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SAMENVATTING

Uyl, O.P. den; Ontwerp en implementatie van het besturingssysteem van de Flexibele
Assemblage- en LasCel

Afstudeerrapport, vakgroep ER, Faculteit Electrotechniek,
Technische Universiteit Eindhoven, mei 1990.

Het onderwerp van dit afstudeerrapport is het ontwerp en de implementatie van een
besturingssysteem voor een productie cel. De realisatie van de gehele cel is een gezamenlijk
project van de faculteiten werktuigbouwkunde en electrotechniek van de Technische Universiteit
Eindhoven.
Het doel van de cel is om, volledig geautomatiseerd, onderdelen voor trucks te produceren.
Verschillende producten moeten vervaardigd kunnen worden in een willekeurige volgorde, met
een minimaal verlies aan productie capaciteit. De voornaamste bewerking is het aan elkaar
lassen van verschillende onderdelen. Daarom bestaat de cel uit een lasrobot en een
transportsysteem.
Een besturingssysteem is ontworpen, volgens het CAM referentie model, waarin een personal
computer gebruikt is om een hoger niveau van hit!rarchische besturing te verkrijgen. De
implementatie die gerealiseerd is voldoet ruimschoots aan de geplande eerste implementatiefase.
Hieronder wordt een besturingssysteem verstaan, waannee de geïntegreerde functionaliteit van de
cel gedemonstreerd kan worden.

SUMMARY

Uyl, O.P. den; Design and implementation of the control system fOT the Flexible
Assembly and Welding Cell [In Dutch]

M.Sc. Thesis, Measurement and Control Section ER, Electrical Engineering,
Eindhoven University of Technology, May 1990.

The subject of this M.sc. thesis is the design and implemention of a control system for a
production cello The realization of the 10tal cell is a common project of both the departments of
mechanical and electrical engineering of the Eindhoven University of Technology.
The aim of the cell is to produce, fully automated. parts for trucks. Different products have to
be manufactured in aselectable sequence, with a minimum loss of production capacity. The
main operation is to weId parts together. Therefor the cell consists of aweldingrobot and a
transportsystem.
A control system has been designed, according 10 the CAM reference model, in which a
personal computer is used to achieve a higher level of control hierarchy. The realized
implementation is according to the requirements of the planned first implementationphase. This
implemented control system can be used to demonstrate the integrated functionality of the cello
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Het afstudeeronderzoek is verricht binnen het FALC-project, dit is een
samenwerkingsverband van de vakgroep Meten en regelen (ER) van de faculteit
Electrotechniek en de vakgroep Productieautomatisering (WPA) van de faculteit
Werktuigbouwkunde. FALC staat voor de afkorting van Flexibele Assemblage- en
LasCel. Het doel van het project is een productiecel te ontwikkelen welke volledig
onbemand kan functioneren.

Aan het begin van de onderzoeksperiode bestond de FALC uit een transportsysteem dat
bestuurd werd door een PLC en een robot die bestuurd werd door een robotbesturing.
Tijdens een vorig afstudeeronderzoek is de seriële communicatie tussen de
robotbesturing en een PC aan de orde geweest [5]. De opdracht van het in dit rapport
beschreven afstudeeronderzoek had betrekking op het ontwerpen en implementeren van
een overkoepelend besturingssysteem voor de FALC.

De methode, volgens welke het ontwerp tot stand gekomen is, is afgeleid van het
"CAM referentie model voor productiesystemen" [1]. Deze methode houdt in dat het
ontwerpproces in een aantal fasen wordt verdeeld. Na de laatste ontwerpfase vindt de
implementatie plaats. In de periode waarover in dit verslag gerapporteerd wordt is in
december 1989 een eerste versie van de implementatie gereedgekomen. Deze versie is
in de Functionele Specificatie [4] omschreven als de "Lascel-89". Na het gereedkomen
zijn in de testfase, vooral tijdens vele demonstraties, ruime ervaringen opgedaan.

Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van de heer Kouwenberg.
Tijdens de uitvoer van het onderzoek stond nog niet vast wie de uiteindelijke
implementatie van het besturingssysteem van de "Lascel-91" zou gaan verzorgen. De
vakgroep Meten en Regelen van de faculteit Electrotechniek was hiervoor een van de
gegadigden. Daarom is het vaststellen van de daarvoor benodigde hardware configuratie
in samenwerking met de begeleider en de heer Van den Brekel tot stand gekomen.

TUE-FALe Ontwerp en implementatie van het besturingssysteem



HOOFDSTUK 2

OPDRACHTFORMULERING

2.1 De opdracht

Aan het begin van het onderzoek bestond de Flexibele Assemblage en LasCel (FALC)
uit twee afzonderlijke onderdelen. Een daarvan was een lasrobot en de andere was een
transportsysteem. Om te komen tot een cel welke onbemand zou kunnen functioneren
was het noodzakelijk om een overkoepelende besturing tot stand te brengen. Daarom
luidde de opdracht voor het afstudeeronderzoek:

"Ontwerp en implementeer een besturingssysteem voor
een flexibele assemblage- en lascel

dat voldoet aan de omschrijving "Lascel-89" "

De methode die gebruikt is voor het ontwerpen van het besturingssysteem is afgeleid
van het "CAM referentie model voor productiesystemen" [4]. Dit model wordt in
hoofdstuk vier nader beschreven. Volgens dit model dient het ontwerpproces een aantal
fasen te doorlopen. In iedere volgende fase wordt het ontwerp steeds in kleiner detail
gespecificeerd. Als de laatste ontwerpfase is afgerond volgen de implementatie- en
testfase, waarna het systeem gereed is voor gebruik.

De implementatie van de hardware configuratie voor de Lascel-91 had qua tijdspanne
een grotere rijkwijdte dan de periode van het onderzoek. Daarom is er de
vereenvoudigde realisatie opgesteld welke tijdens het onderzoek geïmplementeerd zou
worden. Deze vereenvoudiging bestond daaruit dat alle besturingsfuncties door één
Personal Computer (PC) uitgevoerd zouden worden. Het was de bedoeling tot een eerste
werkende implementatie van een besturingssysteem, bestaande uit één PC, te komen.

2.2 Randvoorwaarden

Tijdens de uitvoering van de opdracht dienden er een aantal randvoorwaarden in acht
genomen te worden. De eerste heeft betrekking op de beginsituatie, waarin het project
zich bevond op het moment dat aan het onderzoek begonnen werd. Deze situatie staat
beschreven in hoofdstuk drie.

Een tweede randvoorwaarde is tijdens het onderzoek naar voren gekomen. Deze had
betrekking op de apparatuur waarmee het systeem opgebouwd zou worden. Er bleek
geen financiële ruimte te zijn om op korte termijn te investeren in nieuwe apparatuur.

TUE-FALe Ontwerp en implementatie van hét besturingssysteem



Opdrachtformulering 7

De volgende randvoorwaarde heeft betrekking op de gebruikte programmeertaal.
Hiervoor is de programmeertaal C gekozen, omdat verwacht werd dat dit de standaard
wordt op het gebied van industriële automatisering. Er is gewerkt met Borland's Turbo
C.

Tenslotte wordt er als randvoorwaarde gesteld dat het ontwerp wordt gemaakt volgen
het "Programma van eisen" [3] en de "Functionele specificatie" [4] welke het ITP in het
verleden heeft opgesteld. De afkorting ITP staat voor Institute of Information
Technology for Production Automation, en is een samenwerkingsverband van het TNO
en de TUE. In hoofdstuk drie en zeven wordt nader op de inhoud van deze beide
documenten ingegaan.

TUE-FALe Ontwerp en implementatie van hët besturingssysteem



HOOFDSTUK 3

HET FALC PROJECT

3.1 Doel van het project

Doel van het FALC-project is een cel te verwezenlijken, waar zonder tussenkomst van
mensen, geproduceerd kan worden. Het zwaartepunt ligt hier bij het bereiken van een zo
hoog mogelijke flexibiliteit. Deze flexibiliteit geldt in eerste instantie ten aanzien van
het produceren van verschillende producttypen, van meerdere productfamilies. Daarnaast
wordt er flexibiliteit geëist ten aanzien van eventuele wijzigingen in de physieke layout
van de cel.

3.2 Algemene eisen

Enkele algemene eisen ten aanzien van de cel zijn bij het formuleren van de
doelstelling al naar voren gekomen. Hieronder volgt een verkorte opsomming van de
algemene eisen die geformuleerd staan in het "Programma van eisen", zoals deze zijn
opgesteld door het ITP [3], pagina vijf tot en met zeven. Deze algemene eisen zijn
genummerd van 1.1 tot en met 1.9. Later in dit verslag volgen nog specifieke eisen ten
aanzien van de flexibiliteit en functionaliteit van de FALC. Deze eisen zullen apart
genummerd worden.

1.1) De FALe wordt opgesteld in de W-hal van de TUE.

12) De cel dient gericht te zijn op toekomstige industriële productie.

13) De cel dient robuust te zijn ten opzichte van veranderingen in de toekomst.

1.4) De cel dient in definitieve uitvoering onbemand te kunnen functioneren.

15) De cel moet als demonstratie model te gebruiken zijn.

1.6) Aan de cel moet onderzoek verricht kunnen worden.

1.7) De cel moet de mogelijkheid bieden tot het geven van onderwijs.

1.8) De cel moet modulair opgebouwd en uitbreidbaar zijn.

1.9) De cel moet zowel product als order gedreven kunnen functioneren.

TUE-FALe Ontwerp en implementatie van hët besturingssysteem



Het FALe project

3.3 Eisen ten aanzien van de flexibiliteit

9

Naast de in de vorige paragraaf vermelde algemene eisen, staat er in de "Functionele
specificatie" [4], op pagina negen, een aantal specifieke eisen ten aanzien van de
flexibiliteit van de FALC vermeld. Deze staan hieronder verkort weergegeven en zijn
genummerd van 2.1 tot en met 2.7.

2.1) De FALe moet flexibiliteit bieden om een mix van producttypen te kunnen
realiseren.

22) Het produceren van een product uit een productmix wordt gestart nadat een
werkstuk op een drager in een buffer is klaargezet en de opdracht voor
starten van productie door de supervisor is gegeven.

2.3) Voor elk gewenst product moet de gewenste volgorde van bewerkingen
vastgelegd worden. Bewerkingen en de juiste volgorde van bewerkingen voor
een product worden vastgelegd in zogenaamde bewerkingslijsten.

2.4) In bewerkingslijsten is de mogelijkheid tot het kiezen van alternatieven in
verband met foutafhandeling aanwezig.

2.5) Het moet mogelijk zijn om eenvoudig voor nieuwe producten
bewerkingslijsten vast te leggen.

2.6) Besturing moet modulair zijn opgebouwd zodat eenvoudig uitbreiding van
zowel nieuwe bewerkingen als werkplekken mogelijk is.

2.7) Recepten moeten dynamisch zijn, dat wil zeggen tijdens productieafloop
geladen worden.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat een recept in dit verband aangeeft wat een
bepaald onderdeel van het besturingssysteem moet doen. Ieder onderdeel functioneert
volgens een recept. Het onderdeel dat de complete cel bestuurt werkt volgens een
bewerkingslijst. Een bewerkingslijst is dus een recept voor de celbesturing. Een ander
voorbeeld is de robotbesturing die werkt volgens een robotprogramma. Hier is een
robotprogramma dus een recept voor de robotbesturing.

3.4 Productfamilies

De families van producten, welke door de FALC geproduceerd zullen gaan worden, zijn
in eerste instantie in overleg met DAP Trucks n.v. vastgesteld. In een later stadium
moeten er meerdere families toegevoegd kunnen worden.

Als eerste product is er gekozen voor een steun-beugel, of "steugel", welke dient ter
bevestiging van een remcilinder. Dit product bestaat uit een aantal metalen onderdelen
welke aan elkaar gelast zijn.

TUE-FALe Ontwerp en impLementatie van het besturingssysteem



Het FALe project

3.5 De modules van de FALe

JO

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is opgemerkt, werd de FALC aan het begin van de
onderzoeksperiode gevonnd door twee losstaande modules. Dit waren het
lasrobotsysteem en het transportsysteem. Daarnaast was er ten behoeve van een in- en
uitvoerstation voorzien in twee positioneer-inrichtingen in de hoofdbaan van het
transportsysteem.

In de volgende twee subparagrafen worden de beide modules nader beschreven. Een
type specificatie van de gebruikte apparatuur is te vinden in appendix C.

3.5.1 Het lasrobotsysteem

Het lasrobotsysteem bestond aan het begin van het onderzoek uit een robot en een
manipulator. Deze beide apparaten werden bestuurd door een robot besturing of robot
controller module (RCM). Tijdens het onderzoek is dit systeem uitgebreid met de
lasapparatuur welke eveneens door de robotbesturing bestuurd wordt. In de toekomst zal
de module eventueel uitgebreid worden met een sensorsysteem, welke ook onder beheer
van de robotbesturing zal vallen. Deze uitbreiding maak geen deel uit van de
"Functionele specificatie" [4].

Een overkoepelend besturingssysteem zal uitsluitend te maken hebben met de
robotbesturing. Er zijn verschillende mogelijkheden om de robotbesturing extern te
besturen. In de eerste plaats kan hiervoor een PLC gebruikt worden. Hiertoe bezit de
robotbesturing een aantal digitale in- en uitgangen. Een tweede mogelijkheid is hiervoor
een computer te gebruiken. Deze mogelijkheid wordt geboden door DNC-interface die
de robotbesturing bezit. Op deze manier kan via een seriële RS-232C verbinding met de
RCM gecommuniceerd worden.

Er is door de vakgroep ER reeds een onderzoek uitgevoerd naar de laatst genoemde
mogelijkheid. Tijdens dit onderzoek is er een programma in Turbo Pascal geschreven
waarmee de robotbesturing vanuit een PC bestuurd kan worden. Een beschrijving
hiervan is te vinden in [5].

3.5.2 Het transportsysteem

In paragraaf 7.4 wordt het transportsysteem nader beschreven. Dit systeem wordt
bestuurd door een Programmabie Logic Controller (PLC). Voor een overkoepelende
besturing is alleen deze PLC van belang. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie
gericht op de interface mogelijkheden tussen een PC en deze PLC. Tevens is gekeken
naar de mogelijkheden van een andere type PLC. Zie hiervoor hoofdstuk acht.

TUE-FALe Ontwerp en implementatie van het bêsturingssysteem



HOOFDSTUK 4

HET CAM REFERENTIE MODEL

4.1 Het doel van een standaard referentie model

De ontwikkeling op het gebied van productie automatisering richt zich op het integreren
van zogenaamde "islands of automation". Hiermee worden geïsoleerde systemen bedoeld
waarmee een eenvoudige productie techniek geautomatiseerd is. Integratie van dergelijke
modules betekent een overkoepelend besturingssysteem implementeren. Een belangrijk
aspect hierbij is de wijze van communicatie tussen de verschillende modules.

Binnen deze ontwikkeling wordt ernaar gestreefd om tot een zo groot mogelijke mate
van standaardisatie te komen. Een productiesysteem is meestal gedistribueerd van aard,
wat leidt tot een hoge complexiteit. Dit geldt zowel voor de hard- en software
configuratie van het systeem als voor de benodigde datacommunicatie. Standaardisatie
kan leiden tot meer overzichtelijke systemen en modulaire uitwisselbaarheid. Op het
gebied van data communicatie geniet het "OSI referentie model" internationale erkenning
als standaard op dit gebied.

Ook ontwikkelaars van geïntegreerde productiesystemen zoeken naar een dergelijk
standaard referentie model voor hun vakgebied. In de literatuur zijn meerdere
standaarden, al dan niet van elkaar afgeleid, beschreven [6]. Het belangrijkste aspect
hierbij is het onderscheiden van de verschillende hiërarchische niveaus en het definiëren
van de taken ervan. De meeste standaarden verschillen slechts in de benaming van de
verschillende niveaus. Voor het FALC-project is gekozen voor het "CAM referentie
model voor productie systemen". Dit wordt in de volgende paragraaf beschreven.

4.2 Het CAM referentie model voor productie systemen

Het "CAM referentie model voor productie systemen" is ontwikkeld door Philips CFf
in samenwerking met DEC. Een gedetailleerde beschrijving van dit model is te vinden
in [1]. In deze paragraaf zullen de verschillende hiërarchische niveaus, welke door dit
model onderscheiden worden, worden beschreven. Ook de manier waarop zij
samenwerken zal toegelicht worden. Ten slotte volgt er een aantal beknopte
beschrijvingen van de laagste hiërarchische niveaus. In de volgende paragraaf wordt
aangegeven hoe dit model gebruikt moet worden om een productiesysteem te
ontwikkelen.

Het model kent in hiërarchische volgorde, van onder naar boven, de volgende niveaus:
"device", "automation module" (AM), "workstation" (WS), "cell/line", "shop/center",
"factory" en bovenaan "production facility". Voordat er nader op deze verschillende
niveaus wordt ingegaan wordt de algemene term "command-unit" geïntroduceerd. Op
ieder niveau kan er een command-unit onderscheiden worden. Een command-unit van

TUE-FALe Ontwerp en implementatie van hêt besturingssysteem



Het CAM referentie model 12

een bepaald niveau wordt gevonnd door een "command-unit-controller" van dat niveau
plus een of meer command-units van het onderliggende niveau. Zie ook figuur 4.1.

control Interrace

command
un11
niveau N

niveau N
command

un It
controller

command
un 1I

niveau N·l

command
unit

niveau N-l

Figuur 4.1 Command-unit van niveau N

In figuur 4.1 staat ook de "control interface" weergegeven. Dit is de defmitie van de
commando's en status infonnatie welke tussen de command-unit en zijn superieure
controller uitgewisseld kunnen worden. Hierbij horen ook de definities van de momenten
waarop dit moet plaatsvinden. Vanuit figuur 4.1 kan een complete hiërarchische
structuur van controllers verkregen worden. Een dergelijke complete invulling voor de
gehele bandbreedte van het CAM referentie model ziet er dan uit als in figuur 4.2, zie
de volgende pagina.

In de volgende subparagrafen zullen de niveaus "device" tot een met "cell/line" nader
beschreven worden. Deze beschrijvingen zijn vertaald vanuit [1]. Verder zijn er zo
weinig mogelijk veranderingen aangebracht. Het zal blijken dat er ruimte over blijft
voor een eigen interpretatie van de definities van de verschillende niveaus. Later in dit
verslag zal, daar waar dat noodzakelijk is een meer exacte omschrijving volgen.
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Figuur 4.2 Hiërarchische structuur van de controllers

4.2.1 Device

Het laagste hiërarchische niveau van het CAM referentie model is het Device niveau. In
andere modellen wordt dit niveau ook wel equipment genoemd. Op dit niveau vinden de
daadwerkelijke materiaal transformaties (bewerkingen of assemblage) plaats. De device
controllers commanderen actuators en ontvangen informatie over het physieke product en
de omgeving van sensoren. Een device controller samen met zijn actuators en/of
sensoren vormen een device.

4.2.2 Automation module

Volgens het schema van figuur 4.1 vormen een of meer devices samen met een
automation module controller een automation module. Een automation module controller
kan opgedragen worden om het productie proces in een bepaalde toestand te brengen,
en het daar te houden. Op dit niveau is er geen specifieke kennis aanwezig ten aanzien
van het physieke fenomeen dat zij beheersen.
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Een workstation bestaat uit een configuratie van een of meerdere automation modules en
een workstation controller. Een workstation kan eenvoudige operaties op producten
uitvoeren. De opdrachten welke de workstation controller ontvangt worden opgesplitst en
over de automation modules verdeeld. Dit opsplitsen gebeurt aan de hand van product
specifieke kennis welke binnen het workstation aanwezig dient te zijn.

4.2.4 CelllLine

Een cell/line bestaat uit een aantal workstations en een cell/line controller. De controller
kent de activiteiten welke de workstations moeten uitvoeren. Deze activiteiten bestaan
uit een combinatie van een aantal "product transformatie stappen". Cell/Line controllers
zijn ervoor verantwoordelijk dat alle onderdelen, gereedschappen en andere zaken welke
nodig zijn om een product te maken, op het juiste moment en de juiste plaats aanwezig
zijn.

4.3 Toepassing van het CAM referentie model

In [1] staat ook beschreven hoe het CAM referentie model gebruikt kan worden om een
productiesysteem te ontwikkelen. De ontwikkeling van een dergelijk systeem dient een
aantal fasen te doorlopen. Dit zijn achtereenvolgens: het opstellen van een referentie
model van het systeem, het invullen van de architectuur van de verschillende onderdelen
van het systeem, een ontwerp opstellen, een realisatie voor de hardware bepalen en
tenslotte het geheel implementeren. Daarna volgen er in principe nog een test- en
gebruiksfase. Deze fasen zullen nu in deze volgorde besproken worden.

Allereerst dient de taak van het gehele systeem omschreven te worden. Hieruit dient een
structuur van onderdelen te volgen waarin ieder onderdeel elk een bepaalde deeltaak
vervult. Tezamen dienen zij de taak van het gehele systeem te vervullen. Door deze
stap een aantal maal te herhalen dient een structuur te ontstaan volgens figuur 4.2. Dit
geldt dan als referentie model van het te ontwikkelen systeem. Het referentie model
bepaalt in feite de organisatie, dat is de structuur van taken, van het systeem. Deze fase
wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.

De volgende stap in het ontwikkelingsproces is het opstellen van de definities van de
in- en outputs van de verschillende onderdelen. Deze definitie wordt de architectuur van
het systeem genoemd. Een architectuur geeft aan hoe een onderdeel reageert op een
bepaalde input, zonder daarbij aan te geven hoe dat onderdeel intern functioneert. Zie
hiervoor hoofdstuk zes.

Nadat de architectuur is vastgelegd dient het interne gedrag van de onderdelen bepaald
te worden. Dit heet het ontwerp, zie hoofdstuk zeven. Wanneer ook dit bekend is kan
er een invulling van de hardware componenten, waarmee het systeem opgebouwd gaat
worden, gemaakt worden. Dit wordt een realisatie genoemd, zie hoofdstuk acht.
Tenslotte kunnen dan de implementatie-, test- en gebruiksfase volgen. In hoofdstuk
negen staat de implementatiefase beschreven.
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HET REFERENTIE MODEL
VAN DE FALe

5.1 Algemeen

Vanwege de vereiste flexibiliteit ten aanzien van veranderingen aan de physieke layout
van de cel, dient de opbouw volgens een eenduidig concept te geschieden. In het
verleden is hieIVoor binnen het FALC-project gekozen voor het "CAM referentie model
voor productie systemen", dat in het vorige hoofdstuk staat beschreven. In dit hoofdstuk
worden het referentie model van de FALC volgens dit model uitgewerkt.

In de volgende paragraaf worden de verschillende onderdelen, of werkstations waaruit
de FALC bestaat onderscheiden. Uitgangspunt hierbij is de taak welke de gehele FALC
dient te verwezenlijken, zoals deze is omschreven in paragraaf 3.1. Daarna volgt het
referentie model van de FALC. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk volgt dan een
nadere taakomschrijving van de verschillende werkstations.

5.2 De werkstations van de FALe

Ten aanzien van het gekozen productfamilies, zie paragraaf 3.4, kan in de eerste plaats
het lassen als bewerking onderscheiden worden. Deze bewerking wordt uitgevoerd door
een robot, in samenwerking met een manipulator en lasapparatuur. Tezamen vormen
deze onderdelen een laswerkstation.

Een vereiste voor automatisch lassen met behulp van een robot is dat de aan elkaar te
lassen onderdelen "gepositioneerd" zijn. Dit wil zeggen dat de onderdelen een vaste
positie ten opzichte van de robot en ten opzichte van elkaar hebben. Daarom moeten de
onderdelen gepositioneerd worden. In praktijk betekent dit dat de onderdelen in een
speciale klem moeten worden aangebracht. Na afloop van de lasbewerking kunnen zij
dan als gereed (ha1f)product uit deze klem worden verwijderd. Deze bewerkingen leiden
tot de behoefte van een in- en een uitvoerwerkstation.

Indien deze werkzaamheden op de werkplek van de robot zouden plaatsvinden, dan zou
dit ten koste gaan van de (kostbare) capaciteit van de robot. Daarom is eIVoor gekozen
om het in- en uitvoeren van onderdelen of (half)producten op een andere plaats dan de
werkplek van de robot te verrichten. Een consequentie van deze keuze is dat er een
transportsysteem nodig is om de werkstukken tussen invoer-, uitvoer- en laswerkstation
te veIVoeren. Daarom is er behoefte aan een transportwerkstation.
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Naar aanleiding van de verschillende werkstations, welke in de vorige paragraaf
onderscheiden zijn, kan het referentie model van de FALC gepresenteerd worden. Dit is
gebeurd in figuur 5.1.

CelllL !Oe:

Workslallon:

Automation
Modu Ie:

Dev lee:

FALe

I
I I I I

~ransporl Invoer U11 voer las
VIS ws ws ws
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systeem lalor apparaat systeem

Figuur 5.1 Referentie model van de FALC

Bij deze figuur dient het volgende opgemerkt te worden. Ten eerste dat het
sensorsysteem van het laswerkstation niet tot de functionele specificatie van de FALC
behoort en pas in een later stadium zal worden toegevoegd. Ook een identificatie
systeem voor het transport WS is toekomstig. Omdat er weinig duidelijkheid bestaat
over een invulling hiervoor is dit nog niet in het referentie model opgenomen. Ten
tweede is zowel het invoer- als het uitvoerwerkstation nog niet verder uitgesplitst omdat
de uiteindelijke handelingen, die door deze werkstations verricht zullen worden, nog niet
geautomatiseerd zijn.

Voor het onderzoek, wat zich in feite gericht heeft op de besturing van de gehele cel, is
het laagste niveau van devices niet van direct belang geweest. Tijdens dit onderzoek is
uitsluitend uitgegaan van de hogere hiërarchische niveaus die in figuur 5.1 staan
weergegeven.
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De taak van het laswerkstation is om de onderdelen welke aangeboden worden, aan
elkaar te lassen. Voorwaarde is dat de verschillende onderdelen zich op een positie
bevinden, welke bij het laswerkstation bekend is. Indien het laswerkstation met een
sensorsysteem wordt uitgebreid, kunnen de eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid van
de positionering minder scherp gesteld worden.

Het laswerkstation bestaat uit de volgende onderdelen: een zesassige robot, een
tweeassige manipulator, lasapparatuur en een Robot Controller Module (RCM) of
robotbesturing. De RCM bestuurt de andere onderdelen, waardoor deze als las AM
controller beschouwd kan worden. De overige onderdelen zijn dan devices. Voor een
typespecificatie, zie bijlage C.

Het transportsysteem reikt tot op het werkblad van de manipulator. Tevens is hier een
positioneerinrichting aanwezig. Hiermee wordt bereikt dat een draagblok ten opzichte
van de manipulator gepositioneerd kan worden. De op het draagblok aanwezige klem
legt de positie van de ingeklemde onderdelen vast ten opzichte van dit draagblok.
Hierdoor ligt ook de positie van deze onderdelen ten opzichte van de manipulator vast.

5.4.2 Het transportwerkstation

De taak van het transportwerkstation is om de draagblokken met daarop de werkstukken
tussen de andere werkstations te transporteren. Vanuit het transportsysteem gezien
worden er universele draagblokken getransporteerd. Op deze draagblokken dienen de te
transporteren objecten geplaatst te worden. Dit wordt dan het specifieke draagblokdeel
genoemd.

Binnen de FALC zullen de te transporteren objecten bestaan uit gepositioneerde
onderdelen en afgelaste werkstukken. Voor ieder te lassen product of halfproduct is er
daarom een specifieke werkstukklem nodig. Deze klem zorgt eIVoor dat de onderdelen
en/of halfproducten, welke een lasbewerking dienen te ondergaan, een vaste positie ten
opzichte van het draagblok hebben.

Naast de draagblokken bestaat het transportsysteem uit de volgende onderdelen: een
hoofdbaan, een zijbaan, overzetters, stops, eindstops, sensoren, positioneerinrichtingen en
verschillende soorten aandrijvingen.

Voor de besturing van dit transportsysteem wordt een ProgrammabIe Logic Controller
(PLC) gebruikt. Deze PLC bestuurt het transportsysteem en is daarmee in feite transport
AM controller. Het transportsysteem zelf is dan een device of een verzameling van
devices. In de toekomst zal er eventueel een voorziening aan dit werkstation toegevoegd
worden, waarmee de draagblokken geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij wordt met
name gedacht aan een barcode-identificatie systeem.
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De taken van het in- en uitvoerwerkstation zIJn de onderdelen of (half)producten in,
respectievelijk uit, de werkstukklem te halen.

Voorwaarde voor het automatiseren van het in- of uitvoerwerkstation is dat de poslUe
van draagblok en klem, bekend is bij het betreffende werkstation. Daarom is op twee
verschillende plaatsen in de hoofdbaan van het transportsysteem een positioneer
inrichting aanwezig.

Verder zullen beide werkstations voorzien worden van een installatie om de klem van
perslucht te voorzien. Dit is nodig om de klem(men) te openen en te sluiten. In eerste
instantie zal het in en uitvoeren met de hand gebeuren. Pas in een later stadium zullen
deze werkzaamheden geautomatiseerd worden.
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DE ARCHITECTUUR VAN DE
CONTROLLERS

6.1 Shop controller

Die- of datgene die de cel bestuurt is per definitie shop controller. De shop controller
maakt dus geen deel uit van de FALC. De FALC wordt gecontroleerd door een
supervisor, welke in feite dus het shop niveau vertegenwoordigt.

De enige commando's die de supervisor aan de cel controller in productie-mode geeft
zijn productie orders. Hierbij wordt aangegeven welk producttype en welk aantal er
gewenst zijn. Eventueel zal er ook een prioriteit opgegeven kunnen worden. Het
moment waarop een dergelijke order opgegeven wordt is onbepaald.

Een status melding welke de supervisor van de cel controller kan ontvangen IS 10 de
eerste plaats een melding dat er een order afgewerkt is. Dit moet zo snel mogelijk
gebeuren nadat de feitelijke afwerking heeft plaatsgevonden. Andere meldingen betreffen
verschillende alarm- of foutmeldingen. Deze meldingen zullen meestal afkomstig zijn
van een lager niveau dan de cel controller zelf. Daarom wordt voor een nadere
omschrijving hiervan verwezen naar paragraaf 6.3. De reactie van de supervisor op deze
meldingen blijft hier onbepaald.

6.2 Cel controller

Zoals in de vorige paragraaf al gezegd is, ontvangt de cel controller orders van de
supervisor, en meldt hieraan terug wanneer er een order gereed is. Verder worden er
uitsluitend alarrnmeldingen aan de supervisor gepresenteerd. Deze alarrnmeldingen zullen
in het algemeen afkomstig zijn van de onderliggende niveaus. Daarom wordt voor een
nadere beschrijving ervan verwezen naar de volgende paragraaf, waar deze per
werkstation besproken zullen worden.

De cel controller draagt zorg voor de afwerking van de orders. Dit betekent dat op de
juiste momenten de juiste opdrachten aan de onderliggende werkstations verstrekt
moeten worden. Deze opdrachten, samen met de terugmeldingen, zullen hieronder per
werkstation aangegeven worden.

De transport WS controller kan opgedragen worden een bepaald draagblok naar een
bepaald werkstation te vervoeren, dit is een zogenaamde transport-order. Een dergelijke
opdracht dient verstrekt te worden zodra er een bepaalde bewerking door dat
werkstation uitgevoerd dient te worden. Indien de transport WS controller deze opdracht
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accepteert zal deze aan de cel controller melden dat de opdracht in uitvoering is. Zodra
er een bepaald draagblok op een gewenste plaats is aangekomen dan wordt dit aan de
cel controller gemeld. Pas na deze terugmelding zal de cel controller de betreffende
bewerking aan dat werkstation mogen opdragen.

Voor het laswerkstation bestaat deze opdracht uit het uitvoeren van een bepaald
hoofdprogramma van de robot. Wanneer dit hoofdprogramma in uitvoering is meldt de
las WS controller aan de cel controller dat de gegeven opdracht in uitvoering is. Zodra
de uitvoering van dit programma is beëindigd zal de las WS controller dit aan de cel
controller melden. Na deze terugmelding mag de cel controller een nieuwe transport
opdracht voor het draagblok dat zich bij het laswerkstation bevindt mogen verstrekken.

Zodra er een draagblok bij het in- of uitvoerwerkstation is aangekomen kan de cel
controller het desbetreffende werkstation opdragen de gewenste onderdelen in, dan wel
uit, te voeren. Hierbij dient aangegeven te worden om welk draagblok en welke
onderdelen het gaat. In plaats van onderdelen kan het hier ook om een eindproduct,
halfproduct of een combinatie hiervan gaan. Ook deze werkstations zullen een indicatie
geven indien de opdracht in uitvoering is. Zodra de opdracht is uitgevoerd zal het
werkstation in kwestie dit aan de cel controller melden. Deze zal hierop mogen reageren
door een transport opdracht voor het betreffende draagblok te verstrekken.

6.3 Werkstation controllers

6.3.1 Las WS Controller

De las WS controller kan van de cel controller de opdracht ontvangen een bepaald
robot hoofdprogramma uit te voeren. Indien dit gebeurd zal de las WS controller de
volgende acties ondernemen. Ten eerste zal het gewenst robot hoofdprogramma
geselecteerd worden. Zodra de las AM controller meldt dat dit gebeurd is, zal dit
hoofdprogramma gestart worden. Hierop reageert de las AM controller, als het
programma daadwerkelijk gestart is, met de melding "programma loopt". Hierop meldt
de las WS controller aan de cel controller dat de opdracht in uitvoering is.

Indien het programma op een correcte wijze is uitgevoerd meldt de las AM controller
dit aan de las WS controller, met de melding "programma einde". Deze zal op zijn
beurt de cel controller berichten dat de opdracht uitgevoerd is.

De las AM controller kan een groot aantal alarmmeldingen bij de las WS controller
melden. Deze kan in principe een aantal van deze alarmtoestanden zelfstandig oplossen.
In eerste instantie zullen alle alarmmeldingen aan de cel controller doorgegeven worden,
welke hen aan de supervisor zal presenteren. Ook indien de communicatie tussen las
AM- en las WS controller aan de kant van de las AM controller op een niet abrupte
wijze wordt verbroken, meldt deze dat aan de las WS controller. Ook deze melding
wordt aan de cel controller doorgegeven.
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De transport WS controller ontvangt van de cel controller opdrachten om een bepaald
draagblok naar een bepaald werkstation te brengen. Om dit te kunnen doen bezit de
transport WS controller kennis ten aanzien van de posities van alle draagblokken, de
layout van het transportsysteem en de trajecten welke het transportsysteem kent.

Op grond van deze informatie zal de transport WS controller de transport AM controller
opdragen het draagblok achtereenvolgens over een aantal trajecten te transporteren
teneinde het gewenste werkstation te bereiken. De transport AM controller zal nadat er
een bepaald traject doorlopen is of wordt, dit aan de WS controller melden. Deze zal
daarop reageren door het volgende traject te kiezen.

Nadat het laatste traject wordt doorlopen zal de WS controller de AM controller
opdragen de betreffende positioneerinrichting te activeren. Zodra er een draagblok bij
een werkstation is aangekomen en gepositioneerd is, zal de AM controller dit aan de
WS controller melden. Voor deze is dit het teken dat het draagblok op de gewenste
bestemming is aangekomen. Dit wordt dan weer aan de cel controller gemeld.

Indien een draagblok zich, op het moment dat er een transport opdracht voor verstrekt
wordt, in een geactiveerde positioneerinrichting bevindt, zal de WS controller de AM
controller opdragen deze te deactiveren. Indien dit gebeurd is meldt de AM controller
dit. Hierna kan het eerste traject door de WS controller opgedragen worden.

De transport WS controller kan twee foutmeldingen van de transport AM controller
ontvangen. In de eerste plaats is er de melding dat er wel of geen communicatie tussen
beide controllers kan plaats vinden. Ten tweede kan de AM controller melden dat de
hoofdbaan van het transportsysteem niet loopt. Beide meldingen worden door de WS
controller direct doorgegeven aan de cel controller.

6.3.3 Invoer WS controller

Het invoer werkstation bestaat uitsluitend uit een werkstation controller. De feitelijke
werkzaamheden worden uitgevoerd door een operator. De WS controller doet dan ook
niets anders dan de opdrachten welke het van de cel controller krijgt aan de operator
doorgeven. Dit gebeurt door middel van een melding op een beeldscherm. Indien de
operator de opdracht uitgevoerd heeft meldt deze dat via een toetsenbord aan de WS
controller. Deze geeft dat door aan de cel controller. Het invoerwerkstation kent geen
alarmmeldingen.

6.3.4 Uitvoer WS controller

Ook voor het uitvoer werkstation geldt dat deze slechts gevormd wordt door een
werkstation controller. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een operator. De
communicatie verloopt wederom via een beeldscherm en een toetsenbord. De WS
controller geeft de gereedmelding van de operator door aan de cel controller. Het
uitvoerwerkstation kent geen alarmmeldingen.
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HET FUNCTIONELE ONTWERP

In het CAM referentie model wordt de derde stap in de ontwikkeling van een
besturingssysteem "ontwerp" (design) genoemd. Omdat dit in feite een "logical design"
blijkt in te houden zullen we hier sprekene van het "functionele ontwerp".

7.1 Algemeen

Op de basis van de vastgestelde architectuur is het functionele ontwerp van het
besturingssysteem van de FALC gemaakt. Bij de opstelling hiervan is uitgegaan van
"Functionele specificatie" die opgesteld is door het ITP. Een beschrijving hiervan is te
vinden in [4]. Hierin staan onder andere een aantal eisen ten aanzien van de
functionaliteit van de FALC vermeld. Deze eisen zijn eveneens te vinden in de
volgende paragraaf.

Van de in het vorige hoofdstuk beschreven architectuur van de werkstation controllers
van het las-, invoer- en uitvoerwerkstation, kan afgeleid worden dat deze controllers niet
veel meer hoeven te doen dan de meldingen van het betreffende automation module
naar de cel controller, en vice versa, door te geven. Daarom zal in dit hoofdstuk alleen
het functionele ontwerp van de cel controller en de transport WS controller verder
uitgewerkt worden. Dit gebeurt in de paragrafen 7.3 en 7.4.

7.2 Eisen ten aanzien van de functionaliteit

In de "Functionele specificaties" [4] staan op pagina vijftien en zestien de volgende
eisen ten aanzien van de functionaliteit van de FALC opgesomd. Deze eisen zijn hier
genummerd van 3.1 tot en met 3.7.

3.1) Opdrachten voor de cel worden door de supervisor aan de cel gegeven. De
opdrachten die de cel accepteert, hebben betrekking op de productie van
verschillende producttypes.

32) Opdrachten worden direct uitgevoerd.

33) Voor elk gewenst producttype moet een bewerkingslijst aangemaakt en
gewijzigd kunnen worden.

3.4) Uitvoering van een opdracht betekent executie van de bewerkingslijst waarbij
de bewerkingsopdrachten door de cel aan de diverse werkstations worden
gegeven.
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35) Het moet mogelijk zijn om na iedere bewerking het resultaat van die
bewerking te inspecteren en afhankelijk van het resultaat de volgende
bewerking (eventueel manueel) te starten.

3.6) Alamuneldingen moeten gepresenteerd worden aan de supervisor.

3.7) De cel controller moet de FALC initialiseren zodat er productie mogelijk is,
dit houdt in dat de FALC in de volgende toestanden gebracht moet kunnen
worden: Power-up mode, Initialisatie mode, Productie mode en Power-down
mode.

7.3 De cel controller

De voornaamste taak: van de cel controller is om er voor te zorgen dat de orders, welke
door de supervisor opgegeven worden, uitgevoerd worden. Een gebruikelijke manier om
een dergelijk systeem te ontwerpen is het gehele systeem als een complex proces te
zien, en dit proces vervolgens op te delen in deelprocessen. Deze stap kan een aantal
maal herhaald worden totdat er processen ontstaan welke eenvoudig formeel te
omschrijven zijn. Hierbij is het belangrijk om alle processen individueel, en de
samenwerking tussen deze processen eenduidig te beschrijven. Een grafische voorstelling
van dit geheel is een belangrijk hulpmiddel bij deze methode, zie [7].

Figuur 7.1 De cel controller en zijn omgevende processen
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In figuur 7.1 is de positie van de cel controller, ten opzichte van de controllers waar
deze mee te maken heeft, weergegeven. Al deze controllers worden nu voorgesteld als
een apart proces. De lijnen tussen de verschillende processen geven aan dat er tussen
deze processen in twee richtingen communicatie kan plaatsvinden. De taken van deze
processen en de verschillende in- en outputs zijn in de voorgaande hoofdstukken al aan
de orde gekomen.

In figuur 7.2 is een decompositie gegeven van de cel controller. In de volgende
subparagrafen zullen de deelprocessen besproken worden.

Figuur 7.2 Decompositie van de cel controller
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Alle communicatie tussen de overige delen van de cel controller en de shop controller
dienen via het shop interface proces te verlopen. Daar de functie van de shop controller
wordt vervuld door een supervisor, betekent dit dat deze communicatie in feite via een
beeldschenn en een toetsenbord zal plaatsvinden.

7.3.2 Orderbeheer proces

Zoals de naam al aankondigt, draagt het orderbeheer proces zorg voor de orders welke
de supervisor heeft opgedragen. Ieder order geeft aan hoeveel producten van welk type
er gewenst zijn. Voor iedere order maakt het orderbeheer proces een order proces aan.
Dit order proces zorgt er voor dat de order uitgevoerd wordt. Indien dit gebeurd is,
meldt deze dat aan het orderbeheer proces. Deze zal via het shop interface proces dit
aan de supervisor melden en het betreffende order proces vernietigen.

Het orderbeheer proces bepaalt zelf het tijdstip wanneer er een nieuw order proces
aangemaakt zal worden. Ook bepaalt het orderbeheer proces of er een nieuwe order
door de supervisor opgegeven mag worden. Het orderbeheer proces zal dus de strategie
voor het afwerken van de orders bepalen.

In eerste instantie zal er slechts één order tegelijkertijd in uitvoering mogen zijn. Pas
nadat deze order is uitgevoerd en het betreffende order proces is vernietigd, mag er een
nieuwe order opgegeven worden. Dit betekent dat er maximaal één order proces
tegelijkertijd kan bestaan.

7.3.3 Order processen

Een order proces is verantwoordelijk voor de uitvoering van een order. Dit gebeurt door
voor ieder product, dat geproduceerd moet worden, een productie proces aan te maken.
Dit productie proces zorgt ervoor dat er een product van het opgegeven type
geproduceerd wordt. Het productie proces meldt het gereed zijn van dat product aan het
order proces. Deze zal daarop het productie proces vernietigen.

Het order proces zorgt voor het beheer van de productie processen die het heeft
aangemaakt. Het totaal aantal productie processen dat een order proces tegelijkertijd
aangemaakt mag hebben zal in het algemeen beperkt zijn. De reden hiervoor zal in de
volgende subparagraaf gegeven worden. Uiteindelijk moet het aantal productie processen,
dat aangemaakt en vernietigd zijn, gelijk zijn aan het aantal producten dat gewenst was.
Zodra het laatste productie proces vernietigd is, meldt het order proces aan het order
beheer proces dat de order klaar is.

7.3.4 Productie processen

Een productie proces zorgt ervoor dat er een product van een bepaald type geproduceerd
wordt. Dit gebeurt aan de hand van een productie recept. Dit recept bestaat uit een
aantal bewerkingen welke achtereenvolgens uitgevoerd moeten worden om het product te
maken. Een dergelijk recept wordt daarom ook wel een bewerkingslijst genoemd.
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Iedere bewerking moet door een bepaald werkstation uitgevoerd worden. Het productie
proces zal daarom een bewerking aan het betreffende WS interface proces moeten
doorgeven. Zodra de bewerking uitgevoerd is wordt dit via dat WS interface proces aan
het productie proces doorgegeven. Deze kan dan de volgende bewerking gaan
opdragen. Als de laatste bewerking is uitgevoerd, is het product klaar. Het productie
proces meldt dit aan het betreffende order proces.

7.3.S Werkstation interface processen

Een werkstation interface proces zorgt ervoor dat de opdrachten welke door de productie
processen worden aangeboden bij het juiste werkstation terecht komen. Wanneer het
werkstation meldt dat er een bepaalde opdracht is uitgevoerd, dan zorgt het WS
interface ervoor dat deze melding bij het juiste productieproces terecht komt.

7.4 Het transportwerkstation

Volgens het CAM referentie model [1] kan er op ieder hierarchisch niveau een
transportsysteem bestaan. Het transportsysteem dat hier beschreven wordt, is geplaatst op
het niveau van de werkstations en wordt daarom als een apart werkstation gezien. In [8]
staat beschreven hoe een transportsysteem, volgens het CAM referentie model,
opgebouwt dient te worden. Op deze plaats is hiervan afgeweken omdat het
trnasportsysteem, met een PLC als besturingseenheid, als gegeven beschouwt diende te
worden. Het gegeven transportsysteem wordt gezien als een Automation Module waar
nog een werkstation controller aan toegevoegd meot worden.

Voordat er het functionele ontwerp van de transport WS controller zal worden
opgesteld, zal in de volgende subparagrafen het transport device en de transport AM
controller beschreven worden.

7.4.1 Het transport device

Het transport device wordt gevormd door het transportsysteem. De basis van dit
transportsysteem wordt gevormd door één hoofdbaan. Aan deze hoofdbaan is één
zijbaan gekoppeld. In figuur 7.3 is de layout van het gehele transportsysteem
weergegeven, zie de volgende pagina. In deze figuur staan tevens de namen van de
verschillende posities, waar een draagblok zich kan bevinden, weergegeven. Deze namen
bestaan uit een letter en een cijfer.

De letter staat voor het type positie, waarvan er drie onderscheiden worden. Een P staat
voor Place (plaats). Op een plaats kan zich één draagblok bevinden. Een W staat voor
Workstation (werkstation of werkplek). Ook op een werkplek kan zich slechts één
draagblok bevinden. Het verschil met een plaats is dat er op iedere werkplek een
positioneerinrichting aanwezig is. Hiermee kan een draagblok dat op de werkplek
aanwezig is vastgeklemd worden, zie paragraaf 5.4.
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Figuur 7.3
De layout van het transportsysteem

Het laatste type positie dat onderscheiden wordt is een buffer. Deze worden aangeduid
met de letter Q van queue. In een buffer kunnen zich meerdere draagblokken bevinden.
Het maximale aantal van deze draagblokken zal beperkt zijn, afbankelijk van de
physische constructie van het transportsysteem.

Op de banen van het transportsysteem bevinden zich de verschillende draagblokken.
Ieder draagblok heeft een eigen, uniek draagbloknummer. Het maximale aantal
draagblokken dat binnen het transportsysteem aanwezig kan zijn is beperkt.

7.4.2 De transport AM controller

De functie van transport AM controller wordt verwezenlijkt door een PLC, dat wil
zeggen het transponsysteem wordt bestuurd door een PLC, zie [9]. Deze PLC kent een
tweetal opdrachten, deze zullen in de volgende alinea's worden besproken. Het
verstrekken van een opdracht aan de PLC betekent een bepaalde ingang van de PLC
"hoog" zenen, dat wilt zeggen een spanning van 24V aanbieden. Wanneer er een
spanning van DV aan een ingang wordt aangeboden dan wordt de ingang "laag" gezet.

De eerste soort opdrachten die de PLC kan uitvoeren betreft het activeren van een van
de drie positioneerinrichtingen. Indien er een dergelijke opdracht voor een bepaalde
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werkplek verstrekt wordt dan zal het eerste draagblok dat daar arriveert worden
vastgeklemd. Op werkplek drie zal een draagblok dat er eventueel al aanwezig is direct
worden vastgeklemd. Een vastgeklemd draagblok wordt weer losgelaten nadat de
opdracht is ingetrokken, dus als de betreffende ingang "laag" wordt gezet.

De tweede soort opdrachten betreft het doorlopen van een bepaald traject van het
transportsysteem. Het transportsysteem is opgedeeld in een aantal trajecten. Ieder traject
heeft één eindpunt. Door een bepaalde ingang van de PLC "hoog" te zetten wordt dit
traject geactiveerd. Dit laatste wil zeggen dat alle draagblokken die zich op dat traject
bevinden in de richting van het eindpunt worden getransporteerd. Indien er een traject
gedeactiveerd wordt dan worden er geen nieuwe draagblokken meer op het traject
toegelaten. Eventuele draagblokken die op dat moment al getransporteerd worden, zullen
nog wel tot het eindpunt gebracht worden.

Ieder traject wordt met een bepaalde letter aangeduid. In figuur 7.3 zijn de trajecten op
de hoofdbaan door middel van een pijl weergegeven. Een uitzondering op het
bovenstaande is traject B. Hiervoor hoeft er geen ingang gezet te worden, dit traject is
altijd actief. Dat wil zeggen dat ieder draagblok dat zich op dit traject bevindt altijd in
de richting van de pijl wordt voortbewogen, met de restrictie dat een werkplek waarvan
de positioneerinrichting geactiveerd is niet gepasseerd kan worden. Indien dit laatste het
geval is, voor werkplek W1 of W2, en de werkplek nog niet bezet is dan zal het
eerstvolgende draagblok in de positioneerinrichting geplaatst worden. Indien de werkplek
al bezet is zal het draagblok in buffer Q1 dan wel Q2 geplaatst worden.

Voor traject D dient opgemerkt te worden dat een draagblok dat van de zijbaan komt
voorrang krijgt ten aanzien van een draagblok dat vanaf P2 komt. Verder kan vanuit
figuur 7.3 vastgesteld worden dat de PLC geen draagblok uit P5 kan krijgen en er geen
in P6 kan krijgen. De trajecten op de zijbaan staan in figuur 7.4 weergegeven.

E K P2
P3

....
~

....
L....... ....

..... ~
......

H........ .......

P4 .,, ."

F J
W3

Figuur 7.4 Trajecten op de zijbaan
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De transport WS controller moet zogenaamde transport-orders kunnen verwerken. Een
transport-order houdt in dat er opgedragen wordt een bepaald draagblok naar één van de
werkplekken te transporteren. Daar er bij de huidige implementatie niet in een
identificatiesysteem voorzien is, dienen de posities van de draagblokken, tijdens de
initialisatie-mode, aan de transport WS controller kenbaar gemaakt te worden. De
controller zal dan aan de hand van transport-orders bepaalde draagblokken verschillende
trajecten laten doorlopen. Hierbij dient de controller een administratie bij te houden van
de nieuwe posities van die draagblokken. Ook dient met het automatisch doorlopen van
traject B rekening te worden gehouden.

Voor het laten doorlopen van de verschillende trajecten wordt de volgende strategie
gevolgd. Ten eerste wordt er gecontroleerd of er zich een draagblok in W3 bevindt.
Indien dit het geval is en dit draagblok daar geen functie (meer) heeft, dan zal dit
verwijderd worden. Daarbij moet er op gelet worden dat deze werkplek zo snel
mogelijk weer gevuld zal worden. Dit laatste komt voort uit de wens dat de capaciteit
van het laswerkstation zoveel mogelijk benut wordt.

Indien er een draagblok in P3 is met bestemming W3 dan zal traject F geactiveerd
worden om het draagblok in W3 naar P4 te transporteren. Hierna kan traject H
geactiveerd worden om het draagblok van P3 naar W3 te transporteren, waarna de
positioneerinrichting op de werkplek W3 geactiveerd kan worden.

Als er geen draagblok in P3 aanwezig is dan wordt er gekeken of er een draagblok in
P2 is met bestemming W3. Indien dit het geval is dan wordt het draagblok van W3, via
traject J naar P3 getransporteerd en vervolgens het draagblok van P2 naar W3, via
traject E. Daarna wordt de positioneerinrichting van W3 geactiveerd.

Nadat W3 geleegd en eventueel weer gevuld is, zal een draagblok dat zich op P4
bevindt via traject D verwijderd worden. Ook een draagblok dat zich in P3 bevindt en
niet W3 als bestemming heeft zal daar verwijderd worden, via de trajecten L en D.
Tenslotte zullen de draagblokken die zich op de hoofdbanen bevinden naar hun
bestemmingen getransporteerd worden, indien dit mogelijk is.

Zodra een draagblok op een gewenste werkplek is gearriveerd dient de transport WS
controller dit aan de cel controller te melden.
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DE REALISATIE VAN DE HARDWARE

8.1 Algemeen

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet hoe het besturingssysteem voor de FALC
zou moeten functioneren. In dit hoofdstuk zal er een hardware configuratie worden
voorgesteld die deze functionaliteit moet realiseren. Dit wordt de realisatie van het
systeem genoemd.

In de volgende paragraaf zal een realisatie gepresenteerd worden welke in eerste
instantie beoogd werd. In paragraaf 8.3 zal een vereenvoudigde realisatie worden
gegeven. Deze laatste realisatie is tijdens het onderzoek geïmplementeerd.

8.2 Beoogde realisatie

In figuur 8.1 is een schema van de beoogde hardware configuratie weergegeven. Deze
congiguratie zal geimplementeerd worden voor de Lascel-91. In de rest van deze
paragraaf zal de keuze van de verschillende hardware componenten verantwoord worden.

Cell
contro lier:

Workstation
controller:

Automation
Module
Contro lier:

FALC
uC

MAPJMMS lAN I
I I

Transpor I luoer Uitvoer Las

PCI AT PCI AT PCI AT PCI AT

RS-232C RS-232C

PlC 1ISU RCM 3

Figuur 8.1 Beoogde realisatie van het besturingssysteem

De keuze van de RCM 3 als robotbesturing is in het verleden reeds gemaakt. Deze
keuze zal niet meer veranderd worden. Daarom zal de RCM 3 de functie van las AM
controller vervullen.
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In plaats van de PLC looU van het merk Siemens, welke op dit moment het
transportsysteem bestuurt, is hier gekozen voor de PLC U5U. Dit is gebeurd omdat er
met de looU geen seriële verbinding met een PC gemaakt kan worden, zie [10]. Bij de
l15U is dit wel het gevaL Voor dit type PLC zijn er verschillende communicatie
processoren verkrijgbaar, zie [U]. Deze wordt onder andere door Siemens zelf geleverd,
maar ook door andere leveranciers. Een toekomstige keuze voor een ander type of merk
PLC wordt niet uitgesloten. In ieder geval zal de PLC, welke het transportsysteem
bestuurd, optreden als transport AM controller.

De cel controller zal gerealiseerd worden door een procescomputer. Hierbij wordt
gedacht aan een microcomputer, zoals in figuur 8.1 is weergegeven, of een PC met een
Intel 80386 processor. Voorwaarde is dat het besturingssysteem van deze computer
multiprogrammering toelaat Dit eist het ontwerp van de cel controller dat verschillende
processen onderscheidt die parallel aan elkaar moeten worden uitgevoerd, zie paragraaf
7.3.

Alle werkstation controllers zullen verwezenlijkt worden door een Personal Computer
(PC). Deze PC's zullen samen met de procescomputer door middel van aan Local Area
Network (LAN) met elkaar verbonden worden. Hiervoor gaat in eerste instantie de
interesse uit naar een MAP/MMS netwerk, omdat dit waarschijnlijk de standaard gaat
worden voor industriële netwerken.

De meeste machinebesturingen, zoals robotbesturingen en PLC's, hebben een product
specifieke interface. De PC welke functioneert als werkstation controller zal daarom ook
een brugfunctie tussen deze specifieke interface en het MAP/MMS netwerk moeten
vervullen. De verwachting is dat er in de toekomst machinebesturingen op de markt
zullen komen welke een MAP/MMS interface hebben. In dat geval kan een PC als
werkstation controller achterwege blijven.

8.3 Vereenvoudigde realisatie

De realisatie welke in de vorige paragraaf gepresenteerd is, was te complex om tijdens
de periode van het afstudeeronderzoek te implementeren. Daarom is er een
vereenvoudigde realisatie opgesteld die wel tijdens deze periode geïmplementeerd zou
kunnen worden. Dit wordt de Lascel-89 genoemd. Een afbeelding van deze realisatie is
te zien in figuur 7.2, op de volgende bladzijde.

Bij de realisatie van figuur 7.2 zullen zowel de cel controller als alle werkstation
controllers in één PC geïmplementeerd worden. Daarom is er voor deze realisatie geen
netwerk noodzakelijk. Een ander verschil met de beoogde realisatie is dat hier een
eenvoudiger type PLC wordt gebruikt. De reden hiervan is dat deze PLC aan het begin
van het onderzoek al aanwezig was en er geen mogelijkheid bestond in nieuwe
apparatuur te investeren, zie de randvoorwaarden. Een gevolg hiervan is dat de
communicatie tussen PC en PLC via een aantal digitale IlO lijnen zal verlopen, zie de
volgende subparagraaf.
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Cell and
Workstation
contro liers:

Automation
Module
controller:

PCI AT

dig.1I0 RS·232

Transport las

PLC 100U RCM 3

c

Figuur 8.2 Vereenvoudigde realisatie

8.3.1 Koppeling tussen PC en PLC

Omdat de communicatie tussen de PC en de PLC via digitale 1/0 lijnen moet verlopen,
is de PC uitgerust met een speciale uitbreidingskaart, die in appendix D in detail wordt
beschreven. Deze kaart voorziet de PC van 16 in- en uitgangen die een spanning tussen
de nul en drie Volt als "laag" zien en een spanning tussen de vijf en veertig Volt als
"hoog" zien. Vanwege deze eigenschap kunnen zij rechtstreeks met de uit- en ingangen
van de PLC verbonden worden.

De kaart bezit vier acht-bits registers, twee voor de ingangen en twee voor de
uitgangen. De PC kan deze registers rechtstreeks adresseren en vervolgens lezen dan wel
schrijven. De betekenis van de verschillende in- en uitgangen staan eveneens in
appendix D beschreven.

8.3.2 Koppeling tussen PC en RCM

De koppeling tussen PC en de RCM, of robotbesturing, verloopt via een standaard RS
232C seriële verbinding. De functionaliteit van de communicatie wordt vastgelegd door
de software van de robotbesturing, zie [12]. Voor de PC is in het verleden een
programma in Turbo Pascal geschreven waarmee de robotbesturing vanaf de PC
gecontroleerd kan worden. Dit programma staat beschreven in [5] en een korte
handleiding ervan in [13]. Daar de randvoorwaarden C als programmeertaal
voorschrijven, is dit programma van Turbo Pascal naar Turbo C vertaald.
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IMPLEMENTATIE VAN DE SOFTWARE

9.1 Algemeen

De software is geschreven in de programmeenaal C. Er is gewerkt met Turbo C versie
2.0 van Borland. De software is geïnstalleerd op de Personal Computer (PC) die staat
opgesteld in het laboratorium voor bedrijfsmechanisatie in de W-hal. In dit laboratorium
staat de gehele opstelling van de FALC. In appendix C is een overzicht van alle
gebruikte apparatuur te vinden. Een handleiding voor het gebruik van het programma is
te vinden in [14].

Het programma gebruikt een standaard seriële RS-232C interface voor de communicatie
met de robotbesturing. Voor de communicatie met de PLC is de PC uitgerust met een
uitbreidingskaart die zestien in- en uitgangen bezit. Voor een beschrijving van deze
interface wordt verwezen naar appendix D. Tenslotte verwacht dit programma een
standaard grafische videokaan van het type EGA.

9.2 Programma modules

Omdat de omvang van de source-code van het programma in totaal meer dan
zesduizend regels omvat, is het programma modulair opgebouwd. In deze paragraaf
volgt een overzicht van deze modules.

Module naam:

MAIN.C

DRAW.C
PES.C
PPS.C
INIT SYS.C
RCM- APPL.C
RCM-FUNC.C
RCM-PC.C
PLC MAIN.C
PLC-APPl.C
PLC-APP2.C
PLC-FUNC.C
PLC-PC.C
CELL APP.C

TUE-FALe

Omschrijving:

Bevat main() procedure en procedures voor menu
afhandeling
Bevat procedures voor grafISche weergave op het scherm
Production Evaluation System
Production Preparation System
Bevat procedures om besturingssysteem te initialiseren
Laswerkstation controller
id.
id.
Transportwerkstation controller
id.
id.
id.
id.
Cel controller
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CONSTANT.H
VARLIST.H

PLC VARL.H

RCM VARL.H

RCM TYPE.H
CEL TYPE.H

Definities van constanten voor alle modules
Globale variabelen voor alle modules
(declaraties in MAIN.C)

Globale variabelen voor transportwerkstation controller
(declaraties in PLC APPl.C)

Globale variabelen vöor laswerkstation controller
(declaraties in RCM APPL.C)

Type definities voor läswerkstation controller
Type definities voor cel controller

Het programma bestaat uit drie onderdelen. Het belangrijkste onderdeel is het productie
besturingssysteem of Production Control System (PCS). De beide andere onderdelen zijn
een productie-voorbereidingssysteem en een productie-evaluatie systeem. De engelstalige
tennen hiervoor zijn Production Preparation System (PPS) en Production Evaluation
System (PES). Deze laatste onderdelen worden in de twee laatste paragrafen beschreven.

Het besturingssysteem bestaat uit de cel controller en de verschillende werkstation
controllers. De implementaties van de cel- en de transport WS controller worden in de
volgende paragrafen beschreven.

9.3 De cel controller

In paragraaf 7.3 is het functionele ontwerp van de cel controller te vinden. In dit
ontwerp worden verschillende processen binnen de cel controller onderscheiden. Figuur
7.2 laat zien dat een aantal van deze processen gelijktijdig in uitvoering kan zijn. Er
bestaan verschillende definities van een proces, hier wordt onder een proces verstaan:

"Een proces is een verzameling acties
die uitgevoerd worden door een processor" f7]

Op deze plaats wordt aan deze definitie toegevoegd dat ieder proces een begin en een
eind kent. Verder worden de acties van een proces sequentieel uitgevoerd, eventueel
parallel met de acties van een ander proces. Met parallel wordt hier bedoeld dat
meerdere processen tussen hun begin en einde kunnen zijn.

Wanneer we de acties van een proces in een (deel)programma onderbrengen, zouden we
een aantal programmadelen gelijktijdig willen uitvoeren. In principe zijn er dan meerdrer
processoren nodig. Een andere oplossing is om gebruik te maken van een
besturingssysteem dat de processortijd over de verschillende processen verdeelt en op
die manier, in een zekere volgorde, ieder proces een aantal stappen verder te brengen
als het hierop wacht. Omdat een PC met DOS als besturingssysteem niet in deze
oplossingen voorziet is er een alternatieve methode gebruikt.

Voor ieder proces wordt de status vastgelegd in een bepaalde datastructuur. Daarnaast
bestaat er een procedure die deze status kan testen en eventuele acties die het proces
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eist kan uitvoeren. Deze procedures worden "service-procedures" genoemd. Door deze
service-procedures achtereenvolgens en cyclisch aan te roepen, kunnen we een quasi
gelijktijdigheid bereiken en bestaan de "processen" virtueel naast elkaar.

Voorwaarde dat deze methode geen problemen zal opleveren is dat de maximale
cyclustijd kleiner is dan de minimale responsietijd. De minimale responsietijd is te
vinden bij de communicatie met de RCM en is ongeveer twee seconden. De maximale
cyclustijd behoeft neit meer dan een fractie van een seconde in beslag te nemen, zodat
aan bovenstaande voorwaarde voldaan is.

De defmities van de verschillende datastructuren staan in de module CEL_TYPE.H. Alle
procedures van de cel controller zijn te vinden in de module CELL_APP.C. De
voornaamste procedures zijn eveneens te vinden in appendix E. In appendix E.! staat de
hoofdprocedure van de cel controller. Nadat deze procedure is aangeroepen worden eerst
de cel controller, de las WS controller en de transport WS controller geïnitialiseerd. Dit
betekent dat alle globale variabelen die door de verschillende processen gebruikt gaan
worden hun initiële waarde krijgen.

Vervolgens wordt door middel van de procedure INITIATE_DNC() getracht de DNC
communicatie met de robotbesturing te initiëren. Indien dit lukt geeft deze procedure de
waarde "1" terug en zal uiteindelijk de do-while loop bereikt worden. Deze loop wordt
doorlopen totdat de procedure ServiceConsole() de waarde "1" teruggeeft, zie
subparagraaf 9.3.1. Tijdens deze loop worden de verschillende procedures, die op de
hierboven beschreven manier een proces voorstellen, achtereenvolgens aangeroepen. In
de volgende subparagrafen zullen deze procedures nader worden beschreven.

9.3.1 Shop interface proces

Zoals in paragraaf 6.1 al is vastgesteld wordt het shop-niveau vertegenwoordigd door
een supervisor. Het "shop interface proces" is in feite dus de gebruikers-interface. Dit
"proces" is daarom geïmplementeerd in een procedure die zorgt voor de beeldscherm
en toetsenbordafhandeling, zie appendix E.2.

In de listing van de hoofdprocedure van de cel controller is te zien dat deze procedure
alleen wordt aangeroepen indien er een toets is gedrukt. Deze procedure behandelt dan
ook alleen het beeldscherm indien dit een reactie betreft op een actie van de supervisor.
Meldingen van het systeem zelf worden door de betreffende procedures zelf behandeld.
Er bestaan vijf functietoetsen waarop deze procedure kan reageren. Deze zullen hierna
beschreven worden.

De toets F1 wordt gebruikt voor het ingeven van een productie-order. Indien dit gebeurt
wordt er aan de hand van de variabele OPl.busy gecontroleerd of er al een order in
behandeling is. Indien dit nog niet het geval is wordt er gevraagd naar het gewenste
type product. Daarna wordt er, door middel van de procedure GetProductionRecipe(), zie
appendix E.9, gecontroleerd of er voor dit type product een productierecept voorhanden
is. Als dit het geval is wordt er naar het verlangde aantal producten gevraagd, dit
mogen er maximaal vijf zijn. Indien aan alle eisen voldaan is wordt door middel van de
procedure CreateOP1() het "order proces" gecreëerd. Dit feit wordt aan de supervisor
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gemeld en op zijn teken gestart.
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Met de toets F2 kan de supervisor zelf een gereedmelding van een van de vier
werkstations geven. Deze functie is gebruikt voor het testen van de cel controller, en zal
in de uiteindelijke implementatie moeten verdwijnen.

De toetsen F5 en F6 worden gebruikt voor gereedmeldingen van het invoer- en
uitvoerwerkstation, Zie hiervoor de betreffende subparagrafen.

De laatste geldige toets is F9. Indien deze toets gedrukt wordt, geeft de procedure
ServiceConsoleO de waarde I terug. Dit heeft tot gevolg dat de do-while loop van de
hoofdprocedure verlaten wordt, zie appendix E.I, ongeacht het feit of er een order in
behandeling is of niet. Het drukken van deze toets leidt dus tot een abrupte afbreking
van de orderafwerking, indien er een actief is.

9.3.2 Order beheer proces

In de huidige implementatie bestaat er geen order beheer proces. Een order kan
opgegeven worden indien er op dat moment geen andere order in bewerking is. Indien
er een order wordt opgegeven zal deze direct uitgevoerd worden. Het gereed zijn van de
order wordt direct naar het scherm gemeld. In subparagraaf 7.3.2 staat de functie van
een toekomstig order beheer proces beschreven.

9.3.3 Order processen

In de huidige implementatie is er plaats voor maximaal één order proces (OP). Voor dit
proces wordt de status vastgelegd in een speciale data structuur. Voor een variabele met
deze structuur is de volgende type-definitie gemaakt. Daaronder staat de declaratie van
de variabele OPI van dit type.

typedef struct
{
int order nr;
int busy;-
time_t start_time;
int ready;
char product type;
int nr_ofJlroducts;
int finished products;
int PPs buS)-;

} order--"process;

order_process OP!;

Het nummer van de order
Geeft aan of order proces bezig is
Tijdstip waarop order gestart is
Geeft aan of order klaar is
Het gewenste type product
Het gewenste aantal producten
Het aantal afgewerkte producten
Het aantal actieve productie processen

Declaratie van variabele OP!

Achter elk veld staat een korte omschrijving van wat dat veld voorstelt. Iedere order
krijgt een eigen uniek ordernummer, zie hiervoor de paragraaf waar het PES wordt

TUE-FALe Ontwerp en implementatie van het besturingssysteem



Implementatie van de software 37

beschreven. De rest van de velden zal bij de bespreking van de service procedure voor
dit proces aan de orde komen.

In appendix E.3 staat een listing van deze service procedure weergegeven. Na aanroep
van deze procedure wordt ten eerste gecontroleerd of het order proces actief is:
OP1.busy. Indien dit het geval is wordt er gecontroleerd of de order klaar is:
OP1.ready. Indien dit ook het geval is wordt dit op het beeldscherm gemeld. Zodra de
supervisor meldt dat hij dit gezien heeft wordt de melding weggehaald en het "order
proces" wordt vernietigd met behulp van de procedure KillOPlO.

Als de order nog niet afgewerkt is, dan wordt er gecontroleerd of het aantal productie
processen dat actief is, OP1.PPs_busy, kleiner is dan het gewenste aantal producten,
OPl.ncoCproducts, en het maximale aantal productie processen dat er mag bestaan:
maxPPnr. Indien aan beide voorwaarden is voldaan wordt er een productie proces
gecreëerd met de procedure CreatePPIO, en het veld PPs_busy wordt met één
opgehoogd.

Tenslotte wordt er nagegaan of er een productie proces klaar is, PPl[i].ready, zie de
volgende subparagraaf voor de definitie van deze variabele. Als dat zo is wordt het
betreffende productie proces vernietigd met de procedure KillPPIO, het veld
finished_products wordt met een opgehoogd en het veld PPs_busy wordt met een
verlaagd. Daarna wordt er nog gecontroleerd of het aantal afgewerkte producten gelijk is
aan het aantal gewenste producten. Zodra dit het geval krijgt het veld ready de waarde
"1". In dit geval zal de eerstvolgende keer dat deze service procedure wordt
aangeroepen het order proces vernietigd worden.

9.3.4 Productie processen

In de huidige implementatie wordt het maximale aantal productie processen bepaald
door de constante maxPPnr, welke de waarde "2" heeft. Een productie proces (PP) moet
altijd een draagblok van het transportsysteem toegewezen hebben gekregen. De
bewerkingen die het productie proces achtereenvolgens laat uitvoeren hebben betrekking
op het werkstuk dat zich op dat draagblok bevindt. Momenteel bestaan er slechts twee
draagblokken, zodat het geen zin heeft om meer dan twee productie processen tegelijk
actief te laten zijn. De status van elk productie proces wordt vastgelegd in een speciale
data structuur. Voor een variabele met deze structuur is de volgende type-definitie
gemaakt;
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typedef struct
{
int process nr;
int busy; 
int ready;
int carriernr;
int *step ptr;
int step busy;
int step-ready;

} produetion process;

Het nummer van het PP
Geeft aan of het PP bezig is
Geeft aan of het PP klaar is
Het draagbloknummer van dit PP
Pointer naar huidige stap van PP
Geeft aan of huidige stap actief is
Geeft aan of huidige stap klaar is
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productionyrocess PP1[maxPPnr];

Uit de declaratie van PPl blijkt dat dit een array is van het type production_process.
Het veld process_nr moet gelijk zijn aan de array-index. De velden busyen ready geven
aan of het productie proces bezig dan wel gereed is. Het veld carriernr is gelijk aan het
draagbloknummer dat het productie proces krijgt toegewezen. In de paragraaf waar de
transport WS controller wordt beschreven, wordt nader op het gebruik van dit
draagbloknummer ingegaan.

De laatste drie velden hebben betrekking op de stap die het productie proces moet gaan
doorlopen, of aan het doorlopen is. Voordat de betekenis van deze velden verklaard
wordt, zal eerst de implementatie van een productierecept of bewerkingslijst beschreven
worden. Een productierecept is een variabele van het type dat hieronder staat
weergegeven.

typedef struct
{
char type;
int step[maxstepnr];

} production recipe;

production_recipe ProductionRecipe;

Daar er slechts een order tegelijkertijd afgewerkt kan worden heeft het geen zin
meerdere productierecepten uit het achtergrond geheugen naar de voorgrond te halen.
Daarom is er in de huidige implementatie maar een variabele, ProductionRecipe, van dit
type gedeclareerd. Zodra er een order wordt opgegeven wordt deze datastructuur gevuld,
zie subparagraaf 9.3.1. Voor een nadere beschrijving van de administratie van de
bestanden met productierecepten wordt verwezen naar de paragraaf waar het PPS wordt
besproken.

Het veld type, van het type production_recipe, geeft aan voor welk producttype dit het
productierecept is. Producttypen kunnen worden aangeduid met de letters A tot en met
Z. Het veld step van dit type is een array van integers. Elk element van dit array bevat
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een code die staat voor een bepaalde bewerking.
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Een dergelijke code bestaat uit drie digits. Het eerste digit geeft aan door welk
werkstation de bewerking uitgevoerd moet worden. Een uitzondering geldt voor het
claimen van een draagblok. Hiervoor beheert de cel controller een administratie van
geclaimde draagblokken. Hiertoe is er een array, genaamd CarrierFree, gedeclareerd
waarin voor ieder draagblok bijgehouden wordt of het reeds geclaimd is. Het index
nummer van ieder element van dit array komt overeen met het betreffende
draagbloknummer.

De code "0" betekent het einde van het productierecept. Het eerste digit kan de
volgende betekenissen hebben:

Waarde: Betekenis:

o einde recept
lxx claim een draagblok
2xx opdracht voor transport WS
3xx opdracht voor invoer WS
4xx opdracht voor las WS
5xx opdracht voor uitvoer WS

In de volgende subparagraaf zal de betekenis van de laatste twee digits voor ieder
werkstation verklaard worden. Voor het claimen staat de waarde van deze digits voor
het draagbloknummer dat geclaimd dient te worden. Zo betekent de code "102" : claim
draagbloknummer twee. In de toekomst wanneer er meerdere draagblokken van hetzelfde
type komen, kan deze waarde ook het type draagblok aanduiden. Tijdens het claimen
wordt er dan gezocht naar een vrij draagblok van het gewenste type. Het nummer van
dit draagblok wordt dan teruggemeld en voor het veld carriernr, van een variabele van
het type production_process, ingevuld.

Na deze uiteenzetting van de implementatie van de productierecepten, kunnen de laatste
drie velden van het type production_process verklaard worden. De pointer step_ptr wijst
naar een element van het array stepl] van het type production_recipe. Het veld
step_busy geeft aan of de opdracht waar step_ptr naar wijst al aan het betreffende
werkstation verstrekt is. Het veld step_ready geeft aan of deze opdracht door dat
werkstation uitgevoerd is.

De werking van een productie proces kan nu vanuit appendix E.4 afgeleid worden. Een
belangrijke procedure welke aangeroepen wordt door dit proces is SendCommandO, zie
appendix E.!O. Zodra de volgende bewerking met behulp van het productierecept
bepaald is, wordt deze met behulp van de procedure aan het betreffende interface proces
doorgegeven. De communicatie tussen de productie processen en de interface processen
verloopt via zogenaamde mailboxen. Elk interface proces, met uitzondering van het
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transport WS interface proces, heeft een eigen mailbox. Deze mailboxen zijn
geïmplementeerd in een datastructuur van het volgende type:

typedef struct
{
int empty;
int busy;
int message;
int ready;
int error;

} mailbox;

mailbox InputMB;
mailbox OutputMB;
mailbox LasMB;

Het veld empty geeft aan of de mailbox leeg is. Er mag alleen dan een bericht in een
mailbox geplaatst worden indien dit veld ongelijk aan nul is. Zodra dit gebeurt dient dit
veld gelijk aan nul te worden gemaakt. Het veld message bevat de boodschap. Een
boodschap bestaat uit de laatste twee digits van de bewerkingscode uit het
productierecept.

Wanneer het interface proces de boodschap heeft doorgegeven aan het werkstation dan
wordt het veld busy ongelijk aan nul gemaakt. Indien het interface proces vaststelt dat
de bewerking is uitgevoerd dan maakt deze het veld ready ongelijk aan nul. Het veld
error kan gebruikt worden voor een eventuele foutmelding, welke van het werkstation
afkomstig is. Indien dit veld de waarde nul heeft, is er geen foutmelding. In de huidige
implementatie wordt dit veld nog niet gebruikt.

Voor de communicatie met het transport WS interface proces heeft ieder productie
proces een eigen mailbox voor het geven van een transport-order. Deze mailboxen zijn
geïmplementeerd in een datastructuur van het volgende type:

typedef struet
{
int empty;
int busy;
int carriernr;
int destination;
int ready;
int error;

} transport_order;

transport_order TransportMB[maxPPnr];
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De velden empty, busy, ready en error hebben dezelfde betekenis als bij het type
mailbox. Het veld carriemr geeft aan op welk draagblok de opdracht betrekking heeft.
Het veld destination geeft aan wat de bestemming van het draagblok is.

9.3.5 WS interface processen

De kern van het invoer WS interface proces bestaat uit de procedure ServiceInput, zie
appendix E.6. Deze procedure wordt vanuit de do-while loop van de cel controller
aangeroepen, zie appendix E.!. Deze procedure kijkt of de betreffende mailbox leeg is.
Indien dit niet het geval is en de opdracht nog niet verstrekt is, dan gebeurt dit alsnog.
Hiertoe wordt de procedure GiveInputOrderO aangeroepen, zie ook appendix E.6.

De twee digits van deze boodschap hebben de volgende betekenis. Het eerste digit staat
voor het draagbloknummer waar de onderdelen ingevoerd moeten worden. Het tweede
digit staat voor een bepaalde combinatie van onderdelen welke voor dit draagblok
ingevoerd moeten worden. De procedure GiveInputOrderO interpreteert deze boodschap
en geeft deze via het beeldscherm aan de operator door. De operator kan door middel
van de toets FS melden dat de opdracht uitgevoerd is, zie appendix E.2.

Het uitvoer WS interface proces werkt op dezelfde manier als het invoer WS interface
proces, zie appendix E.7. Voor het gereed melden van een uitvoer bewerking wordt de
toets F6 gebruikt, zie appendix E.2. Ook voor dit werkstation staat het eerste digit voor
het draagbloknummer en het tweede voor het (half)product dat uitgevoerd dient te
worden.

Ook het las WS interface proces kent een dergelijke procedure. Deze heet ServiceLasO,
zie appendix E.S. Voor het verzenden van een boodschap kan gebruikt gemaakt worden
van de procedure GiveLasOrderO, zie ook appendix E.S. De boodschap van twee digits
staat voor het nummer van het robot hoofdprogramma dat uitgevoerd moet worden. De
procedure GiveLasOrderO bepaalt in de eerste plaats of het een geldig
programmanummer betreft. Indien dit het geval is dan wordt de procedure STARTO van
de las WS controller aangeroepen. Wanneer het programma uitgevoerd is dan kan de las
WS controller dit kenbaar maken door de procedure LasOrderReadyO aan te roepen.

Aan het einde van de procedure ServiceLasO wordt de procedure ServiceLasWSO
aangeroepen. Deze procedure neemt de functie van las WS controller waar. Dit betekent
in praktijk dat deze procedure een telegram van de robotbesturing verwerkt, indien er
een ontvangen is.

Het transport WS interface proces is op een soortgelijke manier als het las WS interface
proces geïmplementeerd, zie appendix E.8. Het verschil is dat er niet één mailbox, maar
dat alle mailboxen van de verschillende productie processen gecontroleerd moeten
worden. De uiteindelijke transport-order wordt opgegeven door de procedure TransportO
van de transport WS controller aan te roepen, zie ook de volgende paragraaf. Bij de
aanroep van deze procedure dienen twee parameters opgegeven te worden. De eerste is
het draagbloknummer van het betreffende productieproces, de tweede is de bestemming
van dat draagblok. Deze bestemming is gelijk aan de laatste twee digits van de
transportbewerking. Tevens is dit gelijk aan het nummer van het werkstation waar het
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draagblok naartoe moet.
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Ook aan het einde van de procedure ServiceTransportO wordt er een procedure
aangeroepen die de functie van de transport WS controller uitvoert. Deze procedure heet
ServiceTransportWSO en wordt in de volgende paragraaf nader besproken.

9.4 De transport WS controller

9.4.1 Algemeen

Volgens het functionele ontwerp van de transport WS controller, dient deze een
administratie van de draagblokken bij te houden. In de volgende subparagraaf zullen de
constanten en variabelen die hiervoor gebruikt worden, beschreven worden. In de daarop
volgende paragraaf zal beschreven worden hoe deze variabelen geïnitialiseerd worden.

Voordat de daadwerkelijke implementatie van de transport WS controller aan de orde
komt, zal uiteen gezet worden op welke manier er met de PLC kan worden
gecommuniceerd. In de laatste subparagrafen zal de implementatie van deze controller
zelf aan de orde komen.

9.4.2 Constanten en variabelen

Zoals in subparagraaf 7.4.1 al naar voren is gekomen bestaat het transportsysteem uit
buffers, werkplekken en andere plaatsen. Voor een buffer wordt in het programma de
tenn queue, of afkorting Q gebruikt. In een buffer kunnen meerdere draagblokken
geplaatst worden. Draagblokken kunnen aan één kant het buffer binnenkomen en er aan
de andere kant, in de zelfde volgorde, weer uit

Op een werkplek kan zich slechts één draagblok bevinden. Een werkplek is voorzien
van een positioneer-inrichting, waarmee het draagblok vastgeklemd kan worden. In het
programma wordt voor een werkplek de afkorting W gebruikt. Door het programma
wordt ook wel de naam werkstation gebruikt.

Op de overige plaatsen kan slechts één draagblok aanwezig zijn. Deze regel wordt
althans door het programma gehanteerd, in werkelijkheid hoeft dit niet zo te zijn. Voor
dergelijke plaatsen wordt de afkorting P gebruikt.

Voor draagblokken wordt in het programma het engelse woord carrier gebruikt

Voor de administratie van de draagblokken zijn de volgende constanten gedefinieerd in
de module CONSTANT.H.

#define maxcarriernr 9
#define maxqueue 2
#define maxplace 6
#define maxstation 3
#define maxlengthq 3

TUE-FALC

/* Het maximale draagbloknummer */
/* Het aantal buffers */
/* Het aantal plaatsen */
/* Het aantal werkplekken */
/* Het maximale aantal draagblokken in een buffer */
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Achter deze definitie staat een korte verklaring. Zoals reeds gezegd is, krijgt ieder
draagblok een eigen nummer. Ook de onderdelen van het transportsysteem zijn
genummerd volgens figuur 7.3 en 7.4. Hieronder staan de declaraties van de variabelen
voor de administratie van de draagblokken gegeven.

int carrier[maxcarriernr+l];
int P[maxplace+l];
int W[maxstation+l];
int StationFree[maxstation+l];
int CheckStation[maxstation+l];
int Q[maxqueue+l][maxlengthq+l];
int QueueEnd[maxqueue+1];

De eerste variabele carrier is een array waarvan ieder element de waarde heeft van de
positie van een draagblok. De array-index van ieder element is gelijk aan het
draagbloknummer waar dat element voor staat. Op de volgende manier wordt voor ieder
positie een waarde bepaald. Deze waarde bestaat uit drie digits. Het eerste digit geeft
aan om wat voor soort positie het gaat. Dit digit kan de volgende waarden hebben: één
voor een plaats, twee voor een werkstation en drie voor een buffer. Het tweede digit is
gelijk aan het nummer van de positie. Voor plaatsen en werkstations is het laatste digit
altijd gelijk aan nul. Voor een buffer staat dit digit voor de rang waar dit draagblok in
het buffer staat. Op deze manier staat de waarde "150" voor plaats vijf (PS), en de
waarde 321 voor buffer twee, rang één oftewel vooraan (Q2.1). Indien een element de
waarde nul heeft betekent dit dat het betreffende draagbloknummer niet wordt gebruikt.

De variabelen P en W zijn arrays waar de waarde van ieder element staat voor het
draagbloknummer dat zich op een plaats of werkstation bevindt. Ook hier is de array
index van een element gelijk aan het nummer van de positie. Indien een element de
waarde nul heeft betekent dit dat er zich geen draagblok op deze positie bevindt Voor
de werkstations worden nog twee andere arrays gebruikt. De eerste is het array
StationFree. Ieder element van dit array geeft aan of de positioneer-inrichting van dit
werkstation geactiveerd is en er zich een draagblok in bevindt. De tweede is het array
CheckStation. Ieder element van dit array geeft aan of de positioneer-inrichting
geactiveerd is, maar er nog geen draagblok aanwezig is. Indien een element van dit
array ongelijk aan nul is, dan betekent dit dat er wel op korte termijn een draagblok
verwacht wordt, zie de volgende subparagrafen.

Voor de buffers is er een twee-dimensionaal array Q gedeclareerd. De eerste index staat
voor het nummer van het buffer en de tweede voor de rang in dat buffer. De betekenis
van de verschillende elementen is hetzelfde als bij de arrays P en W. Daarnaast bestaat
er een array QueueEnd dat voor ieder buffer de laagst bezette rang aangeeft. Indien
element QueueEnd[l] de waarde "2" heeft betekent dit dat er zich in buffer één, twee
draagblokken bevinden. Dit impliceert dus dat rang 1 en 2 bezet zijn.

TUE-FALe Ontwerp en implementatie van het besturingssysteem



Implementatie van de software

9.4.3 Initialisatie van de draagblok administratie

44

De initialisatie van de administratie van de draagblokken dient door de operator verricht
te worden. Hiertoe dient deze vanaf het PCS-menu de initialisatie-mode te kiezen, zie
de handleiding van het programma [14]. Om dit te kunnen doen bestaan er een aantal
procedures waarmee de variabelen, die in de vorige paragraaf vermeld staan, een waarde
kan worden gegeven. Deze procedures staan verzameld in de module INIT_SYS.C.
Tijdens de initialisatie-mode kan de positie van een nieuw draagblok worden opgeven.
Tevens is het mogelijk de positie van een bestaand draagblok te veranderen of er kan
een bestaand draagblok worden verwijderd.

Speciale aandacht is hier nodig voor de variabele newcarrier van het type int. Indien er
een nieuw draagblok wordt toegevoegd, dan krijgt deze het nummer dat gelijk is aan de
waarde van de variabele newcarrier. In eerste instantie zal newcarrier de waarde "1"
moeten krijgen. Indien er een nieuw draagblok is toegevoegd dan dient newcarrier de
waarde van het laagste draagbloknummer dat nog niet in gebruik is te krijgen. Indien
alle draagbloknummers al in gebruik zijn dan wordt de waarde van newcarrier gelijk
gemaakt aan het hoogste draagbloknummer plus één. Dit betekent dat er geen draagblok
meer mag worden toegevoegd. Indien er een draagblok verwijderd wordt en zijn
nummer is kleiner dan de waarde van newcarrier, dan wordt dit nummer aan newcarrier
toegekend.

9.4.4 Communicatie met de PLC

Voor de communicatie met de PLC staan de transport WS controller drie soorten
procedures ter beschikking. De eerste soort kan gebruikt worden om de PLC een
draagblok over een bepaald traject te laten transporteren. Deze procedures heten Line#O
en zijn te vinden in de module PLC_FUNC.C. Op de plaats van het karakter # dient
een van de letters A,D,E,F,G,H,J,K of L ingevuld te worden, zie figuur 7.3 en 7.4. Ook
LineBO is een geldige procedurenaam, maar heeft een andere functie, zie de volgende
subparagraaf. Een voorbeeld van een dergelijke procedure is LineEO:

void LineEO
{
int carriernr;
if (P[4]==O AND W[3]==O)
{
if (ExeLineEO)
{
carriernr=P[2] ;
RemoveCarrierFromPlace(carriernr);
DrawCarrier(230,carriernr);

}
}

}
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De procedure LineEO wordt gebruikt om een draagblok van P2 naar W3 te verplaatsen.
Daarom wordt er in eerste instantie gecontroleerd of P4 en W3 leeg zijn. Indien dit het
geval is wordt de procedure ExeLineEO aangeroepen. Deze procedure zorgt voor de
daadwerkelijke communicatie met de PLC en zal hierna nader besproken worden. Indien
deze functie de waarde "1" teruggeeft. dan betekent dit dat het draagblok in
werkelijkheid verplaatst is of wordt Daarna dienen de administratie en het beeldschenn
bijgewerkt te worden. Dit gebeurt met behulp van de procedures
RemoveCarrierFromPlaceO en DrawCarrierO.

Voor elk van de bovengenoemde procedures. behalve voor LineBO. bestaat er een
procedure genaamd ExeLine#O. die gedeclareerd staat in de module PLC_PC.C. Zoals
in het voorbeeld al is aangehaald zorgen deze procedures voor de daadwerkelijke
communicatie met de PLC. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.

int ExeLineEO
{
int succes=O;

while (!TestInBit(8» {} /* wait until P2 is occupied */
SetOutBit(3); /* set output LineE */
while (!TestInBit(2» {} /* wait until LineE starts */
ResetOutBit(3); /* reset output LineE */
succes=!;
return succes;

}

Dit soort procedures staan een drietal procedures ter beschikking die een uitgangsbit
kunnen "setten" of "resetten". of die kunnen testen of een ingangsbit "geset" of
"gereset" is. Deze procedures heten SetOutBitO. ResetOutBitO en TestinBitO. en staan
eveneens gedeclareerd in de module PLC_PC.C. Voor de betekenis van de verschillende
in- en uitgangsbits wordt verwezen naar appendix D.

De overige twee procedures waar aan het begin van deze subparagraaf over gesproken
werd. kunnen gebruikt worden om een positioneerinrichting van een bepaald werkstation
te activeren of te deactiveren. Deze procedures heten SetStationO en ResetStationO. en
staan gedeclareerd in de module PLC_FUNC.C. Bij aanroep van deze procedures dient
het betreffende werkstationnummer als input parameter opgegeven te worden. Voor de
daadwerkelijke communicatie met de PLC staan er voor deze procedures een aantal
procedures in de module PLC_PC.C ter beschikking. Deze procedures heten
ExeSetStation#O en ExeResetStation#O. Op de plaats van het karakter # dient het
betreffende werkstationnummer ingevuld te worden.
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9.4.5 De procedure LineBO
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Zoals in de vorige subparagraaf al gezegd is neemt de procedure LineBO een aparte
plaats in, zie figuur 7.3. Deze procedure simuleert het traject B, dat altijd automatisch
doorlopen wordt. Indien er een nieuwe situatie op dit traject ontstaat dient deze
procedure aangeroepen te worden. Dit is het geval wanneer een van de trajecten A, D,
E of G is doorlopen, of indien de positioneerinrichtingen van werkstation één of twee is
gedeactiveerd. Voor de zekerheid dient deze procedure daarnaast met een zekere
regelmaat aangeroepen te worden. De procedure LineBO staat in de module
PLC_FUNC.C gedeclareerd.

9.4.6 Initialisatie van de transport WS controller.

Voor de initialisatie van de transport WS controller dient de procedure
InitTransWSControllerO aangeroepen te worden. Deze procedure is te vinden in de
module PLC_APP1.C. Hieronder staat de declaratie van deze procedure gegeven.

InitTransWSController(int mode)
{
int i;
extern time_t last_AorD;

last AorD=time(NULL);
for (i=O; Ï<=maxcarriernr; i++)

destination[il=O;
PLCmode=mode;

}

In deze declaratie worden een aantal globale variabelen van de transport WS controller
geïnitialiseerd. Deze variabelen zullen hieronder verklaart worden.

Dit is in de eerste plaats de variabele LascAorD. De waarde van deze variabele dient
gelijk te zijn aan het tijdstip wanneer voor het laatst de procedure LineAO of LineDO
aangeroepen is. Indien een volgend draagblok een van deze trajecten gaat doorlopen en
vervolgens naar werkstation één moet, dan moet er gewacht worden totdat het vorige
draagblok Wl gepasseerd is. Omdat er geen mogelijkheid bestaat om dit rechtstreeks
waar te nemen is het volgende timing-mechanisme geïmplementeerd.

De constante delay_time is gelijk aan de hoeveelheid tijd die een draagblok nodig heeft,
om na het doorlopen van traject A of D, werkplek Wl te passeren. Indien een volgend
draagblok, dat naar Wl moet, een van beide trajecten gaat doorlopen dan wordt eerst
het verschil van het huidige tijdstip en lascAorD bepaald. Indien dit verschil kleiner is
dan delay_time dient er een periode gewacht te worden die gelijk is aan het verschil
tussen delay_time en het verschil tussen het huidige tijdstip en lascAorD, dat hiervoor
al bepaald is. Na deze periode mag aangenomen worden dat het vorige draagblok Wl
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gepasseerd is. Nu kan het draagblok in kwestie het betreffende traject doorlopen en kan
de postioneerinrichting van Wl geactiveerd worden. Tijdens de initialisatie wordt
lascAorD gelijk gemaakt aan het huidige tijdstip.

De volgende globale variabele waar de transport WS controller gebruik van maakt is het
array destination. De waarde van elk element van dit array is gelijk aan het nummer
van het werkstation waar een bepaald draagblok naar toe moet. Het draagbloknummer
waar een element betrekking op heeft is gelijk aan de array-index van dat element.
Indien een veld de waarde "0" heeft dan betekent dit dat het desbetreffend draagblok
geen bestemming heeft. Het opgeven van een transport-order betekent dat het
betreffende element van dit array een geldige waarde moet krijgen. In de volgende
subparagraaf is te zien hoe de werking van de transport WS controller aan de elementen
van dit array wordt opgehangen. Tijdens de initialisatie dienen alle elementen van dit
array de waarde "0" te krijgen.

Tenslotte komt de globale variabele PLCmode aan de orde. Indien er een transport-order
is uitgevoerd, dat wil zeggen dat er een bepaald draagblok op zijn bestemming is
aangekomen, dan wordt afhankelijk van de waarde van deze variabele een melding
gestuurd naar het beeldscherm of naar de cel controller. Dit onderscheid wordt gemaakt
omdat de transport WS controller door de cel controller, maar ook rechtstreeks vanaf
het toetsenbord bestuurd kan worden, met andere woorden de transport WS controller
kent twee operatie-modes. Een van de twee modes dient bij initialisatie opgegeven te
worden.

9.4.7 De transport WS controller

De transport WS controller is geïmplementeerd in de procedure ServiceTransportWSO.
Deze procedure staat gedeclareerd in de module PLC_APPl.C en is eveneens hieronder
te zien. Deze procedure dient cyclisch aangeroepen te worden om de functionaliteit van
de transport WS controller continue te waarborgen.

ServiceTransportWSO
{
DisplayPLCComStatus(CheckPLCComStatusO);
DisplayPLCAlarmStatus(CheckPLCAlarmStatus());
LineBO;
FiIIStationsO;
CheckStations();

}

De eerste twee procedures die aangeroepen worden zorgen ervoor dat de communicatie
status van de PLC en eventuele alarmmeldingen van het transport AM naar het
beeldschenn gestuurd worden. Vervolgens wordt de procedure LineBO aangeroepen, zie
subparagraaf 9.4.5.

Hierna wordt de procedure FillStationsO aangeroepen. Deze procedure stuurt
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commando's naar het transport AM op grond van de huidige toestand van het
transportsysteem en de bestemmingen van de verschillende draagblokken. De strategie
die hierbij gevolgd wordt staat beschreven in subparagraaf 7.4.3.

Tenslotte wordt de procedure CheckStations aangeroepen. Deze procedure controleert
voor alle werkstations of er een draagblok gearriveerd is, indien er een verwacht werd.
Wanneer dit het geval is wordt dit gemeld aan de cel controller of gaat er een melding
rechtstreeks naar het beeldscherm, zie de vorige subparagraaf.

9.5 Het productie voorbereidingssysteem

Tot slot van dit hoofdstuk zullen in deze en de volgende paragraaf het productie
voorbereidingssysteem en het productie evaluatie systeem aan de orde komen. Beide
systemen staan naast het productie besturingssysteem en maken daar dus geen deel van
uit. Er is dan ook geen functioneel ontwerp van gemaakt. Beide systemen worden wel
voorgeschreven door het CAM referentie model. In deze paragraaf zal het productie
voorbereidingssysteem aan de orde komen.

Iedere eenheid van het CAM referentie model werkt volgens bepaalde recepten. Voor
een robotsysteem zijn dit, bijvoorbeeld, robot hoofd programma's en voor een cel
controller zijn dit bewerkingslijsten, zie paragraaf 9.3.4. Het productie voorbereidings
systeem is een voorziening om deze recepten te maken of te veranderen. Daarom heeft
iedere eenheid van het CAM referentie model zijn eigen productie voorbereidings
systeem, of Production Preparation System (PPS).

Het beschreven besturingsprogramma kent alleen voor de cel controller een PPS. Met
dit PPS kunnen productierecepten, of bewerkingslijsten, behandeld worden. Een dergelijk
recept bestaat uit de verschillende bewerkingen die nodig zijn om een product van een
bepaald type te maken. Deze recepten worden opgeslagen in bestanden die
RECIPE_?TXT heten. Op de plaats van het vraagteken dient de letter van het
producttype, waarvan een bepaald bestand het recept bevat, ingevuld te worden. Zo
bevat het bestand RECIPE_A.TXT het productierecept voor het producttype 'A'.

Met het PPS kunnen dergelijke bestanden van en naar het achtergrond geheugen worden
beschreven. Daarnaast kan een weergave ervan op het beeldscherm verkregen worden, of
een afdruk ervan op de printer gemaakt worden. Dit ziet er als volgt uit:
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PRODUCTION RECIPE FOR TYPE A

Nr: Code: Station: Command:

00 101 Claim: carrier 1
01 202 Transport: naar station 2
02 311 Input: Ie onderdelen carrier 1
03 203 Transport: naar station 3
04 471 Robot: voer HP 71 uit
05 201 Transport: naar station 1
06 511 Output: Ie onderdelen carrier 1
07 102 Claim: carrier 2
08 202 Transport: naar station 2
09 321 Input: Ie onderdelen carrier 2
10 203 Transport: naar station 3
11 472 Robot: voer HP 72 uit
12 201 Transport: naar station 1
13 521 Output: Ie onderdelen carrier 2
14 0 EINDE
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Voor de betekenis van de codes wordt verwezen naar paragraaf 9.3.4. Tenslotte kan er
met het PPS een bewerking toegevoegd of verwijderd worden. Voor een meer exacte
beschrijving van de mogelijkheden die het PPS biedt wordt verwezen naar de
handleiding van het programma [14].

9.6 Het productie evaluatie systeem

Het productie evaluatie systeem (PES) verzamelt historische gegevens over een bepaalde
eenheid van het CAM referentie model. Daarom dient er voor iedere eenheid een
dergelijk systeem te bestaan. In de huidige implementatie is er alleen voor de cel
controller een PESo

Dit PES verzamelt gegevens van productie-orders die uitgevoerd zijn. Iedere order krijgt
een eigen uniek ordernummer. Zodra er een order opgegeven wordt, dan wordt zijn
nummer gelezen uit het bestand NEXT_ORD.TXT. Daarna wordt de waarde die in dit
bestand staat opgeslagen met één verhoogd.

In het bestand LOG_Fll..E.TXT worden de volgende gegevens van uitgevoerde orders
opgeslagen. Ten eerste is dit het ordernummer. Verder wordt er opgeslagen wat voor
type product er gemaakt is en wat voor aantal ervan geproduceerd is. Tevens wordt de
hoeveelheid tijd die de afwerking van de complete order gevergd heeft vastgelegd. Ook
de datum en het tijdstip waarop de order verstrekt werd, worden bewaard.

Met behulp van het PPS kan deze informatie op het beeldscherm of de printer afgedrukt
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worden. Dit ziet er dan als volgt uit:

LOGFILE FOR PRODUCTION CELL (FALC)

order product nr. of production date and
no.: type: products: time: start time

07 a 1 5:39 Wed Jan 10 17:23:45 1990
08 a 1 6:35 Thu Jan 11 17:05:40 1990
09 a 1 8:02 Fri Jan 12 09:55:39 1990
10 a 1 6:46 Fri Jan 12 11:16:43 1990
11 a 1 8:47 Fri Jan 12 11:48:46 1990
12 a 1 9:10 Mon Jan 15 12:32:19 1990
13 a 1 7:57 Wed Jan 17 15:29:40 1990
14 a 1 7:06 Thu Jan 18 13:16:50 1990
15 a 1 6:51 Tue Jan 23 15:43:37 1990
20 a 1 7:01 Fri Jan 26 13:18:54 1990
23 b 1 9:16 Wed Jan 31 10:45:00 1990
25 a 1 6:06 Thu Feb 01 12:36:33 1990
27 b 1 9:01 Thu Feb 01 16:57:42 1990
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Tevens bestaat er de mogelijkheid om met het PPS een order uit dit bestand te
verwijderen. Voor een andere beschrijving van het PES wordt weer verwezen naar de
handleiding van het programma [14].
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op het moment dat de implementatie van de celbesturing gereed was, was de
bezettingsgraad van zowel het transport- als het robotsysteem dusdanig hoog, dat er
geen echte testfase heeft kunnen volgen. Deze implementatie wordt de Lascel-89
genoemd en zal in de toekomst uitgebouwd worden tot de Lascel-91. Tijdens een aantal
demonstraties heeft er wel een beperkte evaluatie van deze besturing plaats gevonden.
Op grond van deze ervaringen en de ervaringen die tijdens de implementatiefase zijn
opgedaan, zijn toch een aantal conclusies naar voren gekomen.

Ten aanzien van de gebruikte methode, het CAM referentie model van Philips/DEC, kan
geconcludeerd worden dat het goed bruikbaar is om een productiebesturingssysteem te
ontwerpen, voor wat betreft de niveaus Cel1/Line, Workstation en Automation Module.
Voor deze niveaus kan er een duidelijk onderscheid tussen de verschillende eenheden
gemaakt worden. Op het niveau van Device is dit minder eenvoudig. De indeling in
eenheden vergemakkelijkt het herschrijven van de globale taakomschrijving in deeltaken.

Tijdens het onderzoek zijn de verschillende fasen, in tijdvolgorde, niet duidelijk van
elkaar onderscheiden. Het verdient echter de aanbeveling om dit wel te doen, ondanks
het feit dat dit meer voorbereidingstijd zal vergen. De winst die er behaald kan worden
moet enerzijds gezocht worden in het voorkomen van veranderingen en aanpassingen die
achteraf noodzakelijk kunnen zijn. Anderzijds zal het er toe leiden dat er meer
uniformiteit in de verschillende onderdelen aanwezig zal zijn, wat de overzichtelijkheid
ten goede zal komen.

In de huidige situatie vervult één personal computer (PC) ieder van de besturingstaken,
die uit verschillende parallelle processen bestaan. In dit rapport staat beschreven hoe
processen op een specifieke manier in een service-procedure geïmplementeerd kunnen
worden. Parallellisme wordt verkregen door deze procedures op tour-beun aan te roepen.
De voorwaarde hierbij is dat de maximale cyclustijd, tussen twee opeenvolgende
aanroepen van dezelfde service-procedures, kleiner is dan de vereiste responsietijd voor
die procedure.

Op deze manier kan, voor een applicatie zoals hier beschreven, met eenvoudige
middelen, bijvoorbeeld een PC, de functionaliteit van het besturingssysteem gerealiseerd
worden. Het blijkt dus niet noodzakelijk om hiervoor een grote investering te doen in
een (micro)computer, met een besturingssysteem dat multiprogramrnering toelaat.
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Tijdens de onderzoeksperiode is er gewerkt met één Pc. Deze PC bevond zich in op
een afstand van minder dan tien meter van het lasproces. Daar er in de PC geen enkele
storing is opgetreden lijkt het in eerste instantie niet noodzakelijk om voor speciale
bescherming van de te gebruiken PC's te zorgen. Bescherming tegen het vuil worden
van de toetsenborden is wel gewenst. Dit geldt met name voor die toetsenborden die
door de operators gebruikt zullen worden. Dit betreft dus het in- en uitvoerwerkstation.

In de huidige implementatie verloopt de communicatie met de robotbesturing op basis
van interrupts. Tijdens een onderzoek, waarbij de PC via twee seriële verbindingen
zowel met de Tobotbesturing als met een sensor communiceerde, is gebleken dat
wanneer er met meer van dit soort systemen gecommuniceerd moet worden, de
afbandeling van de verschillende interrupts voor problemen kan gaan zorgen. Het is
daarom raadzaam om per PC maximaal één seriële verbinding, zoals met de
Tobotbesturing, toe te staan. De verschillende PC's kunnen dan door middel van een
standaard netwerk verbonden worden. In hoofdstuk acht wordt hier al op vooruit
gelopen. Hiermee kan ook aan de eis voldaan worden, dat de werkstations afzonderlijk
bestuurd moeten kunnen worden.

De samenwerking van de robotbesturing met de PC blijkt probleemloos te verlopen. De
seriële verbinding veroorzaakt nagenoeg geen fouten. Als er toch fouten optreden dan
worden deze door het protocol opgevangen. Ook de functionaliteit van de DNC-software
van de RCM is voldoende om deze voor de verdere uitbreiding van het
besturingssysteem te gebruiken.

De samenwerking tussen de PLC en de PC heeft in de huidige implementatie nog niet
voor problemen gezorgd. Wel heeft het beperkte aantal digitale in- en uitgangen tussen
beide systemen geleid tot een beperkte functionaliteit van de communicatie. Tevens
heeft de huidige indeling van het transportsysteem in trajecten, oftewel de functionaliteit
van de PLC, geleid tot een complexe implementatie van de transport WS controller
waarbij een timing-mechanisme noodzakelijk bleek. De functionaliteit van de PLC, en
de communicatie tussen de PLC en de PC, zullen daarom in het vervolgonderzoek
veranderd moeten worden. Hierbij kan met name gedacht worden aan een seriële
verbinding tussen de PLC en de PC, en een andere indeling in trajecten.

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het FALC-project bijzonder interessant en
leerzaam is gebleken. Dit geldt in de eerste plaats ten aanzien van het vakgebied
waaraan binnen dit onderzoek gewerkt is. Daarnaast geldt dit ook ten aanzien van
andere vakgebieden die liggen op het grensgebied van de electrotechniek en de
werktuigbouwkunde.
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AFKORTINGEN

AM

C
CAM
CFf
CIM

DEC
DNC

EGA
ER

Automation Module

C programming language
Computer Aided Manufacturing
Centre For automation Technology
Computer Integrated Manufacturing

Digital Equipment Corporation
Direct Numerical Control

Enhanced Graphic Adapter
Vakgroep Meten & Regelen, faculteit Electrotechniek, TUE

FALC Flexibele Assemblage- en LasCel

HP

ITP

MAP
MMS

OP
OSI

P..
PC
PCS
PES
PP
PPS
PLC

Q..

RCM

TUE

uC

Hoofd Programma (van de RCM)

Institute of inforrnation Technology for Production automation

Manufacturing Automation Protocol
Manufacturing Message Specification

Order Proces
Open System Interconnection

PIace, of plaats (eventueel met een nummer)
Personal Computer
Production Control System
Production Evaluation System
Production Proces
Production Preparation System
Programmabie Logic Controller

Queue, of buffer (venetueel met een nummer)

Robot Control Module

Technische Universiteit Eindhoven

Microcomputer
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V
VTS

W..
W-hal
WS
WPA

Volt
Variabel Transport Systeem

Werkstation, of werkplek (eventueel met een nummer)
Werktuigbouwkunde-hal
Werkstation
Vakgroep Productie Automatisering, faculteit Wertuigbouwkunde, TUE
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TYPE SPECIFICATIES VAN DE
GEBRUIKTE APPARATUUR

1. PERSONAL COMPUTER
Fabricant : CIRP
Type : AT 1024

2.1 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER
Fabricant : Siemens
Type : SIMATIC S5-100U

2.2 TRANSPORTSYSTEEM
Fabricant : Philips
Type : VTS 100

3.1 ROBOTBESTURING
Fabricant : Siemens
Type ; SIROTEC RCM_3

3.2 ROBOT
Fabricant : KUKA
Type : IR 161/25

3.3 MANIPULATOR
Fabricant : KUKA
Type : snm 742

3.4 LASAPPARATUUR
Fabricant : KUKA
Type : SGL 301 IR
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BESCHRIJVING VAN DE
1/0 KAART FPC046

Voor de communicatie tussen de PC en de PLC is gebruikt gemaakt van een
uitbreidingskaart voor de PC. Deze uitbreidingskaart voorziet de PC van een interface
bestaande uit zestien binaire in- en uitgangen. De kaart is verkrijgbaar bij de fmna
C.E.R. b.v. te Roosendaal. Het typenummer van de kaart is FPC046. De staandaard
uitvoering van de kaart staat uitvoerig beschreven in de handleiding ervan, deze wordt
bij de kaart geleverd. De layout van de kaart is te zien in figuur 0.1.

I1 Ir ti 11•• •• IDJHmaD]
• •• 1

tfTD REED
I..-nJIII

H
CUII.ERS RElAYS 11 . I'.

Figuur D.I Layout van de 1/0 kaart FPC046

In de layout van de kaart zijn een blok met DIP-switches te zien. Met deze switches
kan het basis-I/O-adres (DOS-BIOS) van de kaart ingesteld worden. Vanaf dit adres
kunnen de vier registers van de kaart door de PC uitgelezen of geschreven worden.
Twee van deze acht-bit registers bewaren de waarden (liD" of "1 ") van de verschillende
ingangen. De beide anderen worden gebruikt voor de uitgangen.

De ingangen zijn gescheiden door middel van opto-couplers. Deze opto-couplers zien
een ingangsspanning die tussen de 0 en de 2 Volt ligt als een logische "0", en een
spanning tussen de 3 en de 45 Volt als een logische lil ". De ingangsspanningen moeten
aangeboden worden op de pinnen van 12, zie de layout van de kaart.
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De uitgangen worden gevormd door reed-relays. Deze reed-relays werken als een
schakelaar en kunnen maximaal 100 Volt schakelen bij een maximale stroom van IA.
De in- en uitgangen van iedere scahkelaar is doorgevoerd naar de pinnen van J1, zie de
layout van de kaart.

Ten behoeve van de toepassing van deze kaart als interface tussen PC en PLC is de
kaart met het volgende uitgebreid. Aan de linkerkant van de layout zijn de connectoren
13 en J4 aangebracht. Aan de rechterkant is een 37-pinnige D-steker aangebracht. De
pinnen van de D-steker zijn doorverbonden met 13 en J4. Links en rechts van 13 en J4
staan de overeenkomstige pinnummers van de D-steker weergegeven. Verder is 13 via
een "flat-cable" doorverbonden met 11 en, op dezelfde manier J4 met J2. Onder en
boven 13 en J4 staan de overeenkomstige pinnummers van 11 en J2 weergegeven.

Tenslotte is aan een aantal in- en uitgangen van de PLC een 36-aderige beschermde
computerkabel verbonden. Aan de andere kant van deze kabel is een 37-pinnige D
connector aangesloten. Door deze connector in de D-steker van de kaart te steken wordt
de physische verbinding tussen de PC en de PLC verwezenlijkt.

Op de volgende pagina staat een tabel met een overzicht van de verschillende in- en
uitgangen gegeven. In de eerste kolom van deze tabel staan de verschillende
pinnummers van de D-connector. In de kolom direct daarnaast staat de kleur van de
betreffende ader van de computerkabel. Vervolgens staat het in- of uitgangsnummer van
de kaart vermeld. Daarnaast staat het overeenkomstige uit- of ingangsnummer van de
PLC gegeven. Tenslotte staat in de laatstse kolom de betekenis van het desbetreffende
signaal.
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Pin: Kleur-code: FPC046-I/O: PLC-I/O: Betekenis:

01 bruin ingang 01 o 14.1 D actief
02 groen ingang 02 o 14.2 E~ actief
03 wit ingang 03 o 14.3 F actief
04 blauw ingang 04 o 14.4 H actief
05 zwart ingang 05 o 14.5 G actief
06 geel ingang 06 o 14.6 P4 bezet
07 roze ingang 07 o 14.7 P6 bezet
08 grijs ingang 08 o 15.0 P2 bezet
09 rood ingang 09 o 15.1 W3 bezet
10 paars ingang 10 o 15.2 P3 bezet
11 groen/zwart ingang 11 o 15.3
12 groen/rood ingang 12 o 15.4 W1 bezig
13 bruin/groen ingang 13 o 15.5 W2 bezig
14 geeVzwart ingang 14 o 15.6 W3 bezig
15 roodlblauw ingang 15 o 15.7 Start/Stop baan
16 grijs/roze ingang 16 o 14.0 PC control

17 wit/groen gnd
18 geeVbruin gnd
19 NC

20 wit/rood uitgang Ol I 04.4 Lijn A
21 geeVrood uitgang 02 104.5 Lijn D
22 bruin/rood uitgang 03 104.6 Lijn E
23 wit/blauw uitgang 04 104.7 Lijn F
24 geeVblauw uitgang 05 I 05.4 Lijn G
25 bruin/blauw uitgang 06 105.5 Lijn H
26 wit/roze uitgang 07 105.6 Lijn J
27 groen/blauw uitgang 08 105,7 Lijn K
28 geeVroze uitgang 09 I 17.4 Lijn L
29 bruin/zwart uitgang 10 I 17.5 Station 1
30 roze/groen uitgang 11 1 17.6 Station 2
31 geeVgrijs uitgang 12 1 17.7 Station 3
32 roze/bruin uitgang 13 NC
33 grijs/groen uitgang 14 NC
34 grijs/bruin uitgang 15 NC
35 wit/grijs uitgang 16 NC

36 wit/zwart Vee o 14.0
37 wit/geel Vee o 14.0

Vee = Input voltage for reed relais (+24 Volt)
gnd = Ground reference for input voltages
NC = Not Connected
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APPENDIX E

LISTINGS VAN DE CEL CONTROLLER
PROCEDURES

Alle procedures waarvan in deze appendix de listing is weergegeven zijn te vinden in
de software module CELL_APP.C . De defmities van de gebruikte types staan in de
module CEL_TYPE.H . Constante definities staan allemaal in CONSTANT.H .

E.t Hoofdprocedure van cel controller

Procedure naam: Cell_Control
Input parameters: geen
Return type: geen
Globale constante: geen
Globale variabelen: OP1, van het type order-process

Ce1CControlO
(
InitCelControllerO;
InitTransWSController(1);
InitLasWSController();

if (INITIATE_DNCO) r" initialiseer DNC ../
{
InitDisplayOrderO;
do

{
DisplayOPO;
if (kbhitO)

{
if (ServiceConso1eO) break;
DisplayCellControlMenuO;

}
if (OPl.busy) ServiceOPO;
if (OP1.PPs_busy) ServicePPsO;
ServiceTransportO;
ServiceLasO;
ServiceInputO;
ServiceOutputO;

} while (1);
}

bar(190,95.320,180);
DisplayPLCComStatus(-1);
DisplayPLCAlarmStatus(-1);
DisplayRCMComStatus(-1);
DisplayRCMAlarmStatus(-1);
ClearRCMInfoBoxO;
R 1_RESTORE_RS2320;

}
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Listings van de cel controller procedures

E.2 Service procedure voor shop interface proces

Procedure naam: ServiceConsole
Input parameters: geen
Return type: int
Globale constante: FI,F2,F5,F6 en F9
Globale variabelen: OPI, van het type order...,process

InputMB en OutputMB van het type mailbox
nexcx en next-y van het type int

int ServiceConsoleQ
{
int keyl;
char key2[2];
char key3[2];
int or;
char ptype;

gotoxy(36,21);
keyl=getehO;
if (k.eyl==O)

[
keyl=getehO;
switeh(k.ey1)

{
case FI :

{
ClearCellControlMenuWindowO;
nexcx=370;next-y=10;
if (OPl.busy)

{
Writeln("Order process is busy!");
Writeln("");
Writeln("Cannot enter another order");
getehO;

}
else

(
Writeln("ENIER ORDER");
Writeln(....);
Write("Which product type? (A): ");
key2[0]=getehO;
key2[1]=O;
Writeln(key2);
ptype=key2[O];
if (!GetProductionRecipe(ptype»

{
Writeln("");
Writeln("ERROR:");
Writeln(ftRecipe not available!");
return 0;

}
Write("How many products? (~5): U);
key3[0]=getehO;
key3[1]=O;
Writeln(k.ey3);
nr=key3[0]-48;
if (nr>=O && nr<=5)

E.ii
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Listings van de cel controller procedures

(
CreateOPl(nr,ptype):
Writeln('''');
Writeln("Ok, order process wiU start! ti):
getchO;

)
)

break:
)

case F2 :
(
ClearCellControIMenuWindowO:
next_x=370:next-y=10:
Write(tlWho is ready? (ilo/r/t) : ti);
key2[0]=getehO:
key2[1]=0;
Writeln(key2):
switeh(key2[O])

(
case 'i' : SetInputReadyO:break:
case '0' : SetOutputReadyO:break;
case 'r' : SetRobotReadyO:break:
case 't' : Writeln(tltI);

Write(tlWhich number (0/1)? : ti);
buffer[O]=getchO:
buffer[l]=O:
Writeln(buffer):
nr=buffer[O]-48:
if (nr>=0 && nr<=l) SetTransportReady(nr):
break:

)
getehO;
break:

)
case F5 : if (InputMB.busy)

(
SetInputReadyO;
bar(360,160,610,210);

)
break;

case F6 : if (OutputMB.busy)
(
SetOutputReadyO;
bar(360,220,610,270);

)
break;

case F9 : return 1:
)

)
return 0;

)

E.iii
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Ustings van de cel controller procedures

E.3 Service procedure voor order proces

Procedure naam: ServiceOP
Input parameters: geen
Return type: void
Globale constante: maxPPnr
Globale variabelen: OPI, van het type order-process

PPl[maxPPnr], van het type production-Pfocess

void ServiceOPO
{
int i;

if (OPl.ready)
{
rectangle(360.190.610,250);
outtextxy(425.210:'ORDER IS READY!");
outtextxy(400.240:'Hit a key 10 continue");
getchO;
bar(360,190.6I0,250);
KilIOPIO;
return;

}
if (OPl.busy)

{
if (OPI.PPs_busy<OPI.nr_oCproducts && OPl.PPs_busy<maxPPnr)

[
if (OPI.fmished-products+OPI.PPs_busy<OPI.nr_oCproducts)

for (i=O;i<maxPPnr;i++)
if (!PPI[i].busy)

{
CreatePPI (i);
OPI.PPs_busy++;
return;

}
}

for (i=O;i<maxPPnr;i++)
if (PPI[i].ready)

{
KillPPI(i);
OPI.fmished_products++;
OPI.PPs_busy--;
if (OPI.finished-products=OPI.nr_of-Pfoducts) OPI.ready=I;
return;

}
}

}

E.4 Service procedure voor productie processen

Procedure naam: ServicePPs
Input parameters: geen
Return type: void
Globale constante: maxPPnr
Globale variabelen: PPI[maxPPnrJ, van het type production-process

CarrierFree[3], van het type int

E.iv
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/* step is busy: check if step is ready! */

/* PP is ready: OP must take action!
/* carrier is claimed!

Ustings van de cel controller procedures

void ServicePPsO
(
int i,command,command3ode,workstation;

for (i=O;i<maxPPnr;i++)
if (pPl [i].busy)

{
command=*PPl [i] .step-ptr;
workstation=command/1OO;
if (!PP1[i].step_busy) 1* try 10 execute this step! */

{
if (command==O) /* PP is ready! */

(
PPl [i].step_busy=l;
PPl[i].ready=l;
PP1[i].step_ready=1;
return;

)
if (workstation=l) /* claim carrier! */

{
command_code=command% 100;
if (CarrierFree[command_code])
(
PP1[i].step_busy=1;
CarrierFree[command_code]=0;
PPI [i].carriernr=command_code;
PPl[i].step_ready=1;
return;

)
)

else
(
SendCommand(command,i);
return;

)
)

else
{
if (command==O) return;
if (workstation=l)

(
if (PP1[i].step_ready) NextStep(i);
return;

)
CheckIfStationReady(workstationJ);
if (pPl{i].step_ready)

(
ClearMB(workstation,i);
NextStep(i);

}
)

)

*/
*/

E.v
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E.S Service procedure voor Las WS interface proces

void ServiceLasO
{
if (!LasMB.ernpty)

if (!LasMB.busy)
{
GiveLasOrder(LasMB.message);
LasMB.busy=l;

)
ServiceLasWSO;

}

void GiveLasOrder(int message)
{
switeh(message)

{
case 15 :
case 16 :
case 71 :
case 72 : START(message);

}
}

E.6 Service procedure voor input WS interface proces

ServiceInputO
{
if (!InputMB.empty)

if (!InputMB.busy)
{
GiveInputOrder(lnputMB.message);
InputMB.busy=l;

}
}

GiveInputOrder(int message)
{
rectangle(360,I60,610,210);
outtextxy(410,165,"INPUT WERKSTATION");
switeh(message)

{
case 11 : outtextxy(370,180,"-> Voer pijp en flens in");

outtextxy(370,190," voor draagblok 1");break;
case 21 : outtextxy(370,180,"-> Voer pijp-flens en zijplaat");

outtextxy(370,190," in voor draagblok 2");break;
}

outtextxy(370,200, Ol••• Druk F5 indien gereed •••");
}

E.vi
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E.7 Service procedure voor output WS interface proces

ServiceOutputO
{
if (!OutputMB.empty)

if (IOutputMB.busy)
(
GiveOutputOrder(OutputMB.message);
OutputMB.busy=l;

)

GiveOutputOrder(int message)
(
rectangle(360,220,610,270);
outtextxy(410,225,"OUTPUT WERKSTATION");
switeh(message)
(
case 11 : outtextxy(370,240,"-> Voer pijp-flens uit");

outtextxy(370,250," voor draagblok 1");break;
case 21 : outtextxy(370,240,"-> Voer eindproduct uit");

outtextxy(370,250," voor draagblok 2");break;
)

outtextxy(370,260,"*** Druk F6 indien gereed ***");
}

E.S Service procedure voor transport WS interface proces

Procedure naam: ServiceTransport
Input parameters: geen
Return type: void
Globale constante: maxPPnr
Globale variabelen: TransportMB[maxPPnr), van het type transport_order

destination[maxcarriernr), van het type int

void ServiceTransportO
(
int i;

for (i=O;i<maxPPnr;i++)
if (!TransportMB[i).empty)

if (!TransportMB[i).busy)
(
destination[TransportMB[i).carriernr)=TransportMB[i) .destination;
NewOrderReady{TransportMB [i).carriernr);
TransportMB[i).busy=l;

)
DisplayPLCComStatus(CheckPLCComStatusO);
DisplayPLCAlarmStatus(ICheckPLCStatusO);
LineBO;
FillStationsO;
CheckStationsO;

}

E.vii
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E.9 Procedure voor het ophalen van een productierecept

Procedure naam: GetProductionRecipe
Input parameters: ptype, van het type char
Return type: geen
Globale variabelen: ProductionRecipe, van het type rpoduction_recipe

GetProductionRecipe(char ptype)
(
int i;
char type[2];
char fJle_narne[13];
FILE *fp;

ptype=tolower(ptype);
if (ptype=='c') return 0; '* recipe c is only for demo of PP5!!! *'
type[O]=ptype;
if (isalpha(type[O]))

(
type[1]=0;
strcat(strcat(strepy(fJle_name,"recipe_"),type)," .txt");
if «fp=fopen(fJle_name,"r"»=NULL) return 0;
else

{
i=O;
ProductionRecipe.type=type[O];
do
(
fscanf(fp,"%d" ,&ProductionRecipe.step[i));
i++;

} while (ProductionRecipe.step[i-l]!=O);
fclose(fp);
return 1;

}
}

return 0;
}

E.I0 Procedure voor het verzenden van een opdracht

Procedure naam: SendCommand
Input parameters: command, van het type int

PP_nr, van het type int
Return type: void
Globale variabelen: TransportMB[maxPPnr], van het type transport_order

InputMB, van het type mailbox
OutputMB, van het type mailbox
RobotMB, van het type mailbox

E.viii
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void SendCommand(int command,int PP_nr)
(
int workstation;
int command3ode;

workstation=command/l00;
command_code=command%100;

switeh(workstation)
{
case 2 : if (TransportMB[pP_nr].empty) /* transport! */

{
TransportMB[PP_nr].empty=O;
TransportMB [pP_nr].busy=O;
TransportMB [pP_nr).carriemr=PPl [pP_nr] .carriernr;
TransportMB[pP_nr].destination=command_code;
TransportMB [pP_nr].ready=O;
PPI [pP_nr].step_busy=l;

}
break;

case 3 : Ü (InputMB.empty) /* input! */
{
InputMB.empty=O;
InputMB.busy=O;
InputMB.message=command_code;
InputMB.ready=O;
PPl[pP_nr].step_busy=l;

}
break;

case 4 : if (RobotMB.empty) /* robot! */
{
RobotMB.empty=O;
RobotMB.busy=O;
RobotMB.message=command_code;
RobotMB.ready=O;
PPl[pP_nr].step_busy=l;

}
break;

case 5 : if (OutputMB.empty) /* output! */
{
OutputMB.empty=O;
OutputMB.busy=O;
OutputMB.message=command_code;
OutputMB.ready=O;
PPI [pP_nr].step_busy=l;

}
break;

}
}

E.ix
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