van 
comfort en veiligheid op drie markten: woningen en gebouwen, industrie en industriele componenten, 

lucht- en ruimtevaart. 

De inzet van innovatieve technologie gecombineerd met vakkennis en ruim honderd jaar ervaring leidt tot 
meer dan tevreden klanten. Zij maken het mogelijk de ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren die het 

bedrijf zichzelf stelt en die in 2000 tot een omzet van meer dan 20 miljard gulden zullen leiden. 
Om de technologische voorsprong te behouden heeft Honeywell kenniscentra op zes continenten en een 

eigen centrum voor fundamenteel onderzoek in Minneapolis, USA, waar ook het hoofdkantoor van 
Honeywell Inc . is gevestigd. 

In totaal werken in 95 landen ruim 57.000 mensen bij Honeywell. In Nederland heeft Honeywell vestigin
gen in Amsterdam, Emmen, Venlo en 's-Hertogenbosch. De activiteiten van de 1300 medewerkers in 

Nederland richten zich op de marktsegmenten woningen (Home Control), gebouwen (Building Control), 
industrie (Industrial Automation and Control) en industriele componenten (Sensing and Control). 
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N.V. Sep/Dutch Electricity Generating Board 

• • • • ••••• 

N.V. Sep/Dutch Electricity Generating Board is a collaborative 
alliance of Ihe four regional power componies generating electricity 
and producing heat on a large scale for Ihe public supply in Ihe 
Nelherlands. These four regional electricity generating componies 
are sharehalders of Sep. The purpose of Ihis collaboration is ta 
create and remain a reliable, socially responsible electricity supply 
at law cost. 

Sep's core tasks are concentrated in the area of policy formulation 
and planning for the electricity generating industry. In addition, 
Sep coordinates the generation and transmission of electricity in 
the Netherlands 24 hours a day from the National Control Centre 
in Arnhem. 

Sep's core tasks 
• planning of replacement and expansion of the generating 

capacity and the high voltage network 
• taking the necessary investment decisions resulting from this 
• supervising new-build and conversion proiects in the electricity 

generating infrastructure 
• the purchase of fuels for power stations 

• the import and export for electricity 
• optimization of production 

• settlement of production costs 
• coordination of the generation and transmission of 

electricity; control and monitoring of the main 
transmission network for 220 and 380 kV; 

management of the construction of that network 
• initiating ond encouraging research and 

development; 

Utrechtseweg 31 0 
6812 AR Arnhem 
P.O. Box 575 
NL-6800 AN Arnhem 
The Netherlands 

• coordination of environmental policy 
electricity generating sector 



Voonvoord voorzitter Symposium Commissie 

Voorwoord voorzitter Symposium Commissie 

28 november 1997 bestond de elektrotechnische studievereniging Thor veertig jaar. Om dit Achtste Lustrum 
te vieren zijn er verschillende activiteiten georganiseerd waaronder een symposium. In de rijke geschiedenis 
van de e.t.s. v. Thor is al de nodige ervaring opgedaan wat betreft het organiseren van succesvolle symposia. 
Telkens weer staat echter een nieuwe commissie voor de zware taak deze successen uit het verleden te 
evenaren of zelfs te overtreffen. Daartoe is voor het organiseren van het symposium ter ere van het Achtste 
Lustrum van de e.t.s.v. Thor een commissie bestaande uit zeven enthousiaste studenten, de Symposium 
Commissie 1997, geinstalleerd. Met veel plezier en inzet zijn deze studenten vanaf april 1997 gestart een 
symposium te organiseren, dat voor zowel studenten als het bedrijfsleven interessant is. Voor studenten is dit 
een goede gelegenbeid om hun studieprogramma aan te vullen met actuele kennis uit het bedrijfsleven en/of de 
research, terwijl het bedrijfsleven de kans krijgt met studenten in contact te komen. 

De Symposium Commissie heeft besloten een symposium te organiseren over embedded systems. De argu
mentatie voor deze keuze is de enorme vlucht die hybride systemen met name in de informatie- en 
telecommunicatietechnologie in de afgelopen decennia heeft genomen. Deze systemen worden geimplemen
teerd met behulp van digitale of analoge hardwarecomponenten, softwarecomponenten, interface-technologie 
(sensoren en actuatoren), communicatictechnologie of een mengvorm hiervan. Embedded systems komen in 
contact met de reele wereld van exteme processen, meestal via een interface en signaalconditionering. De 
laatste jaren is de complexiteit dusdanig gegroeid dat deze systemen allecn maar met ondersteuning van een 
wetenschappelijke aanpak beheersbaar te maken zijn. Naast de groei van complexiteit verandert ook het 
ontwerpproces door o.a. het toenemende belang produkten snel op de markt te brengen (time to market), 
zonder daarbij het kwaliteitsaspect te vergeten (time to quality), en de afname van de economische levensduur 
van produkten. 

Het symposium Embedded Systems gaat in op het problematiek van de industrie op het beheersbaar maken 
van de complexiteit en het weloverwogen selecteren van de juiste implementatietechnologieen. Naast een 
optimaal compromis tussen hard- en software zoeken we ook naar een evenwicht tussen prijs en performance. 
Daamaast zal de menselijke interactie met Embedded Systems worden belicht. Tevens zullen er een aantal 
interessante toepassingen van" embedded systems in het bedrijfsleven de revue passeren. Tenslotte is het een 
interessante vraag waar die snelle ontwikkeling ons in de toekomst brengen zal. Wat is er over een aantaljaar 
mogelijk met embedded systems? Kunnen we bijvoorbeeld over een tijdje met behulp van geleide 
verkeerssystemen met 400 km/u naar Amsterdam zoeven? 

Ik hoop dat het symposium u zal aanspreken en dat het zalleiden tot een brede en eventueel een betere kijk op 
embedded systems en wens u een prettige dag toe. 

Allert van Zelst, 
Voorzitter Symposium Commissie 1997. 
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"Embedded Systems" Het optimale compromis tussen hard- en software 

Programma 

8:45 uur: Inschrijving en verwelkoming 

9:30 uur: Opening door de dagvoorzitter 
Prof ir. M.PJ Stevens (TUE) 

9:45 uur: 'Een methode om een bredere toepassing van embedded software te realiseren' 
Dhr. Th. Maas (Stork NV) 

10:25 uur: 'Oce in the market: Embedded systems on the move' 
Ir. R.M. W Notermans (Gee Technologies B. V) 

11 :05 uur: Koffiepauze 

11 :30 uur: 'Systeemniveau ontwerp methodologie' 
Dr. ing. PH.A. van der Putten (TUE) 

12:10 uur: 'Het menselijk gebruik van embedded systems' 
Prof dr. D.G. Bouwhuis (IPG) 

12:50 uur: Lunch 

14:00 uur: Parallelle sessies 
Tussen de lezingen in is er gelegenheid om van sessie te wisselen. 

16:05 uur: Slotlezing 
Prof H.J de Man (Imec) 

16:30 uur: Sluiting met aansluitend een borrel 
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Programma 

Sessie 1 0.1. v. prof. ire M.P.J. Stevens (TUE) 

14:00 uur: 'Software architecture research for professional electronic systems' 
Drs. 1.H. Obbink (Philips) 

14:35 uur: 'Experiences with systems-on-silicon for multimedia applications' 
Dr. ir. 1. van Meerbergen (Philips) 

15 :05 uur: Koffiepauze en informatiemarkt 

15 :30 uur: 'Embedding safety critical software in an airframe' 
Drs. E. Kesseler (NLR) 

Sessie 2 0.1. v. prof. dr. E.H.L. Aarts (Philips) 

14:00 uur: 'Embedded systems in benzine-dispensers' 
Ing. 1.FT Simons (Schlumberger) 

14:35 uur: 'Application of embedded systems: Mobile telephony' 
Dr. ir. E.J. Sol (Ericsson) 

15 :05 uur: Koffiepauze en informatiemarkt 

15:30 uur: 'Practical experiences in the BOS project' 
Dr. ir. K. C1. Wijbrans (CMG) 
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prof. ire M.P.l. Stevens 

Titles: 
- Professor of Digital Infonnation Techniques, Eindhoven University of 

Technology; 
- Professor Microprocessor Technology, Open University Heerlen; 
- Chairman of the Department Information and Communication 

Systems, Eindhoven University of Technology. 

Education: 
1971, Elektrotechnisch ingenieur (Cum Laude) at the Eindhoven University 

of Technology. 

Employment: 
1986 - present Full professor Digital Information Techniques, Eindhoven 

University of Technology; 
1986 - present Part time professor Microprocessor technology, Open 

University Heerlen; 
1995 - 1997 Scientific Director of the Stan Ackermans Institute for 

Technological Design; 
1970 - 1986 Research staff in the Digital Systems section, Eindhoven 

University of Technology. 



Voorwoord dagvoorzitter: prof ir. M.P.J. Stevens 

Embedded Systems 
Prof. ir. M.PJ. Stevens 

Ontwerp van nieuwe produkten 

Door de toename van de complexiteit van nieuwe produkten en systemen is er grondige kennis en ervaring 
nodig voor het ontwerpen en bouwen van complexe hybride systemen bestaande uit elektrotechnische, elek
tronische, software- en communicatie-componenten. 

Economische en maatschappelijke relevantie 

In de afgelopen decennia heeft het gebruik van embedded systemen een enorme vlucht genomen. Voorbeel
den hiervan zijn tele- en datacommunicatiesystemen, signaal en imageprocessing systemen, multimedia sys
temen, medische systemen. Zij zijn ook te vinden in de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, de 
besturingstechniek, mechatronica en in tal van huishoudelijke apparaten, en zijn derhalve niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij. 

De totale wereldmarkt voor informatie- en communicatietechnologie had in 1995 een omzet van 1940 miljard 
US$, die zich verdeelde over de volgende 6 hoofdgebieden: 

1. Micro-elektronica en actieve componenten 
2. Consumentenelektronica 
3. Computerprogrammatuur en -diensten 
4. Computerapparatuur 
5. Telecommunicatie apparatuur (inclusief netten) 
6. Telecommunicatie diensten 

(7%) 
(22%) 
(18%) 
(12%) 
(10%) 
(31%) 

Deze cijfers geven de huidige zwaartepunten in de mondiale (afzet- en arbeids)markten van informatie- en 
communicatietechnologie-gerelateerde activiteiten aan, en de toenemende betekenis en waarde van de bij
behorende dienstensectoren. 

Problemen bij het ontwerpen van embedded systemen 

Embedded systemen zijn hybtide systemen die ge'implementeerd worden met behulp van digitale of analoge 
hardware-componenten, software-componenten, interface-technologie (sensoren en actuatoren) en 
communicatietechnologie, of een mengvorm daarvan. 

Veel van deze systemen worden gebruikt om exteme processen (fysische systemen) aan te sturen, zoals in 
consumenten elektronica, kopieermachines, medische apparaten, auto's, etc. Met andere woorden, deze 
systemen komen in contact met de reele wereld van exteme processen, meestal via een interface en signaal
conditionering. Dit vereist sensoren en actuatoren. 

De besturing wordt gebruikt om het fysisch systeem een gewenst gedrag te geven. Daartoe kunnen onder 
andere regelingen worden gebruikt. Deze regeJing vormt slechts 5 tot 10% van de besturingscode. De rest is 
nodig voor beveiliging, opstarten, reageren op noodsituaties, communicatie met operator of andere systemen 
op afstand, etc. . 

Kenmerkend is dat de besturing van een complex industrieel proces, maar ook complexe industriele produk
ten zoals een kopieermachine, wordt gedistribueerd over een aantal processoren of systemen. Communicatie 
wordt dan een noodzaak. Essentieel voor een besturing is het real-time karakter. Een reactie voor de bevei
liging of voor de regeJing moet zeer snel geschieden. 
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Embedded systemen kunnen dan ook gekarakteriseerd worden als communicerend, reactief, parallel en real
time. De combinatie van deze eigenschappen maakt het ontwerpen van embedded systemen zeer complex. 
Tot voor kort waren ervaren ontwerpers in de industrie echter (tot zekere mate) in staat om de toenmalig 
relatief eenvoudige systemen binnen redelijke tijd en met een behoorlijke kwaliteit te ontwerpen. De laatste 
jaren is de complexiteit van de systemen echter dusdanig gegroeid dat deze alleen maar met ondersteuning van 
wetenschappelijke methoden beheersbaar te maken zijn. De toename van complexiteit wordt veroorzaakt 
door een aantal factoren: 

De enkele ('embedded') processor met bijbehorende software heeft plaatsgemaakt voor ingewikkelde 
(soms geografisch) gedistribueerde netwerken van processoren met ingewikkeld communicatiegedrag. Om 
dit soort communicerende systemen te maken is het nodig om kennis uit het vakgebied van data- en 
telecommunicatietechniek te integreren. 
Door de snelle ontwikkelingen van de technologie is het mogelijk geworden zeer veel functionaliteit onder te 
brengen in nieuwe produkten. De grenzen in de capaciteit en flexibiliteit van (data-)transport systemen 
hebben een steeds tijdelijker karakter door nieuwe ontwikkelingen in onder meer de opto-elektronica. De 
groei aan functionaliteit en capaciteit rnaakt de ontwikkeling in multidisciplinair teamverband en het uit
besteden van werk bij derden noodzakelijk. De traditionele ad-hoc manier van ontwerpen, waarbij ontwer
pers hun ervaring gebruikten om uitgaande van de produkteisen het uiteindelijke systeem te bouwen, is 
hierdoor totaal ontoereikend geworden. 
Het aantal componenten van verschillende aard (hardware modules, software modules, interfaces, sens
oren, actuatoren, etcetera), die gebruikt kunnen worden om embedded systemen te maken, is enorm toege
nomen. Hierdoor is het zeer moeilijk geworden is om gebalanceerde implementatiekeuzes te maken, die 
voldoen aan de gestelde randvoorwaarden, en leiden tot kosten-efficiente realisaties. 
De complexiteit van de hardware- en software-modules is dusdanig gestegen dat zij bijna onbeheersbaar is. 
Een enkele hardware-module bevat tegenwoordig evenveel complexiteit als een compleet systeem van enige 
jaren terug. De complexiteit van de software is evenredig gestegen. 
Aan de huidige produkten worden steeds hogere eisen gesteld omtrent kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Naast de traditionele functionele correctheid spelen tegenwoordig 
(hard) real-time aspecten en foutentolerantie een belangrijke rol. 
Elektronische produkten dienen in toenemende mate flexibel te zijn. Nieuwe of gemodificeerde functionali
teit moet met een relatieve geringe inspanning te verwezenlijken zijn. Deze eis maakt dat er tijdens het 
ontwerp nagedacht moet worden over systeemmodulariteit, herbruikbaarheid en aanpasbaarheid, wat het 
ontwerpen aanzien moeilijker maakt. 

Naast de groei van complexiteit is er sprake van een verandering van het produktontwerpproces. Voorbeel
denzijn: 

Time to market. Door de enorme concurrentie wordt het voor de industrie steeds belangrijker om hun 
produkten tijdig op de markt te brengen. 
Time to quality. Doordat aan de produkten steeds hogere eisen omtrent kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid worden gesteld, wordt het belangrijk om een produkt op tijd en met 
voldoende kwaliteit op de markt te brengen. 
Economische levensduur. Vanwege het steeds hogere innovatietempo van informatie- en communicatie
technologie is er sprake van een toenemende verkorting van de economische levensduur van produkten. 
Produktgeneraties volgen elkaar alsmaar sneller op. 
Time to volume. Het is erg belangrijk om een nieuw produkt zo snel mogelijk op de markt te brengen. 
Hierdoor wordt het mogelijk de grootst mogelijk winst te maken omdat de concurrentie dan ontbreekt. 
Cost for error. Bij de introductie van een nieuw produkt moet er op gelet worden dat dit geen fouten bevat. 
Het aanpassen of terugnemen van produkten breng zeer hoge kosten met zich mee. 

Samenvattend komt de problematiek van de industrie, voor de ontwikkeling van nieuwe generaties embedded 
systemen, dus neer op het beheersbaar van complexiteit en het overwogen selecteren van de juiste 
implementatie-technologieen. De industrie kan ondersteund worden in het oplossen van deze problematiek 
door toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken, voortkomende uit de elektrotechniek en 
informatica, waarmee risico's geminimaliseerd worden. 
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Stichting Professor Gelissenfonds 

OOK EEN GAT IN DE BEGROTING? 

Stichting "PROFESSOR GELISSENFONDS" kan helpen! 

De Stichting "Professor Gelissenfonds" verstrekt jaarlijks financiele bijdragen 
aan activiteiten van studenten en studentenverenigingen. 

Bij het beoordelen van aanvragen gaat het bestuur uit van de doelstelling van 
het fonds: 

"Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling, de toepassing en de 
verspreiding van kennis op het gebied van de opwekking, conversie en 
toepassing van elektrische energie. " 

Het gaat daarbij in de eerste plaats om activiteiten die door studenten zelf 
georganiseerd en uitgevoerd worden. Oak moet er een duidelijk verband zijn 
tussen het vakgebied "energie" en de te ondersteunen activiteit. 
Voorbeelden van ondersteuning door het fonds zijn: studiereizen en excur
sies, bijdragen aan de studieverenigingen en de disputen, bijzondere onder
zoeks- en afstudeeropdrachten en/of stages. 

In de Stichting werken de elektriciteitsproductie- en distributiebedrijven 
(verenigd in de VDEN - de vereniging van directeuren van energieonderne
mingen) en de industrie samen. 

Bij aanvragen voor ondersteuning moet voldoende documentatie, waaronder 
een begroting van baten en lasten, worden overlegd. 
Achteraf dienen een verslag en een financiele verantwoording te worden 
gepresenteerd. 

Aanvragen voor bijdragen zijn te richten aan: Bestuur Professor Gelissen
fonds t.a.v. H.F.M. Zewald, secretariaat. 

STICHTING PROFESSOR GELISSENFONDS 

Secreta ria at: Utrechtseweg 310,6812 AR Arnhem, Postbus 9035, 6800 ET Amhem, Nederland. 
Telefoon (026) 3 56 28 98. Telefax (026) 4 42 90 93. 
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"Embedded Systems" Het optimale compromis tussen hard- en software 

prof. dr. E.H.L. Aarts 

Emile Aarts heeft natuurkunde, met kandidaats wiskunde, gestudeerd in 
Nijmegen en is in 1983 in Groningen gepromoveerd op een onderwerp uit 
de kemfysica. 

Vervolgens is hij in dienst getreden bij het Philips Natuurkundig Laborato
rium in Eindhoven waar hij zich heeft gespecialiseerd in de combinatorische 
optimalisering. Zijn belangstelling gaat uit naarheuristische zoekalgoritmen, 
planning en scheduling, en intelligente systemen waaronder neurale netwer
ken. 

Vanaf J 990 is hij verbonden als deeltijdhoogleraar informatica aan de Tech
nische Universiteit Eindhoven. Daarnaast heeft hij een aantal tijdelijke 
adviseurschappen bekleed, en in die hoedanigheid is hij momentee\ verbon
den aan het Centrum voor Quantitatieve Methoden in Eindhoven. 

Vanaf 1997 is hij groepleider op het Philips Natuurkundig Laboratorium 
van de groep New Media Systems and Applications. 



Voorwoord voorzitter sessie 2: prof. dr. E.H.L. Aarts 

De toekomst van Embedded Systemen ligt in Eindhoven 
Emile HL Aarts 

Met de start van het Eindhoven Embedded Systemen Insituut (EESI) in dit voorjaar hoopt de Technische Universiteit 
Eindhoven (TUE) een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomstige ontwikkeling van het onderzoek en onder
wijs op het gebied van embedded systemen. 

Toekomstvisies 

Tijdens de feestelijke ACM'97 bijeenkomst die in 1997 werd gehouden ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag 
van de Association for Computing Machinery (ACM) heeft een vijftigtal leidende onderzoekers op het gebied van 
computer engineering hun visie gegeven op de vraag hoe de wereld er in 2047 uit zal zien . De toponderzoekers die 
tijdens de ACM'97 hun visie op de LOekomst gaven , schetsten verschillende toekomstscenario's waaronder'het beeld 
van mensen die informatie in de vorm van beeld, geluid en tekst van zeer verschillende plaatsen op de wereld verza
melen en min of meer gelijktijdig uitwisselen?van mensen wier gezondheid wordt bewaakt en verbeterd door inplantatie 
van elektronische circuits die gebreken corrigeren en, indien nodig, communiceren met artsen'"\an mensen die zich 
verplaatsen in voorgeprogrammeerde voertuigen die met hoge snelheid en veilig hun bestemming bereiken op ~asis 
van zelfstandige navigatie~an automatisch bankverkeer bij gebruik van diensten en de aanschaf van producten;~an 
een volledige integratie van aile audio- , video- en communicatiemiddelen van en tussen mensen. 

\

wat vooral naar voren kwam, was het geloof dat de wereld in de toekomst zal bestaan uit een gigantisch elektronisch 
netwerk dat nagenoeg aile bestaande elektronische systemen met elkaar verbindt. In algemene termen is er overeen
stemming over de verwachting dat na de introductie van de mainframe computer in de jaren zeventig en de personal 
computer in de jaren negentig, gedistribueerde embedded systemen de volgende grote ontwikkeling op computer-
Igebied wilen zijn. ' 

Uitdagingen 

De verwachte ontwikkelingen op technologisch gebied laten zien dat de schaalvergroting die nodig is om de com
plexe toekomstige systemen te bouwen realistisch is. Toekomstverwachtingen van de halfgeleiderindustrie laten zien 
dat de groei in opslagcapaciteit, snelheid, een integratiegraad van Ie's de komende jaren exponentieel zal blijven 
LOenemen. Om de geschetste toekomstvisie inhoud te geven is het nodig om op grote schaal en goed gecoordineerd 
onderzoek te verrichten naar de theorie, ontwikkeling en toepassing van gedistribueerde embedded systemen. 

Tekorten 

Nederland heeft momenteel een aanzienlijk tekort aan hoger geschoolde elektrotechnici en informatici. Ter illustra
tie: het Researchinstituut voor Onderwijs en Arbeidsmarkt constateerde voor de peri ode 1995-2000 een tekort van 
8.600 informatici op universitair niveau (6.600 ingenieurs en 2.000 doctorandi) . Zonder aanvullende maatregelen zal 
dit tekort nog een aantal jaren blijven bestaan en vermoedelijk zelfs groeien . Op het gebied van embedded systeem
ontwerp is de situatie nog nijpender. Van de weinige jonge elektrotechnici en informatici die de arbeidsmarkt betre
den is slechts een klein percentage opgeleid om deze systemen te ontwerpen. In de regio Eindhoven is dit tekort 
bijzonder nijpend doordat bedrijven in deze regio zich in toenemende mate richten op embedded systemen . 

EESI 

De TUE heeft onderkend dat onderwijs en onderzoek op het gebied van embedded systemen belangrijk zijn voor de 
stimulering van de technologische ontwikkeling op grote schaal, en om die reden heeft zij besloten tot de oprichting 
van EESI. EESI is een gezamenlijk initiatiefvan de faculteit Elektrotechniek en de faculteit Wiskunde en Informatica. 
Het instituut beoogt een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van concepten en technologieen die het moge
Iijk maken om snel en efficient embedded systemen te ontwikkelen en te integreren in communicatienetwerken . 
EESI wiluitdagingen aangaan die over het gehele spectrum van fundamenten tot toepassingen Iiggen . Daarnaast wordt 
verwacht dat de combinatie van elektrotechniek en informatica die wordt ingebracht door de verschillende deelne
mers EESI in staat steIL een groot aantal doelstellingen met succes te realiseren. De bundeling van de expertises op 
de gebieden elektrotechniek en informatica, de concentratie op embedded sys'temen en de sterke relatie met de 
Nederlandse industrie geven EESI een unieke positie binnen Nederland . Tevens wil EESI bijdragen aan de scholing op 
het gebied van embedded systemen door de kennis die voortvloeit uit het onderzoek dat binnen EESI verricht wordt 
ter beschikking te stellen en te bewerken voor onderwijsdoeleinden . EESI beoogt daarnaast een belangrijke rol te 
spelen in het \eggen en onderhouden van contacten tussen het bedrijfsleven en de TUE. Kortom, de toekomst van 
embedded systemen ligt in Eindhoven . 

13 
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Dhr. Th. Maas 

Naam 
Geboren 
Burgerlijke slaal 
Adres 
Telefoonnr 
Telefaxnr 

Theodorus (Theo) Maas 
Helmond. /5-07-/939 
gehuwd 
Zwanenbeemd 4. 5707 PX Helmond 
0492-537602 
0492-551139 

Opleiding: in peri ode van 1952 lOl 1955. LTS le Helmond. In de periode van 
1954 lOl 1956. voorbereidend hoger lechn isch onderwijs le Helmond. In de pe
riode van 1956wl 1963. Induslrie-avondschool, afd . werkluigbouwkunde le Eind
hoven. In de periode van 1975 lol 1976. Bedrijfseconomie Erasmus Universileil 
Rotterdam. 

Ervaring: peri ode van 01-08-1955 lol 01-06-1969: werkgever: Halema le Hel
mond. funklies: leerling monleur. monleur. ieerling konslrukleur, konslrukleur. 
Periode 01-06- 1969 tot heden: werkgever: Slork N.Y. , funkties : 3 jaren konSlruk
leur, 2 jaren groepsleider-konstrukteur, 2 jaren chef-konstrukteur, 5 jaren hoofd 
konstruktiebureau, 01-03-1981 : Business unit manager, 01-01-1 984: Procura
liehouder. 01-01-1985: Adjuncl-direkteur, 01-01-1986: Direkteur, 01-01-1989: 
Groepsdirekleur, 01-01-1993: Concerndirekteur Marketing & Technologie. 

Taak in de huidige funktie is hel ondersteunen van de werkmaatschappijen van 
Slork bij: 
* hel stimuleren van lechnologie-onlwikkeling en innovatie 
* het stimuleren van samenwerkingsverbanden 

· tussen werkmaalschappijen binnen de groepen 
· lussen de groepen 
· met firma's buiten het Stork concern 
· met GTI's, TU's etc . 
· kombinaties hiervan 

* het opbouwen van technologie netwerken in- en eXlern 
* technologie 'scouling' 
mel als hoofddoel de concurrentiekracht in de produkten en dienslen van Slork 
zo oplimaal mogelijk le maken. 



Een methode om een brede toepassing van Embedded Software te realiseren 

EEN METHODE OM EEN BREDERE TOEPASSING VAN 
EMBEDDED SOFTWARE TE REALISEREN 

Th. Maas 
Directeur Marketing en Technologie Stork NV 

Onder embedded software wordt verstaan "aile soft
ware die is gekoppeld aan een produkt of systeem en 
die leidt tot intelligentie in dat produkt of systeem" 
(Bron: SWAP 2000, Ministerie van Economische Za
ken). 

Het behoeft geen betoog dat toepassing van embedded 
software tot onderscheidend vermogen leidt in de te 
vermarkten produkten en het daarom van het groot
ste belang is dat de toepassing zo breed mogelUk wordt 
toegepast. 

In de verspreiding van de embedded software tech
niek zijn, naast andere uitdagingen, drie van de be
langrijkste uitdagingen: 

de ontwikkeling van de juiste, betrouwbare, intelli 
gentie voor een product of systeem; 
samenwerking tussen de diverse benodigde "part 
ners" om te komen tot succesvolle toepassing; 
een grotere uitstroom "marktgerichte" embedded 
software specialisten. 

Het creeren van hoog onderscheidend vermogen is 
het uitgangspunt van het marketing- en technologie
beleid van Stork. Een be\eid dat zich richt op het 
vinden van de juiste balans tussen twee complexe con
tinu in beweging zijnde elementen, te weten markt
uitdagingen en technologische mogelijkheden. Daar
voor is het smeden van ontwikkelings-samenwerkings
verbanden tussen kennisinfrastructuur, eindgebruikers, 
toeleveranciers en overheid noodzakelUk. 

Dit enige jaren geleden ingezette beleid heeft geresu 1-
teerd in diverse omvangrijke strategische 
ontwikkelingsprojecten zoals: 

De ontwikkeling van systemen voor het semi-au to
matisch slachten van varkens, waarvan de eerste 
slachtmodules aan de markt getoond zijn en waaraan 
een internationaal erkende innovatieonderscheiding is 
toegekend. 

De ontwikkeling van systemen voor de 
textielveredelingsindustrie, welke naast versterking van 
de huidige marktpositie ook positionering nastreeft in 

andere segmenten van de textielwaardeketen. Presen
tatie van dit geheel vern ieu wde en verbrede produkten
pakket zal plaatsvinden tijdens de ITMA in juni 1999. 

Het starten van twee belangrijke strategische projec
ten te weten: een project dat zich richt op de 
digitalisering van de textielveredelingsindustrie waar
door het mogelijk is om op basis van massafabricage
technologie te voldoen aan individuele klantenwensen; 
en een project gericht op de toekomstige ontwikkelin
gen in de onderhoudsindustrie, hetgeen vooral ont
wikkelingen van intelligente sensoren en optimale in
tegratie van informatie- en communicatietechnologie 
b'etreft. 

De hiervoor genoemde projecten vergen een investe
ring in research en ontwikkeling van meer dan NLG 
100 miljoen hetgeen duidelijk aangeeft welk belang 
Stork hecht aan vernieuwen via geavanceerde 
technologietoepassingen . 

Om het proces van opzetten en begeleiden van derge
lijke projecten zo soepel mogelijk te doen verI open 
en tegelijkertijd de vergaarde kennis te verspreiden, 
heeft Stork een model ontwikkeld, dat zoals reeds 
gesteld steeds meer haar vruchten begint af te werpen 
en dat de twee eerste uitdagingen nl. tot de juiste ont
wikkelingen komen via strategische samenwerkings
verbanden sterk doet verbeteren. 

Dit model zal toegelicht worden met een actueel pro
ject nl. een project dat gericht is op de "massa indivi
dualisering" in de textielindustrie en waarin de ont
wikkeling van embedded software een belangrijk on
derdeel zal vormen . 

Via een nadere toelichting op ditzelfde model zal te
yens duidelijk gemaakt worden hoe Stork meent dat 
ook aan de derde uitdaging nl. een grotere uitstroom 
"marktgerichte" embedded software-ontwikkelaars, 
voldaan zou kunnen worden door de opleidingen meer 
marktgericht te doen veri open waardoor de opleidin
gen minder theoretisch en meer praktisch gericht zul
len worden en mogelijk daardoor ook het aantal "drop
outs" verminderen. 
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Ir. R.M. W. Notermans 

Ir. Ronald M.W. Notennans (e-mail: mo@oce.n\) 
Manager Group Research & Technology department, Oce-Technologies B. V. 

Geboren 15 september 1960 te Heerlen . Gymnasium-B te Maastricht. 
Studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit te Eindhoven in de 
periode 1978 - 1983. Afgestudeerd in de vakgroep meet- en regeltechniek 
op het gebied van procescomputersystemen, met daamaast veel aandacht 
voor wiskunde en infonnatica. Onderzoek op het gebied van besturing van 
las-robot met behulp van beeldsensor. 

Sinds 1984 in dienst van Oce-Technologies B. V. Oce's beweging op het 
gebied van kantoorautomatisering vanaf het beginstadium meegemaakt. Ge
start als systeemarchitect van de eerste generatie laserprinters van Oce. Ver
volgens gewerkt als projectleider binnen de Business Unit Printing Systems. 
Vee I kontakten met toekomstige gebruikers. 

In de peri ode 1992 - 1996 manager van een produktdevelopment-afdeling 
binnen de Business Unit Office Systems. Hierbij veel aandacht voor digitale 
en in het bijzonder kleur-toepassingen. Tevens verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van de software voor image processing ASICS. 

Sinds begin 1997 manager van een afdeling binnen Group Research & 
Technology. Hiennee gericht op lange tennijn strategie, zowel op gebied 
van produkt concepten als technologie. Veel intemationale kontakten met 
communicatie- en software-technologiebedrijven over de wereld. 

Momenteel lid van de programmaraad van het Topinstituut Telematica in 
Nederland. Aktief in het onderhouden van de kontakten met onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen in Nederland op het gebied van infonnatica. 



Oce in de markt: Embedded systemen on the move. 

Dee in de markt: Embedded system en on the move. 

Ir. Ronald M .W. Notermans (e-mail: rno@oce.nl) 
Manager Group Research & Technology department, Oce-Technologies B. V. 

I.Inleiding 

Het sinds kort naar Oce Technologies B.Y. omgedoopte 
Oce van der Grinten BV heeft een rijke historie op hel 
gebied van kopieren. Vanuit boterkleursel via blauwdruk
malerialen naar plain paper kopieren . Hierin is de chemi
sche komaf van het bedrijf duidelijk te herkennen. 
Traditionele kopieerapparaten zijn schoolvoorbeelden van 
embedded systems, het lhema van dil symposium. Ge
sloten systemen met typische requirements , zoals goed
kope hardware, kompakte software, direkte kontrole met 
behulp van actuatoren en sensoren, aansturing van moto
ren, de hieruit voortvloeiende real-time eisen en als laat
ste een user interface. 

Een van de grootste geheimen in de wereld is het feit dat 
Oce-Technologies B .Y. van oorsprong Nederlands is en 
zijn hoofdzetel in Venlo heeft. Dus niet in Amsterdam, 
Verenigde Staten of zelfs Japan (veel gehoord ). In circa 
10 jaar tijd is het bedrijf gegroeid van 10.000 werkne
mers wereldwijd met eeri omzet van 2 miljard gulden naar 
20.000 werknemers en een omzet van 5,4 miljard gul
den . Uiteraard is dit niet aileen autonome groei, maar ook 
een gevolg van overnames op het gebied van saleskanalen 
enerzijds en op het gebied van produkten en R&D ander
zijds; de belangrijkste is in dil kader de overname van de 
printerdivisie van Siemens-Nixdorf, waardoor Oce markl
leider op het gebied van hoog volume printing is gewor
den. 2000 van deze mensen zillen in Research & 
Development, 4000 in produktie en de rest in sales & 
service over de wereld, R&D vindt voornamelijk plaats 
in Venlo; daarnaast kleine sites in Munchen, Parijs en 
Bocaraton (Florida), 

Verkoop vindt plaats in 80 landen, waarvan 30 met eigen 
verkoopmaatschappijen, 

2. Markten 

Oce heeft een historie in de tekenkamermarkt (Business 
Unit Engineering Systems), alwaar het marktleider is , 
Deze markt gaat bijvoorbeeld over CAD-afdelingen van 
engineeringsomgevingen, Hier worden grootformaat af
drukken van technische tekeningen gemaakt. Een ander 
voorbeeld is de reproduktie-afdeJing in een engineerings-

omgeving, Hier worden afdrukken of kopieen van 
produktontwerp-dokumentatie pakketten gemaakt. Be
halve deze technische engineeringsomgevingen bestaat 
een belangrijk deel van deze markt ook uit 
archtitektenburo's, waar het bouwtekeningen betreft. 
Belangrijke klanten in de Verenigde Staten zijn bedrijven 
zoals Boeing en Catepillar. 
Oce heeft voor deze markt inmiddels een digitale scan
ner-printer combinatie (Oce 9800) , die een zodanige pro
duktiviteit heeft dat de konkurrentie uit het veld geslagen 
is en een Oce-crash team opgezet heeft. Maar verder 
wilen we bescheiden blijven , 

De meeste projekten heeft Oce R&D de afgelopen 20 
jaar opgezet op het gebied van kantoorkopieren (Busi
ness Unit Office Systems). Het kantoor is hierbij een 
breed begrip; hieronder vallen ook bijv. V &D en de uni
versiteiten, Maar verder ook inhouse reproduktie-afde
Iingen en commerciele copyshops, 
De kleine apparaatjes met snelheden onder 40 afdrukken 
per minuut betrekt Oce uit samenwerking met andere 
bedrijven. Van 40 afdrukken per minuut tot ruim boven 
de honderd heeft Oce uit eigen ontwikkeling, Belangrijke 
groei heeft daar de laatste 5 jaar in de Verenigde Staten 
gezeten ; er is een eigen sales organisatie opgezet, maar 
omdat komplete dekking niet snel genoeg ging wordt er 
ook via partners verkocht. 
In de kantoorprodukten van Oce is de Oce karakteristiek 
het best te herkennen: betrouwbaarheid, productiviteit en 
gebruikersgemak. De door Oce aangeboden 
funcstionaliteit wordt afgestemd op de noodzakelijke 
behoeftes van gebruikers en de bedienbaarheid; dus niet 
vol toeters en bell en, die bij menig apparaat ervoor zor
gen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. 

Sinds 10 jaar werkt Oce in Venlo aan cut sheet 
laserprinters (Business Unit Printing Systems), Het 
afdrukgedeelte van een dergeJijke printer is afgeleid van 
kopieertechnologie. Belangrijke toevoegingen gaan over 
de netwerkcommunicatie en de printcontroller, die de 
printinformatie-formaten verwerkt. Via deze printer ont
wikkelingen is Oce het digitaJe tijdperk ingestapt. Ten 
opzichte van de gesloten analoge kopieerapparaten is 
naast de telecommunicatie het aandeel software gigan-
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tisch gegroeid en tevens is het systeem geworden van een 
systeem met een (I) stekker naar een systeem met twee 
(2) stekkers . Dit openen van systemen heeft een giganti
sche verandering van de aktiviteiten van het bedrijf tot 
gevolg. 
De Oce printprodukten zatten aanvankelijk in de 
snelheidsrange van 45 tot 60 afdrukken per minuut. De 
relevante marktsegmenten waren de dataprocessing om
gevingen (zoals banken, verzekeringsbedrijven, etc .), re
produktie/documentatie-printafdelingen en specifieke 
formsprocessing applicaties (zoais vrachtbrieven, etc.). 

Met name op het gebied van formsprocessing heeft Oce 
een sterkte ontwikkeld, door een combinatie van gebruiks
gerichtheid en configureerbare functionaliteit voor een 
diversiteit aan toepassingen . 
Ontwikkelingen vinden plaats om ook hier snelheden tot 
ruim 100 afdrukken per minuut te krijgen. 
Een grote verandering voor deze business unit was de 
overname van de printer divisie van Siemens-Nixdorf. Het 
betreft hier fanfold (ketting papier) printers tot snelhe
den van 800 afdrukken per minuut en print jobs van bij
voorbeeld 500.000 afdrukken . Oit is dus het markt
segment van de zware produktieprinting omgevingen en 
enorme eisen aan betrouwbaarheid . 

3. Oce on the move 
Na een historie in analoog kopieren en het oppakken van 
printing is Oce aan de slag gegaan met digitale multi-func
tionele produkten en kleur. 
Ais kopieren op een digitale manier ge'implementeerd 
wordt (scanning ->image processing -> printing) krijg je 
printen lO ongeveer cadeau . Hierdoor zijn de gecombi
neerde copier-printers ontstaan. Het extern beschikbaar 
maken van de scan-funktie was toen een logisch gevolg, 
maar ligt nog steeds moeilijk in gebruik. Een belangrijk 
gevolg van een gecombineerd multifunctioneel systeem 
is namelijk het bedienbaar en dus gebruikersvriendelijk 
houden ervan; gebruikersvriendelijkheid staat immers bo
venaan in het vaandel van Oce. Een van de succesvolle 
copier-printers van Oce is naast de reeds genoemde Oce 
9800 voor de Engineering Systems markt is de Oce 3165 
voor de Office Systems markt; deze zal in de case verder 
behandeld worden. 
Naast zwart-wit is kleur natuurlijk een belangrijke trend. 
Oce heeft hiervoor een eigen afdruk technologie ontwik
keld gericht op produktief kleinformaat kopieren en 
printen. Zowel inhouse reproduktiewerk als vervanging 
van drukwerk zal hierbij belangrijk worden. In de wereld 
van kleur is het aandeel originelen dat digitaal is nog gro
ter is dan bij zwart-wit, hierdoor verschuift de balans nog 
verder van kopieren naar printen . 
De volgende generatie afdruktechnologie waar Oce zich 
ook op gaat richten betreft inktjet, lOwel voor groot
formaat als voor kantooromgevingen. Bij grootformaat 
moet hierbij gedacht worden aan toepassingen als bijvoor
beeld posterprinting, voor kleinformaat aan 
kantoorprinting. 
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Ook in deze technologie is Oce bezig om zijn sterktes op 
het gebied van produktiviteit , betrouwbaarheid en 
gebruiksgerichtheid te realiseren. 

Maar al deze ontwikkelingen op het gebied van afdrukken 
zijn eigenlijk nog niet de belangrijkste bewegingen c.g .. 
veranderingen. Het zijn namelijk enablers voor een en
tree in het leveren van oplossingen voor document mana
gement en informatielogistiek. 
Een belangrijke component hierbij is de scanner. 
De scanner heeft twee belangrijke toepassingsrichtingen : 
archiveren van papieren documenten, middels scannen en 
daarna elektronisch beheren en toegankelijk maken. De 
andere richting is het digitaliseren van workflows; hier
bij wordt bijvoorbeeld post bij binnenkomst gescand en 
daarmee digitaal gemaakt en lO verder behandeld in de 
workflow ; dit gebeurt o.a. bij verzekeringsbedrijven. 
Daarnaast zal de scanner natuurlijk een belangrijke rol 
blijven spelen als input device voor een kopieersysteem 
of print-on-demand oplossing. 

Steeds meer van de Oce klanten vragen om totaal oplos
singen voor hun documenten en/of informatiestromen. 
Kopieren en printen wilen hiervan een steeds kleiner deel 
gaan uitmaken. Het gaat om complete infrastructuren, 
opslagsystemen, beheer van documenten/informatie en 
ondersteuning van het logistieke werkproces van de klant. 
Voorbeelden hiervan zijn gemeentes die dossiergericht 
werken en waar Oce de hele automatisering verlOrgd. Of 
McDonnald-Oouglas die al zijn vliegtuigtekeningen sa
men met Oce digitaliseert en beheert. 

4. Case: De Oce 3165 multi-functional 
De Oce 3165 is een digitale copier-printer combinatie. 
De basis afdruktechnologie komt van de Oce 
kopieerprodukten, met daaraan toegevoegd een LED-ge
baseerd printhead. 
Het systeem is als voigt opgezet: 
I. digitale scanner, die papieren orginelen scant met een 

array van 400 dots/inch en 256 grijswaarden. 
2 . scanner image processing, die zorgt voor compensa

tie van scannerkarakteristieken (onegaliteiten, 
versmeringen). 

3. setgeheugen voor opslag van images; uit dit geheugen 
vindt het enkelvoudig ofherhaald afdrukken plaats ; ima
ges worden gecomprimeerd opgeslagen. 

4. printer image processing, die lOrgt voor de omzetting 
van grijswaarde beelden naar bi-Ievel beelden voor de 
digitale afdrukker. 

5. digitale print controller, die lOrgt voor het binnenha
len van te printen informatie van het netwerk en deze 
omzet naar images, die ook in het setgeheugen (zie 3) 
opgeslagen worden. 

6. digitale afdrukker (printer), die bi-level images print 
met een resolutie van 600 dotslinch . 

7. bediening bij het apparaat en remote vanaf de werk
plekken van de gebruikers. 
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Algemene karakteristieken van dit systeem zijn : scan en 
printsnelheid van 65 pagina's/minuut, A4/A3 papier
fonnaten, nieten van sets, full speed image processing, 
disc gebaseerd setgeheugen, ondersteuning van 
printformaten zoals Adobe PostScript en HP PCl, 
netwerkkoppelingen met zo ongeveer alles wat je tegen
komt zoals Novell, MicroSoft, Macintosh, etc. 

Het systeem wordt typisch ingezet in centrale reproduk
tie-afdelingen en copy shops vanwege zijn excellente 
beeldkwaliteit ; en op centrale plaatsen in kantoor
omgevingen vanwege de combinatie van kopieren en 
printen. Dit laatste is gegoten in een zeer gebruikers
vriendelijk bedieningsconcept. Zo is het bedienings
concept voor printen gelijk getrokken met dat van kopie
ren: de gebruiker stuurt zijn print job van zijn werkplek 
naar de copier-printer, loopt er naar toe, selecteert zijn 
job ter plekke en kan dan aile instellingen doen alsware 
het een kopieerjob (denk aan dubbelzijdig, nieten, boek
jes vouwen, etc .). Zo is er ook voor gezorgd dat een zeer 
brede range van kopieer-orginelen met een (I) druk op 
de (groene) knop kwalitatief goed gekopieerd worden , 
zonder dat de foto 's zwart worden of er een vieze zwarte 
achtergrond op de kopie komt. Dit zijn allemaal voor
beelden van de bijzondere aandacht die Oce geeft aan het 
gemak voor en de behoeftes van de gebruiker. 

Bijzondere aandacht verdient de image processing, die 
voorgenoemde beeldkwaliteit en gebruikersgemak reali
seert. We praten hier over een 20-tal ASIC's, waar Oce 
de algorithmiek voor ontworpen heeft en de ontwerpen 
tot op VHDl nivo. ASIC layout en produktie samen met 
een partner. De timing problematiek van embedded 
systems komt hier op en top naar voren. 

Een ander noemenswaardig probleemgebied in dit sys
teem is de systeem-besturing. Aile elementen (scanner, 
imageprocessing-modules, netwerk-access, printer) moe
ten afzonderlijk bestuurd worden , maar ook samenhan
gend in het totaal-systeem; hierbij bedenkend dat er met 
hoge produktiviteit grote images door het systeem rond
gesleept moeten worden . 
Bovendien nodigt een systeem, waarin met digitale ima
ges gewerkt wordt uit, om steeds maar meer en nieuwe 
functionaliteit te vragen; voorbeelden hiervan zijn multi
ple-up (2 ,4,8 logische pagina's op I fysieke pagina), 
overlay (formulieren, stem pels over de pagina's heen), 
automatische verschuiving van kantlijnen en rotatie (om 
er naderhand op de juiste manier boekjes van te kunnen 
maken), etc . 
AI deze funktionaliteit is in dit produkt op het embedded 
besturingsplatform ge'implementeerd; met zijn voor- en 

nadelen! 

5. Volgende generatie 
In de volgende generatie produkten zullen twee aspecten 
een belangrijke rol spelen . Enerzijds het verschuiven van 
dedicated implementaties naar meer general purpose; 
anderzijds het verder openen van het systeem naar docu
ment management en informatie logistieklworkflow func

tionaliteit. 

De beweging naar general purpose manifesteert zich als 
voigt: 
- real-time besturingsplatform naar bijvoorbeeld 

Windows-CE 
- imageprocessing in ASICS naar digitale signaal 

processoren 
- gebruikers functionaliteit van embedded platform naar 

general purpose platform 
- scanner, opslag, netwerkcommunicatie, printer meer 

modulair ontkoppeld, waardoor quality-of-service 
aspecten zeer belangrijk zijn 

Het verder openen van het systeem richting document 
management en informatie logistiek betekent dat de 
systeemscope hiermee vee I groter wordt. Naast scanning 
en printing wordt archivering, document beheer en access, 
workflow functionaliteit, groupware, multi-media docu
menten , etc . belangrijk. Dit betekent automatisch dat Oce 
zich druk moet maken over de complete infrastructuur 
van de klant ; en wei inclusief de spullen van derden, die 
de klant of Oce hierin mee wil nemen. 
Ook betekent het dat andere implementatie-technolo
gieen belangrijk worden . Denk hierbij aan (embedded) 
JAVA, internet-technologie, etc . 

6. Toekomst & conclusies 
In deze toekomstige complexe systemen zal architectuur 
een centrale rol spelen . 
Denk hierbij aan verschillende dimensies : 
- Oce produkt-componenten binnen Oce systeem-op

lossing binnen Klant omgeving. 
- Architectuur (Iogische opbouw) in relatie tot 

gebruikersconcepten (funktionaliteit) en technologie 
(implementatie). 

- Technische implementatie-architectuur van software 
plus hardware. 

En dan te weten dat dit yak bijna niet te leren is en de 
uitvoering ervan derhalve een uitdaging is. 
En dat Oce embedded systems in de toekomst highly open 
zijn . 
En dat het gaat om de juiste balans tussen technische com
plexiteit en gebruikswaarde. 
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Samenvatting 

Systeemniveau ontwerp zal een dominant onderzoekthema worden in de komende decade. Er zullen steeds 
meer zeer complexe systemen compleet gelntegreerd worden in een chip. De hoge mate van integratie en het 
Iage stroomverbruik maakt de toepassing van informatieverwerkende embedded systemen in een zeer breed 
scala van (mobieIe) produkten mogelijk. De ontwikkeling en de toepassing van geschikte ontwerpgereedschappen 
blijft achter ten opzichte van de complexiteitsgroei van (ge'integreerde) systemen. Er is grote behoefte aan 
methoden die het simultaan ontwerpen van complexe hardware, software en communicatiestrukturen onder
steunen. Methoden die executeerbare modellen op systeemniveau opleveren moeten ons in staat gaan stellen 
om complexiteit te beheersen en systemen zo te ontwerpen dat ze de juiste eigenschappen krijgen. Voor het 
ontwerp van software zijn objectgeorienteerde technieken reeds sterk in opkomst. Er is nu sterke behoefte aan 
een meer integrale benadering voor hardware/software co-specificatie en 'co-design'. Er zijn echter veel 
fundamentele problemen op te lossen. Het huidige onder~oek richt zich o.a. op expressieve forrnalismen voor 
het beschrijven van gedrag, struktuur en eigenschappen op systeemniveau. De methode SHE (Softwarel 
Hardware Engineering) gebaseerd op de forrnele taal POOSL (parallel Object-Oriented Specification Language) 
is het resultaat van dergelijk onderzoek. De methode levert een pad van informele systeemniveau specificatie 
naar een unificerend model dat het evalueren van systeemeigenschappen m.b.v. simulatie en automatische 
verificatie mogelijk maakt. 

1. Inleiding 
Systeemniveaugerichte ontwerpbenaderingen worden 
van cruciaal belang voor het succesvol ontwikkelen 
van hardware en software in toekomstige industriele 
systemen en consumenten produkten. De toepassing 
van meerdere 'embedded processor cores' in zowel 
industriele als consumentenprodukten is reeds een rea
liteit. Deze produkten kunnen gekarakteriseerd wor
den als 'real-time', gedistribueerde, parallelle, reac
tieve systemen. Deze karakteristieken maken het ont
werpen zeer gecompliceerd. De voortschrijdende in
tegratie naar gehele systemen op een enkele chip con
fronteert ons met de opstapeling van aIle problemen 
van systeemontwerp op die van VLSI-ontwerp zeif. 

In het verleden waren applicatiespecifieke gelnte
greerde circuits slechts subsystemen i.p.v. complete 
systemen. De eisen werden geformuleerd wanneer 
het specificatie- en ontwerpproces al vorderde, zodat 
at veel inforrnatie beschikbaar was over functionali
teit en inbedding. Het on twerp van een 'systeem op 
een chip' is relatief riskant omdat een meer recht
streekse stap gemaakt moet worden van specificatie 

naar implementatie. Weliswaar zal een grotere flexibi
liteit geboden worden, doordat herconfigureerbare 
software, hardware en schakelmatrices het mogelijk 
maken bepaalde klassen van specificatiefouten te her
stellen, maar door de zeer grote complexiteit zal het 
onvermijdelijk worden om VLSI-ontwerp te sturen 
vanuit meer formele specificatiemethoden, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van abstracte systeem
modellen. Deze maken het mogelijk conceptuele op
lossingen te evalueren en systeemeigenschappen te 
onderzoeken voor de implementatiefase aanvangt. 

Zowel systeemontwerp als 'printed circuit board' -ont
werp migreren naar chipontwerp. Daardoor wordt de 
specificatie van een systeemontwerp voor een chip 
belnvloed door een grotere diversiteit van criteria dan 
tot dusver gebruikelijk was. De huidige benaderingen 
van systeemontwerp op het niveau van 'hardwarel 
software co-design' moeten uitgebreid worden naar 
een meer multidisciplinaire benadering. Het succes van 
een produkt hangt namelijk af van de mate waarin 
men in staat is om de juiste eigenschappen en func
ties te definieren voor het juiste marktsegment. 
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Op het ogenblik wordt het ontwerpen op systeem
niveau niet goed ondersteund in de industrie [1]. Dit 
bemoeilijkt verificatie en validatie van functionaIiteit 
en andere systeemeigenschappen. Deze publicatie rap
porteert over diverse aspecten van het ontwerp van 
een nieuwe systeemniveau specificatie- en ontwerp
methode. Daarbij wordt echter speciaal aandacht ge
geven aan algemene methodologische aspecten. Pa
ragraaf2 beschrijft het belang van formele semantiek 
voor een systeemniveau methodologie. Paragraaf 3 
beschrijft activiteiten en ontwerpfasen in relatie tot 
menselijke communicatie. Paragraaf 4 schetst een 
conceptuele benadering voor methode-ontwerp. Pa
ragraaf 5 presenteert een kort overzicht van de 
systeemniveau specificatie- en ontwerpmethode Soft
warelHardware Engineering (SHE), en de onderlig
gende formele object-georienteerde specificatietaal 
(POOSL). Paragraaf 6 vat onze benadering voor me
thode-ontwerp samen en identificeert belangrijke 
onderzoeksvelden voor systeemniveau methodologie. 

2. Methode ontwerp 

Er zijn diverse benaderingen om de kloof te over
bruggen tussen specificatie enerzijds en (sub )systeem
ontwerp en -implementatie anderzijds. Veel object
georienteerde software-analysemethoden zijn ontwik
keld naar de eisen van de programmeur. De omge
keerde manier is een methode te ontwerpen die geba
seerd is op de eisen voor analyse, gevolgd door het 
ontwikkelen van een (automatische) afbeelding van 
specificatie naar implementatie. Deze benadering geeft 
meer flexibiliteit voor verschillende vormen van 
implementaties. Flexibiliteit mag niet gebaseerd zijn 
op een gebrek aan formaliteit. Helaas is flexibiliteit in 
analysemethoden deels gebaseerd op een informeel 
gedefinieerde semantiek. Flexibele menselijke inter
pretatie wordt gebruikt om het gat te dichten tussen 
specificatie en synthese. Dit is niet de manier om voor
spelbare en herhaalbare resultaten te produceren van
uit systeemniveaubeschri jvingen. Formaliteit is nodig 
om systeemniveau specificaties in de vorm van 
executeerbare modellen te leveren. Het toepassen van 
een beschrijvingstaal, die gebaseerd is op een formele 
mathematische semantiek (operationele semantiek), 
is een veilige manier om executeerbare modellen te 
maken. Zo'n semantiek is tevens een goede basis voor 
de ontwikkeling van gereedschappen, zoals compilers 
en simulatoren. 

De SHE methode is het resultaat van onderzoek naar 
concepten voor systeemniveau co-specificatie en -ont
werp. Het onderzoek naar passende concepten [2] 
moet beschouwd worden als lange termijn onderzoek 
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dat nodig is naast de ontwikkeling van benaderingen 
die geImplementeerd zijn in commercieel beschikbare 
standaarden en gereedschappen [3], [4]. 
De kern van de SHE methode is de specificatietaal 
POOSL die gebaseerd is op een formele mathema
tische semantiek. Het 'bouwen' van een methode en 
een taal is niet triviaal. Er zijn orthogonale concepten 
die vrijelijk gecombineerd kunnen worden. Er zijn 
echter ook veel strijdige en onderling afhankelijke con
cepten. Dit wordt pas duidelijk door het inzicht dat 
ontstaat bij het maken van een formele semantiek. 
Verwarring over verschillen tussen bestaande metho
den worden veroorzaakt door de gelijkenis van grafi
sche notaties en taalconstructies, en het gebrek aan 
begrip van de cruciale verschillen in de semantiek van 
de onderliggende concepten. 

Aile concepten zoals 'real-time', parallellisme, com
municatie, 'sharing', 'hiding', etcetera, kunnen pas 
gedefinieerd worden na grondige verkenning van al
ternatieve interpretaties. Een selectie van passende 
concepten levert compositionele en expressieve taal
primitieven op. Onderzoek van aile mogelijke combi
naties van primitieven in betekenisvolle gedrags
beschrijvingen is nodig om dit te bereiken. 

Naast de uitdaging van de constructie van een 
systeemniveaubeschrijvingstaal, moet een vertaling van 
systeemniveaubeschrijvingstaal naar synthese-gereed
schappen en verificatiegereedschappen gerealiseerd 
worden. De maakbaarheid van deze vertaling wordt 
sterk bepaald door de semantiek van de gekozen con
cepten en primitieven aan de in- en uitgang van het 
vertaalproces. Voor synthese wordt een directe auto
matische afbeelding geprefereerd. Voor verificatie is 
het nodig dat adequate abstracties gemaakt kunnen 
worden van de modellen. 

3. Systeemniveau analyse 

Op systeemniveau specificeren is de combinatie van 
systeemniveau-architectuurontwerp, inventarisatie van 
systeemeisen en functionele specificatie. Ontwerpen 
en specificeren kunnen niet gescheiden worden [2]. 
Verder omvat de specificatie van een complex sys
teem zowel de beschrijving van het systeem als van 
de omgeving. In de praktijk is het onmogelijk om de 
functionaliteit van een complex systeem te definieren 
zonder een model te maken. Zo'n model bevat infor
matie over objecten, over informatie die verwerkt 
moet worden, over diverse vormen van communica
tie, over iogische, fysische en verbindingsstruktuur, 
volgorde van activiteiten en veel andere eigenschap
pen zoafs 'real-time' en prestatie-eisen. Een model is 
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een gereedschap om complexiteit te beheersen voor 
individuele ontwerpers en om multidisciplinaire dis
cussies mogeJijk te maken. 
Een systeemniveaumodel moet compleet gemaakt 
kunnen worden. De eis die daaruit voIgt is dat aIle 
relevante systeemeigenschappen gemodelleerd kun
nen worden m.b.v. het gekozen formalisme. Er is nog 
een lange weg te gaan voordat voldoende systeem
eigenschappen gemodelleerd kunnen worden. Voor
lopig blijft de rol van de mens dominerend. 'First time 
right' ontwerp vraagt daarom verdere verbetering van 
de mogeIijkheden voor validatie en verificatie. 

Het blijft moeilijk om grip te krijgen op de rol van de 
menseHjke communicatie. Misverstanden tussen di
verse disciplines die ontstaan door verschillende in
terpretaties moeten weggenomen worden. Formele 
semantiek legt interpretaties vast en onthult inconsis
tenties reeds gedurende de ontwikkeling van taal en 
methode. 

Wij stell en voor om een specificatie- en ontwerpproces 
in fasen in te delen. In de eerste fase (voorbereidings
fase) wordt vanuit een produktidee de volgende in
formatie verzameld en vastgelegd: 
I. doelbeschrijving; 
2. lijst van eisen; 
3. voorafbepaalde technologiekeuzen en topologische 

eisen. 

Het abstractieniveau van deze informatie moet zo ge
kozen worden dat een beslissing genomen kan wor
den over het investeren in een tweede fase. 

In de tweede fase wordt een essentieel systeemmodel 
(essential model) gecreeerd met behulp van een me
thode die het specificatieproces stuurt en ondersteunt. 
Zo'n model integreert het on twerp van architectuur
struktuur, domeinanalyse, functionele analyse, en de 
specificatie van systeemniveau-eigenschappen. Dit 
model moet abstract genoeg zijn om communicatie 
mogelijk te maken met een brede verscheidenheid aan 
experts, gebruikers, etcetera. Het belangrijkste doel 
van deze fase is het selecteren van een geschikte 
systeemniveau-oplossing (conceptuele oplossing) voor 
het systeemontwerp. 

De derde fase behelst het uitbreiden van het essen
tiele systeemmodel op basis van beslissingen over 
implementatietechnologie tot een zogenaamd 'extended 
model' . Het model wordt uitgebreid met objecten die 
aanvullend gedrag realiseren (bv. gedrag van interface
technologie, communicatieprotocollen, etcetera). Het 
uitgebreide model is bedoeld voor communicatie tus-

sen ontwerpers onderling. Het belangrijkste doel is 
het voorbereiden van het eigenlijke ontwerp van soft
ware en hardware (de vierde fase) , De SHE methode 
ondersteunt de ontwikkeling van een 'essential mo
del' en een 'extended model'. 

Een grondige ('rigorous') verificatie en validatie van 
een systeemspecificatie vereist executeerbare model
len. Zowel het essentiele model als het uitgebreide 
model wordt gemaakt m.b.v. een aantal iteraties. Ie
der model wordt eerst zo compleet mogelijk gemaakt. 
Vervolgens moeten gewenste systeemeigenschappen 
aan de hand van het model geverifieerd en gevali
deerd worden. Met de resultaten wordt het model in 
opeenvolgende slagen verbeterd. Het onderzoeken van 
afzonderlijke ge'identificeerde problemen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot performance en architectuur
ontwerp, wordt het meest efficient gedaan m.b.v. ge
specialiseerde abstracte modellen. 

4. Object-georienteerde analyse 

Traditionele object-georienteerde analysemethoden 
benadrukken het opsporen van klassen en hun onder
linge relaties. Modemere methoden richten zich bo
vendien op de analyse van de interactie tussen objec
ten en op systeemstruktuur en dynamisch gedrag. 
Voorbeelden zijn ROOM [5] en UML [6]. Beide me
thoden gebruiken afzonderlijke representaties voor de 
analyse van al deze aspecten. ROOM ondersteunt de 
ontwikkeling van pseudo-parallelle softwaresystemen 
en UML ondersteunt ontwikkeling van software
systemen en 'business modelling' . 

Figuur 1. Concepten in de SHE methode. 

De SHE methode [2J richt zich op Hardware/Soft
ware co-specificatie. Hoewel SHE grafische notaties 
gebruikt die lijken op andere moderne object -georien
teerde methoden, zijn er ook belangrijke verschillen. 
SHE integreert object -georienteerde analyseconcepten, 
concepten van 'real-time', CCS gebaseerde 
communicatieconcepten, en arch itectuurconcepten (fi
guur I). 

23 



"Embedded Systems" Het optimale compromis tussen hard- en software 

De semantiek van aIle concepten is zorgvuldig gedefi
nieerd en verweven in een consistent bouwwerk van 
een forrnele mathematische semantiek. Deze seman
tiek is de basis voor POOSL en de methode. De SHE 
methode wordt gedefinieerd door drie elementen: een 
formele semantiek, een taal (POOSL) en een object
georienteerd analyse- en ontwerpraamwerk. De me
thode ondersteunt het maken van een model dat be
staat uit grafische notaties en dat de voorbereiding is 
van forrnalisering in een executeerbaar model. De for
mele semantiek achter de methode wordt hier sterk 
benadrukt vanwege haar belang voor de research en 
de ontwikkeling van de ondersteunende gereedschap
pen. Voor de gebruiker van de methode speelt de for
mele semantiek als document echter nauwelijks een 
rol. De methode is ontworpen op basis van concep
ten die zo goed mogelijk aansluiten bij de natuurlijke 
belevingswereld van hardware/software-ontwerpers. 
De betekenis van concepten moest ons inziens vooral 
aansluiten bij de intuHieve betekenis. Ook heeft 
POOSL met opzet een zeer beperkte set van primi
tieven, die echter weI een zeer grote uitdrukkings
kracht hebben. 

Objecten 

SHE onderscheidt data-objecten en proces-objecten. 
Dit onderscheid is ook aanwezig in grafische symbo
len en in de semantiek van de taal, die uiteen valt in 
primitieven voorde gedragsbeschrijving van proces
objecten en data-objecten. Zowel data-objecten als 
procesobjecten worden gedefinieerd in klassen, waar
door hergebruik van gedrag mogelijk wordt. 

Procesobjecten worden gebruikt om het gedrag van 
autonome entiteiten te modelleren. Procesobjecten 
werken asynchroon parallel ten opzichte van elkaar. 
Ze communiceren door elkaar berichten te sturen. Ook 
het intern gedrag mag bestaan uit parallelle activitei
ten. Daardoor is het mogelijk om het zenden en ont
vangen van berichten simultaan te verwerken. Be
richten worden uitgewisseld via statische kanalen tus
sen procesobjecten. Het gedrag van procesobjecten 
kan 'niet-terminerend' zijn en onderbroken (interrupt) 
of afgebroken worden (abort), 

Data-objecten representeren zowel data in proces
objecten als data in berichten. Ze kunnen gebruikt 
worden om zeer complexe datastrukturen samen te 
stellen. Het gedrag van data-objecten (operaties) wordt 
sequentieel uitgevoerd. In tegenstelling tot proces-ob
jecten, vertonen data-objecten sterke gelijkenis met 
het concept van object in Smalltalk en c++. 
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POOSL is geschikt voor het beschrijven van gedistri
bueerde reactieve systemen door de hierboven be
sproken conceptuele keuzen. POOSL hanteert paral
lellisme en 'sharing' op een goed gedefinieerde ma
nier. Ben data-object wordt nooit gezamenlijk gebruikt 
door meerdere proces-objecten. Data-objecten zijn 
opgesloten in proces-objecten. Ieder proces-object 
scherrnt zijn interne data-objecten af voor andere pro
cessen (encapsulation). WeI is het zo dat data-objec
ten gezamenlijk gebruikt kunnen worden door paral
lelle activiteiten binnen in een proces-object. Deze 
vorm van 'sharing' is veilig omdat de interne akties 
van data-objecten atomair (atomic) zijn, d.w.z. niet 
onderbroken kan worden door procesakties. 

CCS-gebaseerde communicatieconcepten 

Oorspronkelijk is POOSL ontworpen met een enkele 
CCS gebaseerde communicatiepnmltleve 
(synchronous message passing). Zowel synchronisa
tie als communicatie van twee processen wordt 
lijktijdig beschreven met zo 'n primitieve. Dit leidt tot 
eenvoudige, heldere en abstracte modellen die zeer 
geschikt zijn voor systeemniveau ontwerp. Het is ook 
geen probleem om asynchrone (gebufferde) commu
nicatie met deze primitieve te beschrijven. Recente
lijk is POOSL uitgebreid met asynchrone 'broadcast' 
communicatie. 'Interrupt' - en 'abort' -primitieven ma
ken interrupt-gedreven communicatie mogeJijk. Naast 
geschikte communicatieconcepten, werden aan CCS 
ook basisideeen ontleend voor parallelle compositie, 
selectie, kanaalabstractie (hiding) en 'renaming' . 

Architectuur-struktuur concepten 

Omdat proces-objecten aileen kunnen communice
ren via kanalen ontstaat op een natuurlijke manier 
een basis voor de beschrijving van diverse vormen 
van systeemstruktuur. Processen kunnen samenge
steld worden tot clusters die op hun beurt ook ver
bonden zijn door kanalen. Clusters worden gedefini
eerd in clusterklassen. Hun gedrag wordt compleet 
bepaald door de parallelle compositie van proces-ob
jecten en clusters (in hun binnenste). Clusters wor
den gebruikt om diverse architectuur-gerelateerde ei
genschappen van modules te modelleren. De eigen
schappen van een subsySteem worden geannoteerd 
op een cluster die haar representeert. Voorbeelden van 
dergelijke eigenschappen zijn intern parallellisme (in 
tegenstelling tot sequentieel gedrag), fysische distri
butie, en implementatiegrenzen. 
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Figuur 2. SHE activiteiten raamwerk 

Real-time 

POOSL heeft een notie van 'hard real-time', die het 
mogelijk maakt om tijdgerelateerd gedrag te beschri} 
ven en te valideren [8]. Onder de vele eisen en aspec
ten die een architectuur-struktuur beYnvloeden, heb
ben 'performance-eisen' en 'real-time-eisen' vaak 
hoge prioriteit. Met name in het on twerp van 
telecommunicatiesystemen opent dit mogelijkheden 
voor het dimensioneren van bijvoorbeeld de kanaal
struktuur en de diepte van buffers op basis van 
performance-eisen. 

5. Modelleren 
Figuur 2 toont de notaties gebruikt in de SHE me
thode en de globale ordening van de modellerings
activiteiten. 'Message Flow Diagrams', 'Object Class 
Diagrams' en 'Message Sequence Charts' lijken op 
veel toegepaste grafische representaties in andere ob
ject -georienteerde analysemethoden. Diverse details 
van grafische symbol en in SHE zijn echter afgestemd 

op de semantiek van POOSL. Dit garandeert dat de 
informatie die verzameld wordt gedurende de creatie 
van de diagrammen geformaliseerd kan worden. De 
diverse gezichtspunten (views) op een systeem, die 
geboden worden door de diverse soorten grafische 
representaties, hebben elk hun eigen toegevoegde 
waarde. Elk gezichtspunt biedt een complementaire 
abstractie van de 'complete' informatie in een modeL 
Een voorbeeld van zo'n 'view' is een 'Object Class 
Diagram'. Zo'n diagram toont objectklassen en hun 
relaties (associations). Het is een zeer abstract ge
zichtspunt dat noch informatie geeft over het aantal 
objecten dat gecreeerd wordt van elke klasse, noch 
over de samenwerkingsstruktuur van objecten. Klasse
symbolen zijn zo ontworpen dat de semantiek van de 
taalconcepten past bij deze analyseconcepten. De dia
grammen tonen procesklassen en dataklassen. Bericht
namen (message names) zijn geannoteerd in SHE 
klassesymbolen in plaats van de gebruikelijke 
'methodenamen' (namen van operaties). Oit is het 
resultaat van een complete ontkoppeling van metho-
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Figuur 3. Simulatieresultaat van een industriiile toepassing 

den (operaties) en berichten in proces-objecten. Deze 
keuze hangt samen met eisen gesteld aan systeem
niveaumodellering, zoals (oneindig gedrag, 'tail 
recursion', parallellisme, etcetera). Dit is een concreet 
voorbeeld van aspecten van het zorgvuldig samen
stellen van concepten, hetgeen het ontwerp van een 
methode zo ingewikkeld maakt. 

SHE legt veel nadruk op het zoeken van objecten en 
hun samenwerkingsgedrag. Het creeren van een func
tionele systeemspecificatie behelst onder andere het 
zoeken naar een geschikte verzameling van 'dingen' 
die een systeem concipieren. Dit zijn objecten, be
richten, operaties in objecten, clusters en 
communicatiekanalen. Kandidaten v~~r systeem
strukturen worden verkend en besproken aan de hand 
van plaatjes (Architecture Structure Diagrams), waarbij 
de methode geen beperkingen oplegt ten aanzien van 
symbolen of vormgeving. Zowel fysische en/of logi
sche distributie over subsystemen als ook verbindings
topologie worden in kaart gebracht, op basis van ei
sen die op systeemniveau bekend zijn. Resultaten 
worden geformaliseerd in 'Instance Structure 
Diagrams' (Zie Drawing window, figuur 3). Deze dia
grammen specificeren een voorgestelde systeem-
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struktuur in de vorm van clusters en proces-objecten 
verbonden door kanalen. 

Tot dusver is een kort overzicht gegeven van de be
nadering met betrekking tot systeemstruktuur en 
domeinexploratie. Figuur 3 toont een simulatieresultaat. 
Simulatie is pas mogelijk na de formalisatie van het 
gedrag van aIle klassen in een systeemmodel. Het on
dersteunende gereedschap (SHESIM) laat 'edit 
windows' (niet getoond) openen om de POOSL 
gedragsbeschrijvingen per klasse in te voeren. 

POOSL is een imperatieve taal die gemakkelijk te 
leren is vanwege haar eenvoud. Een correcte gedrags
beschrijving levert een uitvoerbaar programma op. Dit 
programma kan beschouwd worden als een eerste 
abstracte systeemniveau- 'implementatie.' Dit maakt 
het mogelijkdiverse systeemeigenschappen te valide
ren alvorens over te gaan tot een uiteindelijke gede
tailleerde implementatie. De haalbaarheid van de ve
rificatie van bepaalde eigenschappen is gerelateerd aan 
het niveau van abstractie van het model. Een uitein
deJijke (laag niveau) implementatie be vat zoveel de
tail dat diverse vormen van verificatie onmogelijk 
worden. 



Systeemniveau Ontwerp Methodologie 

'Message Flow Diagrams' (figuur 2) worden gebruikt 
om discussies te bevorderen en om de formalisatie 
van het gedrag in procesklassen voor te bereiden. Deze 
diagrammen tonen objecten en clusters (afgeronde 
rechthoeken) en de berichten die ze uitwisselen 
(geannoteerdepijlen). Diverse so orten symbolen zijn 
beschikbaar om berichten te representeren. Bijvoor
beeld symbolen voor berichten met of zonder ant
woord, interrupt berichten, etcetera. 

In de analyse worden afzonderlijke 'Message Flow 
Diagrams' gebruikt voor verschillende scenario's van 
gedrag. Scenario's maken het mogelijk diverse delen 
van een systeemgedrag separaat te tonen [7]. Dit is 
mogelijk door het verbergen van aIle kanalen en ob
jecten die niet nodig zijn voor een bepaald scenario. 
Dit maakt zeer gerichte discussies met specifieke ex
perts mogelijk gedurende de eerste informele model
leringsfase. Scenario's definieren rijtjes causaal ge
koppelde gebeurtenissen (events) en operaties. Sce
nario's spelen een rol gedurende informele specific a
tie, formalisatie, verificatie, validatie en test. Figuur 3 
toont een scenario-window. Aileen kanalen, objecten 
en berichten van gemarkeerde scenario's zijn zicht
baar. 'Message Sequence Charts' worden gebruikt om 
de volgorde en de tijd van berichten in een scenario te 
specificeren, te bekijken en te verifieren m.b.v. simu
latie (Message viewer, figuur 3). 

Het belangrijkste doel van modelleren is het verken
nen van systeemeigenschappen op een economisch 
verantwoorde wijze. Het is aan te bevelen 
'performance bottlenecks' op te sporen m.b.v. afzon
derlijke voor het doel gemaakte modellen. Deze kun
nen ontwikkeld worden als een soort intermezzo's in 
het voortschrijdende specificatie- en ontwerpproces. 
Het uiteindelijke doel van modelleren is het creeren 
van een veilig en snel pad naar implementatie (syn
these). We realiseerden daarom reeds een prototype 
vertaler van POOSL naar c++. Als oefening in de 
richting van hardware-ontwerp voerden we de model
lering en het ontwerp van een besturingssysteem uit 
tot op chip-Iayout-niveau [10]. Bij de atbeelding van 
POOSL naar VHDL werd het IDaSS gereedschap 
[11] als tussenstap gebruikt. 
Figuur 3 is ontleend aan een industrieel onderzoek 
project met Buhrs Zaandam b. v. en TNO-TPD 
(Delft). Het project richt zich op onderzoek naar de 
toepassing van systeemniveau ontwerpmethoden voor 

namelijk ook de gehele varieteit van uitdagingen van 
het specificeren en ontwerpen een complex gedistri
bueerd reactieve 'hard real-time' systeem. Dit pro
ject is nu in de implementatiefase. Het project gaf 
waardevolle terugkoppeling tijdens de ontwikkeling 
van onze concepten en gereedschappen. 

6. Conclusies en toekomstig 
onderzoek 

Deze publicatie rapporteert over een concrete me
thode voor ontwerpen op systeemniveau en beschrijft 
tevens methodologische aspecten van onderzoek naar 
ontwerpen op systeemniveau. Deze paragraaf geeft 
een overzicht van toekomstig noodzakelijk onderzoek 
(zie ook figuur 4). 

De concrete SHE methode richt zich op object-ge
orienteerde specificatie van systeemgedrag, 
systeemstruktuur en real-time eigenschappen. Me
thode en gereedschappen zijn ontwikkeld, gebaseerd 
op een formele semantiek. Beschikbare gereedschap
pen omvatten een compiler, een simulator en verta
lers naar Smalltalk en C++. Dit onderzoek richt zich 
vooral op geschikte concepten voor real-time, paral
lellisme, typering en object-orientatie. Naast onder
zoek naar systeernniveau analyse is er uitbreiding van 
onderzoek naar formele verificatie. Een gereedschap 
is beschikbaar om systeemcommunicatie te verifieren 
op basis van CCS-georienteerde abstracties. Dit pad 
kon relatief eenvoudig gerealiseerd worden door wel
overwogen conceptuele keuzen in het ontwerp van 
POOSL. Toch zal voorlopig simulatie het belangrijk
ste middel blijven voor het verkennen van het func
tionele gedrag van een model. 

rL 
( TransformaLics i 

van architccluur-
ontwerp 

de ontwikkeling van complexe industriele controllers. F iguur 4. Onderzoek 
Hoewel ons voomaamste interessegebied het raak-
vlak van telecommunicatie en informatieverwerkende 
systemen is, accepteerden we dit project. Het behelst 
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Vanwege fundamentele beperkingen aan uitputtende 
verificatie, zullen diverse verschillende benaderingen 
en gereedschappen noodzakelijk blijven. Uitputtende 
verificatie heeft de voorkeur waar dat realiseerbaar 
is. In andere gevallen moet niet uitputtende verificatie 
toegepast worden. Het zal erg moeilijk worden om 
portabele gereedschappen te ontwikkelen tenzij er een 
uniforme formele basis wordt ontwikkeld. Diverse 
vormen van verificatie zullen namelijk zeer bepaalde 
vormen van abstractie van modellen vragen. In het 
a~g~meen zal verificatie dus een collectie van gespe
clahseerde systeemmodellen vereisen. Deze kunnen 
alleen dan afgeleid worden uit een systeemmodel. in
dien de toegepaste formalismen ontworpen zijn om 
bepaalde goed gedefinieerde strategieen voor ontwerp 
en verificatie op systeemniveau te ondersteunen. 

Verificatie en validatie vereist adequate talen die 
systeemeigenschappen en parameters voor kwalifica
tie, zoals real-time temporele eigenschappen, asserties, 
invarianten, en performance-parameters, uit kunnen 
drukken. Veel onderzoek zal ook nog nodig zijn om 
de brug te kunnen sluiten tussen 'requirements 
capturing' en formalisatie van requirements. Syste
matische ontwikkeling van formele model1en en sys
tematische afleiding van formele eigenschappen en 
kwaliteitsparameters moeten aangepakt worden. Naast 
formele (niet uitputtende) verificatie en testen van 
modellen op eigenschappen, zal de schatting of bere
kening van kwaliteitsparameters aandacht vragen. 

Systeemniveau-architectuurontwerp wordt onder
steund door onderzoeksresultaten van gedrags
behoudende struktuurtransformaties [9]. Hardware
synthese zal verkend worden door systeemniveau 
modellen af te beelden op hardware-beschrijvingstalen. 
Software synthese zal verkend worden door systeem
niveau modellen af te bee1den op programmeertalen. 
Het expliciet gebruik van real-time operating syste
men om paralieIlisme te implementeren zal onderzocht 
worden naast oplossingen die niet van een expliciet 
real-time operating systeem gebruik maken. 
Onderzoeksresultaten zuBen voornamelijk gevalideerd 
worden in de toepassingsgebieden VLSI-ontwerp en 
tele-/datacommunicatie. 
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lInleiding 

Embedded systemen, de naam zegt het ai, zijn niet 
gemakkelijk waarneembaar, en zelfs hun effecten, de 
resultaten van hun operaties zijn vaak aan de recht
streekse waameming onttrokken. Het zijn de verb or
gen elementen in onze omgeving, die ervoor zorgen 
dat de wereld om ons heen blijft draaien, overeind 
wordt gehouden, niet een gevaar voor ons wordt; 
kortom een vanzelfsprekendheid geven die we ervan 
verwachten, maar allerminst van nature gegeven zijn. 

Geheel stand-alone opereren deze systemen echter 
niet, de 'embeddedness' impliceert dat ze een onder
deel zijn van een bestaande infrastructuur, soms me
chanisch, soms geheel softwarematig. Het ligt in de 
aard van embedded systemen besloten dat er geen 
interactie met een menselijke operator mogelijk is, 
doorgaans omdat ze op een lager, minder abstract en 
meer systeem-gebonden niveau opereren. Niet zel
den zijn het 'enabling systems'. Ze scheppen voor
waarden voor succesvolle functionering van systemen 
met een meer glob ale functionaliteit, die wei mense
lijke interactie toelaten, of zelfs nodig hebben. 

20ntwerp 

In dat opzicht zijn ze minder veeleisend in het ont
werp dan systemen die menselijke interactie verei
sen. Per definitie is menselijk gedrag redelijk onvoor
spelbaar. Anticipatie van mogelijk gedrag dat door toe
komstige gebruikers zal worden vertoond is slechts in 
beperkte mate mogelijk. Een extra probleem is hierbij 
dat gebruikers zelden opereren op een abstractieniveau 
dat hoort bij de applicatie waar ze mee bezig zijn. 
Gebruikers zijn mentaal met veel meer dingen bezig 
dan de op dat moment geldige bedieningselementen 
en doen dingen die in hun hoofd importantie hebben, 
en niet aileen die ze volgens de meest zorgvuldige 
specificatie zouden moeten doen. Dat is de reden 
waarom gebruikerssystemen niet succesvol met tra
ditionele software ontwikkelingsmodeUen gerealiseerd 
kunnen worden. Het cascade, of waterval model bij
voorbeeld stelt strikt sequentiele ontwerpfases voor, 
die elk slechts de onmiddellijk voorafgaande, ofvoJ
gende fase kunnen belnvloeden. Maar omdat het zo
vee I fases zijn, blijkt pas meestal op het eind, dat 

gebruikers een principieel andere interactie nodig heb
ben, maar dan is het te laat. Om zo'n geheel, of zelfs 
gedeeltelijk andere interactie te realiseren zijn dan wij
zigingen in veel eerdere fases nodig, waardoor dik
wijls alles over moet. Automatisering voor claim
behandeling van verzekeringsbedrijven zijn daar een 
goed voorbeeld van. In het algemeen probeert men 
bij verzekeringsbedrijven het aantal uitzonderingen in 
de claims te beperken, bijv. tot 3% van het totaal. Bij 
introductie van een computergestuurd systeem pas
sen lang niet aile aspecten van binnengekomen claims 
op de bestaande descriptoren, waardoor het aantal 
uitzonderingen explosieftoeneemt, tot soms meer dan 
50%. Anderszijds leiden extra mogelijkheden van dat
z,elfde systeem ertoe vaker een claim een speciale be
handeling te geven, met soortgelijke consequenties. 
Omdat het behandelen van een uitzondering vele ma
len langer duurt dan een reguliere claim, hangt vaak 
zelfs de overlevingskans van het bedrijf af van de 
aantallen uitzonderingen. 

Een oplossing voor dit probleem is de zuiver techni
sche aspecten van het ontwerp en de interface aspec
ten te laten uitvoeren door twee, separaat werkende 
teams van software-ontwikkelaars: het model van de 
'separation of concerns'. Naarmate de specificatie 
vordert, wordt de communicatie tussen teams geln
tensiveerd en is maximaal tijdens de laatste fase van 
implementatie. Een nadeel hiervan is dat de volledige 
functionaliteit meestal niet in een voldoend vroegtij
dig stadium beschikbaar is en men applicaties moet 
simuleren. In bijna alle gevallen moet men constate
ren dat afnemers, geconfronteerd met deze vorm van 
investering van programmeurs, aIleen wensen te be
talen voor de technische ontwikkeling, omdat hun 
vertrouwen in de gebruiker dan nog voldoende groot 
IS. 

Een derde vorm van ontwerp is de 'iteratieve ont
werp-evaluatie cyclus'. Deze wordt in de meeste he
dendaagse Human Factors handboeken aanbevolen, 
vindt ook daarbuiten op conferenties en in projecten 
algemene instemming en wordt speciaal als tegenhan
ger van de watervalmethode gezien (Preece, 1994; 
Newman & Lamming, \995). De methode houdt in 
dat men in een vroegtijdig stadium al werkende 
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implementaties van basisfunctionaliteit maakt en deze 
bij steeds bredere groepen van proefpersonen evalu
eert. De uitkomst van deze evaluaties wordt dan weer 
gebruikt voor verandering en verbetering van het ont
werp, welk proces wordt voortgezet tot de uiteinde
Jijke implementatie. 

Ondanks de eenstemmigheid over de gewenstheid van 
deze methode, wordt ook deze vrijwel niet, en zeker 
niet bij industriele ontwikkeling toegepast. De meest 
gebruikte argumenten hebben betrekking op de 
ontwikkelingstijd die alom te hoog wordt gevonden, 
en bovendien niet goed tevoren te specificeren is. De 
kans dat nadien het systeem onbruikbaar is, wordt op 
de koop toe genomen. Het feit dat nog steeds rond de 
30% van aile automatiseringsprojecten dit lot treft 
maakt duideJijk dat er nog aanzienlijke ruimte in de 
veelgeroemde nauwkeurige specificaties zit. 

Niets van dit alles Iijkt betrekking te hebben op 
embedded systemen, omdat de omgeving waarin 
embedded systemen moeten werken vaak uitstekend 
te specificeren is. Het waterval model voldoet hier goed 
tot uitstekend zodat er weinig aan de hand lijkt. De 
wezenlijke problemen van embedded systemen zitten 
ook niet in hun architectuur, of de nauwkeurigheid 
van hun operaties. 

Voorzover die er zijn, is het een interessante weten
schappelijke problematiek, de moeite waard om te 
exploreren. 

3 Ingebedde operaties en hun 
gevolgen 

Er zijn in feite twee aspecten van embedded syste
men die vanuit een bredere kijk problematisch zijn. 
De eerste daarvan is de 'oorzaak-gevolg keten', de 
tweede het abstractieniveau van de operaties. 

De neiging is heel menselijk om bij ren specifiek voor
val een specifieke oorzaak te zoeken. In feite is die 
drang nog sterker, men zoekt vaak voor een aantal 
gebeurtenissen een specifieke oorzaak. Het idee van 
de 'zondebok' sluit hier goed op aan. Zelden is de 
tevredenheid van de burger groter als de politie een 
reeks inbraken heeft opgelost, door cen dader te ar
resteren. Dat een gebeurtenis door een aantal oorza
ken is veroorzaakt, maakt elk van die oorzaken weer 
minder interessant. Het wordt nog minder interessant 
als die oorzaken zelf weer in een causaal verband 
staan, dus via een oorzaak-gevolg keten steeds on
verwachter, en soms steeds dramatischer consequen-
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ties hebben, hoewel de bijdragende factoren op zich 
niet belangrijk lijken. 

Dit beeld doet zich voor bij zogenaamde 'catastro
fale' gebeurtenissen, waarbij door het falen van aller
lei systemen in serie uiteindelijk steeds emstiger ge
beurtenissen optreden, die als zodanig nooit hadden 
kunnen optreden als die voorafgaande niet hadden 
gefaald. Dit is een aspect dat meespeelt in veel rarnpen
scenario's, waarbij ten behoeve van de instructieve 
waarde van de gegarandeerde werking van een aantal 
basisvoorzieningen wordt uitgegaan. In de praktijk 
blijkt dat als er een catastrofale gebeurtenis optreedt 
juist die basisvoorzieningen het laten afweten door 
soms kleine en onbetekenend schijnende voorvallen, 
maar soms ook meteen al door de primaire oorzaak. 
Het voorbeeld van het brandalaml is instructief: als er 
kortsluiting ontstaat in het brandalarm, en als gevolg 
daarvan brand uitbreekt, wordt er geen brand alarm 
gegeven. (Vaak, maar niet aItijd, zijn brand
alarmsysteem hiervoor overigens speciaal beveiligd.) 

Het belang van het abstractieniveau hangt hier ten 
nauwste mee samen. Systemen verrichten bepaalde 
operaties met een bepaald doel. Niettemin is dat doel 
niet het hoogste doe) dat er bereikt moet worden, en 
zeker in het geval van embedded systemen is dat een 
subdoel. Vit de ziekenhuispraktijk kennen we het voor
beeld van de patient die wakker gemaakt moet wor
den om zijn slaappil in te nemen, waarbij het subdoel 
het hoofddoel dreigt te overvleugelen. In meer 
practische zin: de electronische ontsteking van een 
auto zorgt voor een aangepaste timing van de ontste
king van het mengsel in de cylinderkop, maar de be
stuurder van de auto wil van A naar B. Dit besef is de 
electronische ontsteking geheel vreemd. Toch is het 
een enabling system; als het niet het subdoel uitvoerde, 
zou de bestuurder niet met de auto van A naar B 
kunnen. Het is juist dit soort hierarchische 
positioneringen van systemen die het lastig maken naar 
fouten te zoeken, en, in het geval van rampen, naar 
veroorzakende factoren. Meestal spreekt men dan ook 
van veroorzakende omstandigheden omdat de rol 
daarin van afzonderlijke subsystemen niet goed 
vaststelbaar is. 

4 Vliegtuigongevallen 

De luchtvaart is een rijke bron van van voorvallen, 
waarin de complexiteit van het luchtverkeer en de 
vliegtuigen meennalen hebben geleid tot emstige on
gevallen die nooit hadden moeten kunnen gebeuren. 
Norman (ongep. materiaal) noemt het voorbeeld van 
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een Boeing 707 van China Airlines op weg naar Los 
Angeles, waarvan de brandstoftoevoer naar de bui
tenste stuurboordmotor wegviel. De driekoppige be
manning boog zich geconcentreerd over de oplossing 
van het probleem, totdat het viermotorige toes tel in 
een duikvlucht geraakte en op geringe hoogte weer 
kon worden rechtgetrokken met emstige schade aan 
de hoofdligger van de vleugel. Bij aankomst bleek 
zelfs dat het toestel moest worden afgeschreven. Door 
het wegvallen van de stuwkracht aan de buitenste 
stuurboordmotor werd het toestel diezelfde kant 
opgeduwd, hetgeen door de automatische piloot werd 
gecompenseerd. Deze werd daardoor op de rand van 
zijn compensatievermogen gebrachten terwijl de be
manning nog koortsachtig zat na te gaan wat er toch 
met die brandstoftoevoer aan de hand was, over
schreed het gedrag van het vliegtuig de grens van de 
AP, werd instabiel en stortte neer. Niettemin had de 
bemanning blindelings op de AP vertrouwd, hetgeen 
in normale omstandigheden volledig terecht was, maar 
niet in de geldende. Zelfs in dit relatief eenvoudige 
voorbeeld is het instructief na te gaan wie van de 
menselijke actoren, inclusief die van de ontwerper 
van de AP, welke verantwoordelijkheid droeg. 

De Airbus is echter het meest dankbare voorbeeld 
waarin embedded systemen zowel oorzaak zijn van 
zijn succes, en tevens aanleiding tot de meest onver
wachte incidenten. 

Het meest spectaculair was de eerste demonstratie
vlucht van de Airbus A300 op een vliegshow te 
Mulhouse, F. Het was het eerste jumbotoestel met 
slechts twee, zeer geavanceerde motoren, en de pi
loot besloot dat te demonstreren door een landing in 
te zetten en op een ongehoord geringe hoogte een 
doors tart in te zetten en daarmee de buitengewone 
capaciteit van vliegtuig en motoren aan te tonen. Bij 
het naderen van de baan leverden beide motoren 10% 
van hun volledige vermogen, stond het landingsgestel 
uit en waren alle kleppen in de positie voor een nor
male landing. Op minder dan vijf meter boven de 
baan gaf de piloot echter vol vermogen om in een 
relatief stelle klim door te starten. Helaas zette het 
toestel relatief autonoom zijn dalende koers voort, zij 
het met een lagere daalhoek en stortte met zoals dat 
technisch heet 'a controlled landing into terrain' een 
eindje achter het eind van de baan in het bos neer. 
De geavanceerdheid van de Airbus ligt voor een groot 
gedeelte in de embedded software. Een van de meest 
opmerkelijke eigenschappen is dat op verschillende 
plaatsen aan het toestelluchtstromingen worden ge
meten, men zou kunnen zeggen turbulentiemetingen, 

waarvoor on-line met manipulatie van kleppen wordt 
gereageerd, zodat het toestel veel minder dan andere 
last heeft van turbulentie. 
In dit geval was er echter een ander systeem verant
woordelijk. Het on-board monitoring systeem houdt 
bij in welke situatie het toestel zich bevindt, en regelt 
dan automatisch de belangrijkste componenten van 
de besturing. Bij landing van de piloot leidt het sys
teem af dat het toestel gaat landen en houdt aIle beno
digde systemen in een beperkte bandbreedte van hun 
operationele bereik, optimaal voor de geldende situa
tie. Dit vermindert de belasting van de piloot aanzien
lijk. 

Bij de doorstart had de piloot weliswaar de man etten 
van beide motoren op maximale stuwkracht gezet, 
maar dat viel ruimschoots buiten de door het systeem 
gezette bandbreedte, evenals de verandering van de 
negatieve daalhoek in een positieve stijghoek. Daar
mee raakte het toes tel in overtrek en stortte, in het 
blikveld van een amateurfilmer, neer in het bos. In 
c'Onventionele omstandigheden was het optreden van 
de piloot zonder risico geweest. Evenmin had het 
embedded systeem ongelijk; het was het gelijktijdige 
optreden van beide dat het ongeval veroorzaakte. 

Een ander interessant voorbeeld is het neerschieten 
van een Iraanse Airbus door de USS Vincennes tij
dens de aanloop voor de Golfoorlog. Vliegtuigen voor
zien van radar hebben een "ingebed" IFF systeem, 
Identification Friend or Foe. Dat is in oorlogs
omstandigheden heel practisch, daarbuiten vrijwel 
nutteloos. Maar nu was het heel relevant. Omdat Air
bussen een wijd verspreidingsgebied hebben, zijn ze 
voorzien van een aantal IFF codes, waarbij de grofste 
indeling is Westers of (ex -) Warschaupact. Tijdens de 
aanvliegroute van de Airbus, overigens op de nor
male hoogte voor passagiersvliegtuigen, werd auto
matisch als antwoord op de zoekradar van twee Ame
rikaanse oorlogsbodems een IFF uitgezonden. Waar
schijnlijk tot hun schrik merkte de bemanning dat het 
het verkeerde signaal was, (misschien ook was het 
een instrument fout) en corrigeerden onrniddellijk. Bij 
het detecteren van de juiste code nam het ene oor
logsschip geen verdere actie, maar de gezagvoerder 
van de Vincennes weI. Daarbij kwam dat de vlieg
hoogte van de Airbus niet op dezelfde console kon 
worden afgelezen als op de radardetectie-apparatuur, 
hetgeen op het andere oorlogsschip weI kon (Newman 
& Lamming, 1995). De gezagvoerder redeneerde op 
grond van deze informatiedat het naderende vliegtuig 
veellager zat dan een passagiersvliegtuig en een vij
andelijk IFF signaal gat', en gaf opdracht tot het neer-
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halen van de Airbus, wat een droevig succes kon wor
den genoemd. Ook hier weer kan feitelijk geen der 
ontwerpers de blaam worden gegeven hun producten 
foutief of ontoereikend te hebben gemaakt. Wat weI 
blijkt is dat door de cumulatie van systemen 
onvoorzienbare situaties kunnen ontstaan die catastro
faal kunnen afIopen, waarin embedded systemen een 
steeds belangri jker en soms onmisbare rol in spelen. 
Een van de vroegste voorbeelden van deze catastro
fale systemen vinden we in Stanley Kubrick's film dr. 
Strangelove, or how I learned to love the bomb, 
waarin de Doomsday machine optreedt. Als er ook 
maar een nucleair wapen wordt afgevuurd op de VS, 
door welke oorzaak dan ook, treedt terstond de 
Doomsday machine in werking die de gehele aarde 
vernietigt. Aile kernwapens worden afgevuurd en weI 
van beide zijden, zodat er niets van de beschaving 
over zal blijven. 

Het idee is dat dit schrikbeeld zo ernstig is, dat nie
mand (in sound mind) het in zijn hoofd zal halen om 
uberhaupt ook maar iets in die richting te onderne
men. Dat ruikt naar garantie dat er niets zal gebeuren, 
en sterkt de hoop op zekerheid en veiligheid. Het is 
gemakkelijk te zeggen dat dit een onwaarschijnlijk 
scenario is en de Amerikaanse luchtmacht yond het 
dan ook nodig om expliciet te vermelden dat een si
tuatie als geschetst in de film niet zou kunnen voor
komen. 

4 Maatschappelijke gevolgen 

Niettemin zijn er in de tussentijd een aantal catastro
fes voorgevallen die met een soortgelijke systematiek 
beschreven kunnen worden, ook al is nooit bewust 
een Doomsday machine gecreeerd. De natuur heeft 
echter voldoende interessante alternatieven om be
hoorlijk ernstige scenario's in gang te zetten, waar
door een serieuze bezinning op complexe systemen 
noodzakelijk lijkt. 

Lang niet altijd is de natuur een boosdoener; in toene
mende mate kunnen overheden door ondoorzichtige 
bestuurslagen en automatisering groot ongemak af
roepen over de burgers tot wier welzijn zij zijn aange
steld. De verzuchting van ambtenaren dat "de com
puter een fout heeft gemaakt" is lang niet altijd van 
waarheid gespeend. In een deel der gevallen zijn men
selijke fouten, en c.g. die van ambtenaren zelf de 
hoofdoorzaak, en de computer fungeert dan als een 
gemakkelijke zondebok. In andere gevallen zijn de 
betrokkenen niet in staat, om ook via geldige com
mando's een ongewenste situatie te verhelpen. Dan is 
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er sprake van een virtueel embedded systeem, nooit 
ontworpen maar toch ontstaan. In de gedefinieerde 
omstandigheden functioneert het correct, maar de 
volledige draagwijdte van het gebruik in allerlei om
standigheden is zelden goed overzienbaar. Een van 
de meest indrukwekkende systemen op dit front is 
het project Studiefinanciering, dat weliswaar bewon
dering afdwingt om zijn omvang en daarmee samen
hangende efficientie, maar dat in de praktijk totaal 
anders moest worden gebruikt dan was geanticipeerd. 
Ook in dit systeem zaten een aantal eigenschappen 
waardoor het in het oorspronkelijk ontwerp bijna een 
embedded systeem was. 

Een eindconclusie zou dan kunnen zijn dat er niets 
mis is met embedded systemen; maar dat het gemak
kelijk voorstelbaar is dat het ernstig misgaat met het 
gebruik ervan in meer complexe systemen. In die zin 
zou autonomie van het systeem en de locus of control 
(Rotter, 1966) van de gebruiker nuttige concepten 
kunnen zijn in een bredere aanpak van embedded 
systemen. 

Literatuur 

Newman, W.M. and Lamming, M.G. (1995) 
Interactive System Design. Harlow, UK: Addison
Wesley. 

Preece, J. et al. (1994) Human-Computer Interaction. 
Harlow, UK: Addison Wesley. 

Rotter, J.B. (1966) Generalized expectancies for 
internal versus external control of reinforcement. 
Psychological Monographs, Geberal and Applied, 80, 
1-28. 



Parallelle sessies a -~~- SYSI'EMS 

Parallelle sessie 1 0.1. v. prof. ire M.P.J. Stevens 

35 



36 

"Embedded Systems" Het optimale compromis tussen hard- en software 

Drs. J.H. Obbink 

J. Henk Obbinkjoined in 1979 Philips Research Labs Eindhoven and studied 
in Utrecht and Eindhoven. 

From 1980 to 1982 he has been working in compilers and operating systems 
and systematic program design. In 1983 he has been involved in the work 
on the formal specification of large systems. Also in 1983 he has become 
the Philips Research Eindhoven Coordinater of the ESPRIT pilot project 
FAST (a Formal Approach to Software Technology). 

In 1984 he became the coordinator for the ESPRIT I project METEOR. In 
1987 he joined the CST (the Philips Centre for Software Technology) where 
he led the advanced development group until March 1989, when he became 
Technical Director of the ESPRIT II project ATMOSPHERE on system 
engineering processes, methods and environments. 

In 1993 he became head of the research team responsible for real-time 
embedded software methods in the 1ST. He is now leading a cluster called 
AME: 'Architecture Methodology and Engineering' in the 1ST. The cluster 
is involved in software architecture projects for Philips Medical Systems, 
Philips Business Communications and Digital Video Systems. 

He is chairing the International Workshops on Development and Evolution 
of Software Architectures for Product Families. His major research interests 
are composable software familiy architectures. 



Software Architecture Research for Professional Electronic Systems 

Software Architecture Research for Professional Electronic 
Systems 

Abstract of talk 

J. Henk Obbink 
Philips Research 

Prof. Holstlaan 4,5656 AA 
Eindhoven, The Netherlands 

obbink@natlab.research.philips.com 

Philips is a world wide operating electronics systems company. The systems of Philips can be roughly divided 
into two main segments. The first segment is called low volume electronics and is covered by professional 
business groups. The second segment is called high volume electronics and is addressed by consumer business 
groups. Increasingly these originally electronic systems are becoming software intensive. The required measures 
that must be undertaken by a company to cope with this shift in paradigm from pure electronic systems, 
towards software intensive systems, are twofold. The first measure deals with the software process improvement 
issues. In the past few years a lot of attention has been given to improve the software process, through so 
called SPI activities. The second measure covers the mastering and improvement of the software product 
architecture. In this talk I will present the results of employing an architectural framework to investigate and 
improve various software architectures inside the Philips Company. Examples will be taken from Broadcasting, 
Medical and Switching systems. 

37 



38 

"Embedded Systems" Het optimale compromis tussen hard- en software 

Dr. ire J. van M eerbergen 

Jef van Meerbergen recieved the Electrical Engineering degree and the Ph. 
D. degree from the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, in 1975 and 
1980 respectively. 

In 1979 he joined the Philips Research Laboratories in Eindhoven, the 
Netherlands. He was engaged in the design of MOS digital circuits, domain
specific processors and general purpose digital signal processors. This resulted 
in the SP501 0 processor family of Philips Semiconductor. 

From 1985 on he started working on application-driven high-level synthesis. 
Initially this work was targeted towards audio and telecom DSP applications. 
Later the application domain shifted towards high-throughput applications 
for which the Phideo compiler was developed which has been used by 
Philips Semiconductors for the design of Ies for high end TV sets. Ph ideo 
also received the best paper award at the 1997 ED&TC conference. 

The current interest are in system level design methods, heterogeneous 
multiprocessor systems and reconfigurable architectures. Jef van Meerbergen 
is a Philips Research Fellow and Associate Editor of 'Design Automation for 
Embedded Systems'. 



Experiences with System Level Design for Consumer rcs 

Experiences with System Level Design for Consumer ICs 

J. van Meerbergen, A. Timmer, J. Leijten, F. Harmsze, M. Strik 
Philips Research Labs Eindhoven 

meerberg@natlab.research.philips.com 

Abstract 

The continuing trend towards higher integration densities of ICs makes systems-on-a-chip possible. For well 
defined application domains 'silicon platforms' must be defined which combine efficient implementations with 
programmability. Platforms are heterogeneous reconfigurable multiprocessor architectures supporting a variety 
of communication and computation models. As a consequence designers are facing a large architecture space 
with new possibilities for new architectures. To exploit these opportunities a better understanding of system 
level architectures is necessary. A first step in this direction is to learn from design exercises. Eventually this 
may lead towards a system level design method. 

1 Introduction 

In a .18 micron process (available in 1999) a com
plete 32 bit microprocessor can be integrated on 1 
mm2• A 1 Mbit DRAM has the same size. For logic 
circuits a density of 6 M transistors per mm2 is 
possible. According to the SIA roadmap the decrease 
of feature sizes will continue for more than 10 years 
to come. At the other hand recent consumer oriented 
applications easily absorb an exponential increase in 
processing power. Multimedia applications consist of 
basic functions such as audio, video and graphics 
which are combined in a flexible way. Different types 
of wired and wireless interfaces have to be included. 
Several real-time signals must be processed in paral
lel. 

The designer has to bridge the gap between the 
applications and the technology. Large systems which 
before were implemented on a number of boards must 
now be integrated on a single chip. At first this might 
seem a nightmare to the designer, who is not only 
confronted with technical problems (such as deep sub 
micron effects influencing performance, timing and 
power issues), but also with problems such as time to 
market. At the other hand the design space becomes 
very large and it is also a challenge to make the right 
choices and to come up with a real system level de
sign method. 

Such a method does not exist today. A first step is 
based on a true understanding of system level 
problems. System level design is different from other 
design problems such as simulation, place and route 

and synthesis for which generic CAD solutions are 
studied based on well defined mathematical models. 
The problem is that system level architecting is less 
defined and more fuzzy. The goal of this paper is to 
learn from a real design experiment. 

The paper is organised as follows. In section 2 trends 
in architectures are analysed taking programmable 
general purpose architectures as a starting point. It 
will be shown that this leads to some problems. To 
solve them we need to take the application as a starting 
point to derive a system level architecture. This will 
be illustrated with an example in section 3. The example 
is a multi window TV. The problem in discussing 
examples is that other applications can be totally dif
ferent. Therefore in section 4 we discuss what can be 
learned from this experiment and what can be applied 
to other application domains as well. Finally 
conclusions are formulated. 

2 Trends in architectures 

Future systems on silicon will have large design and 
development cost. Design for integrity and robustness 
takes a significant effort because of deep submicron 
effects such as parasitic coupling between components. 
Noise effects will become relatively more important 
if the supply voltage drops. For all these reasons it is 
expected that future systems will make use of well 
characterised cores with a large part of the application 
mapped onto embedded software. Future systems will 
be software dominated and therefore the software 
point of view seems to be a good starting point. 

39 



"Embedded Systems" Het optirnale cornprornis tussen hard~ en software 

Trends in software centric general purpose CPU 
architectures are characterised by a search for higher 
levels of instruction level parallelism. First 
superpipelined architectures were introduced, followed 
by superscalar architectures. The latest trend is 
towards VLIW architectures where each PU gets an 
instruction every clockcycle. The ultimate would be 
the ultra high performance processor. The SIA 
roadmap predicts that on chip local clock speeds can 
be obtained of 1.5 GHz in 200 I up to 10 GHz in 
2012. 

Although very attractive at first sight, there are also 
some problems. First of all there is the problem of 
power dissipation. It is known that programmable 
architectures can dissipate 2 orders of magnitude more 
power than architectures which are optimized for 
power dissipation (see for example [7]). Next these 
types of load-store architectures usually have a 
memory bandwidth problem. Finally, from a 
performance point of view there is the exponential 
increase in processing power as requested by new 
applications while the performance offered by general 
purpose processors exploiting instruction level 
parallelism is saturating. This is illustrated in [8]. 

So there is a need for incorporating domain specific 
solutions in the overall architecture. Many systems 
need an external memory. For consumer applications 
there often exist the constraint of one external 
SDRAM. This leads to possible solutions as shown in 
Figure 1. 

Figure 1: A single bus architecture template with an 
embedded CPU core and coprocessors each 
implementing possibly different functions dependent 
on the application. 

This architecture exploits task level parallelism as 
opposed to instruction level parallelism. It is built 
around a single bus connected to an external SDRAM 
memory. A central host CPU processor is connected 
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to the busses via instruction and data caches. 
Furthermore there are a number of so called 
coprocessors which operate concurrently with the 
CPU. Each coprocessor is a domain specific proces
sor optimised for a particular (set of) functions. 
Therefore the architecture can be classified as 
heterogeneous. Coprocessors can have different le
vels of granularity which typically reflect the 
granularity which is present in the application. 
Coprocessors can have different levels of 
programmability ranging from programmable 
embedded DSP cores at one end of the spectrum up 
to fully hardwired accelerator units at the other end 
of the spectrum. An important advantage is that reuse 
is possible of well characterised embedded cores which 
are present in a library and which are also well 
supported from a software point of view. Coprocessors 
can have different implementation styles. For example, 
the concept allows to use embedded FPGA 
techniques. While programmable processors are 
interesting in case arithmetic has to be performed on 
wide wordlengths (e.g. 32 bits wide) FPGA is 
interesting for smaller wordlengths. A typical example 
is a Galois field operation (Figure 2). In software 10 
different (32 bit wide) operations are needed. An 
FPGA implementation only needs 3 exor gates. 

tempI = input« I 
if bit(input,7) == I 

then temp2 := 29 
else temp2 := 0 

out = tempI EX OR temp2 

infO] in[l] in[2] in[3] in[4] in[5] in[6] in[7] 

out[O] out[I] out[2] out[3]. out(4] out[5] Gut[6] Gut[7] 

Figure 2: 8 bit wide Galois field operation using 3 exor 
gates. 

Despite the advantages of this approach there still is a 
basic limitation if we look at the communication 
mechanism which is based on a central bus running a 
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standard protocol. The basic idea is that coprocessors 
communicate with each other via external SDRAM 
under control of the CPU. In the SDRAM buffers are 
allocated under cont.rol of the CPU. The CPU is 
informed when data is available and the real-time 
kernel (RTK) activates the coprocessors. The central 
bus introduces a serious bandwidth limitation. Although 
internally the bus can be made wider (there is a trend 
towards 64 and even 128 bit wide internal busses) 
there is a limitation in the number of pins. Furthermore 
communication between coprocessors, which in 
principle is internal communication, is implemented 
via SDRAM. This has a drastic impact on bandwidth 
and on power dissipation. 

Therefore a new approach is needed. What is needed 
is a true system level architecting approach taking the 
application domain as a starting point. Characteristic 
for a system is that it is composed of a complex set of 
dissimilar elements that forms an organic whole. The 
whole is greater in some sense than the sum of the 
parts. The system has properties that go beyond those 
of the parts ([6]). The key issue in system level de
sign is in the communication between the subsystems. 
Therefore we need a much wider variety of 
communication mechanisms than the one proposed 
in the previous architecture. 

3 Multiwindow TV 

3.1 Requirements analysis 

A multiwindow TV application is chosen as a driver 
to explore system level architecting. Figure 3 shows 
the different I/O channels. 

PCMCIA 

Figure 3: Interfaces of a multiwindow TV application. 

At the input side there are 2 video YUV signals, a 
graphics input and a telecom interface. An important 
characteristic is that the 2 video sources are not 
synchronized. The graphics currently is a 2D character 
based input to support teletext but in the future 3D 
pixel based graphics must also be supported. Extra 
inputs include a telecom port and a PCMCIA inter
face. This makes it possible to have access to internet 

services. At the output we have a 100 Hz display 
device. 

Tasks can have different characteristics. Typical 
examples of event driven tasks are set control, the 
modem function, user interaction, etc .. Event-driven 
tasks require a relatively low processing power and 
memory bandwidth. Hard real-time tasks have 
deadlines that must be met under all circumstances, 
for example video processing. Soft real-time tasks have 
deadlines that can be missed without compromising 
the integrity of the system ([1]). Examples are 
generation of graphics, scaling and format conversion 
of text/graphics, etc .. Real-time tasks are often 
specified in a task graph. Figure 4 shows a typical 
example. 

.. ..... 

...•• ~~.:;:.~.:~~ •••• 

Figure 4: An example of a task graph showing a basic 
application mode with two video streams and a text/ 
graphics stream. 

There are two video streams, a main stream and a 
secondary stream which is shown as a smaller PIP 
picture on the display (picture in picture). After noise 
reduction (NR) zooming and scaling of the images is 
done using horizontal and vertical sample rate 
converters (HSRC and VSRC). After merging the two 
video streams a computation intensive 100 Hz up
conversion is performed, followed by peaking 
(sharpness and color improvement) and matrix 
conversion. On top of that there is a third teletext! 
graphics window which has soft real-time constraints. 

An important remark is that figure 4 is only one 
example of a task graph. In total there are many such 
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graphs and new ones are still under definition. The 
true specification is an API at the platform layer 
listing the basic functions that must be supported. 
These functions are represented in the task graph as 
nodes. The order in which these functions appear can 
be different in the different flow graphs. The architect
ure must support 'plug and play' with those functions. 
This way a well defined form of flexibility is specified. 
A second important remark is related to quality trade
off. In case only one video stream is processed there 
is a need to switch to the highest quality. In case two 
or more streams have to be processed it is acceptable 
that the quality of each individual stream is lower. 

The total estimated processing performance is about 
tens of Gops and the total bandwidth between 
functions is tens of Gb/s which is an order of 
magnitude more than the architecture in figure 1 can 
handle. Therefore we have to keep most of the traffic 
between functions on chip. But this is not always 
possible. Synchronization between video streams 
requires buffering as large as several video fields and 
must therefore be performed via background memory. 
So the mixing functions are implemented as shown in 
figure 5. 

-
Figure 5: Mixing and synchronization of images is done 
via SDRAM memory. 

The connections to the external memory are modeled 
as extra inputs and outputs to the flow graphs. In 
other words the flow graphs are cut at the place of 
the mixing functions. Therefore the application can 
be represented as a set of decoupled subgraphs as 
shown in figure 6. The subgraphs process different 
streams which are not synchronized. Since the same 
function can occur in different subgraphs, resource 
sharing across subgraphs is needed. This requires a 
solution which provides some run-time flexibility. 

input { .......... .. ..:... .::.:... .... :: } output 
or.. .••• .... : HSRC •. ..• or 

SDRAM . ... .. . ... : . . ... .... SDRAM 

---cJ----6-O-
Figure 6: The application can be represented as a set 
of decoupled sub graphs. 
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3.2 Architecture template 

The tasks can be divided into two categories with a 
periodic and random nature respectively. Most signal 
processing tasks are periodic. This is obvious for the 
hard real-time tasks. For periodic tasks we have to 
design for throughput, for random tasks we want to 
concentrate on the latency. Since these requirements 
are different the system has been split in three 
subsystems with the arbiter and the external SDRAM 
as the third subsystem. This is shown in Figure 7. 
Soft real-time task can be modeled as periodic or as 
random tasks dependent on the circumstances. 

Since it was clear from the beginning that the 
bandwidth to the SDRAM is a critical resource spe
cial attention was paid to the interface. To maximize 
the effective bandwidth a basic access action takes 1 
bus time slot which corresponds to 16 clockcycles 
(burst of 8 and 2 banks) and fetches 512 bits. ~e 
interface runs at a local clock of 96 MHz. Appropnate 
arbitration mechanisms can be found in the literature 
([3]). The time axis is divided in bus service cycles. 
Each bus service cycle consists of N (e.g. 64) bus 
time slots. A number ofthesetimes slots (Q=<N) are 
reserved for periodic streams. As long as sufficient 
time slots are available priority is given to random 
requests. In [3] it has been shown that this algorit~m 
minimizes the latency for random requests whtle 
guaranteeing the throughput for periodic requests. The 
number Q can be changed dependent on the 
application. 

subsystem 2 

Figure 7: Traget architecture with 3 subsystems. The 
template allows any number of ADSPs .and 
coprocessors, each executing different functIOns 
dependent on the application. 

Next the other subsystems will be discussed in more 
detail (Figure 7). The random tasks are mapped on 
subsystem 2 which is a classical architecture with an 
embedded CPU similar to Figure 1. The periodic tasks 
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are mapped on subsystem 1. The basic periodic 
functions are implemented in Application Domain 
Specific Processors (ADSPs) which are 
communicating with each other via areconfigurable 
network. Typical examples of ADSPs include HSRC, 
VSRC, 100 Hz conversion, peaking, etc .. ADSPs can 
span a wide range of programmability from hardwired 
dedicated functions, over weakly programmable pro
cessors up to programmable ones, including embedded 
FPGAs (=programmability in hardware). The last 
category is especially interesting in case we want to 
add functions after the design is finished. ADSP are 
similar to so called satellite processors in [7J. In con
trast to coprocessors ADSPs operate autonomously. 

The underlying communication model is dynamic 
dataflow. Processors are isolated from the 
communication network via buffers. Processors are 
active when data is available and are blocked when 
inputbuffers are empty or outputbuffers are full. This 
way the data processing is separated from the 
communication. 

The communication makes use oflabeled data packets. 
The role of the reconfigurable network is to ensure 
the correct transmission of data packets from the 
producing to the consuming processors. The network 
is a TST network (time-space-time network, [9]) 
controlled by the task graph which is loaded in the 
controller. The controller can guarantee communication 
bandwidth between inputs and outputs of the network. 
More details can be found in [5]. 

Another important component is the datapump. It ta
kes care of buffering and communication between 
the stream based subsystem and the SDRAM. It also 
takes care of the arbitration between periodic requests. 
Therefore it plays the role of a data cache for the 
subsystem. Memory inputs and outputs (see figure 6) 
are mapped onto this component. 

4 Discussion 
Since different applications can have different 
characteristics there will exist many different system 
level architectures. This leads to the question of what 
can be learned from actual design exercises that is 
applicable to other application domains as well. This 
generalisation phase is an important step towards a 
system level design method ([2]). In this discussion 
we also take into account the experiences with the 
design of a low cost MPEG2 encoder for consumer 

applications ([4]). Two aspects are discussed in th~s 
section. First the resulting architecture template IS 
discussed, followed by a discussion of the process of 
how we came to this architecture. 

4.1 Architecture template 

Although the content of the ADSPs and the 
coprocessors is application dependent, some 
characteristics of the template are more generally 
applicable. 

First the resulting architecture template is 
heterogeneous from different points of view. The 
ADSPs and coprocessors are implementing different 
functions at different levels of granularity. They span 
a wide range of programmability from hardwired 
solutions at one end of the spectrum, over weakly 
programmable cores to fully programmable DSP or 
CPU embedded cores. By making the right trade-off 
for each application domain solutions can be obtained 
which combine flexibility with efficiency from area or 
power dissipation point of view. Finally the resultin~ 
architecture template is also heterogeneous because It 
combines different communication principles. 

Secondly the template does not impose any restrictions 
on the implementation style and is open for reuse. 
For example, embedded FPGAs are an interesting 
option. ADSPs can be designed using synthesis tools 
such as for example Phideo. Buffers can easily be 
designed as an interface between the strict periodicity 
as required by Phideo [1 OJ and the dynamic stream 
model of the template. The only extension is that it 
must be possible to hold the processor to implement 
the data driven concept. The same holds for importing 
existing blocks from other designs. 

4.2 Process of architecting 

In the process of architecting a number of heuristics 
were applied which are generally applicable. In system 
level design it is important to identify bottlenecks as 
soon as possible. In this example the bottleneck is the 
throughput for internal communication between ADSP 
processors as well as for external communication bet
ween ADSPs and the SDRAM. This has lead to a 
hierarchical approach to the memory architecture. 
At the top level we have the SDRAM, at the subsystem 
level we have the datapump and at the level of the 
ADSP processors we use local Fifo buffers. The same 
hierarchy is reflected in the arbitration scheme. At the 
top level we arbitrate between periodic and random 
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request coming from different subsystems. The 
datapump arbitrates between periodic request and at 
the level of the ADSP processors we arbitrate bet
ween the different tasks belonging to different 
subgraphs. 

This hierarchical approach has lead to the definition 
of suhsystems with well defined interfaces. The 
complexity often comes from the interfaces, more in 
particular from timing aspects related to interfaces. 
Therefore these aspects should not come as an 
afterthought but should be taken into account from 
the beginning. In the example above the throughput 
was guaranteed by the architecture. Simulations were 
used to verify, for example, the latency not the 
throughput. 

The architecture also has an important impact on the 
mapping. For example in the stream oriented 
subsystem the major tasks are a time assignment for 
the TST network and the checking of constraints with 
respect to the throughput. In the context of the 
architecture these two tasks are well defined and can 
be solved easily. 

An important remark is related to programmability. 
In the example we first tried to understand what kind 
of programmability was really needed. This was made 
part of the specification which is a list of functions at 
the platform API layer. 

This form of specification is dynamic, i.e. it is changing 
during the design. The final specification is often the 
result of an interactive process with the customer. 
Future design methods have to take late spec chan
ges into account. 

5 Conclusions 

The definition of a system level architecture is impor
tant for a number of reasons. First of all, it is needed 
in order to manage system level complexity. Special 
attention must be paid to interfaces, more in particular 
to timing aspects of interfaces. Second it is needed 
for scalable solutions. In many cases a design is part 
of a whole family of designs which are planned on a 
roadmap. Furthermore a good architecture makes 
transfer easier and documentation better readable. 
Finally exercises in architecting help to understand 
what the real problems are and are therefore a first 
step towards the development of a system level de
sign method. 
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Abstract 

Aircraft are highly adaptable to accommodate the large requirement variety from the very diverse group of 
aircraft operators. Consequently the adaptability of (embedded) software is appreciated. 
In the application discussed, the safety of the aircraft depends on the correct functioning of the embedded 
software. In order not to compromise on safety, strict development procedures have to be adhered to. This is 
ensured by an independent governmental authority which certifies the embedded software as fit-for-use, i.e. 
airworthy. 
In order to remain competitive, requirement volatility is a fact of life. This volatility influences the software 
development methodology. Based on practical experience, the way the airworthiness and the requirement 
volatility influence the embedded software development is discussed. 

1. INTRODUCTION 
To fly aircraft under all (adverse) conditions, pilots 
must fully rely on the data presented to them, and on 
the correct and timely forwarding of their commands 
to the relevant aircraft subsystems. The embedded 
application connects these subsystems with the aircraft 
flight deck by means of modern digital data busses. It 
combines, controls, processes and forwards the data 
between the subsystems and the flight deck. High 
reliability of these functions is required to ensure the 
safety of the aircraft. To protect the interests of the 
general public an independent national governmental 
authority certifies the embedded application as fit-for
use i.e. airworthy. In this paper the experiences with 
the software development methods to meet these 
requirements are presented. 
The development of aircraft is a commercial venture. 
In order to meet the business opportunity a short time
to-market is essential. To comply, the various parts 
of an avionics suite need to be developed concurrently 
by several companies, while satisfying the safety and 
certifiability requirements. In our case the various 
avionics parts are developed by several companies. 

2. AIR TRANSPORT SAFETY 
REQUIREMENTS 
For safety critical software in airborne equipment the 
(DO-178B 1992) standard has been developed. The 
aim of this document is to provide guidance to both 
the software developers and the certification 
authorities. Usually acceptance of software is based 
on an agreement between the developer and the 
customer. In civil avionics an independent third party, 
the certification authority, performs the ultimate 
system acceptance by certifying the entire aircraft. It 
is only then that the constituent software is airworthy 
and can be considered ready for use in the aircraft 
concerned. (DO-178B 1992) provides a world wide 
'level playing field' for the competing industries as 
well as a world wide protection of the air traveller, 
which are important due to the international character 
of the industry. The certification authority is a national 
governmental institution which in our case delegated 
some of its technical activities to a specialised 
company. 
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2.1 Safety classification 

Based on the impact of the system failure the soft
ware failure can contribute to, the software is classified 
into 5 levels. The following is a verbatim copy of the 
(DO-178B 1992) text. (DO-178B 1992) on purpose 
refrains from quantifying the failure probability. The 
Federal Aviation Requirements/Joint Aviation 
Requirements (FAR/JAR-2S), which is applicable at 
airframe level, does quantify the failure probability in 
flight hours (i.e. actual operating hours) and this 
information has been added. 

Level A: Catastrophic failure 
Failure conditions which would prevent continued safe 
flight and landing. 
(FAR/JAR-2S) extremely improbable, < 1 x 10-9 

Level B: Hazardous/Severe-Major failure 
Failure conditions which would reduce the capability 
of the aircraft or the ability of the crew to cope with 
adverse operating conditions to the extent that there 
would be 
- a large reduction in safety margins or functional 

capabilities; 
- physical distress or higher workload such that the 

flight crew could not be relied on to perform their 
tasks accurately or completely; 

- adverse effect on occupants including serious or 
potentially fatal injuries to a small number of those 
occupants. 

(FAR/JAR-2S) extremely remote, 
I x J 0-9 < hazardous failure < 1 x 10-7 

Level C: Major failure 
Failure conditions which would reduce the capability 
of the aircraft or the ability of the crew to cope with 
adverse operating conditions to the extent that there 
would be, for example, 
- a significant reduction in safety margins or functional 

capabilities; 
a significant increase in crew workload or in 
conditions impairing crew efficiency; 

- discomfort to occupants, possibly including injuries. 
(FAR/JAR-2S) remote, 
I x 10-7 < major failure < I x 10-5 

Level D: Minor failure 
Failure conditions which would not significantly reduce 
aircraft safety and which would involve crew actions 
that are well within their capabilities. Minor failure 
conditions may include for example, 
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- a slight reduction in safety margins or functional 
capabilities; 

- a slight increase in crew workload, such as, routine 
flight plan changes, or some inconvenience to 
occupants. 

(FAR/JAR-2S) probable, minor failure> I x 10-5 

Level E: No Effect 
Failure conditions which do not affect the operational 
capability of the aircraft or increase crew workload. 
The following text will only consider the part of the 
embedded application which is classified as level A. 

2.2 Software life cycle 

(DO-178B 1992) on purpose refrains from making a 
statement about an appropriate software life cycle. 
The life cycle is described rather abstract as a number 
of processes that are categorised as follows: 
- software planning process which entails the 

production of the following documents: 
- plan for software aspects of certification. The 

main purpose of this document is to define the 
compliance of the software development 
process to (DO-I 78B 1992) for the 
certification authorities. This document contains 
many references to the project documentation 
generated as part of the life cycle model used; 

- software development plan, which defines the 
chosen software life cycle and the software 
development environment, including all tools 
used; 

- software verification plan, which defines the 
means by which the verification objectives will 
be met; 

- software configuration management plan; 
- software quality assurance plan. 

- software development processes consisting of 
- software requirement process; 
- software design process; 
- software coding process; 
- integration process. 
Each software development process has to be 
traceable, verifiable and consistent. Transition 
criteria need to be defined by the developer to 
determine whether the next software development 
process may be started. 

- integral processes which are divided into: 
- software verification process; 
- software configuration management process; 
- software quality assurance process; 
- certification liaison process. 
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The integral processes are a result of the criticality 
of the software. Consequently the integral 
processes are performed concurrently with the 
software development processes throughout the 
entire software life cycle. 

2.3 Verification 

Verification is defined as 'the evaluation of the results 
of a process to ensure correctness and consistency 
with respect to the inputs and standards to that 
process'. Verification can be accomplished by review, 
analysis, test or any combination of these 3 activities. 
Review provides a qualitative assessment of 
correctness. 

Analysis is a detailed examination of a software com
ponent. It is a repeatable process that can be supported 
by tools. (DO-178B 1992) recognises two types of 
tool: 

software development tools, which can introduce 
errors; 

- software verification tools, which can fail to detect 
errors. 

The embedded project has only developed software 
verification tools. Every tool needs to be verified 
against the Tool Operational Requirements, the 
contents of which is prescribed in (DO-l78B 1992). 
Software development tools need to be tested using 
normal and abnormal conditions. Software verification 
tools need only be tested using normal conditions. For 
software tools the same documentation and 
configuration control procedures apply as for the 
airbome software. Every software tool needs approval 
of the certification authority. 

Testing is 'the process of exercising a system or system 
components to verify that it satisfies specified 
requirements and to detect errors'. By definition the 
actual testing of deliverable software forms only part 
of the verification of the coding and integration 
processes. 

3. EXPERIENCE GAINED WITH 
SAFETY CRITICAL SOFTWARE 
DEVELOPMENT 
Usually the software development process is agreed 
between the customer and the supplier. For certifiable 
software a third party is involved, adding a stage in 
the approval process. The organisational independence 
improves the position of the assessors. In our case 

the customer had ample experience with (DO-178B 
1992) certification and decided, after approving the 
process documentation, to postpone the review with 
the certification authorities until the completion of the 
coding process. Only minor modifications were needed 
in the process documents, implying that (DO-178B 
1992) can be adhered to without prior know ledge of 
certification. 

The project team was set up consisting of 2 separate 
groups, a development group and a verification group. 
The verification group was headed by a team member 
with sufficient authority to report, at his own discretion, 
to the company management outside the project 
hierarchy. 

To ensure strict traceability from requirements to de
sign, to code and to integration a review was part of 
the development process. Experience with previous 
mission critical software development suggested 
variability of detailed system requirements, so analysis 
is used wherever possible. Part of the analysis can 
be strictly defined and subsequently implemented in 
a customised tool. Tool support reduces the costs for 
repeated analysis. The software verification tools 
performed according to expectations to reduce the 
impact (both in time and costs) of the many late 
requirements changes (fig. 2). 

The customer required use of the C programming 
language was considered a potential risk for the 
successful development of the embedded application. 
The C language contains numerous constructs that 
are unspecified, undefined or left to be defined by the 
compiler supplier (Hatton 1995). This risk was reduced 
by choosing an ANSI-C compliant compiler 
complemented by a project coding standard defining, 
amongst others, a safe subset of C. Compliance to 
this project coding standard can be checked 
automatically by customising a commercial tool. 
During verification of this tool the version manage
ment by the tool supplier turned out to be inadequate. 
The tool was already marketed world wide since 1986 
to hundreds of customers. This illustrates the rigour 
of the applied verification processes. 

4. OVERVIEW OF THE 
EMBEDDED APPLICATION 

The aircraft display subsystem is designed to operate 
in both Visual Meteorological Conditions (VMC) and 
Instrument Meteorological Conditions (IMC). Under 
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visual meteorological conditions the displays aid the 
pilot during flight, under instrument meteorological 
conditions the displays are necessary for the pilot to 
be able to fly, consequently the correct functioning of 
the displays is safety critical. The instrument 
meteorological conditions imply that a number of 
equipment items needs to be duplicated to achieve 
the required failure probability. 

When configured for instrument meteorological 
conditions the displays consist of the following 
equipment: 
- 2 avionics control display application systems, 

containing the embedded application; 
- 4 smart multifunction displays; 
- 2 instrument control panels; 
- 1 reconfiguration control unit. 
The embedded application is the interface between 
the on-board sensors and the displays (fig. 1). The 
sensors and some aircraft subsystems send flight pa
rameters via digital busses to the embedded application, 
which validates the parameters and sends them to the 
displays. A number of flight parameters is also 
computed within the embedded application itself. 

In case of failure of an equipment item or a discrepancy 
between two sensors, the reconfiguration control unit 
permits the crew to choose between different display 
configurations. When a sensor is reconfigured, it is 
logically switched-off. This illustrates how software 
and a duplicated hardware device reduce the failure 
rate to the required level. Consequently the software 
becomes safety critical. 
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During normal operation the embedded application 
processes about 100 different flight parameters, 
originating from 10 different sensors. Two proces
sors are used. The delay times within the entire 
embedded application should be guaranteed to be less 
then 30 msec with a cycle time of 20 msec for the 
main processor. Due to the many changes expected 
during the operational life of the embedded software 
50% spare processor time shall be allowed for. The 
I/O processor has a cycle time of 360 micro seconds. 
Each parameter is classified as: 

critical: loss or undetected error could lead to a 
catastrophic failure condition. Examples of critical 
parameters are the attitude parameters pitch, roll, 
and heading. 
The software that handles these parameters is 
classified as (DO-178B 1992) level A; 

- essential: loss or undetected error could lead to a 
major failure condition. An example of an essential 
parameter is the VOR (VHF Omnibearing Range 
for aircraft position determination). The software 
that handles these parameters is classified as 
levelB; 

- non-essential: loss or undetected error could lead 
to a minor failure condition. Examples of these 
parameters are the long term navigation 
parameters, like the flight plan. The software that 
handles these parameters is classified as level 0; 
no effect: loss or undetected error does not lead to 
a failure condition affecting the aircraft or the crew 
workload. An example is ground maintenance. The 
software that handles these parameters is classified 
as level E. 

Depending on the criticality of the flight parameter, 
validation is performed by the embedded application 
in four different ways: 
- coherency test: a check on correct length and parity 

of the data; 
reception test: a check on the timely arrival of the 
data; 

- sensor discrepancy test: a comparison between two 
data values produced by the two independent 
redundant sensors; 

- module discrepancy test': a comparison between the 
two parameter values produced by the same sensor; 
one value directly read by the system from the 
sensor, and one obtained from the redundant system 
via a cross-talk bus. 
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5. EXPERIENCE GAINED WITH 
SAFETY CRITICAL SOFTWARE 
DEVELOPMENT METHODS 
The definition of the embedded application software 
development method has been guided by previous 
experience with mission critical software. In spacecraft 
the software on which success of a mission depends 
is classified as mission critical. 

5.1 Previous experience 

The Attitude and Orbit Control System (AOCS) soft
ware for the Italian-Dutch Astronomical X-ray Satellite 
(SAX) (Dekker 1996) has been developed using the 
following software development method: 
- customer supplied specifications provided in plain 

English; 
- use of the (ESA PSS-05, 1991), life cycle model; 
- requirement analysis using Structured Analysis with 

Hatley and Pirbhai Real Time system extensions 
(SAlRT) (Hatley & Pirbhai 1988) supported by the 
Teamwork tool. The process- specifications are 
written in plain English, including a copy of the re 
levant requirement number(s); 

- software design using Yourdon Structured Design 
(SD) supported by the Teamwork tool. The 
module-specifications are written in pseudo code 
and include a copy of the relevant requirement 
number(s); 

- coding in the customer prescribed C-language. A 
proprietary C-coding standard was used, enhanced 
for this specific project. The coding standard 
provides a uniform coding style, improving 
readability, maintainability and modifiability. Based 
on experience in many project recommended 
constructs are provided an unwanted constructs are 
prohibited. Project enhancements include no 
recursion (to prevent unpredictable maximum 
execution times) and no dynamic memory allocation 
(to prevent unpredictable maximum memory size). 
The entire module-specification was included as 
comment in the code; 
module testing and integration testing with a self 
imposed 100% code coverage requirement. 

After validation and delivery the resulting system 
contained 1 error in 20,000 lines of non-comment 
source-code. This error was found during the SAX 
satellite integration tests plus the entire operational 
life of the satellite. The resulting error density is 0.05 
error per 1000 lines of code. This can be categorised 
as an extremely low value, refer also to (Hatton 1996), 
This error density was achieved even though the first 

delivery consisted of 16,000 lines of code and 
subsequently about 8,000 lines of code were added! 
modified resulting in a total size of 20,000 lines of 
code. 

5.2 Method used 

For the embedded application the customer prescribed 
the use of the (DOD-STD-216 7 A, 1988) life cycle 
model and the use of the C-Ianguage. Based on the 
successful SAX AOCS development the following 
elements of the SAX AOCS software development 
method are retained: 

customer supplied specifications provided in plain 
English; 

- requirements analysis using Structured Analysis! 
Real Time systems supported by the Teamwork 
tool; 
software design using structured design supported 
by the Teamwork tool; 

- use of NLR proprietary C-coding standard, with 
project specific enhancements, including the ones 
described for the SAX AGCS project. The C-coding 
standard is enforced by a static source code analysis 
tool. 

Based on the SAX-AGCS experience of a very 
substantial amount of changes during and after the 
implementation phase, even more emphasis is placed 
on tools to support the development activities. Added 
to the software development method are: 
- a mandatory 100% code coverage for software 

classified at (DO-178B 1992) level A. This code 
coverage consists of statement coverage (every 
statement executed) plus decision coverage (every 
decision executed for pass and fail) plus the modified 
condition/decision coverage (me/de), Mc!dc 
requires that for every condition in a decision, its 
effect on the outcome of the decision is 
demonstrated; 

- the use of an automated test tool to aid the 
construction and cost effective repetition of the 
functional tests and code coverage tests. Only for 
code coverage tests the source code has to be 
instrumented by the test tool; 

- execution of module tests and integration tests on 
the target system. The test tool is used to generate 
test harnesses in the C programming language, 
which can be (cross-)compiled and run on the host 
computer or the target computer. The advantage is 
that the source code can be tested without having 
the target computer available. 
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5.3 Formal methods 

Formal methods with comprehensive automated en
vironments could provide benefits in safety critical 
environments. However such automatic verification 
systems, including sufficient vendor support, are not 
yet available for real world applications. Formal 
methods can provide important evidence for 
certification. However certification must consider 
multiple sources of evidence and ultimately rests on 
informed engineering judgement and experience 
(Kopetz, 1997). (DO-178B 1992) does not consider 
formal proofs an alternative to the recommended 
methods, but allows its use for satisfying some of the 
documents objectives. 

6. COMMERCIAL REALITIES 
VERSUS SAFETY CRITICAL 
APPLICATION DEVELOPMENT 

Due to the commercially defined short time to market, 
the customer definition of the system requirements 
was performed concurrently with the software 
requirements process. The resulting analysis was 
subjected to a number of informal technical 
assessments, but no formal verification was performed. 

6.1 Co-development necessity 

The commercial nature of the aircraft development 
even resulted in concurrent updates of the system 
requirements during the design, coding and integration 
processes. Consequently the planned deployment of 
separate development and integration teams turned 
out to be infeasible. 

To aid the integration of the embedded application in 
the customer developed displays and subsequently in 
the existing aircraft, a first version of the software 
with very limited functionality was delivered. This 
version was produced based on a successive 
completion of the documented software development 
processes. However none of the formal reviews with 
the customer or the certification authority had been 
performed. The first version served its purpose well. 
A lot of feed-back was obtained, resulting in many 
changes to and clarifications of the system 
requirements. 

Due to the success in eliminating system level 
problems by the informal co-development of the first 
version of the embedded application and the displays, 
the customer requested to continue the informal 
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co-development and allocate aJl project resources to 
it. The personnel resources of both teams were 
combined, however the two separate team managers 
with their complementary responsibilities remained. 
All activities were executed for only one of the teams. 
The respective team leader ensures that the relevant 
procedures remain strictly enforced. 

6.2 Requirement volatility 

The steady rise in the number of implemented 
requirements (fig. 2) shows that from a functional 
point of view this concentrated development effort 
has been very successfuL At least 1 additional 
pre-release is expected. 

Up to date the software contains nearly all functions 
for the nominal behaviour. At the same time the 
number of requirements changes, almost all of which 
have been accommodated, equals the number of 
requirements (fig. 2). These changes relate in part to 
valuable feed-back from the user (pilot). Most 
remaining changes are caused by the co-development 
of the displays and especially the integration of the 
displays with the embedded application and the aircraft. 
This integration has been expedited considerably by 
the pre-releases. 

, 
6.3 Incremental deliveries 

The embedded application consists of 4 configuration 
items, 3 programme modules and 1 shared library 
module. By far the most requirements are 
implemented in Module C. Between the first and the 
second delivery many functions from module B were 
moved to the shared library (fig. 3) because of 
modified requirements combined with a consolidation 
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of the design of both modules. Between the second 
and third delivery the same occurred for modules A 
and B/C. 
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Between the third and the last delivery mainly 
additional requirements are implemented in module C 
with some additional module consolidation. Between 
the second and third delivery, the execution time was 
considerably reduced by optimising the software 
architecture. 

6.4 Co-development experience 

This informal co-development has only been possible 
because the documented software requirement process 
and software design process had been completed 
before the coding of the first software version started. 
The available Teamwork models also aided in 
assessing the consequences of-proposed changes. The 
drawback of the informal co-development is that a 
very considerable amount of documentation work 
remains. Based on the software size it was impossible 
to enlarge the team. Also all verification and the 
exhaustive mc/dc testing still needs to be performed. 
It is inevitable that the verification will result in a new 
version of the software, which will be submitted to 
the certification authorities. The reverse side of the 
early and successful delivery of the co-development 
versions is the risk of invalidating some already 
completed flight trials of the aircraft. 

Safety critical avionics applications require 
independent personnel to verify the coding and 
integration processes. Consequently another person 
needs intimate knowledge of each module as well as 
an up-to-date detailed design to verify the 
implementation. The commercial pressure to 

implement requirements in the next pre-release, 
combined with the labour intensive Teamwork tool to 
update the analysis and design models results in both 
models to become rapidly outdated. Consequently the 
verification can not keep up with the co-development. 

After the last pre-release delivery costly re-work 
needs to be done, which also delays the certification 
schedule. It is unclear how much of the schedule time 
gained during the co-development is lost due to the 
resulting delayed verification and certification. At least 
co-development saves re-certification effort as well 
as the generation, formal release and formal review 
of much documentation describing pre-releases. An 
important lesson learned from the informal 
co-development is to try to keep the verification 
process up with the actual implementation to comply 
with the commercial time to market. 

The many system requirement changes require a cheap 
and easily repeatable verification process. This can 
only be achieved by using strictly defined development 
methods which allow strictly defined analysis. The 
well defined analysis should be executed by automated 
tools. These tools should be sufficiently user-friendly 
and efficient to allow the analysis, design and testing 
to be updated concurrently with the code modifications 
resulting in a spiral development model. As a com
plete integrated suite of development tools is not 
commercially available, the best option is to use as 
much available tools as possible. For some simple 
unsupported (verification) tasks proprietary tools can 
be produced cost-effectively. Only the tool for checking 
compliance to the coding standard was sufficiently 
user-friendly to be used during the co-development. 

7. CONCLUSION 

To conclude: 
- for air transport the safety requirements stated in 

(DO-178B 1992) software are sufficiently clear to 
allow a first-time developer, with experience in safety 
critical software development for other application 
areas, to define, without external support, a 
compliant development process; 

- compliance with (DO-178B 1992) can be achieved 
with the traditional waterfall software development 
model; 

- the commercial nature of aircraft production implies 
that the various aircraft subsystems need to be 
co-developed in order to achieve the commercial 
determined time to market. In this environment the 
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spiral model is more appropriate then the waterfall 
model; 

- an integrated tool set is needed which supports this 
co-development Le. which allows when a change 
occurs to concurrently update analysis, design, code, 
integration and verification (including traceability 
information). Currently commercial available tools 
do not provide this capability; 
to minimise the effort of the recurring verification, 
analysis is the preferred method, supported by tools 
wherever available. For simple verification tasks 
customised tools can be developed cost-effectively; 
the commercial need to deploy all human resources 
to development has significantly reduced the 
development time as well as allowed co-development 
of the embedded application with several other 
aircraft subsystems; 
the commercially induced requirements volatility of 
the co-development results in increased use of more 
general modules. This influences certification and 
execution time. 
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Ing. J.F. T. Simons 

Frank Simons is R&D Manager Dispenser Electronics bij Schlumberger 
Retail Petroleum Systems division in Blade!. Onder zijn verantwoordelijk
heid wordt de electronica voor de benzine dispensers ontwikkeld. De disci
plines hardware, software, bekabeling, manufacturing support behoren allen 
tot het takenpakket van de dispenser electronics groep. 

Frank Simons heeft zijn diensttijd vervuld als LTZE3KMR in Den Helder in 
de functie van software engineer. Vervolgens heeft hij gedurende 2,5 jaar 
uitgebreide ervaring opgedaan in IC-ontwikkeling bij Philips, compact disc 
lab. Hij beheerde daar de IC-ontwerpsystemen en heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de chipset voor de huidige CD spelers. 

Bij Schlumberger heeft Frank uitgebreide ervaring opgedaan met project
management en leidinggeving in een multi-disciplinaire omgeving. De 
applicaties waar Frank mee werkte zijn divers: Point Of Sales, Payment 
Tenninals, forecourt controllers, fuel dispensers. Voor deze functie van R&D 
Manager is Frank technical coordinator geweest voor een Europees Shell 
Point Of Sales project. 

Ing. Simons is afgestudeerd aan de HTS in Eindhoven in 1984 in de richting 
elektrotechniek. Via cursussen en avondopleidingen heeft Frank Simons zich 
verder gespecialiseerd in real-time operating systems, datacommunicatie en 
software ontwikkeling. Ter ondersteuning van de management taken heeft 
hij een scala aan management cursussen gevolgd op technisch, commercieel 
terrein. 
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Embedded Systems in Benzine-dispensers 
Overwegingen en voorbeelden t.a.v. Embedded Systems toepassingen in 

benzinepompen 

ing. F. Simons 
Schlumberger 

1 Functionaliteit bij een benzinepomp 

Het zal eenieder verbazen wat voor een verscheiden
heid aan functionaliteit een benzinepomp herbergt: een 
standaard benzinevertanking bestaat uit afnemen slang, 
vrijgave pomp, weergeven actuele status van de 
vertanking op display, slang terugJeggen. transactie 
afwikkelen. Een complete state machine van de dis
penser zit echter ingewikkelder in elkaar. 

De standaard onderdelen van een benzinepomp zijn: 
slang, motor, pomp, kleppen, electronica met displays. 
volumemeter. Verder zijn onder ander de volgende 
opties ter beschikking: 

- Unit Price Displays 
- Integrated Payment 
- Preset functions via buttons of keypad 
- Super High Speed 
- Blenders 
- Conununication protocols (14 varianten) 
- Electronic Controlled Vapour Recovery 
- Product Indication Led's 

2 Waarom weI of niet embedded 
systems? 

De besturing van een benzinepomp is in de meeste 
gevallen compleet gerealiseerd door middel van 
embedded systems. Veelal is de electronica ontwik
keld in eigen beheer. De volgende aspecten worden 
onder andere in acht genomen bij de te maken keu
zes: 

- Kosten 
- Continuiteit 
- Serviceability 

Manufacturability 
- Size constraints 

Safety regulations 
Weight and Measures regulations 
Toepasbaarheid van ASIC technologie 

Embedded systems en kosten 

Uiteindelijk wordt natuurlijk alles gedreven door de 
kostenfactor. Wat kost een ontwikkeling, wat is de 
uiteindelijke kostprijs, hoeveel eenheden worden er 
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geproduceerd? De belangrijkste randvoorwaarde is: 
past de ontwikkeling in mijn strategie? 

Embedded systems en continui"teit 

Soms kan een embedded systeem ontwikkeld wor
den om de continuileit van een onderdeel te waarbor
gen. Bijv. bij de computerborden zijn de toe
leveranciers over het algemeen geinteresseerd in grote 
aantallen en hebben weinig behoefte om maintenance 
en support te blijven geven aan een 'ouder' type PCB. 
Bovendien garanderen de toeleveranciers over het al
gemeen wei de software compatibiliteit maar verder 
voert men ongevraagd HW wijzigingen door. Dit le
vert v~~r onze toepassing problemen op met goed
keuringen. 

Embedded systems en manufacturability, 
serviceability, size 

Embedded systemen ontwikkeld in eigen beheer kun
nen verdere voordelen hebben: de ontwikkeling kan 
m.b.t. serviceability, manufacturibility en size aange
past worden aan de specifieke toepassing van een ben
zinepomp. De compactheid van een ontwikkeling is 
erg belangrijk voor een benzinedispenser. We probe
ren nog steeds die pomp zo compact en user-friendly 
mogelijk te maken. Daarbij wordt gelet op millime
ters en met embedded systems kan over het alge
meen een ge"integreerde en compacte oplossing tot 
stand worden gebracht. 

Embedded systems en safety 

Een benzinepomp bevat zognaamde zone 0 gebie
den: gebieden met verhoogde veiligheidseisen voor 
toegepaste electronica. Deze veiligheidsnormen zijn 
vastgelegd in de Eex normen welke Europese nor
men zijn. Echter, aan welke normen een dispenser 
moet voldoen kan toch nog verschillen per land. Bijv. 
de telwerkbehuizing bij een LPG dispenser wordt in 
de meeste landen aangeduid als een zone met ver
hoogd veiligheidsrisico en dus moet de electronica 
Eexn (non-sparking) uitgevoerd worden. In Duitsland 
is er geen verschil met de normale benzine dispenser 
en gelden geen speciale eisen voor het telwerk. Er is 
maar weinig standaard electronica op de markt die 
aan de specifieke eisen van een benzinepomp vol
doen. Ontwikkeling van speciale electronica is dus 
hier een must. 

Embedded systems en ijkwezen eisen 

Behalve de eisen m.b.t. veiligheid zijn er ook de 
toelatingseisen van de ijkwezen-instanties, zoals het 
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NMI in Nederland. Tegenwoordig Europees vastgeled 
in de OIML richtlijnen maar nog steeds met belang
rijke nationale versch illen. Goedkeuringen van 
electronica bij deze instanties van nieuwe of gewij
zigde electronica kosten handen vol geld . Om dit te 
voorkomen willen we dus continu'iteit waarborgen en 
daarvoor bieden embedded systemen een oplossing. 

3 Voorbeelden: Electronic Controlled 
Vapour Recovery en Magnetic Pulser 

Zoals gezegd is de functionaliteit van de gehele benzi
nepomp gerealiseerd door middel van embedded 
systems. Twee recente ontwikkelingen worden aan
gehaald ter verduidelijking van het type embedded 
system in een benzinepomp. 

Electronic Controlled Vapour Recovery 
(ECVR) 

ECVR is een elektronisch regelsysteem om te kunnen 
voldoen aan de nieuwste milieuwetgevingen. Het is 
sinds kort verplicht om de dampen die vrijkomen bij 
een vertanking terug te voeren naar de voorraadtank. 
Dit wordt "stage two vapour recovery" genoemd. Het 
regelsysteem is beschikbaar in een 'open loop' uit
voering en bestaat uit: 
- vacuum pomp + motor 
- proportionele klep 
- electronic regulation unit 

'" 
JL 

ECVA MAIN BOARD 
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Het ECVR systeem is een eigen ontwikkeling gestart 
om kostenreductie te bewerkstelligen. Ook wordt er 
nieuwe functionaliteit toegevoegd om de klant een 
stukje meerwaarde te bieden . Kostenreductie in dit 
geval is in feite het verJeggen van een stukje marge 
van de toeleverancier naar jezelf. Als dit past in je 
productstrategie, waar je goed in wilt zijn, is dat ver
standig . Behalve het verJeggen van de marge is er 
echter ook synchronisatie met de overige electronica 
in de dispenser, bijvoorbeeld : de voeding en 'pulser 
handling' wordt geshared met de standaard benzine
pomp-electronica. 

Magnetic Pulser 

The Magnetic Pulser wordt in de benzinepompen 
gebuikt als deel van de volume-meter. Deze elektro
nische unit heeft als taak de volume-informatie van 
de volumemeter om te zetten in electronische infor
matie. Daartoe is de pulser uitgevoerd met de vol
gende onderdelen: 

- een magnetisch wiel (20 segmenten), aange
dreven door de volumemeter; 

- electronische unit met: 
- Hall sensors; 
- ASIC met digital filter, error detectie 

algorithme, backward flow counter, 
pulsegenerator. 

Natuurlijk is ook hier de beslissing voor embedded 
systems voomamelijk genomen vanwege het kosten
voordeel. Maar ook het feit dat we niet afhankeJijk 
wilden zijn van een specifieke toeleverancier speelde 
mee. Omdat we de pulser in eigen beheer ontwikkel
den, konden we meteen de nadelen van de bestaande 
pulser wegnemen m.b.t. serviceability en 
manufacturability: de pulser wordt nu volledig ge'tnte
greerd in de behuizing van de volumemeter. 

Voomame nadelen van de pulser zijn de hoge kosten 
verbonden aan de goedkeuringen: 

Behuizing: 
De pulser wordt toegepast in een zgn. gevarenzone 
(zone 0) en is daardoor in een Eexd behuizing ge
plaatst. Die Eexd behuizing is specifiek nauwkeurig 
materiaal en vergt hoge ontwikkelkosten en goed
keuringen. 

Functionaliteit: 
De functionaliteit van de pulser moet goedgekeurd 
worden door het ijkwezen. Het aantal pulsen moet 
overeenkomen met de werkelijk vertankte hoeveel
heid. Elk Europees land heeft nog steeds zijn eigen 
instituten over heel Europa en goedkeuringen kosten 
vee! geld maar ook tijd. 

Blokschema van de pulser 
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Dr. ire E.l. Sol 

Egbert-Jan Sol, born 21-08-19956 in Sneek, the Netherlands. 
PhD Technical Sciences 1983, Eindhoven University of Technology. 
Egbert-Jan Sol is Vice President Technology at Ericsson Telecommunicatie 
BV in Rijen, the Netherlands. He is responsible for the R&D division where 
the charging and intelligent network software for the Ericsson AXE telephone 
switches is being developed. 

Before joining Ericsson, Egbert-Jan worked as software manager at Philips 
Electronics and later as consultant for Origin at serveral large industrial 
companies in the area of IT-management and the usage and marketing of IP 
networking and Internet in particular. 

For the last 7 years, Egbert-Jan Sol has had a parttime professorship at the 
Eindhoven University of Technology in Technology Management. Research 
topics at the university are architectures and the management of competitive 
engineering. 

Beside winner of the university's academy award in the category best teacher 
for this experiments with lectures on the Internet in 1996, Egber-Jan Sol is 
co-founder and first chairman of the Digital City Eindhoven (http:// 
www.dse.nllejso/). 

His favourite saying is: "It's easy to make something complex, it's very 
difficult to make something simple. Only the most simple solution works, 
but what is simplicity and what is complexity? Why don't we have a formula 
for expressing a rate of complexitiy or simplicity?" With the telephone system 
being the most complex man-made system, he doesn't have much spare 
time, but the time that's left over is for his family and reading magazines on 
developments in business, new technologies and complexity theories. 
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Application of Embedded Systems: Mobile Telephony 

Dr. Ir. Egbert-Jan Sol, vice president technology, 
Ericsson Telecommunication B V, Rijen 

Mobile telephony is a fast growing market, today a 10% consumer penetration to beyond 90% within 10 years 
from now. The success of mobile telephony is not the software and digital electronics embedded in the hand
sets . It is not the radio/cordless part, but the mobility part, the network software ofHLRlVLR (Home/visitor 
Location Registers) and similar IN (intelligent network) servers. In fact due to the battery constraints the hand
sets are only thin-clients, the real embedded software is in the network servers. 

Embedded systems are often considered as (small) stand-alone devices with a build-in real-time computer. In 
mobile telephony the emphasis is on networked embedded real-time servers, much, much more difficult than 
stand-alone devices. It is a unique environment of massive, real-time systems with reliability demands of a 
downtime of less the 1 minute/year and software development process at CMM level 3, with Ericsson Rijen 
partly already at CMM Level 4. 
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Dr. lr. K. C.J. Wijbrans 

K.C..I . Wijbrans IS currently respollsible for the Research . ' ntrc MI~.~I\ ) 11 

Critic a l Systems within CMG. The objective uf this research centre is till' 
professionalisation of the soft ware engineering profession within and ()utsidL' 

CMG. It does so by supporting projects and organisations by the introduction 
of successful techniques for 'ystems development. such as inspections. formal 
methods, testing techniques. risk management. as a coherent integrated ap

proach to development. 

Formerly, he was the chief technical designer of the BOS project. a project 

implementing the decision system for the Storm Surge Barrier in the NieU\ve 

Waterweg . In this function. he is responsible for the technical design and for 

the verification and validation techniques applied durin g the realization of 
this system . He is well familiar with the application of formal methods. such 
as CSP. Z and Occam. to systems design. verification and testing. 

In the past he was responsible for the development of a license plater cognition 
system, a highly parallel system using advanced imaging concepts to rec gnize 

the license plates of vehicles at speeds up to 270 km/h. This system was 

field-tested successfully at the A2 near Ei ndhoven. 

K.C,J. Wijbrans obtained his MSc in Electrical Engineering from the University 
on'wente in 1988. After that, he completed his PhD thesis on the application 
of structured software engineering methods and parallel processing to control 

systems. He received his PhD in april 1993. 

His current interests are in software processes and software quality manage

ment, formal methods and both structured and objectporiented techniques 

for the development of missionpcritical and safetypcritical systems, 
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K.C.J. Wijbrans, F. Buve, w. Geurts 
CMG Den Haag BV, Division Advanced Technology, 
P.O. box 187, 2501 CD Den Haag, The Netherlands 

e-mail: Klaas.Wijbrans@cmg.nl 

Abstract 

These lecture notes describe the experiences that have been obtained with Mission Critical Systems development 
in the BOS project. The BOS project implements the decision system for the autonomous operation of the 
storm surge barrier in the Nieuwe Waterweg. CMG Den Haag BV designs, implements and installs this 
system. 
The BOS (an acronym for its Dutch name 'Beslis & Ondersteunend Systeem') is a Decision and Support 
System. This system is designed to autonomously operate the storm surge barrier in the Nieuwe Waterweg. 
Human intervention is not allowed; not in the decision to close the barrier, nor in the closing operation itself. 
The reason for this is the extreme reliability that is demanded of the system. Dikes in the Netherlands have to 
have a failure rate of less than one flooding every 10,000 years. The artificial barrier, which is built to avoid 
the massive building of dikes in the urban areas of Rotterdam and Dordrecht, must fulfil this same failure rate. 
Because of the extremely low failure rates that are demanded from the BOS, care must be taken in its design 
and implementation. Instead from the common focus on functionality only, as seen with administrative systems, 
an integrated approach to the engineering of the whole system is needed. This integrated approach is based on 
the application of risk management at the overall project level, combined with several architectural, organizational 
and engineering techniques within the project itself. Currently, the base system has been delivered and has 
been running for several months. This paper summarizes the experiences that were obtained with the application 
of this approach during the whole project. 

1 Introduction 

The Netherlands are located in a low delta by the sea, 
into which important rivers such as the Rhine and 
U ssel flow. The history of our country has been shaped 
by the struggle against the sea. The great flood disaster 
of 1953 in Zeeland was a rude shock to the 
Netherlands, demonstrating yet again that the coun
try was not safe. It was shortly after this flood disaster 
that the Delta Plan was drafted, with measures to 
prevent such calamities from occurring in the future. 
Open sea arms in the delta were to be closed off with 
dams and dikes along the shipping routes from the 
Westerschelde and the new Waterway were to be 
reinforced. With the completion of the Oosterschelde
dam in 1986, Zeeland was safe. In Zuid-Holland there 
was enough work stil1 to be done. 

At first dike reinforcements along the New Waterway 
progressed smoothly. Then, in the seventies, people 
started protesting the raising of the dikes in urban 

areas. Historical buildings, including characteristic dike 
houses faced demolition in numerous places. New 
calculations made in the eighties revealed that even 
more drastic, costly dike reinforcements were needed. 
It was than that the idea of a moving storm surge 
barrier revived. 

Therefore, a government committee investigated the 
feasibility of building a storm surge barrier in the 
Nieuwe Waterweg. Dutch building contractors were 
then asked to submit a design for a storm surge barrier. 
One of the six designs submitted was selected: the 
moving 'sector gates barrier' designed by the 
Bouwkombinatie Maeslant Kering (BMK). The barrier 
designed by BMK consists of two hollow semi-circular 
retaining walls, connected by means of steel arms to 
a pivotal point on both banks. A major advantage to 
this design was the fact that maintenance was easy to 
carry out, as under normal conditions, the gates would 
be in the banks. 
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The most stringent requirement on the storm surge 
barrier is the requirement that the barrier should protect 
the country side as well as a dike would. Dikes in the 
Netherlands are designed to have a failure rate ofless 
than one flooding every ten thousand years. Extensive 
reliability modeling and reliability calculations are 
performed for each dike, to ensure that it fulfils this 
maximal failure rate. The storm surge barrier must 
fulfil this same failure rate. After modeling the 
occurrences of storms in combination with the tidal 
motions, it was concluded that the barrier normally 
would have to close once in every ten years. This 
means that the failure probability of the whole barrier, 
including the decision to close it, should be less than 
one in a thousand. However, the barrier as a whole 
has a much more complex internal structure than a 
dike, so an extensive modeling and reliability 
computation process was started. In these 
computations, the maximum failure rates were 
allocated. After allocation it was concluded that the 
maximum failure rate of the decision making process 
should be less than 1 in 100,000. 

With this in mind, prof. Wagenaar of the University 
of Leiden (a leading Dutch psychologist), was 
consulted. The results were: 

Normally, humans have a failure probability of 
] 0-3• 

Highly-trained professionals are able to achieve a 
failure rate of 10-4. 

Given the complex procedures that have to be 
followed before and when closing the barrier (when 
aimed at humans, the procedure handbook would 
cover several volumes for the decision making process 
alone), and the infrequent closing operations making 
it impossible for the operators to gain practical 
experience, the decision was taken to automate the 
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whole decision making and closing process. To this 
end, the BOS (Beslis & Ondersteunend Systeem) was 
introduced. 

2 Description of the BOS 

BOS is the core of the operation of the storm surge 
barrier in the Nieuwe Waterweg. Furthermore, it is 
also responsible for another barrier in this area, the 
Hartelkering, and a water-lock, the Hartelsluis. As a 
system, it has several tasks, of which the two main 
tasks are: 

Continuously monitoring the current weather and 
water situation, and predict flood hazards. 
When such a hazard is detected, performing the 
different steps of the decision taking procedure. 

In fact, the BOS is a virtual machine, automating the 
interpretation of the procedure handbook that is 
crafted by Rijkswaterstaat. The core of the BOS thus 
consists of an interpreter for a specific script language. 

Furthermore, it is especially important to obtain all 
measurement information that is needed to predict 
flood hazards. This information is obtained from 
various measurement networks in the Netherlands. 
These are specific computer networks, connecting 
several types of sensors (water level, wind speed, wind 
direction) to central information servers and 
connecting the information servers to clients of this 
information. BOS is such a client. 

Also, several physical variables in the direct environ
ment of the barrier have to be monitored. As these 
have to be monitored at a much higher frequency and 
with a lower failure rate than the other information, 
these sensors are connected directly to the BOS. 
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The PLC systems controlling the barrier(s) also are 
an interface with the BOS system. If this link breaks 
down, barrier operation will be impossible. Therefore, 
these interfaces are a critical part of the total system. 
Finally, BOS provides an active operator interface. It 
does not only provide information to the user, but will 
call the operator semaphone when a hazardous 
situation is detected. During an alarm situation, no 
user input is required, but the operators and 
maintenance personnel of the BOS, the PLC systems 
and the barrier should be available at this time. 

Characteristic for this system is that it has essentially 
two modes of operation, in which the reliability of 
different components is of importance. The proce
dure script activates these two modes. In the normal 
operation, the prediction of a potential flooding is the 
most critical part of the system, meaning that collection 
of measurement data must be reliable. When it is 
decided to close the barrier, the local water level 
sensors and the interfaces to the actual PLC systems 
become critical. 

Especially important during the closing of the barrier 
is a natural phenomenon that can occur in the Nieuwe 
Waterweg. This phenomenon is called a seiche. It 
can be visualized as a kind of standing wave occurring 
in the Nieuwe Waterweg when it is closed. This stan
ding wave has a period of 20 minutes to several hours, 
which is short on the time scale of the barrier operation 
itself (sinking the barrier takes half an hour, the whole 
process takes several hours). Because of these seiches, 
the barrier may be severely damaged when the water 
level on the inside is higher than the water level at the 
outside. The resulting force will just pull the arm out 
of the bearing. 

The fast and unpredictable nature of these seiches, 
makes human intervention not possible. Therefore, 
the BOS must prevent this negative pressure. As a 
result, the demands for not floating the barrier are the 
most stringent. This results in the requirements of 

1: 

3 The challenge 
This leads directly up to the challenge: building a com
puter system that is so reliable that the barrier does 
not remain open unjustly during gails and high water 
more often than once every 100,000 years, or 
alternatively does not open in time afterwards. This 
reliability requirement is very difficult to attain: in PC 
software, for example, a failure occurs every day. 
BOS must be 36 million times more reliable. 

This reliability cannot be shown by tests anymore; it 
would take at least 2,000 years. In this respect BOS 
belongs to the same category as for instance nuclear 
power stations and the space shuttle. 

Conventional approaches to building these systems 
cannot manage this. These approaches, which often 
were derived from the problems stemming from busi
ness information systems, take the view that the 
development process must start with the functionality 
of the system only. This is called the 'essential mo
del' [YOURDON89]. Other aspects, like interfaces 
and especially quality factors are ignored until later 
implementation stages. This can be visualized as below. 

Specification baseline 

functionality 

inter-operability 
usability 

safety 
reliability 
maintainability 
perfonnance 
flexibility 

In this approach, most of the attention focuses on the 
identification and design of the functionality itself. In 
practical systems, approximately 80% of the resulting 
code will deal with robustness and error handling. 
These aspects are not considered in the requirements 
and design stages. Furthermore, functionality rapidly 
deteriorates. An industry average shows that the 
required functionality of a system changes 
approximately 1-2% per month [JONES97]. For a 
first of its kind system like BOS it is reasonable to 
assume that these changes will be at the high end of 
this scale. With the foreseen project duration of over 
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2 years, this means that 50% of the functionality 
identified at the start of the project will be removed, 
changed or replaced. It is thus much more sensible to 
focus on flexibility (the ability to deal with changes in 
functionality). 

System and software quality thus are not clear from 
the start and cannot be obtained easily. Instead, it is 
necessary to define the quality in terms of desired 
quality factors. Examples of such definitions of quality 
factors can be found in [IS09216] and 
[DEUTSCH88]. The most crucial factors for the BOS 
system are: 

Reliability, because of the low failure probability 
that is allowed. 
Safety, i.e., ifthe system fails, the results must be 
predictable and acceptable. 
Maintainability, because of the long service time of 
the system and the expected changes in the 
specifications during development. 
Flexibility, because of the expected changes in the 
functionality during the project. 

As can be seen, reliability and safety are the most 
important quality characteristics. The reliability to be 
attained by BOS is stated quantitatively. This reliability 
is in the so-called 'ultra-reliability' zone [BUTLER93]. 
In principle, it is not demonstrably possible to create 
a system that fulfils the failure requirements posed. 
The stated failure probabilities alone would require 
centuries of testing to prove their correctness. 

Correctness of software in itself already is very hard 
to obtain. Due to the nature of software, a very small 
change (1 bit) may have major effects on the behavior 
(the behavior may become completely the opposite 
of what it was). 

Currently, no single engineering method for software 
(object-oriented, structured-design, ISO 9001, formal 
methods, structured testing, 4GL, and so on) is able 
to provably create a system at these quality levels. 
The IEC 1508 standard for high-integrity and safety 
critical systems development, recognizes this. Because 
of the inherent difficulties associated with developing 
correct, safe and reliable software, these standards 
specifically state that proving that software fulfils these 
requirements is not possible. Instead, the standards 
provide guidance during the development process to 
obtain an ALARP (As Low As Reasonably Practical) 
failure rate. 
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4 The approach 

A different approach thus has to be chosen. Within 
CMG, an integral approach for developing these 
systems was developed. Central to this development 
approach, is the idea of risk management. Within the 
life cycle of a project, in each phase, the identification, 
evaluation and control of hazards to the operation of 
the system is given a central place. 

For each functional requirement and for each design 
decision taken, the idea of reducing the system hazards 
was the central thought. Functionality in itself is not 
important, the effect of the extra functionality on the 
behavior of the system as a whole determined whether 
introducing extra functionality was acceptable or not. 
The result is a more balanced approach, in which 
from the start the attention is devoted to those aspects 
of the system that represent the highest risk. 

Not only the actual contents of the system need this 
focus, but also the software process that is used during 
its development. This is clearly indicated by the IEC 
1508 standard, which prescribes a life cycle for the 
development of the safety aspects of the system, and 
furthermore recommends and forbids specific 
practices, both in the technology used and in the 
methods and processes applied during the 
development of the system. 

This means that also the processes to be followed 
must be firmly instituted within the project. Because 
mission critical system development projects almost 
always are mostly constrained by the time and the 
resources that are available, an optimal allocation of 
resources is needed here as well. The techniques 
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applied and the procedures used must be carefully 
chosen for their efficiency and effecti veness. The figure 
below shows the interaction between the various 
aspects that are important for a successful process: 

PEOPLE 

TECHNOLOGY PROCESSES 

Successful development of quality software depends 
on the technology used (both in the product and in 
the tools and methods supporting the product), the 
processes applied, and the people performing the 
development act. The people are crucial for the results 
of the whole effort: if no open culture for discussing 
the defects found, if the technology that is available is 
misused. or if the processes are seen as an 
administrative burden, project failure is the most likely 
result. Standards like ISO 9001 and lEe 1508 should 
not be applied like straightjackets restricting the 
developers and taking all the fun out of the real work. 
Instead, ample room for creativity should remain. The 
guidance provided by the standards should ease the 
tedious work and direct the creativity to the real 
problems to be solved. 

5 The implementation in BOS 

Within the BOS project, the lEe 1508 standard was 
used to define the process to be followed. This standard 
is organized in such a way, that a specific desired 
reliability level leads to a so-called 'safety integrity 
level'. This 'integrity level' then can be used as an 
index to the sections of the standard that contain tables 
with the current best practice. For each' safety integrity 
level', each ofthe techniques described in the standard 
is described as 'Recommended', 'Highly 
~e~ommended' or 'Not Recommended'. Not using a 
HIghly Recommended' technique implies that a 

rationale must be written why this decision was ta
ken. Using a 'Not Recommended' technique implies 
the same. 

~he BOS system has a most demanding reliability 
fIgure of 10-5 per barrier operation. This results in the 
safety integrity level 4, i.e., the most critical class. As 
a result, a whole host of techniques is either forbidden 

or obligatory. As an example, the table below is the 
definition of the lEe 1508 standard for Software 
Requirements Specifications. 

Technique I ILO IL1 IL2 IIL3 IL4 
Measure 

1. Formal - - R R HR 
methods 

2 Semi-formal R R R HR HR 
methods 

3. Struct Method, R HR HR ! HR HR 
eg JSD. >.', 

Yourdon 
I 

Within BOS a pragmatic choice was made from the 
guidelines of the lEe 1508 standard. Key examples 
of such choices are: 

Rigorous quality system tailored to the project needs. 
Use of Fault Tree Analysis and Function Failure 
Analysis. 
Architecture chosen for damage confinement and 
fault handling. 
Formal methods. 
Tailored coding standards and coding techniques. 
Structured design method. 
Automatic test environment with periodical 
regression tests. 
Use of test coverage analysis. 
Design and code inspections. 
Independent test team. 

In the following subsections, these key examples will 
be clarified. 

5.1 The quality system 

A project like the development of BOS requires strict 
procedures conceming the different development 
a~tivities that have to be performed and especially 
WIth regard to their documentation. As a result, it was 
required that the procedures used within the BOS pro
ject were ISO 9001 compliant. The BOS project was 
therefore separately certified as a project to prove its 
ISO 9001 compliance. 

ISO 900 I as a standard devotes much attention to 
documenting all activities and decisions within a pro
ject. Such procedures however are likely to result in a 
bureaucratic circus, hindering the real development 
work, spoiling the attention of the developers with as 
an end result that the faults that really matter are not 
discovered. Within BOS, before and after audits 
attention was not focused on the process itself, but 
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on the goals of specific practices. Pragmatic decisions 
were taken concerning the implementation of such 
procedures, hereby focusing on the usage aspects. 
The control over the different quality steps was 
allocated to the developers themselves. A quality 
oriented mentality was fostered. 

5.2 F auit handling 

Within BOS, several techniques combined to not only 
prevent the occurrence of faults, but also increase the 
robustness of the system for their handling. This was 
done by combining a number of approaches. 

Fault Tree Analysis (on the hardware level) and 
Function Failure Analysis (on the system and soft
ware levels) were used to identify the sources of 
failures and the dependencies within the system for 
the effect of these failures. Fault Tree Analysis was 
applied mostly to the hardware levels, where it was 
used both to analyze the effect of failures and to show 
that the reliability of the system was at an acceptable 
level. This resulted for example in the selection of 
redundant communication facilities, the choice of 
communication hardware to be used et cetera. Also, 
the hardware FTA determined software requirements 
concerning diagnostic and error reporting capabilities 
of the system. 

Function Failure Analysis was used to determine the 
effect of the failure of either an input to BOS or of a 
component in BOS. For each of these possible causes, 
the following analysis was made for the design: 

Does the fault propagate through the system or is 
damage confinement in place? Damage confinement 
(restricting the occurrence of the fault to a specific 
part of the system) is mandatory for all faults. 

How must the fault be handled? In principle, there 
are four different tactics for dealing with any kind of 
fault:fault prevention,fault tolerance,fault recovery 
andfault acceptance. These are exemplified by: 

Fault prevention: develop such a design that 
occurrence of the specific fault is impossible. This is 
where the formal methods helped most. Different de
sign variants were developed and formally verified to 
prove the absence of the specific kinds of faults. 
Within BOS this technique was applied to 
communication problems, potential deadlocks and 
live-locks and synchronization problems. 
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Fault tolerance: ensure that, when the fault occurs, 
another con:tponent working in parallel is available that 
immediately provides backup for the specific fault. 
This technique was applied only at the hardware le
vel. It is exemplified by the use of a Stratus fault
tolerant computer as the BOS computer system, and 
the redundancy in the different communication hard
ware, communication lines and sensors. 

Fault recovery: when a fault occurs, the specific 
operation or function has failed and is not available at 
that moment. This does not mean that the fault will 
stay there. After detection of the fault, some kind of 
restart is performed on the specific function after which 
it is in operation again. This technique is applied in 
BOS in almost all functions it contains. It is especially 
applicable in those cases where the system can afford 
that a function is not operational for a short period. 

Fault acceptance: when a fault occurs, just confine 
the damage and ignore it. For some functions within a 
system it is acceptable that these fail until the next 
time the whole system is restarted. Within BOS, this 
is for example true for the hardware watchdog that is 
connected to the system, the atom clock based 
validation of the system clock et cetera. 

5.3 Architecture 

The architecture of a system is crucial for its quality. 
Reliability, robustness, flexibility and maintainability 
are determined mostly by the architecture and to a far 
lesser extent by the functionality itself. In the BOS 
architecture this was taken into account by trying to 
maximize the following properties: 

Simplicity of components and dependencies. 
Modularity offunctions and architectural 
components. 
Regularity, reuse the same concepts and code 
throughout major parts of the system. 
Independence, provide damage confinement by 
making the constituent parts as independent from 
one another as possible. 

This was mostly obtained by applying four guiding 
principles: 

Central component ofBOS is a proven, commercial 
database server. By correctly applying the commit 
discipline and the inherent robustness of the data
base server for failing processes, all interaction via 
the database is automatically de-coupled. 
BOS processes are created in groups with a kind of 
'master/slave' architecture. Processes within such 
a group depend on one another, failure of one such 
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process will result in the whole group being stopped 
and restarted. 
Communication in the system across group 
boundaries is minimized. All such communication 
is made robust for failure of any of the process 
participating in the communications. 
All processes (except the parent process) have a 
common design and implementation structure. All 
these processes have the same way of initializing, 
starting up and stopping, and a common interface 
to the process controlling starting, stopping and 
recovery of the whole system. 

The application of these techniques in combination 
with the functionality to be provided by the BOS 
system and other considerations resulted in the 
architecture shown below. 

5.4 Formal methods 

Within the software engineering community, the term 
Formal Methods is used when mathematical techniques 
are applied to the development of software. The use 
of such methods is seen as state-of-the-art for the 
development of Mission Critical Systems by the IEe 
1508 standard, and highly recommended for systems 
at SIL level 4. 

In practice, many different formal methods exist. Most 
of these methods are still experimental and reside on 
universities only. Their application has been limited 
to small problems, e.g., problems that can be described 
completely within the confines of a single scientific 
paper. Furthermore, each method only handles one 
aspect Of the system, either data/operations, or 
behavior. A system where both aspects are important 
cannot be handled by a single method. As a result, 
selecting an appropriate method is rather difficult. 
Apart from experience with their use, also tool sup
port and documentation are lacking. For pragmatic 
reasons, two different formal methods were applied 
in BOS: 

Promela, aProtocolMetaLanguage developed by 
AT&T for modeling and validating communication 
and parallelism within the system (HOLZMANN91]. 
Z, a language based on set theory and predicate 
logic for specifying all data elements, buffers, flows 
and operations in the Yourdon-like design created 
for the BOS system. 

This resulted in approximately 20,000 lines of Z for 
the formal description of the whole BOS system. 

6 Verification and validation 
For many organizations and projects, verification and 
validation are equated to testing. Furthermore, the 
depth and breadth of the testing activities undertaken 
are more like 'seeing if it works' than a thorough 
examination of the system behavior under all specified 
and unspecified circumstances. Testing is seen as a 
final debugging phase, in which the faults that still 
lurk somewhere in the code are removed. 

In practice, this approach has proven highly ineffective 
for many reasons. First of all, testing is always too 
late. One should not have inserted the faults in the 
first place. When faults are only discovered after all 
software has been developed, it is not possible to use 
the now obtained knowledge to prevent the occurrence 
of the same faults in other places. Secondly, the testing 
and debugging always occur in the final phase of a 
project. Software development commonly suffers 
from severe schedule overruns, while at the same time 
the deadline for delivery remains fixed. This means 
that the testing effort and the fixing of the bugs found 
during test both occur under a severe time pressure. 
Thirdly, testing in this way is mostly constrained by 
the available time, and does not give an indication of 
product quality. Does finding many faults mean that 
the product now is almost clean of faults, or does it 
mean that it has such poor quality there are many 
more waiting to be found? 

Instead, verification and validation should be seen as 
a quality control mechanism. Verification is necessary 
to check that the system is built right. Validation, which 
requires a much deeper knowledge of what the 
customer really needs, should check whether the right 
system is built. Validation type errors often prove even 
more disastrous than the verification type errors. 

Instead of putting these activities of to the final phases 
of the project, it should be started as quickly as 
possible. The results of the tests of the first 
components built should guide the development of 
the other components. 
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Furthermore, testing is not the only form of verification 
that can be built in the process. Reviewing and 
inspection are much more effective as techniques for 
detecting defects and preventing faults than testing 
itself is. 

The BOS project deployed some or all of the following 
verification and validation activities for each module 
that was developed, depending on its criticality. Here, 
several strategies were combined: 

Static versus dynamic techniques. Reviewing and 
automatic code checking are static techniques, most 
forms of testing are dynamic techniques. 
Verification and validation at different levels. 
During the design phase, top-down formal validation 
on the basis of Promela models was performed. 
During later phases, bottom-up reviewing and testing 
took place. 
Prevention: different forms of verification were 
introduced as early as possible, to be able to feed 
experience back into coding standards, best practice 
for design et cetera. 

In the end, this resulted m a total of fourteen 
verification steps for the most critical modules. These 
were: 

1. Formal validation of the behavior at the system 
level. Here the Promela language and simulation and 
analysis tools were used. 

2. Design walk-throughs with the customer to ensure 
that the right system is built. 

3. Extensive reviewing of the design. Many faults in a 
system are design or requirements errors. By reviewing 
the design with respect to the requirements, its internal 
consistency, the architecture and its testability, many 
of these errors can be prevented. To this end, a peer 
designer, a programmer and a tester reviewed the de
sign. The combination of these different views on the 
system proved highly effective for finding major errors. 

4. Static code analysis. A static code analysis tool 
was used to enforce the coding standards in the pro
ject. The combination of the tool and the coding 
standards ensured uniform, maintainable code and 
prevented the use of potentially dangerous constructs. 

5. Extensi ve reviewing of the resulting code from the 
programmer by a peer. Many logic errors and many 
deviations from the design were found this way. 
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6. Development test by the programmer. The code 
developed was tested by the programmer self, often 
using the debugger to inspect the internal workings of 
the program. 

7. Check by the reviewer of the code of the changes 
introduced after the code review and from errors found 
during the development test. This was a more focused 
second inspection of the code itself. 

8. Update of the design by a designer from the defects 
found in the design during test development and code 
development. As a result, each defect found was 
reconsidered. In some cases, the designer would find 
that the defect was not a design defect at all, but a 
misunderstanding by programmer or tester. 

9. Module test by the independent test team. Within 
the BOS project an independent test team was 
responsible for module tests, integration tests, system 
tests and acceptance tests. The module tests are 
completely automatic, implemented in Perl scripts and 
providing full regression testing. During these tests, 
test coverage analysis was performed and test suites 
were extended to obtain full coverage of all 
functionality and all reachable exceptions. 

10. Review of the code that could not be reached 
with the tests. For critical components of BOS, all 
code that could not be reached during the module test 
was inspected afterwards. 

Next, the test phase splits into two different routes. 
One route, performed incrementally, was the 
integration testing, system testing and acceptance 
testing of the code. The other route concerned the 
testing of BOS on the on-site installation, being 
connected to the real interfaces. 

11. Durability testing. On at first a bi-weekly and later 
a monthly basis, all new or revised modules that had 
passed module testing were transferred to the com
puter system in Hoek van Holland. This system was 
continuously up and running, and connected to most 
of the real world interfaces to which BOS connected. 
System behavior was monitored weekly. This testing 
has proven extremely useful, because several errors 
in the original specifications of the communication 
protocols with real world entities were found. The 
actual behavior of these systems did not match their 
specification. A major problem here is the behavior 
of the interfaces that were not completed during the 
development of BOS. A special integration project 
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will take place to ensure the compliance of the PLC 
system controlling the barrier with its specifications . 

12. Integration testing. Incrementally, the system was 
integrated and tested with the help of a simulation 
system for all interfaces BOS connects to. Because 
also degenerate behavior can be simulated with this 
simulation system, exceptional circumstances and 
behavior under stress could be tested. 

13. System testing. System testing consisted of testing 
all BOS functionality with the help of the simulation 
system ensuring that all different kinds of functionality 
were used . 

14. Acceptance testing. The acceptance test was a 
subset of the system test, but was performed in the 
presence of the customer. Acceptance testing was 
performed both in-house with the simulation system 
and on-site with the real world connected to BOS. 

Furthermore, test plans et cetera were also reviewed. 
As can be seen from this description, the verification 
activities within the project amounted to a substantial 
amount of work, and interacted closely with the whole 
development cycle. 

7 Current status, experiences and 
conclusions 

The first version of the BOS system was delivered in 
the fall of 1997 to Rijkswaterstaat. This delivery was 
within budget and two weeks ahead of the scheduled 
delivery date. Since then, the system has been in 
continuous operation, and has twice called all opera
tors to the barrier because the predicted water levels 
were above the so-called 'alarm' level. During this 
period, BOS functioned well. While in operation, only 
one minor problem not endangering the operation of 
the system was found. 

The experiences during this project with the 
development approach used are overall positive. Less
ons to be learned are however that: 

. The integral approach were resources are allocated 
on the basis of risk works very well in practice . 
Potentially disastrous problems are found early in the 
project, when it is still possible to take preventive 
actions. 

. Formal methods have a very long learning curve. A 
formal specification is very precise and as such also 
requires precise knowledge on the real world and the 

desired system properties. In normal projects, the same 
problem exists but it is not as apparent there because 
of the lack of precision of the conventional descriptions. 
· Reviewing requires the development of the right 
mentality. One of the major problems with reviews is 
that these often are only used to nag at the authors of 
the specific products by confronting them with 
unimportant clerical errors . At the same time, major 
errors remain undetected . 
· The mentality of the people working on such a pro
ject is of paramount importance. The IEC 1508 
standard calls this the existence of a safety culture. It 
essentially means that everyone shares a common goal: 
preventing system failure. This is exemplified by the 
way mistakes are handled: Instead of having a 
tendency of covering up mistakes, an open 
atmosphere existed in which designers, programmers 
and testers together discuss the possible whereabouts 
offaults and ways to correct, prevent and find them. 
· During the design of such a system, attention must 
be focused on those properties that are crucial for 
fulfilling its intended purpose. This often means that 
functionality should be de-emphasized in favor of 
quality factors like flexibility, reliability and safety. 
· Verification and validation by peer reviewing and by 
an independent test team, and taking the appropriate 
preventive actions on the results of these activities 
are indispensable for obtaining a high quality product. 
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Origin TA -IPS, TA ondersteunt bedrijven in productontwikkeling 

Origin leidt pas afgestudeerden op tot technisch softwarespecialist 

Technical Automation ondersteunt bedrijven in 
productontwikkeling 

Origin levert kennisintensieve diensten aall hooggekwalificeerde opdrachtgevers op het gebied van intc)/7llctric
en communicatietechnologie. Het van oorsprong Nederlandse bedriif groeide in de a,fgelopen 22 jaar uit tot eell 
van de grootste IT-dienstverleners ter wereld. B(j de meer dan 150 vestigingen in 31 landen werken nu ;:'0'" 

15.000 mensen, ook wei Originals genoemd. Origin Iweft haar diensten georganiseerd in zogenaamde service
lines, Een daarvan is Technical Automation. 

Origin biedt haar diensten over de volle breedte aan. Daarbij hanteert Origin het parool: think global, act local. 
Zo voert Origin bijvoorbeeld voor multinationals internationale IT -concepten uit, die steeds zoveel mogelijk 
aan nationale of regionale wensen en behoeften worden aangepast. Tot haar klanten behoren onder meer 
Philips, Shell, Procter & Gamble. ABN AMRO, Rabobank, ING Bank en KLM. 

De diensten van Origin 

De diensten van Origin zijn verdeeld naar vier segmenten. Bij het segment 'Expertise' gaat het in de regel om 
detachering: het invullen van de behoefte aan specifieke kennis in een bepaalde periode. De persoonlijke 
vaardigheden en kwaliteiten van de gedetacheerde Original en zijn of haar vermogen zich snel te kunnen 
inleven in een andere organisatie, zijn hierbij doorslaggevend. In het geval van het tweede segment, 'IT
oplossingen', gaat het om resultaatverantwoordelijke opdrachten: het realiseren van IT-oplossingen ter onder
steuning van bedrijfsprocessen. Het derde segment is 'IT -oplossingen voor businessproblemen' . Hierbij is er 
sprake van een partnership tussen de klant en Origin, waarbij Origin medeverantwoordelijk is voor de resulta
ten. Origin is gesprekspartner van het management, levert consultancydiensten en participeert in het hele 
traject van initiatie tot en met de realisatie van IT-oplossingen. De doelstelling hierbij is het oplossen van 
businessproblemen en het verbeteren van de bedrijfsvoering op korte en lange termijn. Ais vierde segment 
kent Origin 'Ondememerschap met de klant'. Hier investeert Origin als ondernemer in het opzetten van 
diensten, die samen met eventuele partners op eigen risico op de markt worden gebracht. Het gaat hier om 
strategische samenwerkingen, die erop gericht zijn de partners beter te laten presteren in hun specifieke 
markten. 

De Technical AUlomation-vestiging in Eindhoven 
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Drijvende kracht 

Origin beschou wt de klant als de drijvende kracht in de organisatie. Dat betekent dat het bedrijf al in een heel 
vroeg stadium probeert te signaleren wat de behoeften zijn van haar klanten. Vervolgens stemt men daar het 
dienstenaanbod op af. Om dat optimaal te kunnen doen, voeren accountteams van Origin regelmatig ope ratio
neel en strategisch overleg met klan ten. Meerdere accountteams die actief zijn in een bepaalde branche 
vormen samen een sector. In die sectoren, zoals financiele dienstverlening, industrie, overheid en telecom, 
ontwikkelt Origin specifieke diensten. Deze diensten zijn georganiseerd in service-lines, waar specialisten op 
het gebied van IT-dienstverlening nauw met elkaar samenwerken. Service-lines bij Origin zijn: SAP, Baan, 
QAD, Desk Top Solutions, Electronic Commerce, Millennium, Euro, Business Application Solutions (BAS), 
Consulting, Project management en het al eerder genoemde Technical Automation. 

Vooruitstrevende projecten 

De service-line Technical Automation (TA) heeft vestigingen in Apeldoorn, Eindhoven, Nieuwegein en Rot
terdam. Kenmerkend voor TA is dat de Originals in teamverband werken aan vooruitstrevende projecten voor 
klan ten in onder meer de telecommunicatie, consumentenelektronica, kopieer- en printerapparatuur, defensie 
en medische systemen. TA is actief op vijf gebieden: Design Automation, Product Data Management, Industrial 
Automation, Command & Control en In-Product Software. Design Automation helpt bedrijven bij het ont
werpen en ontwikkelen van producten. Dat geldt voor de mechanische, elektrische en software-ontwikkel
activiteiten, aangevuld met fabricagevoorbereiding en communicatie met toeleveranciers. Het tweede werkge
bied, Product Data Management, ondersteunt versie-, wijzigings- en documentenbeheer van de 
productinformatie gedurende de gehele levenscyclus van het product, en stelt deze informatie gecontroleerd 
ter beschikking binnen de organisatie. De activiteiten van Industrial Automation overbruggen de kloof tussen 
enerzijds de Enterprise Resource Planningssystemen, zoals Baan, SAP en QAD en anderzijds het equipment
sensorenniveau met supervisory control en data acquisitiesystemen, die de aansturing van productielijnen 
verzorgen. Command & Control richt zich op het verbeteren van de uitoefening van missies, operaties, 
planning & scheduling en monitoring. Dit speelt zich af in de ruimtevaart, defensie en de verkeers- en 
vervoersmarkt. Voor deze markten levert Command & Control oplossingen voor real-time-, command and 
control-, intelligent traffic- en remote sensingsystemen en simulators en trainers. Hightech en innovatie zijn 
daarbij sleutelbegrippen. 

In-Product sof~are 

Het zwaartepunt van de activiteiten van TA ligt op het vijfde werkgebied: In-Product Software, ook weI 
embedded software genoemd. In-Product Software ondersteunt bij software-ontwikkeling als onderdeel van 
de productontwikkeling van klanten. Het gaat dan om de software die een geYntegreerd onderdeel vormt van 
een product van een klant. Vaak verzorgt deze software de besturingsfunctie van producten, die varieren van 
consumentenelektronica, zoals televisies en scheerapparaten, tot professionele machines. In-Product Soft
ware adviseert klanten tevens in het efficienter, effectiever en beter voorspelbaar ontwikkelen van hun soft
ware. 

Academy Technical Automation 

Steeds vaker ontwikkelen bedrijven producten waarbij In-Product software een belangrijk onderdeel vormt. 
De vraag naar technische software speciaiisten groeit dan ook sterk. Ondanks deze ontwikkeling, blijkt dat het 
aantal studenten dat afstudeert in een technische richting terugloopt. Daarnaast blijkt dat studenten met de 
juiste technische opleiding te weinig specifieke kennis bezitten om direct door Origin ingezet te kunnen worden 
in het vakgebied In-Product software. Om te waarborgen dat Origin in de toekomst in staat is opdrachtgevers 
optimaal te ondersteunen met software specialisten, heeft ze de ATA-opleiding opgezet. De opleiding wordt 
gedeeltelijk verzorgd in samenwerking met de Hogeschool Limburg en de Technische Universiteit Eindhoven. 
Nadat de opleiding is afgerond, biedt Origin de cursisten een vast dienstverband aan. ATA is bedoeld voor pas 
afgestudeerde HBO' ers en academici die affiniteit hebben voor techniek en informatica, en bijvoorkeur erva
ring hebben met programmeren in Conder DOSlWindows of Unix. Voorbeelden van geschikte vooropleidin
gen zijn de studies Elektrotechniek, Elektronica, informatietechniek en Technische Natuurkunde. 
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Cases 

De ATA-opleiding duurt zeven maanden. De eerste zeven weken volgen de cursisten een opleiding aan de 
Hogeschool Limburg. Daarna volgen zeven weken aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met behulp 
van cases, zoals het ontwikkelen van een besturingssysteem voor liften in een hoog flatgebouw, leren de 
deelnemers de theorie in de praktijk toe te passen. De deelnemers worden daamaast geschoold in het project
matig werken en het beheersen van de eigen werkzaamheden gedurende langere periodes. Ook besteedt de 
ATA aandacht aan de bedrijfskundige aspecten van productontwikkeling. Tenslotte krijgen ze een training in 
klantgericht werken en effectief communiceren met opdrachtgevers en collega's. De laatste drie maanden van 
de ATA vinden plaats op de diverse vestigingen van Technical Automation. Onder intensieve begeleiding van 
een Origin-manager voeren de kandidaten in deze laatste fase het eerste project uit bij een opdrachtgever. 
Inmiddels hebben via de ATA-opleiding ruim 90 studenten een baan bij Origin gevonden. In september '98 
start op de Origin-vestiging in Veldhoven de volgende ATA-opleiding. 

Richard van Doren, afgestudeerd bij de faculteit Technische Natuurkunde aan de TUE en cursist aan de Academy Technical 
Automation: "AI tijdens mijn studie merkte ik dat we te weinig ervaring opdeden met het toepassen van de theorie in de 
praktijk. Wat dnt betreJt voldoet de ATA geheel aan mijn verwachtingen. Het 'real-time' programmeren komt ruimschoots oon 
bod door middel van cases. Het AT A-programma zit tamelijk vol en we moeten stevig aanpoten. Door staat natuurlijk tegenover 

dat ik veel leer en uitstekende vooruitzichten heb op een leuke baan in een uitdagende omgeving." 
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PHILIPS Electronics N. V. 

Steeds meer op steeds minder 
Elektronische producten hebben steeds vaker een 'com
putertje' of, beter gezegd een processor, aan boord. Oat 
geldt zelfs voor producten die wat hun werking betreft 
afhankelijk zijn van mechanische actie, zoals scheerappa
raten en robots. Het voordeel hiervan is dat door middel 
van het programma dat door die processor uitgevoerd 
wordt, de functie van het apparaat aangepast kan worden 
aan behoeftes of omstandigheden. Zo'n combinatie van 
een of meer ICs, want dat is een processor in feite, en 
bijbehorend computerprogramma noemt men een 
'embedded system' (Ietterlijk: ingebed systeem). Omdat 
de onderdelen op ICs steeds kleiner worden, passen er 
steeds meer functies op steeds minder oppervlak en neemt 
ook het aantal mogelijke functies dat aan producten toe
gevoegd kan worden, steeds toe. Op een IC met een op
pervlak van enkele cm2 past over vijf tot tien jaar de reken
kracht van honderd huidige Pentium-processoren. Onder
zoek op dit gebied is een uitdagende bezigheid: hoe vul je 
deze ICs met zinvolle schakelingen en programma's? In 
samenwerking met andere Philips-Iaboratoria en 
ontwikkelafdelingen en partners van buiten Philips, bij
voorbeeld de Technische Universiteit Eindhoven, vindt 
dit uitdagende werk plaats in het Philips Natuurkundig 
Laboratorium in Eindhoven. 

Aan het begin van de jaren 80 deden microcontrollers en 
microprocessoren 
hun intrede in consumentenproducten om gebruikmakend 
van slechts een 
beperkte hoeveelheid ICs toch verschillende systemen te 
kunnen realiseren. Met het efficienter worden van deze 
processoren, en gestimuleerd door de opmars van het 
digitaal bewerken van signalen, werd het aantrekkelijk om 
steeds meer systeemtaken in software te realiseren, en zelfs 
om softwarematig extra functionaliteit aan een apparaat 
toe te voegen. Het is met name dit laatste aspect waannee 
een bedrijf zich kan onderscheiden van de concurrentie. 
Een extra voordeel hierbij is dat de functionaliteit van een 
dergelijk apparaat gemakkelijker aan te passen is aan de 
specifieke omstandigheden; het is immers eenvoudiger om 
een stuk software te herschrijven dan om een nieuw IC te 
ontwerpen. 

'Embedded systems' hebben inmiddels op grote schaal 
hun intrede gedaan in het dagelijks leven. Voorbeelden 
van relatief eenvoudige systemen zijn het scheerapparaat, 
de wasmachine en de televisie. Andere voorbeelden, af
komstig van de professionele markt, zijn elektronen
microscopen -die door het gebruik van rekenprogramma's 
atomen afzonderlijk weer kunnen geven- en grote beeld
inforrnatiesystemen in ziekenhuizen. Ook de Sojourner, het 
karretje dat nu op Mars rondrijdt en foto's naar de aarde 
doorstuurt, maakt gebruik van een 'embedded system'. 
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Moore 

De vooruitgang van de IC-technologie ligt ten grondslag 
aan de enonne vlucht die de inforrnatietechnologie de laat
ste 25 jaren heeft genomen. Elke anderhalf jaar verdubbelt 
de hoeveelheid inforrnatie die past op een vierkante milli
meter silicium (het basismateriaal waarvan ICs gemaakt 
worden): deze hypothese staat bekend als de wet van 
Moore. Voor de omvang van computerprogramma's en de 
opslagmogeJijkheden voor inforrnatie op media zoals opti
sche en magnetische schijven en banden geldt dezelfde 
wetmatigheid. Termen als 'system-on-a-chip', 'one-chip 
television' en 'embedded systems' zijn al bijna gevleu
gel de woorden. De mogelijkheden die deze ontwikkeling 
biedt, zijn onbegrensd. In principe is het mogelijk vrijwel 
elke denkbare functie aan een willekeurig product toe te 
voegen. De ware kunst is om dat doelmatig en efficient te 
doen. 

Naastde hardware-ontwikkelingen die al dit rekengeweld 
mogelijk maken, zijn er uiteraard ook doorbraken op het 
gebied van de software. Met software bedoelen we hier de 
computerprogramma's die een processor bepaalde func
ties laat uitvoeren, dus niet de audio/video/data die op 
ops\agmedia voorkomen en die in het jargon vaak met 'con
tent' aangeduid worden. 
Voorbeelden zijn de steeds verdergaande structurering en 
abstrahering van datatypes en programmeertaJen; de in
troductie van de PC in aIlerlei omgevingen; de 'hype' rond 
Internet met bijbehorende gereedschappen waardoor in 
principe iedereen kan meedoen aan het produceren van 
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informatie om die vervolgens aan een heel breed publIek 
aan te bieden. Onmiskenbaar zijn er op dit moment ontwik
kelingen te signaleren waarvan we nog maar nauwelijks 
zien waar ze in zullen uitmonden. Processoren als de 
TriMedia-chip bieden een scala van mogelijkheden op dit 
gebied en blinken uit door hun t1exibiliteit (zie kader 
'TriMedia'). 

Grensoverschrijdend 

Gezien de grote complexiteit van chips, die bestaan uit 
miljoenen transistoren waarmee miljoenen rekenstappen 
per seconde uitgevoerd kunnen worden, is ook het doen 
van onderzoek op het gebied van IC-ontwerp duidelijk van 
karakter aan het veranderen. De ontwerpteams worden 
groter en dus moet ook de werkwijze aangepast worden. 
Stukken routinematig werk worden overgenomen door 
gereedschappen, computerprogramma's, die automatisch 
bepaalde bouwblokken genereren. Hergebruik van stuk
ken programmatuur die in een bibliotheek opgeborgen 
worden, speelt een belangrijke rol, maar dient uiterst zorg
vuldig te gebeuren. Een ramp zoals de mislukte eerste lan
cering van de ARIANE-5-raket die veroorzaakt werd door 
hergebruik van een programma dat in de nieuwe situatie 
niet getest was -het werkte immers vorige keer feilloos- is 
een schrikbeeld. In het algemeen is het testen van de ICs 
en van de programma's, gezien hun omvang en complexi
teit, een belangrijk maar tijdrovend onderdeel van het 
ontwerpproces geworden. 

Rekenintensiej 

Wat verstaan we nu precies onder een 'embedded system'? 
Het is een systeem van elektronische componenten waarin 
hardware en software gecombineerd worden, dat zeer reken
intensief is en dat vaak een 'real-time' en reactief karakter 
heeft. Uiteraard moeten hardware en software goed op el
kaar afgestemd zijn. Dergelijke systemen worden dus ook 
ontworpen door hardware- en softwareontwerpers 
gezamelijk. 'Hardware/software codesign' is de gang bare 
tenn v~~r de steeds meer terrein winnende aanpak waarbij 
in een vroeg stadium van de productontwikkeling soft
ware-ontwikkelaars en IC-ontwerpers samen een concept 
bedenken en ontwikkelen. Omdat beide groepen ontwer
pers niet dezelfde taal spreken moet men zijn toevlucht 
nemen tot een hoog abstractieniveau. Het bouwen van 
compilers, bijvoorbeeld, is een van de activiteiten waar
voor zowel kennis van hardware als van software essen
tieel is. 

Het is duidelijk dat door deze ontwikkelingen de grenzen 
tussen IC-ontwerpers en software-ontwikkelaars steeds 
vager worden. Het ontwerpen van complexe ICs met be
hulp van geavanceerde automatische ontwerpprogramma's 
is in wezen al een software-activiteit. Met de hardware van 
de ICs houden de IC-technologen zich meer bezig. De tijd 
dat aile verbindingen tussen de verschillende elementen 
op een chip stuk voor stuk in het on twerp werden aangc
bracht, ligt al heellang achter ons. 
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Toekomst 

Op dit moment zijn er binnen Philips Research enkele hon
derden mensen bij 'embedded systems' -onderzoek betrok
ken. Maar of dit genoeg is voor de toekomst? De software 
2000 club voorspelde een aantal jaren geleden dat het aan
tal regels computercode dat geproduceerd wordt op de 
wereld in hetjaar 2000 met een factor vijf zou zijn toegeno
men. Maar waar halen we de daarvoor benodigde soft
ware-ontwikkelaars ? En een toename van de hoeveelheid 
software in producten van de elektronische industrie brengt 
ook een hele omslag in het den ken van 
productontwikkelaars met zich mee. Maar aan de andere 
kant liggen er natuurlijk ook enorme uitdagingen. Soft
ware bepaalt steeds meer het 'gezicht' van apparaten. Je 
kunt allerlei producten voorzien van 'leuke dingen', eigen
schappen waarmee je je als producent van dit sooft 
producten kunt onderscheiden van de concurrenten: 
'added value' in het gangbare jargon. Een televisietoestel 
maken dat beeld en geluid kan ontvangen is niet zo lastig. 
Toevoegingen zoals 'Natural Motion', dat er voor zorgt 
dat bewegende voorwerpen in een televisiebeeld nooit meer 
als schokkerig ervaren worden, en 'Incredible Surround' , 
dat er voor zorgt dat het geluid je omgeeft alsof je deel van 
het getoonde uitmaakt, kunnen de klan ten ertoe overhalen 
juist dit televisietoestel te kopen. 

In de huiskamer en, niet te vergeten, in de auto doen 
'embedded systems' steeds meer hun intrede. De voor
spellingen voor de nabije toekomst zijn dat een derde van 
de productiekosten van auto's besteed zal worden aan de 
benodigde elektronica. En dan praten we aileen nog maar 
over de conventionele auto's die zich over het huidige 
verkeerswegennet voortbewegen. Als de voorspellingen 
voor de langere termijn uitkomen, en transport van men
sen en goederen via aaneenschakelbare eenheden in een 
soort buizenstelsels geautomatiseerd gaat worden, nemen 
het belang van 'embedded systems' en de mate waarin ze 
voorkomen nog veel meertoe dan wij ons nu kunnen voor
stellen. Kortom, er blijft voldoende interessant onderzoek 
voor toekomstige 'Willie Wortels' te doen. 
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CAP GEMINI NEDERlAND B. V. 

Product Related Software in perspectief 

lnleiding 

Onder de huid van complexe samengestelde industriele producten zoals vrachtauto's, copiers, medische appa
raten en turbines, speelt software inmiddels een grote rol. Deze zogenoemde embedded software verhoogt niet 
aIleen de directe gebruiksmogelijkheden van de betreffende apparatuur. Voor een aantal fabrikanten van ge
noemde producten is embedded software inmiddels een cruciale bouwsteen ten dienste van het business
concept voor de toekomst. 

Dit plaatst PRESS (Product RElated Software Solutions), de groep binnen Cap Gemini Industrie, die zich met 
embedded software bezighoudt, in speciaal daglicht. 

Positie 

Zelfs een gigant als Cap Gemini krijgt slechts in bijzondere gevallen het recht om in een boardroom te spreken 
over bedrijfsstrategie. Een rechtgeaard ondememer bemoeit zich zo weinig mogelijk met software, tenzij hij er 
zelf in handelt. Natuurlijk helpt IT op belangrijke punten, maar het op grond van het potentieel van IT funda
menteel aanpassen van beleid wordt nog niet frequent gedaan. 

Opvallend is het daarom, dat een aantal ondememers uit de markt van complex samengestelde producten zich 
met nadruk interesseert in techniek zoals embedded software. 

Op het eerste gezicht praten we gewoon over administratieve software, maar dan in machines. Na een tweede 
(en derde) blik zien we dat embedded software nieuwe mogelijkheden schept voor het functioneren van de 
machines. Dat mensen van PRESS zich in ras tempo mengen met de R&D- en Engineeringmensen van de 
grotere aanbieders van genoemde produkten is hieruit verklaarbaar. 

Veel opmerkelijker is de belangstelling vanuit de hoek van de strategische marketing. De reden is even simpel 
als logisch. Voor een steeds groter aantal bedrijven is het toepassen van embedded software een voorwaarde 
om ook na de levering zicht te houden op het functioneren van het product. 

De business shift 

De leverancier van een vrachtauto of een professionele copieerstraat weet het inmiddels. De klant geeft de 
druk van de gebruiker gewoon door aan de leverancier van de apparaten. De vervoerder moet just -in-time en 
zonder fouten vervoeren, anders komt er (vanwege de clausule in het contract) geen geld. De leverancier van 
de copieerstraat wordt afgerekend op het aantal foutloze copieen en de tijd dat de machine beschikbaar is voor 
de taak. De klant koopt contractueel alIeen nog kilometers, gepompte m3 gas, verpompte vloeistof, aantal kW 
of stralingseenheden. De leverancier moet rekenen in termen van de output van de machines. Dit alles onder de 
eis van dalende operationskosten .. 

De tijd dat de afdeling Onderhoud/Service ergens in de verte achter de heIden van de afdeling Sales aanrenden 
is voorgoed voorbij. Het zal de afnemer tot op zekere hoogte een zorg zijn hoeveel airmiles de monteur van de 
fabriek verzamelt, maar de machine moet foutloos blijven draaien. 
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Ben k1eine rekenpartij geeft daarbij een aardig zieht op de verschuivende belangen: Onderdelen (die op zich 
voor het grootste dee I worden ingekocht bij toeleveranciers) vertegenwoordigen een veel grotere waarde 
dan de pure kostprijs van het eindproduct. 

In de markt is sprake van focus. Specifieke taken worden uitbesteed. Ben vrachtauto wordt daardoor al voor 
75-80% ingekocht. Na aflevering wordt de leverancier voor een langere tijd gevraagd (of eigenlijk verplicht 
gesteld) onderdelen te leveren. De totale waarde aan later geleverde onderdelen kan in de loop van de tijd 
oplopen naar 3 tot 4 keer de waarde van het originele eindproduct. De waarde van de reservedelen stijgt en 
het belang ervan neemt toe. 

De initiele verkoop is in dit licht vooral een aanloop naar een succesvolle langjarige verkoop van onderdelen, 
die sterk gerelateerd is aan het onderhoudsproces. Het gaan dus vooral om handel en het is eigenlijk jammer 
dat we daarvoor vaak een hele fabriek hebben moeten neerzetten. 

Tot voor kort deden de zeer grote gebruikers met zeer veel enthousiasme zaken met de kleine toeleverancier 
waar het de onderdelen betrof. Nu er sprake is van het meedragen van risico en omdat de trend is dat 
onderhoud steeds nadrukkelijker de deur uit moet, is de leverancier van de complete installatie de meer direct 
aangewezen verantwoordelijke. Of die het nu onder zijn regie en verantwoordelijkheid uitbesteed aan der
den, is voor de klant een black box. 

De leverancier van het betreffende kapitaalgoed op zijn beurt specialiseert ook. Concentreren op technologieen 
en meer kracht ontwikkelen naar de betreffende toeleveranciers. Industriele netwerken ontstaan op deze 
wijze in snel tempo. Het denken in ketens is alweer uit; we praten nu over regie in industrieIe netwerken. De 
eigenaar van het merk en het design heeft als grootste belang, grip te houden op toeleveranciers. 

Dat de klanten gemiddeld verder weg te vinden zijn, dat de apparatuur steeds meer specifiek voor de indivi
due1e klant wordt gemaakt en dat er grotere eisen (direct te vertalen in termen van geld) worden gesteld aan 
het foutloos, liefst 24uur per dag functioneren maakt het allemaal erg complex .. 0, ja apparatuur wordt zo 
zwaar ingezet zodat de klant zich periodiek onderhoud eigenlijk niet kan en wil permitteren. We wachten 
Jiever tot er storingen zijn en vragen dan om direct geholpen te worden. 
Zie hier de omgeving waarin de complexe samengestelde producten moeten worden geleverd. 

Wat wenst de industrie 

zuBen keuzes moeten worden gemaakt als, analoog aan de mobiele telefoon, de machine min of meer 
gezien kan worden als bonus bij een langlopend service agreement. De toeleverancier wordt dedicated, 
onderdelen moeten origineel van de eerste leverancier komen en de basis voor de langlopende relatie moet in 
een zeer vroeg stadium worden gelegd. Afgezien van een cultuurschok heeft het vergaande gevolgen voor 
de wijze waarop het bedrijf vervolgens zal worden ingericht. Diverse bedrijfsfuncties, waaronder marketing, 
logistiek en R&D, krijgen een nieuwe focus: Zorg voor een soepele continue onderdelenstroom riehting 
geleverde machines! 

Belangrijk is te beseffen dat nauwelijks kan worden geoefend op de nieuwe rol. Het moet meteen goed gaan. 
Wordt de handschoen opgenomen dan is de rol van de servieeleverancier zeer dicht gelegen bij de primaire 
belangen van de klant. Inkomsten kunnen hoog zijn, maar het afbreukrisico zo mogeJijk nog hoger. 

Om het risieo te beperken zal de fabrikant zijn producten na levering waar ook ter wereld, willen "bewaken". 
Behalve een zeer uitgebreid serviceapparaat of zeer reislustige servicemedewerkers waren en in principe 
nog weinig mogelijkheden op dit gebied. Inmiddels is er dus embedded software. 
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Meten en communiceren 

Bij embedded software ligt de nadruk nog op besturing. Veel functies kunnen zonder deze software niet meer 
worden uitgevoerd; de f1exibiliteit nodig voor de individuele klant geeft hier extra druk. De belangstelling van 
de ondememers komt met name uit het vervolg: 
Met embedded software kan gemeten worden aan het draaiende apparaat en meetgegevens kunnen worden 
onthouden. Nu al kunnen gegevens van afstand worden uitgelezen en kan er kan zelfs op afstand onderhoud 
aan de software worden gepleegd. 

De stap dat de leverancier. desgewenst on-line, de verrichtingen van de installaties volledig kan volgen en 
analyseren ligt binnen bereik. Op terrnijn kan ook voorspeld worden bij welke combinatie van meetwaarden 
er storingen zullen optreden. Daadwerkelijk gebruik van dit mechanisme voor marketing, voor research. voor 
de controle van bepaalde c1ausules in het leveringscontract en als startpunt voor de logistiek rond onderdelen 
zijn de volgende issues. Deels nog niet makkelijk realiseerbaar is de vertaling van machinegegevens naarde 
diverse disciplines. Bovendien is er nog een groot gat tussen de huidige Iogistieke inforrnatiesystemen en die 
welke nodig zijn voor de Iogistiek rond onderdelen in een industrieel netwerk. Veel zal nog moeten worden 
gedaan. embedded software is een strategisch wapen. 

Ret specifieke geval 

Een individueel bedrijf met de geschetste karakteristieken, zal zich langs twee routes verder ontwikkelen. 
Aan de ene kant wordt de intelligentie in het eindproduct verder ontwikkeld. (Bij sommige producten zijn de 
kosten van de software al 25% van de kostprijs; schattingen voor de toekomst lopen naar 60%.) 

Langs de andere kant zal de nadruk op het aftersales traject de ontwerpspecificaties van meuwe 
productgeneraties sterk bei'nvloeden. 

Een bedrijf zal voor de eigen specifieke situatie een financieel model te maken en bezien in hoeverre de 
geschetste situatie van toepassing is of zal worden. De keuzen die vervolgens worden gemaakt moeten 
gestoeld zijn op dit model . De gewijzigde businessfocus stelt vervolgens basisvoorwaarden aan de producten. 
Het betreft hier zowel de productfilosofie op zich. als de basisvoorzieningen binnenin de geleverde 
eindproducten. Dit laatste om iiberhaupt in staat te zijn, te voldoen aan de dan contactueel gestelde eisen van 
de klant, m.b.t. het functioneren van de geleverde machine. 

Is er eenmaal sprake van een businessconcept, hierop aangepaste productspecificaties en een infrastructuur 
ter ondersteuning van de after sales, dan zijn we in staat ook op langere termijn een relatie te onderhouden en 
is er sprake van een differentieel voordeel. 

Noch de kleinere toeleverancier, noch de specialist op een onderdeel of de algemene fabrikant van onderde
len en/of services kan een volledig en afgewogen antwoord geven op de dagelijkse behoeften van onze klant. 
Dit kan de leverancier van complete eindproducten weI, mits hiervoor de juiste maatregelen zijn getroffen. 
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Top solutions 

Weten wat er komen gaat. Het 

juiste idee hebben op het juiste 

moment. En zorgen dat het 

antwoord er eerder is dan de 

vraag.ln de markt van defensie

systemen is die mentaliteit, dat 

streven, noodzakelijk om voorop 

te kunnen lopen. Bij Signaal vind 

~SG 

je die instelling. Evenals verras

sende oplossingen. Dat vraagt 

om informatica, e,lektronica en 

mechanica op topniveau. Om 

verfrissende ideeen. Om jou. 

Bel voor meer informatie 

Hollandse Signaalapparaten B.V., 

Werving & Selectie, 074-2483733. 
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Hollandse Signaalapparaten B. V .. Een bedrfif in beweging 

HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN B. V. 

Een bedriff in beweging 

Hollandse Signaalapparaten B.V., kortweg Signaal, heeft met de ontwikkeling en produktie van uiterst ge
avanceerde defensiesystemen een vooraanstaande positie in de wereld veroverd. Samen met de Franse 
multinational Thomson-CSF, waar we sinds 1990 deel van uitmaken, zijn we op het gebied van defensie
elektronica met 50.000 medewerkers de grootste in Europa en tweede in de wereld. Binnen het Thomson
concern maakt Signaal deel uit van de internationaal georienteerde defensietak BSDM: Branche Systems de 
Detection et de Missiles. En in die branche hebben we de business-verantwoordelijkheid voor de activiteiten 
op het terrein van Naval Combat Systems (NCS). 

De top in technologie 

Kijken we naar het Nederlandse bedrijfsleven dan behoort Signaal tot de absolute top in technologie. We 
hebben vier verschillende vestigingen. Hengelo is de grootste met zo'n 2500 medewerkers, waarvan ruim 
250 academici en 650 HBO-ers. Rier vindt de ontwikkeling en produktie van radar, optische sensoren, 
informatieverwerkende systemen en vuurleidingssystemen plaats die internationaal furore maken. Bekend 
zijn vooral de Goalkeeper en het gedistribueerde TACTICOS Command and Control System. 
In de andere vestigingen - in Huizen, Zoetermeer en Eindhoven - richten we ons voornamelijk op militaire 
communicatie-apparatuur en grote communicatienetwerken. Daarnaast maken we power-conversion, data 
storage apparatuur en elektro-optische produkten, zoals warmtebeeldcamera's en nachtzichtkijkers. 

Continu actief in een veranderende markt 

Nu is defensie een markt die als geen andere aan veranderingen onderhevig is. Nieuwe, moderne aanvals
wapens vragen voortdurend een antwoord in de vorm van tenminste even geavanceerde defensieve systemen. 
Maar ook wisselingen in het politieke klimaat vinden vaak hun weerslag op de internationale defensiemarkt. 
Tot nu toe zijn we bij Signaal altijd uitstekend in staat gebleken dergelijke ontwikkelingen te signaleren en daar 
op te anticiperen. Het feit dat onze systemen momenteel hun weg vinden over de gehele wereld is daarvoor 
het beste bewijs. 
Om succesvol te blijven worden er voortdurend initiatieven genomen die ervoor zorgen dat Signaal nog beter 
in staat is te opereren als een marktgericht en internationaal georienteerd centrum voor technologie. 

Geen verandering zonder vernieuwers 

Het verwerven van nieuwe technologische kennis blijft daarbij 'top-priority'. Daarom hebben we ook nu 
weer behoefte aan instroom van jonge, getalenteerde academici met voornamelijk technische studierichtin
gen. Ambitieuze mannen en vrouwen die verandering niet als een bedreiging, maar juist als een uitdaging 
zien. En daarbij ook het voortouw willen nemen. Mensen dus die behalve technische kennis ook diplomatieke 
bagage bezitten. Die bereid en in staat zijn om in teamverband te werken. En last but not least de 'drive' 
hebben om zich verder te ontplooien in een high-tech omgeving. 

Wie aan dat signalement voldoet krijgt bij Signaal aIle ruimte. En mag rekenen op aansprekende research- en 
opleidingsfaciliteiten. Zie voor vacatures: www.recruitment.signaal.nl. 

Sollicitaties kunje richten aan: 
Hollandse Signaalapparaten B.v. 
Werving & Selectie 
Postbus 42 
7550 GD HengeJo 
Telefoon 074-2483733 
E-mail: recruitment@signaal.nJ 
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ERICSSON 

Ericsson, opgericht in Zweden in 1876, is een van de meest toonaangevende Informatie- en 
Communicatietechnologiebedrijven in de wereld, met activiteiten in 130 Landen met zo'n 100.000 
medewerkers. Op het gebied van intelligente netwerken en mobiele systemen voor zowel opera
tors- als bedrijfsomgevingen is Ericsson zelfs wereldmarktleider. In Nederland werken ruim 
2.000 mensen bij Ericsson. 

Ericsson in Nederland 
Al sinds 1920 is Ericsson in Nederland gevestigd. Vandaag de dag Ioopt bijna de helft van alle 
telefoongesprekken via Ericsson-centraies. Informatie- en Communicatietechnologie is echter niet 
meer afhankelijk van bestaande infrastructuur maar maakt even gemakkelijk gebruik van nieuwe 
netwerken. Zo hebben wij voor kabelexploitant Casema de zogenaamde CabieDECT -technologie 
toegepast. Gebruikers kunnen daardoor binnenkort via de kabeJ telefoneren en gebruik maken van 
Internet. Juist door die veelheid van mogeIijkheden moet je als telecommunicatiebedrijf voortdu
rend op zoek naar inventieve oplossingen. Ericsson neemt graag de uitdaging aan om die nieuwe 
technologie nog functioneler, uitgebreider en klantvriendelijker te maken. 

Vier vestigingen, vier specialismen 
De ontwikkeling van hoogwaardige ICT -diensten vindt bij Ericsson Nederland op vier Iokaties 
plaats. In Rijen is Ericsson Telecommunicatie gevestigd. Naast onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van centrales, intelligente netwerken en netwerkmanagement bevindt zich hier een wereld
wijd opererend support centrum voor publieke telecommunicatiesystemen. Bovendien is het Euro
pese distributiecentrum voor bedrijfscommunicatiesystemen van Ericsson hier gevestigd. In Rijen is 
ook.Ericsson Data Netherlands gevestigd. Zij verzorgen IT-services, van business modelling tot 
installatie en onderhoud. Bij Ericsson Radio Systems in Emmen werken 350 mensen aan produkten 
die op radiotechniek gebaseerd zijn, zoals semafoons, oproepsystemen en produkten voor de elek
tronische snelweg. Ericsson Business Mobile Networks in Enschede en Amsterdam, ontwikkelt 
systemen op het gebied van draadloze communicatie zoals bijvoorbeeld CableDECT. De vestigin
gen waren in 1997 goed voor een totale omzet van 1.5 miljard Nig. 

In een sterk concurrerende markt is succes aIleen mogelijk door aan jezelf de hoogst mogelijke eisen 
te stellen. Vandaar dat voor Ericsson de zorg voor kwaIiteit vanzelfsprekend is. Dat betekent ook het 
permanent investeren in eigen mensen, met ruimte voor persoonlijke groei, opleiding en ontplooiing. 

Werken bij Ericsson 
We komen graag in contact met mensen die een plaats in ons spelersteam ambieren. Je kunt aan de 
slag, bijvoorbeeld op het gebied van marketing & sales, operations & customer services, logistiek 
of research & development, of IT -services. Functies kunnen varieren van Project- of Accountmanager 
tot Competence Manager of System Engineer. De belangrijkste eis die we vooralsnog aan je stellen, 
is dat je een echte teamworker bent, een professional die de vereisten en voordelen van goed samen
spel kent: je kunnen wegcijferen voor het resuItaat, maar ook durven excelleren wanneer de kans 
zich voordoet. 

Ben je geinteresseerd? Bel dan de afdeling Werving & Se1ectie, telefoon +31 (0) 161 24 24 39, of 
kijk op Internet voor meer informatie en recente vacatures: http://career.ericsson.nl 
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Interview: 

Eva Groen, Network Consultant, (A-Global Network Solutions), Ericsson 

Over werken binnen Ericsson 
In januari 1996 heb ik mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft 
afgerond. Tijdens mijn afstuderen ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de 
telecommunicatiemarkt. Na een jaar werken als assistent productmanager voor een markt die zijde
lings raakt aan de telecommunicatiemarkt heb ik besloten om voor Ericsson te gaan werken; een 
bedrijf waarvan de core business telecommunicatie is. Bij de sollicitatieprocedure speelt de oplei
ding die je gedaan hebt natuurlijk weI een rol, maar dit is geen doorslaggevende factor. Wanneer je 
academisch geschoold bent is dit een bewijs voor het feit dat je zelfstandig methodisch problemen 
op kan lossen en dat je verantwoordelijkheden aankan. Ik hecht veel waarde aan de omgeving waarin 
ik werk en dat heb ik dan ook tijdens de sollicitatie laten merken. Het grootste gedeelte van de dag 
breng ik immers op mijn werk door. 

Wat mij opvalt bij het werken bij Ericsson is dat de mensen gelnteresseerd zijn in elkaar en dat veel 
wordt samengewerkt. De sfeer is motiverend en de mensen zijn a1tijd bereid elkaar te helpen. Het 
werken in teams staat hoog aangeschreven en ik ervaar dat als zeer positief en stimulerend: Samen 
bereik je meer dan aIleen. In de Ericsson cultuur herken je de Zweedse cultuur van het moeder
bedrijf; zoals teamgeest, respect, professionaliteit en doorzettingsvermogen. 

Wat mijn functie inhoudt? Ik werk in het team Global Network Solutions, een vreemde eend in de bijt 
in Rijen. Dat komt omdat wij niet voor de Nederlandse markt werken, maar wereldwijd. Ons team is 
opgebouwd uit meerdere teams in verschillende landen, de basis is gevestigd in Stockholm. Wij 
definieren Generic Network Solutions voor nieuwe operators. Normaal gesproken verkoopt Ericsson 
een specifiek netwerk, speciaal gericht op die ene klant De telecommunicatiemarkt is gedereguleerd 
en veel nieuwe operators willen telecommunicatiediensten aanbieden, naast de bestaande PTT's. 
Om deze nieuwe operators zo snel mogelijk te voorzien van een betrouwbaar operationeel netwerk 
zijn wij begonnen met het aanbieden van generieke netwerkoplossingen. Je kunt denken aan een 
ladenkast; de laden zijn modules die op allerlei manieren kunnen samenwerken. Voor elke nieuwe 
operator trekken wij de best passende combinatie van laden uit de kast en laten ze samenwerken, 
zodat elke keer een voor de.klant specifiek en uniek netwerk wordt samengesteld. 
Binnen Global Network Solutions werk ik binnen de groep Business Development & Marketing. 
Mijn eerste opdracht was het uitvoeren van een marktonderzoek naar de nieuwe operatormarkt. Zo 
heb ik kennis opgebouwd over de telecommunicatiemarkt en ben ik op de hoogte van trends, opera
tors en concurrenten. In mijn huidige werkzaamheden vertegenwoordig ik de eindgebruikers van de 
telecommunicatiediensten. Ik vertaal hun eisen en wensen naar de netwerkoplossingen, zodat bij de 
ontwikkeling van Generic Network Solutions rekening wordt gehouden met de eindgebruikers. Ei
genlijk ben ik de schakel tussen de techniek en de marketing. Elke werkdag is anders. Gemiddeld 
werk ik eens in de drie weken een paar dagen in Stockholm, om contact te houden met de andere 
leden van het Global team. Een deel van mijn tijd besteed ik aan het opbouwen en onderhouden van 
mijn contactennetwerk binnen Ericsson. Momenteel heb ik over de hele wereld contacten met mede
werkers uit zo'n tien verschillende landen. Van hen krijg ik informatie over het reilen en zeilen op de 
operatormarkt 

Om dit werk te kunnen doen moet je makkelijk contacten kunnen leggen en ervan houden om met 
mensen uit verschillende culturen samen te werken. De menselijke kant is zeer belangrijk. Natuurlijk 
moet je ook technisch inzicht hebben en affiniteit met marketing. Beide aspecten zijn in mijn oplei
ding aan de orde gekomen en kan ik nu in de praktijk toepassen en tegelijkertijd veelleren. 
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Elektrotechnische studieverenigfng Tlwr 

De elektrotechnische studievereniging Thor 

De elektrotechnische studievereniging Thor, opgericht op 28 november 1957, is de studievereniging voor aile 
studenten elektrotechniek en informatietechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. De belangrijkste 
doelstelling van de vereniging is het van dienst zijn van de student door het verschaffen van faciliteiten in 
aanvulling op het studieprogramma, zoals het geven van inziCht in de beroepspraktijk van de ingenieur en het 
leveren van een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs op de faculteit. 

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken zijn er bij Thor vele studenten vrijwillig werkzaam in commis
sies en in het Bestuur van de vereniging. Deze studenten zorgen onder andere voor inspraak in de faculteit, 
tentamenbundels, studieboeken en nog veel meer. 

Dit jaar viert de e.t.s.v. Thor haar Achtste Lustrum. Ter ere van dit Achtste Lustrum zijn er verschillende 
activiteiten georganiseerd. Er is een lustrumboek uitgegeven, er zijn verschillende excursies georganiseerd, er 
is een groot feest gehouden en er is een stijlvol gala geweest. Het symposium "Embedded Systems" is 
eveneens tot een van de activiteiten ter ere van het Achtste Lustrum. 

Symposium Commissie 

Het symposium "Embedded Systems Het optimale compromis tussen hard- en software" is georganiseerd 
door de Symposium Commissie van Thor. De commissie bestaat uit 7 personen: 

Allert van Zelst 
Etienne Coezijn 
Martijn van Buul 
Maarten Berende 
ChrisLiu 
Dirk Postma 
Tim Schenk 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
algemeen commissielid 
public relations 
sprekerwerving 
dagorganisatie 

Voor meer informatie over Thor en haar activiteiten kunt u zich wenden tot: 

Elektrotechnische studievereniging Thor 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

telefoon: (040) 247 3223 
fax: (040) 2448375 
e-mail: thor@ele.tue.nl 
internet: http://stud.ele.tue.nllthorlIndex.htm 
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De Symposium Commissie 1997 

Thor Symposium Commissie 1998 

Het Symposium 'Embedded System, het optimale com prom is tussen hard~ en software' is mogelijk 
gemaakt door het inzet van 7 leden van de elektrotechnische studievereniging Thor. 

Voorzitter 
Allert van Zelst 

Penningmeester 
Martijn van Buu) 

Public Relations 
ChrisLiu 

Algemeen Commissielid 
Maarten Berende 

Secretaris 
Etienne Coezijn 

Sprekenverving 
Dirk Postma 

Dagorganisatie 
Tim Schenk 
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Prof. dr. ing. J.A.G. Jess 
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Je bent een mens als aile ande
ren, maar tegelijk uniek. Met 
eigen ideeen. Geloof in iezelf. En 
de moed am te laten zien wie je 
bent, waar je voor staat. Wat dat 
betreft we op elkaar, jiJ en 
Oce. Oak bij Oce den ken we oor
spronkelijk. En zetten we onze 
ideeen steevast om In originele 
digitale en kleurtechnologieen. 
Als Nederlandse multinational en 
marktleider op het gebied van 
copiers en printers zijn we dat 
aan onze stand verplicht. 
Dat zegt natuurlijk alles over het 
type mens dat bij ons werkt. En 
dus ook over de verwachtingen 
die we van jou als afgestudeerde 
HBO-er of academicus hebben. 
Wi] zoeken namelijk de komende 
jaren zo'n 500 afgestudeerden. 
Met name uit de informatica of 
hieraan studierich
tingen. Om te werken aan real
time besturing van mechatronlca, 
of kunstmatige intelligentie in de 
vorm van beeldherkenning. Of 
aan toepassingen op het gebied 
van remote diadnostics, informa
tiebeheer of taJltechnologie. In 
multidisciplinair~ teams. Want bij 
Oce geloven we heilig in samen
werking. AI was het aileen al 
omdat het producten 
oplevert. 

te bouwen. 
Stuur dan je 
sollicitatie met uitgebreld c.v. 
naar Oce-Technologies BV, 
afdeling Personeelszaken R&D, 
Postbus 101, 5900 MA Venlo, 
telefoon 077 - 359 44 29. 
Internet-site: www.oce.com 

Smart solutions in copying, printing and .,Iotting 
.......... ~ .. --~ ............ --~.--- _______ -__ ~I __ ~~- ..................... __ 
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Je bent NET OF BI] A AFGESTUDEERD 

AAN HBD OF U IVERSITElT e!1 je wilt 

aan de slag. ' I UelSt bij een bedrijC dat 

je de mogelijkheid biedt om jezeLf te 

ontwikkelen. Bij Cap Gemini, bijvoorbeeld. 

Wij bieden je de fadliteieen en onder

steuning die je zoeke. cern CapCom, ons 

eigen intranet. Een pick waar je een graag 

gezienc gase bent. Je kunt er met elkaar 

discussieren, elkaars ideeen en werkwijze 

leren kennen en collega's raadplegen over 

projecten waar je aan werkt. Maar je kunt 

er ook plaatsnemen aan de Ie rafel om het 

nieuws door te nemen en als je wilt zellS 

je liets te koop aanbieden of even de 

virtuelc kroeg in. Daarnaast is CapCom 

een informarie- en inspiratiebron van de 

eerste orde. In de kennisbank vind je 

namelijk duizenden producecn die ont

wikkeld zijn door je collega's. Via The 

Galaxy heb je bovendien toegang tot dc 

kennisbank van de internationale Cap 

Gemini-orgamsatie. Je begrijpt dat we het 

regelmarig bezoeken van dit intranet 

bepaald niet afraden. Daarnaast bieden wij 

je ruim 250 opleidingcn, waaronder een 

CAP GEMINI 
MORE DEMANDlNG, MORE REWARDI G 

solidI' basisopleiding, am je hcrscns verder 

aan ee scherpen. Daarom is je StU die

richting ook niet ' t belangrijkst. Wij zorgen 

crvoor dae je 'Master of your own destiny' 

kan zijn. En een mooie 'destiny' 

bovendien. Cap Gemini is onderdeel van 

de Cap GeminI Group met kantoren in 17 

landcn , met 27.500 medewcrkers en 

activieeiten in de hell' wereld . Marktleider 

in de Benelux. Aerief bij alle denkbare 

bedrijven, instellingen en overheidsdiensten 

op het gebied van IT en organ isa tieadvies. 

Als je net zo veel van necwerken houdt als 

dar je gocd werk levert , willen we graag 

metje kennismaken. Schrijf ecn brieijc aan 

Cap Gemini, Personele laken, antwoord

nummer 4313 , 3500 VE Urrechr.Je kunl 

ook bellen met: 030 252 6496. Je krijgt 

dan snel meer informatie. 

htcp://www.capgemini.nl 
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Bibliotheek Technische Universiteit Eindhoven 

~~::~159 II~I ~IIII m 11111111I1I II ~I tq; 
Telefoon (040) 24 72224 9811310 

Afsrand nemen om her gcore 

geheel te kunnen overzien, maar 

tegelijkertijd elk derail scherp 

in her oog houden. En toe

slaan op het moment dat alle 

factoren zo gunstig mogelijk 

zijn. Daar zir ook voor 

Philips de winst! Aanvaarden 

dat rechnologische kennis en 

kunde geen doel op zich-

zelf zijn, maar een middel 

rer versterking van onze con

currentiekracht. Maar bovenal 

beseffen dar snelheid de succes

factor bij uitstek is. Dat vraagt om 

jonge academici en HBO'ers met een 

visie op bedrijfsvoering. Echte hoogvliegers. 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Philips Personeelzaken, poJ"tbus 80003, 5600 jZ Eindhoven. 

e PHILIPS 
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