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In dit versJag wordt de opzet beschreven om een beheersysteem voor de MAHO

7008 freesmachine te ontwikkelen.

Verder wordt een overzicht gegeven van wat er aJ aan onderzoek is gedaan, de

software die geschreven is en de nog te reaJiseren onderdeJen.
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antwerp van een beheersysteem vaar de MAHO 700S

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Het produceren op een geavanceerde freesmachine is een kostbare aangelegenheid. De

machine-bezettingstarieven van de MAHO 7008 bedragen ongeveer tl 240,- per uur. Om

een dergelijke produktie-machine dus te laten concurreren met een minder geavanceerde,

goedkopere, freesmachine moet er naar middelen gezocht worden om de produktie te

verhogen.

Op welke manier kan dit gerealiseerd worden?

Een centraal punt in de beantwoording van deze vraag is: produktie-beheer. Dit betekent

dat de factoren die de produktie bepalen bekend moeten zijn zodat controle en bijsturing

mogelijk wordt gemaakt.

Door deze produktie bepalende factoren vast te leggen in een software pakket wordt in

feite het beheersysteem gecreeerd.

Het beheersysteem is een onderdeel van een CAD-CAM koppeling. Een CAD-CAM

koppeling wil zeggen dat de menselijke handelingen tussen ontwerp en produktie geauto

matiseerd worden. Automatiseren betekent dat naast de handelingen ook de waarnemende

taak van de mens moet worden overgenomen. Een systeem dat in staat is waarnemingen te

doen en daarop te reageren noemen we een beheersysteem.

Het beheersysteem zal in het begin nog geen optimaal beheersysteem zijn. In eerste

instantie is het zaak het beheersysteem operationeel te maken. Aanvankelijk wordt dus

slechts een deel van de huidige menselijke handelingen door de computer overgenomen. In

een later stadium vindt door middel van verdere toevoegingen (extra intelligentie)

optimalisatie plaats.

Dit verslag geeft enkele richtlijnen die bij het ontwerpen van het beheersysteem kunnen

worden aangehouden. Achtereenvolgens worden de huidige situatie en het na te streven

doel beschreven (Hoofdstuk 2). Welke middelen hiertoe ter beschikking staan en hoe deze

dienen te worden aangewend (Hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt de opbouw van het

software pakket behandeld.

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de reeds geschreven en nog te ontwikkelen software.

Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 enkele aanbevelingen gericht aan hen die dit beheersysteem

verder gaan ontwikkelen.
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ontwerp van een beheersysteem voor de MAHO 7008

HOOFDSTUK 2: DE HUIDIGE SITUATIE EN HET DOEL

2.1 Wat is de huidige situatie?

Op dit moment wordt de MAHO 700S freesmachine nog aangestuurd door de ontwerpers

en wordt de produktie gecontroleerd door een operator aan de machine. De ontwerpers

bieden in een willekeurige volgorde programma's aan de MAHO aan, die verwerkt moeten

worden. Het kan nu gebeuren dat hier niet maakbare programma's bij zitten omdat

bijvoorbeeld een gereedschap niet in de machine aanwezig is.

De handelingen die de operator nog aan de machine moet uitvoeren zijn o.a. het opspan

nen van de werkstukken, het wisselen van de gereedschappen en de controle en bijsturing

van de produktie en programmatuur.

2.2 Waar moeten we naar toe?

Het doel dat ons nu voor ogen staat is een zodanige systeem te creeren waarbij de

ontwerper via de computer de opdracht kan geven een ontwerp te maken.

Nadat de ontwerper de opdracht heeft gegeven, moet de computer het ontwerp vertalen

naar NC regels als het niet al in dusdanige vorm wordt aangeleverd. Vervolgens laat de

computer deze NC regels simuleren door een simulatie programma (NCSIM).

Indien bij de simulatie fouten worden gedetecteerd in het programma dient de ontwerper

verbeteringen aan te brengen. Deze routine herhaalt zich totdat de simulatie goed verloopt.

Dit betekent dat volgens de gegevens die de ontwerper van het produktie proces heeft het

produkt technisch maakbaar is. Oit wil echter nog niet zeggen dat dit met de huidige

instelling van de machine mogelijk is!

Voordat een te frezen produkt naar de MAHO doorgestuurd kan worden, moet het

beheersysteem eerst een fouten/informatie check op de opdracht uitvoeren. Er wordt onder

andere gekeken of de benodigde gereedschappen in het machine gereedschapmagazijn

aanwezig zijn, of deze nog voldoende resterende standtijd hebben en hoe lang de totale

bewerkingstijd van het produkt is.

Deze check wordt uitgevoerd door het beheerprogramma. Het beheerprogramma heeft een

routine in zich die relevante produktie-parameters van het te frezen produkt inleest en die
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antwerp van een beheersysteem vaor de MARO 700S

samen met gelijksoortige gegevens van andere produkten in een buffer wegschrijft.

Vervolgens zal het beheerprogramma uit deze buffer steeds een van de te maken produk

ten selecteren om als eerstvolgend produkt te worden gemaakt.

De bij dit produkt behorende NC file kan al worden overgestuurd terwijl de machine nog

met een ander produkt bezig is. Mochten er voor het volgende te frezen produkt andere

gereedschappen nodig zijn, dan kan pas nadat het huidige produkt is afgewerkt een

gereedschap-wissel plaatsvinden.

De reden hiervoor is dat er in de MAHO 700S slechts een gereedschap-wisselaar aanwezig

is. De computer moet dan de opdracht geven het te wisselen gereedschap voor de wissel

poort te plaatsen, een melding geven dat dat gereedschap gewisseld moet worden en

melden welk gereedschap ervoor in de plaats moet komen.

Het beheersysteem krijgt verder nog een aantal andere taken zoals onder andere het

bewaken van de produktie en het presenteren van belangrijke gegevens naar de operator

toe. Een belangrijk gegeven hierbij is dat het bewaken van de produktie betekent dat naar

de MAHO gekeken moet worden of die een boodschap wit sturen. Het gevolg hiervan is

dat er vaak geswitched moet worden tussen het hoofdprogramma en de routine die de

boodschappen van de MAHO ontvangt. Dit komt doordat DOS een single tasking

operating system is.

2.3 Enkele gegevens over de te gebruiken systemen

Er is gekozen om het beheersysteem te ontwerpen in de programmeertaal Turbo Pascal 6.0

(TP6). Deze taal heeft namelijk de mogelijkheid om op een eenvoudige manier gegevens

bij te houden en te presenteren naar de gebruiker toe via Turbo Vision.

In Turbo Pascal hebben de programma's een modulaire opbouw, dat wit zeggen dat de

gehele functie van een programma opgesplitst is in steeds kleinere eenheden met elk een

eigen functie.

Door nu via een top-down approach het te ontwikkelen systeem in blokken met elk een

unieke functie te verdelen, is het mogelijk de blokken om te zetten naar een elementair

stukje programma.

Het hoofdprogramma wordt dan simpelweg een aaneenkoppeling van alle deel-program

rna's.
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antwerp van een beheersysteem vaar de MARO 7008

Hierdoor blijft in het uiteindelijke programma het overzicht bewaard. Het is in een later

stadium eveneens eenvoudig aanpasbaar als er taken bijkomen of veranderen.

Turbo Pascal kan gebruik maken van een uitgebreide toolbox van Power Tools Plus (-1-).

Een "bibliotheek" met daarin units en procedures die door de gebruiker aan te roepen zijn.

Deze toolbox bevat onder andere een aantal procedures voar de communicatie over de

RS232 poort (de poort waarover de signalen tussen de PC en de MAHO gestuurd worden).

Het systeem zal gaan draaien op een PC met MS DOS als operating system. Hiervoor is

gekozen om zodoende een relatief goedkoop pakket te krijgen waarmee de produktie

beheerd kan worden.

Er bestaan reeds beheersystemen voar deze freesmachines zoals het beheersysteem van de

flexibele produktie cel in het RCW (Regionaal Centrum voor Werktuigkunde) op de TUE.

Deze beheersystemen draaien op grotere computers en wijken qua beheerprogramma af

van het te ontwikkelen systeem omdat de produktie op basis van andere gegevens wordt

bestuurd.

Het belangrijkste verschil is dat bij de cel van het RCW een planning van de produktie

moet worden ingegeven nadat die handmatig is bepaald en het te ontwikkelen systeem

moet zelf de planning van de produktie gaan verzorgen.

Als laatste punt moet worden opgemerkt dat de software van dit beheerprogramma niet

bruikbaar is omdat het een beschermd gekocht pakket betreft.
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antwerp van een beheersysteem voor de MARO 700S

HOOFDSTUK 3: HET BEHEERSYSTEEM EN ZIJN OMGEVING

Uit welke onderdelen bestaat het beheersysteem?

De koppeling tussen ontwerper en produktie is in drie onderdelen op te splitsen.

Te weten:

- Genereren

- Beheren

- Produceren

: ontwerper definieert produkt

: beheren van de produktie door de operator

: daadwerkelijke produktie

Door de hierboven beschreven driedeling verder in levels onder te verdelen vindt een top

down benadering plaats.

Binnen deze levels wordt een verdere verdeling gemaakt zodat elementaire programma

onderdelen ontstaan.

3.1 Levell (hardware niveau)

genereren:

genereren van werkstuk tekeningen en de daarbij horende NC regels op een aparte

computer

beheren:

het beheren van de gehele produktie omgeving op de beheercomputer

produceren:

het frezen van produkten op een MAHO 700S freesmachine
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ontwerp van een beheersysteem voor de MARO 700S

Figuur 1

CAD
computer

LH 7
ONTrERPER

beheer
computer

LH 7
OPERATOR

Figuur 1 Welke communicatie verbindingen bestaan er op level 1

Bij ieder onderdeel van dit gehele systeem zijn nog altijd menselijke handelingen nodig.

Er wordt vanuit gegaan dat de operator die voor het beheren verantwoordelijk is, ook de

MAHO bedient.

Deze operator krijgt zijn informatie over de produktie uitsluitend via de beheercomputer

en kan ook uitsluitend via de beheercomputer aan het systeem werken. Ais er een

handeling aan de MAHO moet worden verricht, dan zal daar ook via de beheercomputer

om gevraagd worden.

De communicatie tussen de beheercomputer en de MAHO gaat volgens een "vraag en

antwoord" protocol, zodat er zowel informatie van de beheercomputer naar de MAHO

gestuurd als ontvangen kan worden.

De CAD-computer waarop gegenereerd wordt, wordt bediend door een ontwerper die via

die computer informatie uitwisselt. Vervolgens bestaat er een verbinding tussen de CAD

en de beheercomputer.

Het meest logische is dat de gegevens van de genereercomputer, die naar de beheer

computer moeten, op een plaats worden opgeslagen, waar de beheercomputer dan regelma

tig gaat kijken of er nieuwe gegevens zijn gekomen.
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ontwerp van een beheersysteem voor de MARO 7008

3.2 Level 2 (programma niveau)

genereren:

Op de computer waarop de NC regels gegenereerd worden, draait het programma

DLOG of een ander NC programmeer-systeem, om de produkten in te geven.

Tevens worden hier, met nog enige hulp van de ontwerper, de NC regels gecreeerd.

Naast Dlog draait het programma NCSIM om de file, met daarin de NC regels, te

testen/simuleren. Het programma DLOG hoeft niet te worden aangepast voor ons

systeem. Het programma NCSIM daarentegen zal weI op het subprogramrna niveau

aangepast moeten worden.

Over het programma NCSIM valt verder op te merken dat dit geschikt is om de

maakbaarheid van het produkt te controleren. Het programma is echter nog niet zo

compleet dat het aIle fouten detecteert, zodat nacontrole door de ontwerper/werk

voorbereider nog nodig blijft.

beheren:

Op de beheercomputer, zal een programma gaan draaien dat o.a. het selecteren van

de te maken produkten en het bewaken van de status van de MAHO als taak heeft.

produceren:

De MAHO 700S waarop de het frezen van de produkten plaatsvindt, wordt steeds

door de beheercomputer aangestuurd en de MAHO zal dus slechts gaan werken als

deze computer eerst een NC file verstuurt en daarna de opdracht geeft om dit

produkt te maken. Op het moment dat de opdracht wordt gegeven om zo'n NC file

tot een produkt te verwerken, begint de eigen software van de MAHO de machine

te besturen.
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antwerp van een beheersysteem vaar de MAHO 700S

level

level

level ••

level 0

r- .., r,
I I I I

~~-- "~

Figuur 2 Welke verbindingen bestaan er op level 2

De communicatie tussen de programma's op beheer- en genereercomputer en de com

municatie tussen de beheercomputer en de MAHO, zullen allen gaan volgens het principe

dat er vanuit het programma naar een lager level wordt gegaan en weI zo vaak totdat de

verschillende levels met elkaar kunnen communiceren.

Het programma NCSIM moet er voor zorgen dat de output van NCSIM naar de beheer

computer, zodanig wordt vertaald dat deze voor de programma's van de beheercomputer

leesbaar wordt.

De informatie die de output bevat zal aan een aantal eisen moeten voldoen. De program

ma's van de beheercomputer gaan er namelijk van uit dat aIle benodigde informatie over

het te frezen produkt in deze output aanwezig is (wat hier precies mee wordt bedoeld

wordt bij level 3 verder beschreven).

Terugkomend op de verbindingen tussen de hoofdprogramma's, kan opgemerkt worden dat

de output van NCSIM in verbinding moet komen te staan met een unit van het beheerpro

gramma. Een andere unit van het beheerprogramma moet in verbinding komen te staan

met de MAHO. Voor de communicatie tussen deze laatste twee onderdelen bestaat reeds

een gemeenschappelijke communicatie protocol, namelijk de ASYNC communicatie.
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antwerp van een beheersysteem vaar de MARO 700S

3.3 Level 3 (subprogramma niveau)

genereren:
Nadat een tekening is ingegeven in DLOG en vertaald naar NC regels, moet de

operator via een gebruikers-menu opdracht geven om zijn produkt te laten frezen.

Zodra de operator deze opdracht geeft, moeten de NC regels automatisch door

NCSIM op het scherm gesimuleerd worden.

Indien NCSIM een foutmelding geeft moet de ontwerper een verandering aanbren

gen in de NC regels. NCSIM maakt indien geen foutmelding ontstaat en de ont

werper niets wi! veranderen, een file aan met daarin een aantal gegevens over het

produkt. Deze gegevens zijn:

- de benodigde gereedschappen om het produkt te frezen

- de te verbruiken verspaningstijd voor ieder gereedschap

- de totale bewerkingstijd van het produkt

- het aantal benodigde opspanningen

- .... eventueel aanvullende gegevens die uit de simulatie te halen zijn

Er moet steeds voor gezorgd worden dat deze file aile gegevens bevat die door het

beheerprogramma gebruikt worden.

I I
NC- - F

DLOG 81M I
L

I E

ONTWERPER

Be
EO
HM
EP
EU
RT

E
R

Figuur 3

Figuur 3 De programma's op de genereercomputer
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ontwerp van een beheersysteem voor de MARO 700S

Deze file met gegevens moet samen met de bijbehorende file waarin het NC

programma staat, weggeschreven worden op de harddisk van de genereercomputer.

Aan deze files moet een uniek nummer toegekend worden om de produktie

opdrachten goed bij te kunnen houden. Het beheersysteem zal alleen de file met

daarin de relevante produktie gegevens en niet de NC regels zelf opvragen. Deze

gegevens worden dan binnengehaald in de beheercomputer en in een array gezet

met nog andere te produceren produkten. Nu moet het beheersysteem aan de

genereercomputer melden dat de order geaccepteerd is en in de array staat.

Het beheersysteem checkt regelmatig of er een nieuwe opdracht is aangemaakt. Het

is de taak van de genereercomputer het beheersysteem op het moment van deze

check te laten weten dat er een nieuwe opdracht is en wat het bijbehorende

nummer is. Eventueel kan in de genereercomputer nog een extra functie worden in

gebouwd die een foutmelding geeft als het beheersysteem na een vooraf bepaalde

tijdsduur de te verwerken opdracht nog niet heeft ingelezen.

Tevens houdt de genereercomputer een gereedschap-file bij, welke bestaat uit drie

sub-files.

Deze files zijn:

file 1: mogelijk samen te stellen gereedschappen

file 2: gereedschappen die in een centraal magazijn voorradig zijn

file 3: gereedschappen die in het magazijn van de MAHO aanwezig zijn

De gereedschappen in deze files hebben ieder een uniek nummer. Van ieder

gereedschap zijn de volgende gegevens in de files aanwezig:

- gereedschaplengte

- diameter

- resterende standtijd

- het aantal plaatsen dat het gereedschap in het magazijn het inneemt

Uit deze files maakt de ontwerper een keuze welke gereedschappen het NC pro

gramma gebruikt. Het beheerprogramma zal slechts van file 2 en file 3 gebruik

maken. Veranderingen in deze files, 2 en 3, kunnen alleen via het beheerprogram

rna aangebracht worden. Ais de ontwerper een nieuw gereedschap heeft samenge-
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ontwerp van een beheersysteem voor de MARO 7008

steld (file 1), dan moet hij dat melden aan de operator. De operator geeft dan via

de beheercomputer aan het beheerprogramma door dat het gereedschap nu voorra

dig is.

beheren:

De structuur van de programma's, units en van de procedures, die onder het

beheerprogramma draaien, staan in de verdere uiteenzetting van dit verslag

centraal.

produceren:

De communicatie tussen de beheercomputer en de MAHO vindt plaats op het

laagste level via het LSV/2 protocol. Het level hierboven communiceert weer

volgens een ander protocol waarover meer is terug te vinden in het WPA rapport

nr. 1085 (-2-) en in de Interfacing Manual (-3-). Aan de eigenlijke besturings- en

communicatie software in de MAHO wordt niets veranderd of toegevoegd.
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ontwerp van een beheersysteem voor de MARO 700S

HOOFDSTUK 4: DE SOFTWARE ACHTER HET BEHEREN

4.1 De beheercomputer en het beheerprogramma

Bij het beheren moet er een splitsing gemaakt worden tussen het werken met de beheerge

gevens en het controleren van de status van de MAHO.

Deze controle functie heeft prioriteit boven aIle andere activiteiten omdat er direct

bijsturing moet plaatsvinden als de machine een fout detecteert.

Op welke manier vindt deze controle plaats?

Omdat op de PC waarop de besturing gaat draaien geen parallelle processen mogelijk zijn

zou door middel van polling, het beurtelings checken van de poorten, gekeken moeten

worden of de MAHO een signaal stuurt.

HO
OS

I HOOFD\ MA
AD 70rotJrtfoJd

BREIN
acAlerlrtJ/1d

c

Figuur 4
OPERATOR

Indien de MAHO in de ltremote modelt staat, biedt de besturing de mogelijkheid in te

stellen bij welke situaties er een melding naar de remotecomputer moet worden gestuurd.

Deze melding blijft vervolgens 15 seconden op de kabel staan (een in te stellen machine
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ontwerp van een beheersysteem voor de MARO 700S

parameter) en daarna wordt de uitgang weer gezuiverd. Het is dus zaak om met maximale

pauzes van 15 seconden een controle uit te voeren. Jndien dit niet tijdig gebeurt, valt niet

meer te achterhalen wat de melding van de MAHO is geweest.

De tijd tussen twee poll-operaties is variabel. Deze is namelijk afuankelijk van de

tijdsduur van het tussenliggende programma. Hierdoor wordt de poll operatie niet erg

aantrekkelijk. Meer over dit specifieke probleem en een alternatief voor het pollen is terug

te vinden in WPA rapport or. 1199 (-4-).

Hoe wordt er gemanipuleerd met de beheergegevens?

Het beheerprogramma kent een hoofdprogramma met daarbij een aantal sub-programma's.

Deze sub-programma's worden in TP6 "units" genoemd en vormen het eigenlijke brein.

Hierin is de gehele intelligentie verwerkt.

4.2 De werking van het hoofdprogramma

Het hoofdprogramma wordt bij het opstarten van het systeem automatisch aangeroepen en

zal verder het initialisereniopstarten van de units verzorgen. Ais vanuit de units de op

dracht wordt gegeven dat men met het beheren wenst te stoppen, wordt naar het hoofd

programma terug gesprongen. Deze sluit vervolgens af.

De opbouw van het hoofdprogramma is ais voIgt:

Begin
HelJoWorld.Init; {start het systeem op}
HelloWorld.Run; {Iaat het systeem draaien}
HelloWorld.Done; {sluit alJes af}

End.

Het brein en ziin units: (VOORGROND)

Het brein bestaat uit een aantal units die onderling met eikaar kunnen communiceren.

Jedere unit heeft een eigen duidelijk omschreven taak. De hoofdfunctie van de unit wordt
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ontwerp van een beheersysteem voor de MARO 700S

opgebouwd uit deelfuncties, die in procedures gedefinieerd zijn.

De procedure is een elementair stukje programma en dus niet verder te splitsen.

HOOFD
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I I J- I I I
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~ ~~
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r:tl ~ ~

'AD C"IJ ~ ~t!Jl:l ~ ~

z~ ~~
~

-.::t: c Iool

uO CQ u ~~ ~
0

~

EJ
~

~E-. ~ 0

~ til -.::t: 8: c
f/) CI) l:l u..

I

c

OPERATOR
Figuur 5

UNIT;

-OntvangOrder (leest de order van de genereercomputer in)

-SelecteerOrder (rangschikt de orderlijst)

-Scherm (presenteert gegevens aan de gebruiker)

-DataBase (maakt backup van gereedschap-data, orders en finished orders)

-Communicatie (vertaalt de boodschappen van en naar MAHO)

-Protocollen (beschrijft de protocollen bij de handelingen die vanaf de PC op de MAHO

kunnen worden verricht)
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ontwerp van een beheersysteem voor de MAHO 7008

De units en hun procedures:

OntvangOrder:, SelecteerOrder:, Scherm:

Oeze units worden beschreven in W.P.A. Rapport 1086 (-5-). De units Ontvang

Order en SelecteerOrder zijn daar samengevoegd tot een unit, CtrlVar. In dit

verslag staan ook de procedures die onder deze units gedefinieerd zijn.

DataBase:

Oeze unit houdt de actuele gegevens bij van de gereedschappen in de MAHO.

Tevens wordt de orderlijst in de beheercomputer en een lijst van orders die reeds

geproduceerd zijn bijgehouden.

Binnen de unit DataBase moeten procedures komen die een beschrijving geven van

de wijze waarop:

- een lUst gelezen kan worden

- een lUst ge-"update" kan worden

- een ge-"update" versie op disk wordt weggeschreven

De data moet automatisch aangepast worden als er een verandering optreedt. Oit

wil dus zeggen dat in de procedures die deze data kunnen veranderen een opdracht

wordt gegeven om de nieuwe data te "updaten".

Communicatie:

Oeze unit zorgt voor de communicatie met de MAHO. Deze kan dus aangeroepen

worden door een handeling van de operator of door het programma dat de MAHO

- 17 -



ontwerp van een beheersysteem voor de MARO 700S

controleert. Hoe deze communicatie functioneert wordt beschreven in de Philips

Interfacing Manual en in WPA rapport nr. 1085 (-2-).

Binnen de unit Communicatie moeten procedures komen die beschrijven:

- het zenden / ontvangen van een karakter

- het zenden / ontvangen van een string

- het zenden / ontvangen van een boodschap
!

- de opbouw van I:het zend / ontvang protocol

- welke actie op ten boodschap moet volgen (fout afhandeling)

Protocollen:

In deze unit worden, in procedures, die handelingen beschreven die door de

operator of door het beheerprogramma zelf kunnen worden aangeroepen en die om

een actie van de MAHO vragen. Binnen deze unit moeten dus procedures komen

die beschrijven:

- het uitwisselen :van gereedschap-data tussen beheercomputer en de MAHO

- het oversturen van een file met NC regels naar de MAHO

- en aIle andere protocollen die direct boven het 4-Character protocol komen

Het brein en zijn units: (ACHTERGROND)

De achtergrond is bedoeld om de status van de MAHO te bewaken. Het achtergrondbrein

moet dan ook "continu" paraat staan om berichten op te vangen van de MAHO en te
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kijken of het een foutmelding betreft. Indien er een foutmelding komt moet het achter

grondbrein er ook voor zorgen dat de fouten op een juiste manier afgehandeld worden.

Programma-technisch gezien zal het achtergrondprogramma ook de berichten ontvangen,

waar het beheersysteem zelf om vraagt. Deze zuBen dus op een dusdanige manier

behandeld moeten worden dat ze voor het voorgrond programma bruikbaar blijven. Meer

hierover in "communicatie tussen de computer en de MAHO 700S freesmachine" (-4-).
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HOOFDSTUK 5: OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE EN TE REALISEREN

ONDERDELEN

De units uit het brein:

- Ontvang Order:

Nog niet aIle nodige functies zijn gelmplementeerd. De communicatie tussen de

genereercomputer en de unit "ontvang order" bestaat nog niet.

- Selecteer Order:

Is gelmplementeerd. Later moet gekeken worden of er misschien veranderingen of

aanpassingen in moeten komen.

- Scherm:

Deze unit is gedeeltelijk gelmplementeerd, maar moet nog verder worden afge

maakt. Hier moet nog een window bijkomen dat continu de status van de MAHO

weergeeft en er moet een window bijkomen met opdrachten voor de operator, die

dan een actie moet uitvoeren.

- DataBase:

Nog niet gelmplementeerd. Hier wordt aan gewerkt door Hans Boerkamp.

- Protocollen:

Een gedeelteHjk opzet is gemaakt in het werk van Said Saghini (-2-). Er moet

bekeken worden of deze opzet bruikbaar bliJft omdat het protocol voor de uitwisse

ling van data van gereedschappen geschreven is voor een oude communicatie unit.

- Communicatie:

Nog niet geheel gelmplementeerd, zie voor beschrijving WPA rapport 1199 (-4-).
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Het hoofdprogramma moet als laatste geschreven worden en moet de onderliggende

programma's met elkaar verbinden. Dit gaat volgens de eerder genoemde Init-, Run- en

Done-opdrachten.

Voor aile geschreven en nog te schrijven programma's geldt dat de informatie van die

programma's die voor de operator is bedoeld, via een eenduidige manier over moet

worden gedragen aan de unit scherm. Deze unit is dan in staat de informatie in het

Error/Status window op het scherm te plaatsen.

Aile meldingen die een error of waarschuwing betreffen moeten in een unit gegroepeerd

worden en er moet een errorcode-nummer voor worden bepaald.

Er moet in het programma een aanpassing komen zodat het atbreken van het programma

aileen op een legale wijze kan gebeuren. Oit om te voorkomen dat wanneer er bijvoor

beeld met een Ctrl-Break wordt afgebroken er protocollen niet worden afgemaakt en

zodoende de freesmachine vastloopt.
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HOOFDSTUK 6: SLOTOPMERKING EN AANBEVELINGEN

6.1 Siotopmerking

Hoewel er in deze handleiding vrij uitgebreid wordt beschreven hoe de opzet voor het

beheersysteem moet zijn, is het mogelijk dat er alternatieve oplossingen zijn. Deze

handleiding is dan ook slechts bedoeld om een globale beschrijving te geven van het

beheersysteem en om de verschillende deelproblemen met hun onderlinge samenhang aan

te geven.

De beschrijving van wat gerealiseerd is en wat er nog gedaan moet worden is niet

volledig. Het is aan diegene die zich met een deelprobleem bezig houden zich hierin te

verdiepen.

Een goede afstemming van de verschillende functies binnen het totale systeem op elkaar is

noodzakelijk. Hopelijk dient deze handleiding hierbij als een bruikbare leidraad.

6.2 Aanbevelingen met betrekking tot de documentatie

Uw voorgangers hebben gepoogd hun verrichtingen zo goed en duidelijk mogelijk te

documenteren zodat u er weer op een prettige en efficiente manier gebruik van kan maken.

Hun verzoek aan u is dus:

ZORG DAT OOK U DE RESULTATEN GOED DOCUMENTEERT EN

HOUDT SVP OOK DEZE HANDLEIDING UP TO DATE.

Wat houdt goed documenteren in?

Er bestaat een originele, werkende, versie ontwikkelde software op het moment dat u

begint. Zorg dat aan het einde van uw werk er weer een werkend nieuw origineel
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achterblijft (zowel op diskette als op harddisk).

Veranderingen die u in de software aanbrengt moeten in de header van het programma

worden vermeld. Aan de hand van het volgende voorbeeld over de opbouw van de

programma's ziet u welke gegevens hierin worden opgenomen.

Program ProgrammaNaam / Unit UnitNaam;
{Dit programma is geschreven door: ...}
{Aanmaakdatum: ...}
{Datum laatste verandering: ...}
{Verandert door: ...}
{Wat doet dit programma: ...}

Interface {vanaf hier tot Implementation}
{ is door andere programa's te gebruiken}

Uses
Dos, Crt, ..etc;

var...{globale variabelen}

Procedure ProcedureNaaml...
procedure ProcedureNaam2...
Functie FunctieNaaml...

Implementation
Type .
Const .
Var...{lokale variabelen}
Begin {vanaf hier tot End loopt het}

{eigenlijke programma / unit}
{ en is het voor de gebruiker}

End. {een black box.}

In het programma moet een duidelijke verdeling worden aangebracht tussen welk gedeelte

van het programma door andere programma's mag worden aangeroepen en welk gedeelte

specifiek voor dit programma is. In Turbo Pascal 6.0 is dit mogelijk met de commando's

Interface en Implementation. Hierdoor is het voor gebruikers van het programma niet

nodig om de werking van het gehele programma te begrijpen maar kunnen de program

ma's als black-boxes worden beschouwd.

Aan het einde van uw onderzoek mogen er op geen enkel computer systeem programma's

voorkomen die niet tot de meest recente (werkende) versie behoren.

Binnen het programma kan nooit te veel commentaar staan, dus zorg voor duidelijkheid
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door in het programma te vermelden wat er gebeurt.

De bevindingen die u heeft gedaan, moeten worden beschreven in een eigen verslag en

eventueel in deze handleiding en zorg er tevens voor dat er een map blijft waarin aile

gegevens over het systeem bij elkaar zitten (verslagen, handleiding, software en eventueel

naslag artikelen).
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