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1. INLEIOING 

Oit versleg is aemeakt naar aanleiding ven een vraaa, van Philips 
lichtgroep te Eindhoven, over de mogelijke toepasbaarheid van de 
Process Interaction benadering bij machinebesturingen. In dit 
verslag wordt de methode kort uitgelegd en aedemonstreerd aan de 
hand van een voorbeeld. 

De machine die in dit verslag als voorbeeld wordt gebruikt is 
de B.T.U. assemblage machine van Philips lichtgroep 1n Oss. B.T.U 
1s een afkorting van Ballest uit T- en U-blik. Ballast is de 
interne naam voor voorschakelapparaat. Oit voorschakelapparaat is 
een nieuw ontwerp dat beter geschikt is om mechanisch te assem
bleren (zie bijlage A). 'T'- en 'U'-bIik duidt op de vorm van de 
plaatjes waar uit het blikpakket wordt samengesteld. De spoel 
wordt aengebracht om de poot van de T. Om de spoel van het metaal 
te isoleren zit er tussen het blik en de spoel isolatiepapier. De 
uiteinden van de spoel worden door kopschotjes aesteund en ge
isoleerd. Het U-vormige blikpakket wordt over het T-vormige 
pakket geplaatst. Zo ontstaat er een mantelkern. Door de vorm van 
de T en de U is de verbinding zeIfremmend. Tussen de poot van het 
T-blikpakket en de bodem yen het U-blikpakket blijft een lucht
spleet. Door de grootte yen de luchtspleet te veranderen kan de 
zelfinduktie en dus de stroom door de spoel ingesteld worden (een 
voorschekelapparaat heeft als taak de stroom door een TL-buis te 
begrenzen). De bodempleat zorgt voor de borging van het T-blik 
ten opzichte van het U-blik. De luchtspleet en de .pleet tussen 
het U-blik en de bodem worden gevuld met zelfvulcaniserend 
materiaal om brommen tegen te gaan. In een van de kopschotjes 
zitten de aansluitcontecten. Om te voorkomen dat de contacten 
worden aelakt bij de nabewerkina, wordt er een plastic kapje 
overheen geplaatst. Na het lakken blijft dit kapje zitten om de 
contacten te beschermen tegen mechenische beschadiginaen. 
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2.1 8ESCHRIJVING 8.T.U. ASSEM8LAGE MACHINE 

De 8.T.U. assemblage machine is een 
paraten volautomatisch assembleert. 
blik, het verhelpen van storingen 
produkten zijn er nog mensen nodig. 

machine die de voorschakelap
AIleen bij de toevoer van 

en bij de afvoer van gerede 

De machine is opgebouwd rond een basislijn-machine met een 
opzet van 160 mm, 90 indexplaatsen en 96 produktdragers, een voor 
iedere indexplaats en twee maal drie voor de beide omkeerstations 
(zie bijlage 8). Elke produktdrager bestaat uit een uitneembare 
wikkeldoorn en een universele drager voor de diverse halfproduk-
ten. 

Momenteel wordt er een produkt per twee seconden geproduceerd. 
De tendens is echter, dit aantal te verhogen. Naast mechanische 
problemen vormt de besturingssnelheid een tweede probleem. 
Snelheidsproblemen met de besturing kunnen hardwarematig opgelost 
worden door bijvoorbeeld meerdere processors parallel te laten 
werken. Een andere mogelijkheid kan zijn het kiezen voor een 
andere besturingsstrategie zoals de Process Interaction benade
ring in plaats van PLC's. 

In deze machine worden 29 bewerkingen uitgevoerd. Elke bewer
king voegt waarde aan het produkt toe hetzij door montage hetzij 
door controle. Als er bij een controle aen fout wordt geconsta
teerd dan wordt er verderop in de lijn geen bewerking meer aan 
het produkt toegevoegd. Informatie omtrent de produktie wordt 
elke bewerkingscyclus doorgegeven aan aen bewakingscomputer. In 
deze computer worden de produktiegegevens statistisch verwerkt. 
Met behulp van 8arnardstatistiek wordt bijgehouden hoeveel fouten 
er op een bepaalde plaats worden gemaakt. 8ij een enkele misser 
zijn de uitvalkosten bij doordraaien van de machine minder hoog 
dan de stilstandskosten van de machine. Wanneer er echter te veel 
missers optreden moet de machine (automatisch) worden gestopt. 

De storingsmeldingen worden op een alfanumeriek display afge
beeld. De aard en/of de plaats van de storing wordt daardoor voor 
iedereen zichtbaar. Er kunnen drie storingen gelijktijdig worden 
afgebeeld. De storing met de hoogste prioriteit staat bovenaen. 
Uiteraard vervallen deze meldingen als de oorzaak van de storing
en is weggenomen. 

Het wikkelen van de spoelen is de bewerking die de meeste tijd 
vergt. Om de cyclustijd van de basislijn-machlne kort te kunnen 
houden zijn er 16 wikkelstations parallel geplaatst. Elk wikkel
station heeft een eigen besturing. De besturingen van de wikkel
stations ontvangen hun informatie van de besturingscomputer van 
de basislijn-machine. 

Hier onder wordt beschreven hoe de produkten in de lijn tot 
stand komen. Met 'positie' wordt bedoeld een indexplaats in de 
basislijnmachine. 

, Plaatsen van de kopschotjes. (positie 8?). 
De kopschotjes van de spoelen worden op de wikkeldoorn 
geplaatst. 

2 Controle van de kopschotjes. (positie 90). 
Er wordt gecontroleerd of de beide kopschotjes aanwezig 
zijn. 
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3 Wikkelen. (positie 1 .. 32). 
Er zijn 16 wikkelstetions die perellel werken. Elk 
station neemt indien mogelijk een lege wikkeldoorn uit de 
lijn en pleetst een opzet leter een gewikkelde doorn terug 
in de lijn. Elk wikkelstation heeft de beschikking over 
twee indexpleetsen. 

4 Controle ven de wikkeling. (positie 33). 
Er wordt gecontroleerd of de wikkeling eenwezig is. 
Gelijktijdig wordt er een bineire code eengebrecht in 
een kopschotje. Deze code geeft ean door welk stetion de 
wikkeling is gedaen. 

5 Plaatsen ven contect 1. (positie 34). 
Het eerste elektrische contect wordt eengebrecht in een 
kopschotje. 

6 Pleatsen van contact 2. (positie 36). 
Het tweede elektrische contect wordt eengebrecht. 

? Controleren ven contecten. (positie 38). 
Er wordt gecontroleerd of de beide contecten deedwerkelijk 
zijn eengebrecht. Tevens wordt gecontroleerd of ze 
elektrische verbinding hebben. 

8 Nomex pleetsen. (positie 41). 
Nomex is het isoletiemeteriael det de apoel scheidt van 
de kern. Er worden twee stukken nomex eengebrecht op de 
wikkeldoorn. 

9 Controle op eenwezigheid ven nomex. (positie 42). 
Er wordt optisch gecontroleerd of de nomex goed geplaetst 
is. 

10 Aanbrengen van T-blik. (positie 44). 
Er wordt een blikpekket samengesteld uit een eantel 
T-blikjes, zodanig det het totale pakket een bepeelde 
lengte benederd. Ne dit doseren wordt het T-blik boven 
de doorn gebracht. De spoel wordt vanaf de doorn over 
de poot ven het T-blik geschoven. De nomex komt deerbij 
tussen de spoel en het T-blik. Het geheel wordt vervol
gens op de produktdrager geplaatst. 

11 Controle T-blik. (positie 45). 
Er wordt gecontroleerd of het T-blik eenwezig is. 

12 Produkt keren. (positie 46). 
Het helfprodukt wordt uit de lijn genomen, omgedreeid en 
weer terug in de lijn gepleetst. 

13 Luchtspleetvulling eenbrengen. (positie 49). 
De luchtspleetvulling tussen T- en U-blikpekket wordt 
eengebracht. 

14 Controle luchtspleetvulling. (positie 50). 
Er wordt optisch gecontroleerd of de luchtspleetvulling 
aenwezig is. 
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15 U-blik plaetsen. (positie 51). 
De nomex wordt gevouwen, het U-blik wordt gedoseerd en 
over het T-blik gepleatst. 

16 U-blik controle. (positie 53). 
Er wordt gecontroleerd of het U-blik aanwezig is. 

1? Produkt keren. (positie 54). 
Het halfprodukt wordt uit de lijn genomen, omgedraaid en 
weer terug in de lijn geplaatst. 

18 U-blik over T-blik voorpersen. (positie 5?). 

19 Bodemplaatvulling aanbrengen. (positie 59). 
De bodemplaatvulling wordt aengebracht. Tevens wordt 
gecontroleerd of dit goed is gedaen. 

20 Bodemplaat aanbrengen. (positie 60). 
De bodempleet wordt aengebrecht en ean het produkt 
gefelst. 

21 Controle Bodempleet. (positie 61). 
De bodemplaat wordt op aanwezigheid gecontroleerd. 

22 Bodemplaat aanknijpen. (positie 64). 
De luchtspleet tussen T- en U-blik wordt verkleind. 

23 Instellen van de luchtspleet. (positie 66). 
De luchtspleet tussen T- en U-blik wordt onder een 
servo-gestuurde pers verkleind. Een regelear zorgt 
ervoor det de lempstroom door de spoel een ingestelde 
waarde bereikt. 

24 Nacontrole lampstroom. (positie 6?). 
Er wordt gecontroleerd, of er een verbindingsfout is, 
of er een hoogspannigsfout is en of de juiste instelling 
gereeliseerd is. 

25 Isolatiemeting. (positie 68). 
Er wordt gecontroleerd of de isoletie ten opzichte van de 
eerde aan de eisen voldoet. 

26 Afvoer van afgekeurde helfprodukten. (positie 69). 
De helfprodukten, waeraan een fout geconstateerd werd, 
worden efgevoerd. 

2? Controle wikkeldoorn. (positie ?4). 
Er wordt gecontroleerd of de wikkeldoorn aanwezig is. 
Zo niet den wordt er een nieuwe geplaetst. Het ken zijn 
dat de wikkeldoorn is efgevoerd els dreger van een fout 
halfprodukt. 

28 Aanbrengen van kapje. (positie ??). 
Over de contacten wordt een beschermkapje eangebracht. 

29 Afvoer van gerede produkten. (positie ?9) 
De gerede produkten worden uit de lijn genomen en op een 
afvoerband gezet. 
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Tijdens het opzetten geen de helTprodukten door een aantel 
poortjes die op de mechine zijn eangebracht. De poortjes contro
leren de juiste ligging en de juiste vorm van de halTprodukten. 
Ale zo'n poortje wordt gereekt treedt een noodstop in werking. In 
de bijbehorende storingsmelding wordt aangegeven welk poortje 
aereakt is. 

2.2 TOEVOER 

Rondom de mechine staen toevoer-instelleties die ervoor zorgen 
dat de machine meterieel in de juiste ori~ntatie en hoeveelheid 
krijgt toegevoerd. De besturing van de machine regelt en contro
leert ook de toevoer-installaties. Storingen in de toevoer worden 
eveneens op het display getoond. Aen de mechine worden toege
voerd: 

1 Kopschotje , . 
2 Kopschotje 2. 

3 Contact 1. 

4 Contact 2. 

5 Nomex. 

6 T-blik. 

? Luchtspleetvulling. 

8 U-blik. 

9 Bodemvulling. 

10 Bodempleet. 

, 1 Beschermkepje. 

Bovendien heeTt de machine nog lucht, water en vacuum nodig. Als 
een van deze voorzieningen wegvalt, wordt de machine onmiddellijk 
gestopt. 

De meeste bewerkinaen worden aanaedreven door middel van nokken 
met verende inloop en gedwonaen terualoop. De nokken worden 
aengedreven door een centrele hooTdas. De hooTdas zorgt voor de 
synchronisetie tussen de bewerkingen en het opzetten. Het 
opzetten gebeurt in twee steppen. In de eerste stap wordt de 
wikkelzijde opgezet en in de tweede step de perszljde. 

Oit verslag zel zich beperken tot het laagste niveau van de 
besturing van de basislijn-machine. De besturing van de wikkel
stations en de bewakingscomputer zal buiten beschouwing blijven. 
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3. DE PROCESS INTERACTION BENADERING 

Bij het besturen van systemen met behulp van een computer ligt 
het probleem in de ontwikkeling van de benodifde programmatuur. 
Deze ontwikkeling loopt hoofdzakelijk via twee ijnen: specifieke 
besturinascomputers (zoals PLC's) en aeneral-purpose computers. 
Voor discrete besturingen is met name de PLC (Programmable Logic 
Controller) zeer populair. In wezen is dit een elektronische 
uitwerking van de mogelijkheden die relais bieden. Dit koppelt 
het voordeel van de vrij programmeerbaarheid aan de bestaande 
kennis van besturingstechnieken met relais. Aan het gebruik van 
PLC's kleeft echter een drietal belangrijke nadelen. In de eerste 
plaats sluit de wijze van programmeren vrij slecht aan op de 
mogelijkheden die micro-processors bieden. De pogingen om dit te 
verbeteren leiden tot het tweede nadeel: de meer geavanceerde 
uitbreidingen zijn lastig te programmeren, doordat ze compatibel 
moeten zijn met de oude programmeerprincipes. Het derde be lang
r1jke nadeel 1s dat PLC's het proaramma tenm1nste een keer 
volledig moeten doorlopen om veranderingen te registreren. Bij 
lange programma's is de doorlooptijd vaak groot. Kortom, voor 
grote problemen zijn PLC's ofwel niet toereikend qua mogelijk
heden, of we I zijn ze te lastig te programmeren. 

De tweede lijn van programmering loopt via de general-purpose 
computers. De Process Interaction benadering behoort tot deze 
lijn van programmeren [Rooda, Boot 1984]. Praktische systemen 
zijn vrijwel altijd te beschouwen als een samenstelling van een 
aantal processen, die zich gelijktijdig (parallel) afspelen. De 
strategie van de Process Interaction benadering is er nu op 
gericht de parallelle processen ook parallel te besturen. Om 
misverstanden te voorkomen zullen we alvorens verder te gaen 
eerst een aantal begrippen toelichten. 

Het begrip systeem is een abstract begrip. Het wordt vaak 
gebruikt om iets groots en complex aan te duiden, bijvoorbeeld 
een fabriek. Maar ook kleinere dingen zoals machines kunnen als 
systeem worden gezien. AIle systemen bestaan uit elementen en 
relaties. Een systeem, zoals door ons gebruikt, kan formeel 
beschreven worden als een arbitrair gekozen verzameling elementen 
die onderling relaties hebben. De relaties in het systeem be
schrijven de samenhang tussen de elementen. Relaties met elemen
ten buiten het systeem beschrijven de omgeving van een systeem. 

De elementen van een systeem kunnen worden opgesplitst in 
levende en levenloze elementen. Objecten vormen de levenloze 
elementen van een systeem, zij kunnen immers geen acties uitvoe
reno Levende elementen kunnen weI acties uitvoeren en aelijktij
dig werken. De Process Interaction benadering legt een verband 
tussen processen, levende elementen, interacties en levenloze 
elementen. 

Processen worden uitgevoerd door de levende elementen binnen 
een systeem en bepalen de manier waarop levenloze elementen in 
elkaar over kunnen gaan. Proces wordt hier gebruikt in de zin van 
een reeks acties, die herhaald worden u1tgevoerd. Een aantal van 
de acties kan voorwaardelijk zijn, zodat zij in sommige proces
gangen weI en in andere procesgangen niet worden uitgevoerd. 
Processen en niet levende elementen vormen samen de statische 
structuur van een systeem. De dynamische structuur van een 
systeem wordt bepaald door de levende elementen en hun onderlinge 
1nteracties. De interacties aeven aan hoe de levende elementen 
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samenwerken om hun processen uit te kunnen voeren. 
Interacties bevatten een mechanisme waarmee objecten (levenloze 

elementen) overgedragen worden van het ene proces naar het 
andere. Voor de overdracht van objecten is ieder mechanisme 
uitgerust met een zend achtige (S-) actie en een ontvang achtiae 
(A-) actie. De Tunktie van objecten kan tweeledia zijn: ze kunnen 
dienen als sein in het mechanisme en ze kunnen draaer van data 
zijn. Objecten kunnen al dan niet leeg zijn en zijn niet nood
zakelijk Tysiek van aard. Zij kunnen evengoed een sianaal-achtia 
karakter hebben. Er zijn drie basis-mechanismen waarmee objecten 
dooraegeven kunnen worden. 

Het synchrone mechanisme. 

Het synchrone mechanisme kan worden toeaepast om een 
precieze aTstemmina tussen processen te bewerkstelliaen. 
Met behulp van dit mechanisme wordt een proces 'aetria
aered' door een ander proces. Een voorbeeld hiervan is het 
aeven van een startschot OT het aTlopen van een wekker. 
Een ontvanaend proces zal aIleen op dit 'object' reaaeren 
als het daarop staat te wachten. Is het proces reeds 
actieT dan sorteert het object aeen enkel eTTect. In dit 
mechanisme is het versturen van een object de S-actie, 
het opvangen ervan de A-actie. 

2 Het asynchrone mechanisme. 

Het asynchrone mechanisme is uitaerust met een bUTTer
Tunktie. Hierdoor is het mogelijk processen onaThankelijk 
van elkaar in de tijd te laten verlopen. Objecten die naar 
een proces worden verstuurd (de S-actie), worden in de 
bUTTer opaeslaaen en eruit aehaald op het moment dat het 
proces eraan toe is (de A-actie). De R-actie impliceert 
dat het uitvoerende proces op aanvoer moet wachten als de 
bUTTer leea is. Als voorbeeld kan men denken aan het ver
sturen van een brieT. De brieT blijTt in de brievenbus 
totdat de bus leeggemaakt wordt. De bus kan pas leeaaemaakt 
worden als de brieT ontvangen is. 

3 Het continue mechanisme. 

Bij het continue mechanisme stuurt het ene proces een 
continue stroom objecten naar het andere proces. In deze 
stroom kan men geen losse objecten meer herkennen. Het 
object verliest zijn sein-Tunktie en behoudt aIleen zijn 
Tunktie als drager van inTormatie. Men kan dit zien als 
een waarde die continu beschikbaar is. De S-actie treedt 
op bij het veranderen van de waarde. De A-actie treedt 
op bij het verwerken van de waarde. Ala voorbeeld kan 
men daarbij denken aan een keukenklok. De klok aBeTt 
continu de tijd aan. De S-actie in dit voorbeeld is 
het continu veranderen van de wijzerstand. De A-actie 
is kijken hoe laat het is. 

De interacties zullen voortaan genoemd worden naar het mechanisme 
waarmee ze objecten doorgeven. Elke interactie heeTt tenminste 
een zend- en een ontvang-actie nodia om te kunnen Tunctioneren. 
Interacties met precies een zend- en aen ontvana-actie heten 
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'Simple Interaction'. Interacties met meerdere zend-acties of met 
meerdere ontvang-acties heten 'Compound Interaction'. 

Praktische systemen zijn vrijwel altijd te beschouwen als opge
splitst in een aantal processen, die zich gelijktijdig (parallel) 
afspelen. Gezien vanuit de computer zijn er processen die zich in 
de computer afspelen en processen die zich buiten de computer 
afspelen. Deze processen worden respectievelijk interne en 
externe processen genoemd. 

Met een proces is een voortgang geassocieerd. In het algemeen 
zal een proces voor zijn voortgang mede afhankelijk zijn van 
andere processen. Er is dan sprake van interacties tussen 
processen. Hierbij zijn een tweetal situaties te onderscheiden: 

-Een proces moet een bepaalde voortgang bereikt hebben in het 
uitvoeren van zijn acties voordat een ander proces kan voortgaan. 
De interactie regelt de volgorde op een kritiek punt. Men spreekt 
dan van conditie-synchronisatie. 

-De voortgang van een proces hangt af van een beperkt beschikbaar 
middel. De interactie bepaalt dat niet meer processen kunnen 
voortgaan dan er van het middel beschikbaar is. De volgorde is in 
principe niet van belang. Men spreekt dan van wederzijdse uit
sluiting. 

Aangezien een proces niet zonder meer informatie heeft over de 
voortgang van een ander proces, is het nodig deze informatie 
expliciet te maken. Conditie-synchronisatie wordt doorgaans 
gerealiseerd door het versturen van een object van het ene proces 
naar het endere. Wederzijdse uitsluiting is te realiseren door 
inspectie van de beschikbare hoeveelheid middelen of door gebruik 
te maken van compound interacties. 

De voortgang van een proces wordt echter ook bepaald door de 
toestand waarin een proces verkeert. Processen kunnen in de 
volgende toestanden verkeren: 

UNDEFINED 

Een proces verkeert in deze toestand als het nog niet eerder 
ectief geweest is. 

WORKING 

Deze toestand geeft weer dat een proces actief is. Het is 
dus bezig met het uitvoeren van zijn acties. 

STOPPED 

Deze toestand geeft weer dat een proces niet actief is. Dit 
kan voor een bekende, eindige tijdsduur zijn, maar ook voor 
een onbepaalde, mogelijk oneindige tijdsduur. In het laatste 
geval dient een ander proces er expliciet voor te zorgen dat 
het bedoelde proces weer in de toestand working komt. 
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WAITING 

Oeze toestend geeft weer det een proces ergena op wecht. 
Oit ken zijn wechten op het beachikbeer komen ven middelen 
(wederzijdse uitsluiting). De voortgeng ven een proces ken 
echter ook efhengen ven andere processen (conditie-synchro
nisetie). In det gevel wecht het proces op de voortgeng ven 
een ander proces totdat het verder meg met zijn acties. Een 
proces komt eutometisch in deze toestend ala het een R-ectie 
doet op een lege buffer. Het wordt eutometiach weer working 
als de A-actie is gelukt. 
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4. DAISY (Desian and Analysis of Industrial SYstems) 

DAISY is een aestructureerde techniek voor het ontwerpen en 
analyseren van software en hardware van indu5tri~le systemen, 
aebaseerd op de Process Interaction benaderina [Rooda, Boot 1985; 
Overweter 1986). Het doel van een aestructureerde techniek is 
tweeledia. Een deraelijke techniek moet niet eIleen de communi
catie tussen ontwerper en aebruiker veraemekkelijken, meer moet 
tevens de complexiteit ven een te ontwerpen systeem henteerbeer 
meken. Beide aspecten beinvloeden de kwaliteit van het .yst.em. 
Voor dit doel biedt DAISY een denkwijze (de Process Interaction 
benaderina) en een eantal aereedscheppen (tools) die deze denk
wijze onderateunen. De tools ven DAISY zijn het PRocess INter
ection Diearem (PAINO) en de Documentetion Dictionary (00). In 
het ondersteende zullen deze aereedscheppen nader worden be
schouwd. 

4.1 HET PROCESS INTERACTION DIAGRAM 

Een Process Interection diaaram is een arafische representatie 
ven een systeem, det de processen in det systeem toont tezamen 
met de interacties tussen deze processen onderlina en de inter
acties tussen deze processen en de processen uit de omaevina ven 
het systeem. 

Bij iedere PRIND, behoort een Oocumentation Dictionary, weerin 
de processen en interacties zijn aedocumenteerd. In een PRINO 
worden processen met bollen aenaeduid en interecties met pijlen. 
AIle processen en interecties hebben een naam ter identificatie. 
Bij het maken ven PRINO's moet men bepeelde efspraken in echt 
nemen. 

Grefische efspraken. 

Een proces wordt vooraesteld door een bolo Elke bol dreeat een 
eiaen naem, die binnen een PAINO maar een keer mea voorkomen. Het 
is verstendia de neam zo te kiezen det duidelijk is welke 
activiteiten het proces behelst. Een serie identieke processen 
kan door een bol worden vooraesteid. In de bol wordt den achter 
de neam het eentel processen aanaeaeven [1 .. n]. 

Een interectie wordt vooraesteld door een pijl. De richtina van 
de pijl aaet van verzendend naar ontvenaend proces. Binnenkomende 
pijlen representeren ontvena-ecties en uitaeande pijlen stellen 
zend-acties voor. De pijlen dreaen de eerste letter van het type 
interectie en een helder aekozen neem. 

compound interectie simple interectie 

~ 
-e:neam s:neem 

"" 
.. 

[ 1 •. n] 

SENO-ecties RECEIVE-ecties 

Bij een compound interectie zijn de uitaaande (S-) en de inaeende 
(R-) ecties altijd van hetzelfde type interactie. Meerdere 
ae1ijke interecties behoeven, evenels processen, meer een keer te 
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worden getekend. Achter de neem ven de interectie komt den het 
eentel [1 .. n]. Bij interecties met een eentel identieke processen 
is het duidelijk dat er evenveel interactie$ al$ processen nodig 
zijn. Het is derhalve niet noodzakelijk het aental van iedere 
interactie nogmaals te vermelden. 

Niveau's. 

Een proces bestaat vaak uit meerdere deelprocessen. De bol die 
graTisch een proces weergeeTt ken dus meerdere bollen (processen) 
omvetten. In dat gevel kunnen we dus van een bol weer een PAINO 
maken, waarbij de deelprocessen en hun interecties worden 
'uitgebold'. Het uitbollen van processen moet stoppen zodra het 
mogelijk is aIle processen in sequentiale routines te baschrij
ven. Oat wil zeggen dat binnen een routine de acties altijd in 
dezelTde volgorde worden uitgevoerd. Tevens kunnen de acties 
binnen een routine elkaar nooit in de tijd overlappen. WeI kan 
een aantal van de acties voorweardelijk zijn, zodat zij in 
sommige cycli weI en in andere niet worden uitgevoerd. Door dit 
uitbollen ontstaan er niveau's in een systeem met een bepaalde 
structuur. Deze structuur kan de systeemhierarchie aangeven, maar 
evengoed een boom-structuur oT een module-structuur. 

Integriteit. 

AIle interacties komen van tenminste een proces en gaan naar 
tenminste een ander proces. Interacties die nergens vandaan komen 
oT die nergens naar toe gaen zijn zinloos. Binnen aen bol, zijn 
aIleen de interacties van buiten de bol bekend, die de bol in- aT 
uitgaan. Interecties in een bol zijn aIleen maar bekend binnen de 
bolo Een proces heeTt geen toegang tot objecten binnen een ender 
proces. AIle interacties met de omgeving gaan via de bol die het 
systeem omvat. Deze komen van oT vertrekken naar processen uit de 
omgeving. 

Foutpreventie. 

Om Touten bij het maken van PAINO's te voorkomen moet men een 
aantal regels in acht nemen: 

Het moet mogelijk zijn een PAINO op een vel A4 te tekenen. Dit 
voorkomt dat er te veel bollen in een PAINO zitten waardoor de 
PAINO onoverzichtelijk wordt. Het is beter om dan een paar extra 
PAINO's te maken. Als richtlijn geldt: Niet meer dan? bollen in 
een PAINO. Om dezelTde reden moet men ook het aantal interacties 
beperkt houden. Het aental interacties kan men vaak beperken door 
objecten te versturen met meerdere atributen. Het uitwisselen van 
objecten tussen processen moet beperkt blijven tot die objecten 
die nodig zijn om de processen te kunnen laten voortgaan met het 
uitvoeren van hun acties. Vermijdt altijd redundantie. 

Bij het uitbollen van processen moet men ervan uitgaan dat elk 
proces beschikt over een eigen processor. De processen moeten 
daerom zo onaThankelijk mogelijk kunnen werken. 

Als het niet mogelijk is om een goede naam aan aen proces of 
een interactie te geven dan zit men meestal op de verkeerde weg. 
Ook als men pollen niet kan vermijden zit men op de verkeerde 
weg. Verandering ven de structuur lost het probleem meestal op. 
Bij het maken van PAINO's vindt men maar zelden de eerste keer 
een goede oplossing. Het is aan te bevelen om de eerste keer van 
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boven naar beneden te werken (uitbollen) en daarna 
naar boven (samenstellen van deelprocessen). Het 
makkelijker om de problemen te herkennen. 

4.2 DE DOCUMENTATION DICTIONARY 

van beneden 
wordt dan 

Gelijktijdig met het uitbollen van een systeem mat PRIND's maakt 
men bij elke PRINO een documentatie. Deze documentatie noemen we 
Documentation Dictionary (DO). De Documentation Dictionary is 
een tool waarmee de documentatie van PRIND's eenduidig wordt 
vastgelegd. De Documentation Dictionary draagt dezelfde naam als 
de bijbehorende PRIND. Een Documentation Dictionary bestaat uit 
twee delen: 

Interaction Data. 

2 Process Data. 

De Interaction Data vermeldt de naam van de interactie, het type 
interactie, de atributen van het object dat door de interactie 
doorgegeven wordt en van welk type de atributen zijn. De Process 
Data vermeldt de procesnaam en een procesbeschrijving. De 
Documentation Dictionary wordt geschreven in een pseudo program
meertaal. Dit heeft ale voordeel dat de Documentation Dictionary 
al grote delen van het gewenste simulatie- of besturingsprogramma 
bevat. Bij het programmeren kan men dan tijd sparen. 

De meest gebruikte begrippen in de Documentation Dictionary 
zullen hier onder kort besproken worden. 

PROCESS name - ... ; 
Het begrip PROCESS geeft aan dat er een procesbeschrijving voIgt 
van het proces met 'name' als naam. 

EXPANDED; 
Het begrip EXPANDED geeft aan dat het betreffende proces is 
uitgebold. De procesbeschrijving wordt dan gegeven in de DO met 
dezelfde naam ale het proces. 

ENOPROC name; 
Tussen 'PROCESS name -' en 'ENDPROC name' staat de procesbe
schrijving van het proces met 'name' als naam, in pseudo program
meertaal. Ais een proces of programmadeel ENDPROC bereikt dan 
houdt het betreffende proces, binnen het systeem, op te bestaan. 

INITIATION ... ENOj 
Tussen INITIATION en END staat het initialiseringsgedeelte van 
een proces. 

LOOP ... END; 
De beschrijving tussen LOOP en END wordt oneindig vaak uitge
voerd. Hiermee kan men voorkomen dat een proces ENOPROC bereikt. 

IF condition THEN ... ELSE 
Dit spreekt voor zich. 

BEGIN ... END; 

... , 

Tussen BEGIN en END staat een body. Met 'body' wordt bedoeld een 
serie acties die eequentieel worden uitgevoerd. 
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RECEIVE neme; 
Het begrip RECEIVE wordt gebruikt om de R-ecties ven synchrone en 
assynchrone interacties met 'name' als neam weer te eeven. 

SEND name; 
Het begrip SEND wordt eebruikt om de S-ecties van synchrone en 
assynchrone interacties met 'name' als naam weer te eeven. 

SELECT ... OR ... OR ... END; 
Het begrip SELECT besteet uit twee oT meer body' •. De body's 
worden parellel uitgevoerd. Als een body zijn einde bereikt (OR 
OT END) den wordt met het uitvoeren van de andere body( 's) 
gestopt. Het programma eaat dan verder met de eerste actie na 
END. 

EXCEPTION neme: ... END; 
Het begrip EXCEPTION bevat een zelTde act!e als RECEIVE. 'Name' 
is de naam van de exception. Deze naam moet uniek zijn binnen het 
systeem. Tussen de dubbele punt en END staat een body die wordt 
uitgevoerd bij het actieT worden van de exception. De exception 
wordt actieT bij het ontvangen van een object. Het proces oT 
progremmadeel waarin de exception lokaal is, vervolgt dan niet 
zijn eigen actiee maar de acties in de body ven de exception. Als 
het einde van de body van de exception (END) bereikt wordt dan 
houdt het procest wearin de exception lokaal is, op te bestaen. 
Door dit begrip zijn processen in staat elkaer te onderbreken in 
de uitvoering van hun ecties door middel van SEND name; (dit 
lijkt op een interrupt routine). 

FORCE neme; 
Oit begrip meakt het mogelijk om de exception 'name', lokael in 
een proces OT programmedeel, vanuit het procee aen te roepen edit 
lijkt op het lokaal verzenden van een object). Hiermee ken een 
proces oT programmedeel zichzelT onderbreken bij het optreden ven 
een exceptie. 

RESUME; 
Met dit beg rip wordt, vanuit een exception teruggekeerd naar de 
plaats in het proces waar de uitvoering van de acties onderbroken 
werd door het aanroepen van de exception. Het proces vervolgt dan 
zijn acties vanaT het punt waar de acties gestopt waren (dit 
lijkt op een return Trom interrupt). 

RESTART; 
Met dit begrip wordt het proces dat door de exception onderbroken 
werd opnieuw opgestart. Een eventuele INITIATION wordt daarbij 
overgeslagen (dit lijkt op een warme start). 

REINIT; 
Met dit begrip wordt het proces det door de exception onderbroken 
werd opnieuw geinitialiseerd. Oat wil zeggen dat het proces oT 
programmadeel weer opnieuw wordt opgestart. Een eventuele 
INITIATION wordt daarbij niet overgeslagen (dit lijkt op een 
koude start oT reset). 

Met de laatste drie begrippen kan voorkomen worden dat een excep
tion zijn einde (END) bereikt en het proces oT programmadeel 
ophoudt te bestaan. De rest van de syntax in de DO komt overeen 
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met de syntax van Pascal. 
Bij objecten die uit meerdere atributen bestaan wordt op de 

volgende manier naar het atribuut verwezen: 
'interactieNaam.atribuutNaam'. De interactieNaam is de naam die 
aan de interactie is toegekend en atribuutNaam is de naam die aan 
een atribuut van het object, dat door de interactie verzonden 
wordt, is toegekend. 

Zoals reeds gezegd stopt het uitbollen van processen op het 
moment dat het mogelijk is een proces met sequentiele routines te 
beschrijven in de Documentation Dictionary. Als alle processen 
beschreven zijn is de analyse klaar. Dit wil echter niet zeggen 
dat de beste oplossing van het probleem gevonden is. Meestal moet 
men een systeem meerdere keren uitwerken om een goede oplossing 
te vinden. Hoe meer ervaring men heeft hoe sneller een goede 
oplossing kan worden gevonden. 
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5. UITWERKING B.T.U. ASSEMBLAGE MACHINE 

De hieronder aeaeven uitwerkina van de B.T.U. assemblaae machine 
is niet in een keer aevonden. Om tot deze oplossina te komen zijn 
er verschillende analyses aemaakt met DAISY. Bij elke volgende 
step werden verbeteringen en vereenvoudiginaen aanaebracht. Zo 
aroeit men naar een bepaalde oplossing toe. 

De besislijn-mechine is een machine met een centrale hoofdas. 
Bij mechenische aandrijvingen wordt de hoofdas gebruikt om de 
bewerkinaen synchroon te laten verlopen. Door een juiste keuze 
van de nokken worden de bewegingen vastaelead in de tijd. AIle 
bewerkinaen worden parallel uitaevoerd, en dienen tijdens het 
opzetten in een veilige stand te verkeren. Ne de opzet mogen de 
bewerkinaen aestart worden, zij moeten echter klaar zijn voordat 
de volaende opzet begint. Er zijn dus interacties nodig tussen 
het opzetten en de bewerkinaen. Deze interacties verlopen in dit 
aeval via de besturing. Het liat voor de hand de hoofdas te 
blijven aebruiken voor deze synchronisatie. 

Dpeenvolgende bewerkingen hebben ook aen interactie nodig. Elke 
volaende bewerking moet weten of er een goed of fout produkt 
wordt dooraeaeven opdat er aeen bewerkingen toeaevoead worden aan 
foute produkten. Deze interactia kan door de produktdraaers 
worden aerealiseerd. Om de toestand van een produkt expliciet te 
maken moet er een mechanisch aeheuaen op de produktdraaer 
aanaebracht worden waarin de toestend is vastgelegd. In de 
uitwerkina is echter aekozen voor een softwarematiae interactie. 
Mechenische aeheuaens zijn aan slijtaae onderhevia waardoor de 
kans op storinaen veraroot wordt. 

Om produktiegeaevens naar de bewakinas-computer te kunnen 
sturen is er een interactie nodia tussen de bewerkinaen en de 
besturing (conditie[ 1,.29]). Deze interactie wordt tevens 
aebruikt om te registreren of aIle bewerkinaen klaar zijn voordat 
met de opzet beaonnen wordt. Voor het synchroniseren van de be
werkinaen is er een interactie tussen de besturina en de bewer
kinaen nodig (startBewerkina( 1 .. 29]), Bij bewerkina 1 wordt van 
deze interactie aebruik gemaakt om door te aeven of de machine 
moet leeadraaien. Bij de overiae bewerkinaen dient deze inter
actie aIleen maar als startsianaa1. 

Materiaalstromen in de machine zijn eigenlijk ook processen. 
Deze processen zijn in de PRINO's weggelaten omdat zij voor de 
besturing niet nodia zijn. Door het niet opnemen van deze 
processen en de bijbehorende interacties worden de PRINO's 
overzichtelijker. De PRIND's, behorende bij deze uitwerking, zijn 
opgenomen in bijlage C. 

De nummers echter de bewerkingen komen overeen met de nummers 
die zijn gebruikt bij de machinebeschrijvina. 
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5.1 DOCUMENTATION DICTIONARY B.T.U. assemblage machine 

DO 'system' 

** INTERACTION DATA ** 
produktie .. ASYN I toestend[ 1 .. 29] <goed/fout>+ 

niveeu<0 .. 14>+ 
stop<0 .. ?>; 

startStop ASYN, stert<je/nee>+ 
leegdraaien<true/false>; 

operetor - ASYN, systemAeady; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS btuMechine - EXPANDED; 
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** INTERACTION DATA ** 
toevoerAon 

toevoerNiveau 
noodstop 
motorAan 
eindstand 
startBewerking[ 1 .. 29] 
conditie[ 1 .. 29] 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS toevoer 
PROCESS bewerkingen 

DO 'btuMochine' 

- ASYN, toevoeren<jo/nee>+ 
leegmaken<ja/nee>; 

- ASYN, nummer<0 .. 14>; 
- ASYN, nummer<1 .. ?>j 
= ASYN, <aan/uit>; 
- ASYNj 
- ASYN, <true/~alse>j 

- ASYN, <goed/~out/misser>j 

- EXPANDED; 
- EXPANOED; 

PROCESS noodstopCollector -
LOOP 

Wacht totdat er een noodstoP bediend wordt 
en bepaal noodstop.nummer.j 
SEND noodstopj 

END 
ENDPROC noodstopCollectorj 

PROCESS aandrijving -
EXCEPTION moterAan: 

IF moterAan - aan THEN zet de moter aan 
ELSE zet de moter uit; 
RESUME; 

END; 
LOOP 

wacht totdat einde opzet wikkelzijde bereikt is; 
SEND eindstandj 
wacht totdat einde opzet perszijde bereikt is; 
SEND eindstand; 
wacht totdat einde bewerkingen bereikt is; 
SEND eindstandj 

END 
ENDPAOC aandrijvingj 
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PROCESS besturing -
EXCEPTION noodstop: 

motorAan:=uit; 
SEND moterAanj 
toevoerAan.toevoeren:-nee; 
SEND toevoerAan; 
produktie.stop:=noodstop.nummer; 
SEND produktie; 
draag de besturing over aan de operator; 
toevoerAan.toevoeren:-ja; 
SEND toevoerAanj 
motorAan:-aan; 
RESTART; 

END; 
LOOP 

RECEIVE atartStop; 
IF startStop.start-ja THEN 

BEGIN 
toevoerAan.toevoeren:-jai 
SEND toevoerAanj 
start8ewerking[ 1J:- NOT atartStop.leegdraaien; 
motorAan:-aanj 
SEND motorAanj 
RECEIVE eindstand;(* einde opzet wikkelzijde *)j 
SEND start8ewerking[3 .. 11]; 
RECEIVE eindstand;(* einde opzet perszijde *); 
SEND start8ewerking[ 1,2J; 
SEND start8ewerking[ 12 .. 29) j 
FOR i:=1 TO 29 00 

SELECT 

OR 

END; 
END; 

RECEIVE conditie[ 1 .. 29J i 

RECEIVE eindstand;(* einde bewerkingen *); 
noodstop.nummer:-'j 
FORCE noodstoPi 

RECEIVE eindstandj(* einde bewerkingen *) j 

RECEIVE toevoerNiveauj 
verwerk gegevensj 
SEND produktiej 

END 
ELSE 

END; 

8EGIN 
motorAan:-uit; 
SEND motorAan; 
toevoerAan.toevoeren:-neej 
SEND toevoerAan; 

END 

ENDPROC besturing; 
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DO 'toevoer' 

** INTERACTION DATA ** 
voederAan[ 1 .. 11] == CONT, <ja/nee>; 
niveau[ 1 .. 11] == CONT. <aoed/f'out>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS toevoerBesturing -

LOOP 
RECEIVE toevoerAan; 
voederAan[ 1 J : -toevoerA/!In. leegmaken; 
voederA/!In[2 .. 11] :-toevoerAan.toevoerenj 
controleer de toevoer niveau's (1 .• 11) j 

SEND toevoerNiveau; 
END 

ENDPROC toevoerBesturingj 

PROCESS voeders[ 1 .. 11] - PHYSICAL; 
(* bij voederAan - ja; werkt de voeder 
(* bij voederAan - nee; stopt de voeder 
(* controleer het buf'f'erniveau v/!In de voeder 
(* als de buf'f'er vol is zet dan de voeder uit 
(* als de buf'f'er leea is zet dan de voeder aan 
(* /!lIs de voeder /!Ian sta/!lt en de buf'f'er blijft 
(* dan niveau:-f'out 
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00 'bewerkingen' 

** INTERACTION DATA ** 
spoel - ASYN, <goed/fout>; 
tblikPakket - ASYN, <goed/fout>; 
tublikPakket- ASYN, <goed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS spoelSamenstel 
PROCESS tblikSamenstel 
PROCESS ublikSamenstel 
PROCESS eindprodukt 

... EXPANDED; 
- EXPANDED; 
., EXPANDED; 
.. EXPANDED; 
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DO 'spoelSemenstel' 

** INTERACTION DATA ** 

doornSchotjes - ASYN t <goed/fout>; 
doornSpoel = ASYN, <goed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS kopschotjes - EXPANDED; 
PROCESS wikkelen - EXPANOED; 
PROCESS contacten = EXPANDED; 
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DO 'kopschotjes' 

** INTERACTION DATA ** 
kopschotjes = ASYN, <aoed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS pleetsenKopschotjes • 

LOOP 
RECEIVE stertBewerking[ 1] , 
IF stertBewerking[ 1] THEN 

BEGIN 
monteer de kopschotjes; 
condi t ie[ 1] : ~goed; 

END 
ELSE conditie[ 1) :-fout; 
kopschotjes:-conditie[ 1J; 
SEND kopschotjes; 
SEND conditie( 1] ; 

END 
ENDPRDC pleetsenKopschotjes; 

PROCESS controleKopschotjes -
LOOP 

RECEIVE kopschotjes; 
RECEIVE stertBewerking[2]; 
doornSchotjes:-foutj 
cond i t ie[ 2] : -fout i 
IF kopschotjes-goed THEN 

BEGIN 
controleer de kopschotjes; 
IF controlleResulteet-fout THEN 

BEGIN 
conditie[2] :-misser; 

END 
ELSE 

BEGIN 
doornSchotjes:-goed; 
condi t ie[ 2] : -goed; 

END 
END; 

SEND doornSchotjes; 
SEND conditie[2]; 

END 
ENDPRDC controleKopschotjes; 
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DO 'wikkelen' 

** INTERACTION DATA ** 

wikkelStetion - ASYN, nummer<1 .. 16>+ 
schotjesAanw<aoed/Tout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS wikkelProcessen = 

LOOP 
RECEIVE doornSchotjesj 
RECEIVE stertBewerking[3]; 
De wikkelprocessen zijn niet verder uitaewerkt. 
In de wikkelbesturing wordt bij aehouden welke 
doorn gewikkeld ken worden en op welke pleets 
hij in de lijn steat. 
De wikkelbesturina reaelt 0011. het toewijzen 
ven de wikkeldoorns een de wikkelstetions. 
De besturina aeeTt ela teruameldina het nummer 
ven het stetion det de wikkelina aedeen heeTt 
en de conditie ven het produkt det dooraeaeven 
wordt.; 
SEND wikkelStation; 
SEND conditie[3]; 

END 
ENDPRDC wikkelProcessenj 

PROCESS wikkelControle -
LOOP 

RECEIVE wikkelStetion; 
RECEIVE startBewerkina[4] j 
doornSpoel:=Tout; 
condi t ie[ 4] : -Tout; 
IF wikkelstation.schotjesAenw .. aoed THEN 

BEGIN 
merk een schotje met wikkelStetion.nummer; 
controleer OT de wikkeling ioed is.; 
IF controleResulteet-Tout THEN 

BEGIN 
conditie[4] :-misserj 

END; 
ELSE 

END; 

BEGIN 
doornSpoel:=goedj 
conditie[4] :-goed; 

END 

SEND doornSpoel; 
SEND conditie[4); 

END 
ENDPROC wikkelControle; 
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00 'contacten' 

** INTERACTION DATA ** 
contact1 = ASYN, <goed/Tout>j 
contact2 = ASYN. <goed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS contact1Plaatsen -

LOOP 
RECEIVE doornSpoelj 
RECEIVE startBewerking[5]; 
contact1:-foutj 
condi t ie[ 5] : -Tout; 
IF doornSpoel-goed THEN 

BEGIN 
plaats contact 1; 
knip contact 1; 
contact1:-goedj 
conditie[5] :=goed; 

END; 
SEND contact1; 
SEND conditie[5]; 

END 
ENDPRDC contact1Plaatsen; 

PROCESS contact2Plaatsen -
LOOP 

RECEIVE contact1; 
RECEIVE startBewerking[6]; 
contact2:-Tout; 
conditie[6] :=Tout; 
IF contact1-goed THEN 

BEGIN 
plaats contact 2; 
knip contact 2; 
contact2:-goed; 
conditie[6] :-goed; 

END; 
SEND contact2; 
SEND conditie[6]; 

END 
ENDPRDC contact2Plaatsenj 
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PROCESS contactControle -
LOOP 

RECEIVE contact2; 
RECEIVE startBewerkina[?]; 
spoel:-f'out; 
cond i t ie[?] ! =f'out ; 
IF contact2-aoed THEN 

BEGIN 
controleer of' de contacten aanwezia zijnj 
test of' er elektrische aeleidina tussen de contacten is; 
IF controleResultaat=f'out THEN 

BEGIN 
condi t ie[?] : ami s ser; 

END 
ELSE 

END; 

BEGIN 
spoel:-aoedj 
conditie[?] :-aoedj 

END 

SEND spoel; 
SEND conditie[?]; 

END 
ENDPROC contactControlej 

26 



DO 'tblikSemenstel' 

** INTERACTION DATA ** 
spoelNomex - ASYN, <aoed/fout>; 
tblikSpoel = ASYN, <aoed/fout>; 
gekeerd1 = ASYN, <goed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS nomexPlaatsen 
PROCESS tblik 
PROCESS luchtspleetVulling 

'"' EXPANDED; 
- EXPANDED; 
= EXPANDED; 

PROCESS keren1 • 
lOOP 

RECEIVE tblikSpoel; 
RECEIVE stertBewerkina[12]; 
gekeerd1:-foutj 
condit ie[ 12] : -fout ; 
IF tb11kSpoel-aoed THEN 

BEGIN 
keer het produkt; 
aekeerd1:-aoed; 
conditie[ 12] :-aoed; 

END; 
SEND aekeerd1i 
SEND conditie[ 12]; 

END 
ENDPROC keren1; 
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DO ·'nomexPlaatsen' 

** INTERACTION DATA ** 
nomex - ASYN, <aoed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS nomexMonteren -

LOOP 
RECEIVE spoel; 
RECEIVE startBewerkina[8]; 
nomex:"'fout; 
conditie[S] :-foutj 
IF spoel-aoed THEN 

BEGIN 
zet vacuum op de opnemer; 
pak de nomex OPt 
plaats de nomex; 
zet lucht op de opnemerj 
aa terua naar de beainstandi 
nomex:-aoed; 
conditie[S] :-aoed; 

END; 
SEND nomexj 
SEND conditie[S]; 

END 
ENDPRDC nomexMonteren; 

PROCESS nomexControle ... 
LOOP 

RECEIVE nomex; 
RECEIVE startBewerkina[9); 
spoelNomex:-fout; 
condi t ie[ 9] : -fout; 
IF nomex=aoed THEN 

BEGIN 
controleer of de nomex juist aemonteerd is; 
IF controleResultaat-fout THEN 

BEGIN 
conditie(9) :-misserj 

END 
ELSE 

END; 

BEGIN 
spoelNomex:-aoed ; 
conditie[9] :-aoed; 

END 

SEND spoelNomex; 
SEND conditie[9]; 

END 
ENDPROC nomexMonteren; 
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DO 'tblik' 

** INTERACTION DATA ** 
tblik - ASYN, <goed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS tbIikPlaatsen -

LOOP 
RECEIVE spoelNomex; 
RECEIVE startBewerking[ 10J ; 
tblik:-fout; 
condi t ie[ 10] : -fout ; 
IF spoelNomex-goed THEN 

BEGIN 
doseer T-bIik: 
zet magneet aan: 
pek T-blik Opj 
plaets T-blik boven montegepleetsj 
pleats het T-blik; 
zet megneet uit; 
ge terug neer beginstend; 
schuif' blik op; 
tbIik:-goed: 
conditie[ 10J :-goed; 

END; 
SEND tblik; 
SEND conditie[10] j 

END 
ENDPROC tblikPleetsen; 

PROCESS tblikControle -
LOOP 

RECEIVE tblik; 
RECEIVE startBewerking[11]: 
tblikSpoel:-f'out; 
conditie[ 11] :-f'out: 
IF tblik THEN 

BEGIN 
controleer het T-blik: 
IF controleResulteetcfout THEN 

BEGIN 
conditie[ 11] : .. misser; 

END 
ELSE 

END; 

BEGIN 
tblikSpoel:=goed; 
condi tier 11 J : -goed; 

END 

SEND tblikSpoel; 
SEND condi t ie[ 11] ; 

ENO 
ENOPROC tblikControle; 
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DO 'luchtspleetVulling' 

** INTERACTION DATA ** 
vulling - ASYN, <goed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS 1.spl.v.Aenbrengen = 

LOOP 
RECEIVE gekeerd1; 
RECEIVE stertBewerking[13]; 
vulling:-foutj 
conditie[ 13] :-fout; 
IF gekeerd1-goed THEN 

BEGIN 
zet vecuum op de opnemer; 
pak de vicotex op; 
pleets de vicotex; 
zet lucht op de opnemerj 
ge terug neor de beginstondj 
vulling:-goed; 
conditie[ 13] :-goedj 

END; 
SENO vullingj 
SEND conditie[13Ji 

END 
ENDPROC 1.spl.v.Aonbrengen; 

PROCESS controleL.spl.v. -
LOOP 

RECEIVE vulling; 
RECEIVE startBewerking[ 14] j 
tblikPokket:-fout; 
conditie[ 14J :-fout; 
IF vulling-goed THEN 

BEGIN 
controleer of de luchtspleetvulling oonwezig is; 
IF controleResu!teot-fout THEN 

BEGIN 
condit ie[ 14] : ami s ser; 

END 
ELSE 

END; 

BEGIN 
tblikPekket:-goed; 
conditie[ 14] :-goed; 

END 

SEND tbllkPokketj 
SEND conditie[ 14J; 

END 
ENDPRDC controleL.spl.v.; 
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DO 'ublikSemenstel' 

** INTERACTION DATA ** 
tublik 
aekeerd2 
aeperst 

= ASYN, <aoed/Tout>; 
= ASYN, <aoed/Tout>; 
= ASYN, <goed/Tout>; 

** PROCESS OATA ** 
PROCESS ublik 
PROCESS bodem 

... EXPANDED; 

.. EXPANDED. 

PROCESS keren2 ... 
LOOP 

RECEIVE tublik; 
RECEIVE stertBewerkina[ 1?] ; 
aekeerd2:-Tout; 
conditie[ 1?J :-Tout; 
IF tublik-goed THEN 

BEGIN 
keer het produkt; 
aekeerd2:-aoed; 
conditie[ 1?] : -aoed; 

END 
SEND aekeerd2; 
SEND conditie(1?J; 

END 
ENDPRDC keren2; 

PROCESS voorpersen K 

LOOP 
RECEIVE aekeerd2; 
RECEIVE stertBewerkina[ 1e]; 
aeperst:-Toutj 
conditie[ 1eJ :=Tout; 
IF aekeerd2=aoed THEN 

BEGIN 
pers omleegi 
pers omhoog; 
geperst:=goed; 
conditie[ 1SJ :=aoed; 

END j 

SEND geperst; 
SEND condi t ie[ 18] ; 

END 
ENDPROC voorpersenj 
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00 'ubIik' 

** INTERACTION DATA ** 
ublik - ASYN, <goed/Tout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS pleetsenUblik -

LOOP 
RECEIVE tbIikPekketj 
RECEIVE stertBewerking[ 1SJ ; 
ub11k:-Tout; 
conditie[ 15] :-Toutj 
IF tbIikPekket THEN 

BEGIN 
zet megneet eenj 
pek U-blik op en vouw de nomex; 
pleets U-blik boven montegepleets; 
monteer U-blik; 
zet de megneet uit; 
ge terug neer beginstendj 
schuif' bIik OPt 
ublik:-goed; 
conditie[ 15) :-goedi 

END; 
SEND ubIik; 
SEND cond1tie[15] i 

END 
ENDPROC pleetsenUblik; 

PROCESS controleUblik -
LOOP 

RECEIVE ubIik; 
RECEIVE stertBewerking[ 16] j 
tublik:-f'out; 
condi t ie[ 16J : -Tout; 
IF ublik-goed THEN 

BEGIN 
controleer het U-blikj 
IF controleResultaat-Tout THEN 

BEGIN 
conditie[ 16] :-misser; 

END 
ELSE 

BEGIN 
tublik:-goed; 
conditie[ 16] :=goedj 

END 
END; 

SEND tublik; 
SEND conditie[ 16] ; 

END 
ENDPROC controleUblikj 
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00 'bodem' 

** INTERACTION OATA ** 
bodemv. - ASYN, <aoed/fout>; 
bodempleet - ASYN, <goed/fout>; 
bodem - ASYN, <goed/fout>; 

** PROCESS OAT A ** 
PROCESS bodemv.Aanbrengen -

LOOP 
RECEIVE geperst; 
RECEIVE stertBewerking[ 19] ; 
bodemv.:-fout; 
eonditie[ 19] :-fout; 
IF geperst-aoed THEN 

BEGIN 
zet veeuum op de opnemerj 
pek vieotex OPt 
pleets de vieotex; 
zet lueht op de opnemer; 
eontroleer of de bewerking aelukt is; 
IF eontroleResulteet-fout THEN 

BEGIN 
eonditie[19] :-misser; 

END 
ELSE 

BEGIN 
bodemv. :-goed; 
eonditie[ 19] :-aoed; 

END; 
aa terua naer beginstend; 

END; 
SEND bodemv.; 
SEND conditie[ 19] ; 

END 
ENDPROC bodemv.Aanbrengenj 
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PROCESS bodempl.Monteren -
LOOP 

RECEIVE bodemv.j 
RECEIVE startBewerking[20); 
bodemplaat:-foutj 
cond i t ie[ 20J : =fout; 
IF bodemv.-goed THEN 

BEGIN 
doe de tang dicht; 
zet over; 
controleer of er een bodem in de tang zit; 
IF controleResultaat-fout THEN 

BEGIN 
conditie(20) :-misserj 

ENO 
ELSE 

BEGIN 
bodemplaat:-goed; 
conditie[20] :-goed; 

ENO; 
plaats de bodem; 
ga terug naar beginstand; 

END; 
SEND bodemplaat; 
SEND conditie[20); 

END 
ENDPAOC bodempl.Monteren; 

PROCESS controleBodemplaat -
LOOP 

RECEIVE bodemplaat; 
RECEIVE startBewerking[21]; 
bodem:-fout; 
conditie[21] :-fout; 
IF bodemplaat THEN 

BEGIN 
controleer of de bodemplaat goed is geplaatst; 
IF controleResultaat~fout THEN 

BEGIN 
conditie[21] :-misserj 

END 
ELSE 

END; 

BEGIN 
bodemplaat:-goed; 
conditie[ 21] : -goed; 

END 

SEND bodem; 
SEND conditie[21] j 

END 
ENDPAOC controleBodemplaat; 
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PROCESS bodempl.Knijpen -
LOOP 

RECEIVE bodemj 
RECEIVE stertBewerking[22]; 
tublikPekket:-Tout; 
condi tier 22] : -Tout; 
IF bodem=goed THEN 

BEGIN 
knijp bodempleatj 
tub11kPekket:-goedj 
conditie[22] :=goedj 

END; 
SEND tublikPekketj 
SEND conditie(22]; 

END 
ENDPROC bodempl.Knijpen; 
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DO 'eindprodukt' 

** INTERACTION DATA ** 
spleet - ASYN, <aoed/fout>; 
isolette = ASYN, <aoed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS luchtspleetInstellen - EXPANDED; 
PROCESS efvoer - EXPANDED; 

PROCESS isolatieControle -
lOOP 

RECEIVE spleetj 
RECEIVE stertBewerkina[2S]; 
isoletie:-fout; 
conditie(2S] :=fout; 
IF spleet-aoed THEN 

BEGIN 
controleer de isoletie van de spoel; 
IF controleResulteat-fout THEN 

BEGIN 
conditie[2S) :-misserj 

END 
ELSE 

BEGIN 
isoletie:-goed; 
conditie[2S] :-goed; 

END 
END; 

SEND isoletie; 
SEND conditie[2S]; 

END 
ENDPROC isolatieControlej 
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DO 'luchtspleetInstellen' 

** INTERACTION DATA ** 
instelling = ASYN, <goed/fout>; 

** PROCESS OAT A ** 
PROCESS instelpers -

LOOP 
RECEIVE tublikPakket; 
RECEIVE startBewerking[23]; 
instelling:=fout; 
condi t ie[ 23] : -fout; 
IF tublikPakket THEN 

BEGIN 
start de instelling; 
wacht totdat de instelling klaar is; 
instelling:-goed; 
conditie[23] :-goed; 

END; 
SEND instelling; 
SEND conditie[23)j 

END 
ENDPROC instelpers; 

PROCESS meetplaats • 
LOOP 

RECEIVE instelling; 
RECEIVE startBewerking[24]; 
spleet:=T'out; 
conditie[24] :=T'out; 
zet aIle lampen uit; 
IF instelling THEN 

BEGIN 
controleer het produkt, 
als er een verbindingsT'out is zet dan de witte lamp aan; 
ela er een hoogspenningsfout is zet dan de blauwe lamp 
aan; 
els de lampstroom niet goed is zet dan de orenje lamp 
een; 
IF controleResultaat=T'out THEN 

BEGIN 
conditie[24] :=misser; 

END 
ELSE 

END; 

BEGIN 
spleet:-goed; 
conditie[24] :-goedj 

END 

SEND spleetj 
SEND conditie[24]; 

END 
ENDPRDC meetpleats; 
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DO 'afvoer' 

** INTERACTION DATA ** 
legeplaats = ASYN, <ja/nee>; 
goedProdukt = ASYN, <goed/fout>j 
eindProdukt = ASYN, <goed/fout>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS uitnemenFouten -

LOOP 
RECEIVE isolatie; 
RECEIVE startBewerking[26); 
legePlaats:-neej 
conditie[26] :-goedj 
IF isolatie-fout THEN 

BEGIN 
controleer oT er kopscnotjes op de doorn zittenj 
neem de wikkeldoorn uit als er kopscnotjes op zitten; 
neem anders net blikpakket uit met een nefmagneet; 
legePlaets:-ja; 
condi t ie[ 26] : -fout; 

END; 
SEND legePleatsj 
SEND conditie[26]; 

END 
ENDPRDC uitnemenFouten; 

PROCESS wikkeld.Pleatsen • 
LOOP 

RECEIVE legePlaats; 
RECEIVE startBewerking[2?]; 
goedProdukt:-goed; 
cond i t ie[ 2?] : -goed; 
IF legePlaets=ja THEN 

BEGIN 
controleer of er een wikkeldoorn aanwezig is; 
els er geen wikkeldoorn aanwezig is pleats dan; 
een schone wikkeldoorn; 
goedProdukt:-fout; 
conditie[2?] :-fout; 

END; 
SEND goedProduktj 
SEND cond i t ie[ 2?] j 

END 
ENDPRDC wikkeld.Plaatsenj 
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PROCESS kepjeMonteren -
LOOP 

RECEIVE goedProdukt; 
RECEIVE startBewerking[28] j 
eindprodukt:-Toutj 
conditie[28] :=Toutj 
IF goedProdukt-goed THEN 

BEGIN 
neem kapje Opj 
monteer het kapje; 
ga terug naar beginstand; 
eindprodukt:-goedj 
conditie[28] :-goed; 

END; 
SEND eindprodukt; 
SEND conditie[28]; 

END 
ENDPROC kapjeMonterenj 

PROCESS aTvoerProdukten -
LOOP 

RECEIVE eindprodukt; 
RECEIVE startBewerking[29]j 
conditie[29] :-Toutj 
IF eindprodukt-goed THEN 

BEGIN 
zet magneet aan; 
pak eindprodukt 0Pi 
zet over; 
zet magneet uitj 
aa terug naar beginstandj 
conditie[29] :-aoedj 

END; 
SEND conditie[29] j 

END 
ENOPRDC aTvoerProduktenj 
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6. IMPLEMENTATIE 

De volgende step in de Process Interection benadering is het 
implementeren ven de Documentation Dictionary. Tot nu toe is nog 
altijd niet gesproken over de implementetie ven de processen. De 
Process Interection benedering geet er venult det elle processen 
parellel verlopen. Det wil zeggen dat elk proces de beschikking 
heeft over een eigen processor. Deze denkwijze moet men strikt 
aanhouden, bij het werken met DAISY, los van de uiteindelijke 
implementetie. Bij het meken van de Documentation Dictionary moet 
men er dan ook op letten dat er geen deadlock op kan treden. Oat 
wil zeggen dat processen op elkaers voortgang staan te wachten 
waardoor de uitvoering van de acties stagneert. 

Bij de Process Interaction benadering wordt door de processors 
aIleen datgene gedaan dat voor de voortgang van de processen 
noodzakelijk is. Door dit efficiente gebruik van de processors is 
het mogelijk om meerdere processen met een processor parallel te 
verwerken. We spreken dan van quasi-parallel processing. Elk 
proces krijgt dan op zijn beurt de beschikking over de processor. 
Bij het gebruik van deze implementatie speelt de toestand van een 
proces een belangrijke role De processen die STOPPED zijn hoeven 
nooit de beschikking te krijgen over de processor. Processen die 
WORKING zijn staan in een lijst van processen die de beschikking 
over de processor willen hebben. Processen die WAITING zijn 
behoeven ook niet over de processor te kunnen beschikken zolang 
ze nog moeten wachten. In praktische situaties zijn meestal maar 
enkele processen WORKING. De meeste processen staan te wechten op 
het veranderen van een conditie, het beschikbear komen ven een 
beperkt middel of op de voortgang van een ender proces. Het 
verenderen ven de toestend van 'WAITING' in 'WORKING' is in de 
tijd gezien voor aIle processen verschillend. Bovendien komen er 
ook processen vanuit de toestand 'WORKING' in de toestand 
·WAITING'. Er ontsteet dan een soort evenwicht in het eentel 
processen dat de beschikking over de processor wil hebben. Het 
toewijzen van de processor aan een proces gebeurt door een apart 
stuk software. Door deze implementatie kan het fysieke aantal 
processors beperkt blijven. 

Bij veel toepassingen is het zinvol om eerst de juiste werking 
van de implementatie te controleren middels een simuletie. De 
gevolgen van een fout zijn dan beperkt en het is tevens mogelijk 
om de werking te testen voordat de machine gereed is. Ais de 
simuletie naar wens verloopt hoeven aIleen maar de gesimuleerde 
externe processen vervangen te worden door interfaces. 

Bij een goede implementatie kan men niet spreken over een 
kritische doorlooptijd zoals bij PLC's. De processen controleren 
niet continu of er a1 of niet een verandering is opgetreden 
(pollen) maar ze wechten gewoon met het uitvoeren van hun acties 
totdet een ander proces ver genoeg is. Er gaat op deze manier dus 
geen processortijd verI oren aan overbodige of zinloze controlas 
en bewerkingen. 
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? CONCLUSIE 

In dit verslag is een concept besturingsstrategie uitgewerkt, 
volgens de Process Interaction benadering, voor een basislijn
machine. Tevens wordt in dit verslag de Process Interaction 
benadering kort uitgelegd. PLC besturingen en de gepresenteerde 
besturing werken volgens totaal verschiIIende principes. Beide 
besturingen behoeven ieder hun eigen informatie, die inhoudelijk 
vaak sterk verschilt. Mede daardoor is het onmogelijk om een 
direct vergelijk te maken in de kritische doorlooptijd tussen 
beide besturingen. Bij de Process Interaction benadering kan men 
eigenlijk helemaal niet spreken van kritische doorlooptijd. WeI 
kan opgemerkt worden dat bij PLC besturingen de tijd, nodig om 
een programma of programmadeel te doorlopen altijd Kleiner moet 
zijn dan de cyclustijd om goed functioneren te garanderen. Bij de 
Process Interaction benadering loopt de programma verwerking 
synchroon met de processen en dus met de cyclustijd van de 
basislijn-machine. Er wordt niet meer gedaan dan nodig is voor de 
voortgang van de processen. Door deze benadering worden de 
processor(s) efficienter gebruikt. De Process Interaction 
benadering is reeds eerder met succes toegepast op plaatsen waar 
PLC besturingen niet meer toereikend waren. 

Gezien het tijdsbestek was het onmogelijk een strategie tot in 
detail uit te werken en vervolgens te implementeren. Daarom is 
hier volstaan met het aangeven van een strategie waarmee de 
machine kan worden bestuurd. Op basis van deze resultaten kan de 
vraag of de Process Interaction benadering bij Philips kan worden 
toegepast, bevestigend worden beantwoord. 
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