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Samenvatting

Dit verslag handelt over gestructureerde analyse- en ontwerpmethoden, toegepast op de
ontwikkeling van een robotbesturingssysteem (RBS). Ret besturingssysteem is voor een
industriele robot bedoeld. Voor de gestructureerde ontwikkeling is gebruik gemaakt van de
methodiek volgens Yourdon.

Ret toepassen van de gestructureerde ontwikkelmethode dient als een testcase voor de
geschiktheid van "Yourdon" voor software ontwikkeling.

Na een korte beschrijving van het RBS, worden de ideeen die aan het gestructureerd
analyseren en ontwerpen ten grondslag liggen, uit de doeken gedaan. Vervolgens wordt er
een beknopte beschrijving gegeven van de ervaringen die tijdens de realisatie van het RBS
zijn opgedaan. Tenslotte wordt zowel de methode als het gerealiseerde RBS aan een
evaluatie onderworpen. Tijdens deze evaluatie wordt met name gekeken naar de ge
schiktheid van Yourdon voor software systemen in het algemeen en real-time & parallelle
systemen in het bijzonder.

Abstract

This thesis is a report on structured analysis and design methods used for the development
of a control system of an industrial robot. The method used is the structured development
method according to Yourdon.

The development of the control system is used as a testcase for the Yourdon method.

After a short description of the control system, the concepts behind structured analysis and
design are explained. Then, something is said about the experience gained during the
realization of the control system. Finally, both the control system and the design method
are evaluated. The evaluation mainly concerns the usability of Yourdon for software
development in general and for real-time & parallel system development in particular.
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1

Inleiding

In de vakgroep meten & regelen van de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen
de robotgroep onderzoek verricht naar besturingssystemen voor robots.
In het kader van dit onderzoek is er een besturingssysteem voor een industriele lasrobot
ontwikkeld. Dit besturingssysteem bestaat grofweg uit een VME-systeem plus de benodig
de software.

Bij de ontwikkeling van dit systeem bleek dat de (real-time en parallelle) software
gaandeweg een bottle neck begon te vormen. Het ontwikkeltraject van de software bleek
moeilijk beheersbaar en de ontwikkelde software slecht onderhoudbaar. Hierdoor ontstond
de behoefte om de besturingssoftware opnieuw te ontwikkelen.

Om bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem niet weer in dezelfde problemen terecht
te komen, is besloten om de ontwikkeling methodisch aan te pakken. Voor software
ontwikkeling bestaan nl. een aantal methoden die het ontwikkeltraject structureel onder
steunen.

De vakgroep heeft in het verleden reeds met een dergelijke methode kennisgemaakt in de
vorm van het afstudeerwerk van J. Vermeir. Naar aanleiding van het (literatuur)onderzoek
van Vermeir is besloten om de ontwikkeling van de robotbesturingssoftware uit te voeren
volgens de ontwikkelmethodiek van Yourdon. Deze methode zou voor real-time & paral
lelle systemen geschikt zijn.

Omdat in de vakgroep nog niet eerder een (real-time en parallel) softwareproject volgens
Yourdon is uitgevoerd, dient de ontwikkeling van het nieuwe besturingssysteem tevens als
een testcase. De resultaten van deze testcase zullen dan ook na afloop geevalueerd worden.
Aan de hand van de evaluatie kan een beeld worden verkregen omtrent de geschiktheid
van Yourdon voor het ontwikkelen van software systemen in het algemeen en real-time &
parallelle systemen in het bijzonder.
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2

Het te realiseren robotbesturingssysteem

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk: wordt in het kort de opzet van het robotbesturingssysteem (RBS)
behandeld. Aan bod komen de gebroikte hardware, de robot, de globale opzet van het
besturingssysteem en een eisenpakket waaraan het RBS moet voldoen. Op deze manier
wordt een beeld geschetst van het systeem dat ontwikkeld moet gaan worden. Het eisen
pakket kan bovendien worden gebruikt om tijdens een evaluatie van het gerealiseerde sys
teem te verifieren of het systeem aan de gestelde eisen voldoet Voor een uitgebreide be
schrijving van de omgevingsanalyse en het eisenpakket wordt verwezen naar de pro
duktdocumenten "Omgevingsanalyse" en "Eisen" (Appendices A en B).

2.2 DE ROBOT

Het RBS wordt in beginsel voor de industriele lasrobot Irb-6 van ASEA (zie fig. 1)
ontwikkeld. Deze robot bezit 5 graden van vrijheid. Drie graden van vrijheid voor het
positioneren van het Tool Center Point (rCP) en twee graden van vrijheid voor de
orientatie van het TCP. AIle assen van de robot zijn van het rotatietype.

De links worden aangedreven met behulp van gelijkstroommotoren. Elke motor wordt op
zijn beurt weer aangedreven door twee eindversterkers die in brug zijn geschakeld.

De positieopnemers van de robot worden gevormd door resolvers. De resolvers meten de
hoekverdraaiing van de motoras (die een link aandrijft). Het meetsignaal wordt aan een
zogenaamde resolverkaart aangeboden, welke een digitale code genereert die de hoekver
draaiing van een link representeert.
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Fig. 1 De robot Irb-6 van ASEA.

2.3 HET VME·SYSTEEM

De software van het RBS draait voomamelijk op een VME-systeem. In dit systeem
kunnen naar believen een aantaI kaarten op een gemeenschappelijke bus worden aangeslo
ten. Ben dergelijk kaart kan een volwaardige computer zijn (single board computer) maar
ook een IO-kaart of een kaart met extra geheugen.

Omdat de kaarten aIlemaaI op een gemeenschappelijke bus zijn aangesloten, kan in
principe elke kaart met elke andere kaart in het systeem communiceren. Hierdoor ontstaat
een uitermate flexibel hardware systeem.

De gemeenschappelijke bus is een zogenaamde a-synchrone bus. Dat betekent dat elke
kaart op z'n eigen snelheid de bus kan gebruiken. Dit komt de snelheid van het systeem
ten goede. Het VME-systeem dat voor het RBS wordt gebruikt is aIs voIgt geconfigureerd
(zie fig. 2).

In slot 2 bevindt zich de zogenaamde masterkaart. De masterkaart in het VME-systeem is
o.a. belast met de bus-arbitrage. Van dit arbitrageaIgoritme ziet men aIs programmeur
niets. Het arbitrageaIgoritrne is namelijk geheel in de VME-hardware germplementeerd.
Men kan daarom de masterkaart verder gewoon aIs een willekeurige kaart beschouwen.

ZoaIs in fig. 2 is te zien, moeten de resolverkaarten door de masterkaart worden uitgele
zen. Dit komt doordat aIleen de master (via de P2-bus) met de resolverkaarten is verbon
den. Wanneer een andere kaart dan de masterkaart de resolverstanden wi1lezen, moet
hiervoor dus de masterkaart worden ingeschakeld. Deze kan dan de resolverstanden via de
VME-bus naar de desbetreffende kaart verzenden.
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Fig. 2 Configuratie van het VME-systeem.

In de slots 3 en 4 zijn zogenaamde rekenkaarten geplaatst. Deze kaarten worden zo
genoemd omdat ze met een coprocessor zijn uitgerust. Dit maakt ze uitermate geschikt
voor zwaar rekenwerk. Op deze kaarten worden de regelalgoritrnen geYmplementeerd.

In slot 6 is een DAC-kaart geplaatst. Deze kaart bevat 8 DA-omzetters, die gebruikt
worden om de eindversterkers aan te sturen. Via deze kaarten worden de links van de
robot aangestuurd.

In slot 5 is tenslotte een interlacekaart geplaatst. Deze kaart is met een insteekkaart in de
PC verbonden. Met behulp van deze interlacekaart wordt de PC aan de VME-bus gekop
peld.

2.4 OPBOUW RBS

Tijdens de ontwikkeling van het RBS is van het hierarchisch model volgens fig. 3
uitgegaan. In de onderste laag bevinden zich de motoren met de positieopnemers. Deze
laag is geheel in hardware uitgevoerd.
De laag daarboven bevat de regelalgoritrnen. Deze laag zorgt ervoor dat de opgegeven
posities (in robotcoordinaten) ook daadwerkelijk door de assen worden gevolgd.
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Fig. 3 Opbouw van het RBS.

De derde laag verzorgt een coordinaattransfonnatie tussen robotcoordinaten en wereldcoor
dinaten. Hierdoor kan de vierde laag in wereldcoordinaten werken (bijv. een cartesisch
stelsel).
Deze vierde laag bevat tenslotte de meer 'intelligente' activiteiten, bijv. een SRL-interpre
ter of een visionsysteem. Overigens is nog niet defmitief voor een dergelijke opbouw
gekozen. Het enige wat vaststaat is hoe de lagen I en 2 er moeten uitzien. Over de hoger
gelegen lagen wordt nog gediscussieerd.

De gelaagde opbouw van het RBS is bedoeld om een groot en complex systeem op te
splitsen in eenvoudigere deelsystemen. Bij complexe systemen is dit vaak de enige manier
om het systeem nog te kunnen ontwikkelen. Belangrijk bij een dergelijke opbouw zijn de
interfaces tussen de lagen. Het is de bedoeling dat twee lagen aIleen via de tussenliggende
interface met elkaar communiceren, zodat de lagen een duidelijk afgebakend geheel
vonnen.

Tijdens mijn afstudeerperiode was er niet genoeg tijd om het gehele systeem te ontwikke
len. AIleen de onderste twee lagen van het systeem zijn ontwikkeld. Daarom wordt in de
rest van dit verslag gemakshaIve met de tenn RBS dat deel van het systeem bedoeld dat
gerealiseerd is (of moest worden). Dit zijn dus voor aIle duidelijkheid de twee onderste
lagen uit fig. 3. De volgende lagen worden in een later stadium aan het systeem worden
toegevoegd.
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2.5 EISEN

Voor het te realiseren RBS (onderste twee lagen) zijn de volgende eisen gefonnuleerd1
•

2.5.1 Functionele eisen:

1 Het RBS is in staat 8 links te regelen.
2 Het RBS kan de robot regelen door het TCP opgegeven setpoints te laten volgen.
3 Het RBS stuurt het TCP van het ene setpoint naar de andere, door m.b.v. lineaire

interpolatie een aantal tussenliggende setpoints te berekenen. Het aantal tussenlig
gende setpoints is instelbaar.

4 Het RBS kan (real-time) on-line posities of setpoints verwerken. Voor dergelijk
datatransport tussen een applicatie en het RBS is een duidelijke interface gedefi
nieerd.

5 Het RBS ondersteunt meerdere soorten regelaars. Bijv. d.m.v. verschillende
software modules.

6 Het RBS stelt de positie van alle assen ter beschikking voor een applicatie.
7 Het RBS moet on-line data (bijv. regelparameters) naar een P.C. kunnen sturen

zodat (bijv.) het regelproces geanalyseerd kan worden.
8 Het RBS kent een 'teach in' mode waarin de bewegingen van de assen worden

gesampled terwijl het regelsysteem niet actief is.

9 Belangrijke parameters van het RBS zijn instelbaar. Bijv. de samplefrequentie, het
aantal interpolaties tussen twee opeenvolgende setpoints, het aantal assen dat moet
worden geregeld, het werkgebied, de maximale snelheid, enz.

2.5.2 Kwaliteitseisen:

10 Het RBS functioneert correct.
11 Het RBS functioneert robuust. Dat wi! zeggen dat bij het optreden van een fout het

RBS eerst zal proberen de fout zelf op te lossen of op te vangen. Pas in laatste
instantie wordt het systeem stil gelegd.

12 Er wordt naar een cyclustijd van ongeveer 1 ms (met 8 links in bedrijf) gestreefd.
13 De duur van de (daadwerkelijke) cyclustijd moet exact overeenkomen met de

waarde die voor deze tijd is ingesteld.
14 Het RBS beschermt de robot tegen het volgen van setpoints welke schade aan de

robot zouden berokkenen.
15 Het RBS controleert het systeem op foutief functioneren en schakelt het systeem,

1Dit eisenpakket is overgenomen uit het produktdocument EISEN.
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indien nodig, op een veilige wijze af.
16 Het RBS voort bij het in bedrijf nemen van het systeem een test uit. Hierbij

worden aIle communicatie verbindingen getest en alle links van de robot. Eventueel
ook een performance test. Het RBS kan deze test afsluiten met een rapportage
en/of diagnose.

17 Het RBS userinterface is ergonomisch verantwoord.
18 Het RBS moot goed onderhoudbaar zijn. Dat wi! zeggen dat het systeem eenvoudig

aan nieuwe wensen moot kunnen worden aangepast.

2.6 PROTOTYPE

Zoals reeds in de inleiding is verteld, bestond er aI een werkend besturingssysteem. Echter
omdat dit systeem niet onderhoudbaar is gebleken, is het van weinig waarde. Dit neemt
uiteraard niet weg dat er toch zinvolle ervaringen en nuttige inzichten zijn verkregen door
de ontwikkeling van dit systeem. Van deze ervaring kan bij de ontwikkeling van een
nieuw systeem uiteraard gebruik worden gemaakt.

Het betreft hier met name inzicht in de tijdkritische onderdelen van het systeem. Zo bleek
bijv. dat bij een cyclustijd van 1 ms de capaciteit van de processoren een beperking begint
te vormen. Ook werd duidelijk dat de masterkaart een zwakke schakel in de keten is
vanwege z'n lage snelheid, vergeleken met de snelheid van de rekenkaarten.

Het prototype toont overigens aan dat globaal aan de gestelde eisen kan worden voldaan.
Immers de tijdkritische onderdelen (welke de grootste onzekerheid met zich meebrengen
qua reaIiseerbaarheid), zijn in het prototype gerealiseerd.
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3

Software engineering

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk komen methoden aan bod om hoogwaardige software te ontwikkelen.
Deze methoden zijn bij de ontwikkeling van het RBS gebruikt.

Om het begrip hoogwaardige software meer inhoud te geven, worden in de eerste
paragraaf criteria genoemd waaraan hoogwaardige software moet voldoen. De rest van het
hoofdstuk is aan het methodisch ontwikkelen gewijd.

Als eerste onderdeel hiervan wordt er op de project management aspecten van een
softwareproject ingegaan. Er wordt een projectmanagement methode behandeld, zoals die
door Hammer en van Hee is voorgesteld [Hammer].

Twee fases uit deze projectmanagement methode, namelijk de analysefase en de ontwerp
fase, worden verder uitgediept. Dit houdt in dat er een methode wordt behandeld die de
ontwerper moet helpen bij het uitvoeren van een analyse en bij het maken van een ont
werp. Zoals reeds uit de inleiding bleek, is voor deze methode de methodiek volgens
Yourdon gekozen. Dit naar aanleiding van het onderzoek van [Vermeir].

Omdat tegenwoordig (en voor het RBS in het bijzonder) de real-time en parallelle
aspecten van software van groot belang zijn, zal ook aan deze aspecten aandacht worden
besteed. Er zal een poging worden ondemomen om 'Yourdon' in te schatten op de mate
van geschiktheid om dergelijke software te ontwikkelen.

Bij de ontwikkeling van software wordt steeds meer gebruik gemaakt van CASE-tools.
Hierop zal kort worden ingegaan.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een vluchtige blik op de sterk in de belangstelling
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staande object-georienteerde ontwikkelmethoden.

De onderwerpen in dit hoofdstuk worden niet uitputtend behandeld. Daarvoor zou nl. een
compleet boekwerk vereist zijn. Daarom worden aIleen de globaIe ideeen en concepten die
aan de software engineering ten grondslag liggen behandeld.

3.2 KWALITEIT VAN SOFfWARE

Het is moeilijk te omschrijven wat er onder de kwaliteit van software wordt verstaan. Het
is echter weI handig wanneer men een paar criteria heeft waaraan software van goede
kwaliteit moet voldoen. Aan de hand van dergelijke criteria kan een uitspraak over de
kwaliteit van de desbetreffende software worden gedaan.

Hiervoor zijn de volgende criteria opgesteld:

1. Correctheid. Software functioneen correct aIs z'n taken overeenkomstig de eisen
en de specificaties worden uitgevoerd.

2. Robuustheid. Software is robuust aIs deze ook in onvoorziene omstandigheden
geen rampen veroorzaakt.

3. Betrouwbaarheid. Software is betrouwbaar als deze correct en robuust is.

4. Onderhoudbaarheid. Software is onderhoudbaar aIs deze eenvoudig aangepast kan
worden aan nieuwe eisen en specificaties.

Correctheid.
Deze eis is in wezen triviaaI. Niemand verlangt een systeem dat niet aan de gestelde
specificaties voldoet. Het realiseren van een systeem dat aan de specificaties voldoet is
echter geen triviale aangelegenheid.

Robuustheid
De term robuustheid heeft betrekking op onvoorziene omstandigheden. Dit is een
belangrijk verschil met de term correctheid, die betrekking heeft op de voorziene omstan
digheden.

Het is uiteraard niet mogelijk om vast te stellen welke taken een systeem tijdens onvoor
ziene omstandigheden moet vervullen. Immers deze taken zijn per defmitie onbekend. Het
is aItijd mogelijk dat er situaties optreden die niet voorzien waren. Ben robuust systeem
zal in een dergelijk gevaI in ieder gevaI geen catastrofe veroorzaken. Hienoe kan in een
niet voorziene omstandigheid het systeem bijv. veilig tot stilstand worden gebracht.
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Betrouwbaarheid.
Een systeem is betrouwbaar als het correct en robuust is. De betrouwbaarheid van een
softwaresysteem verminden niet als gevolg van een verouderingsproces. Software wordt
niet moe. De betrouwbaarheid van een systeem hangt weI af van de mate waarin er fouten
in de software zitten. Softwarefouten vallen eigenlijk onder het correctheids criterium.

Softwarefouten zijn in essentie ontwerpfouten. Dit soon fouten is moeilijk voor 100% oit
te roeien. Vooral bij grote en complexe software kan dit een (groot) probleem worden.

Het gebruik van gestructureerde analyse- en ontwerpmethoden draagt in belangrijke mate
bij tot het terugdringen van ontwerpfouten. Al was het alleen maar omdat dan reeds
voordat aan het coderen wonlt begonnen, aanzienlijk meer over het systeem is nagedacht.

Onderhoudbaarheid
Software is doorgaans nooit af. Altijd zullen er weer nieuwe eisen aan systemen worden
gesteld. Simpelweg omdat de omgeving om ons heen aan verandering onderhevig is.
Uiteraard zal software aan een veranderende omgeving moeten worden aangepast.
Wanneer dit niet mogelijk is, zal de software op den duur onbruikbaar worden.

De onderhoudbaarheid van software wordt in grote mate bepaald door de architectuur van
de software. Gestructureerde analyse- en ontwerpmethoden kunnen veel bijdragen aan het
ontwerpen van een goede architectuur. Gestrucrureerd ontwikkelen draagt dus ook bij aan
de onderhoudbaarheid van een systeem.

3.3 PROJECT MANAGEMENT

Om hoogwaardige software te ontwikkelen zijn zoals gezegd methoden ontwikkeld. Bij
deze methoden wordt het ontwikkeltraject in een aantal fasen ingedeeld. Per fase is vastge
legd wat er moet gebeuren. Voor de meeste fasen is het op voorhand doidelijk hoe de
voorgeschreven activiteiten uitgevoerd moeten worden. Echter voor sommige fasen is dit
minder duidelijk. Voor deze fasen zijn methoden ontwikkeld die bijdragen tot een structu
rele invulling van de desbetreffende fase.

Het indelen van het ontwikkeltraject in een aantal fasen is het gevolg van een gewenste
projecunatige aanpak. Het doel van deze aanpak is het ontwikkeltraject beheersbaar hou
den. Dit projecunanagement komt in deze paragraaf aan bod. Voor twee fasen oit het
ontwikkeltraject, te weten de specificatiefase en de ontwerpfase, is zoals gezegd ondersteu
ning in de vorm van gestructureerd methode gewenst. Deze methoden komen resp. in par.
3.4 en par. 3.5 aan bod.

Er zijn tal van projecunanagement methoden ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt de
methode SQS zoals voorgesteld door Hammer en van Hee in het kon beschreven. Voor
een uitputtende behandeling van deze methode wordt naar het artikel 'Fasering en
documentatie in software engineering' verwezen [Hammer]. De methode is gekozen op
grond van het onderzoek van [Vermeir].
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3.3.1 Indeling in fasen

Bij SQS worth het ontwikkeltraject in een 8-tal fasen ingedeeld. Dit zijn de volgende
fasen:

1. Analyseren (van de omgeving)
2. Eisen
3. Specificeren
4. Ontwerpen
5. Coderen
6. Testen
7. Invoeren
8. Onderhouden

In deze paragraaf zal elke fase kon toegelicht worden. In deze toelichting wordt vooral be
schreven wat er in een fase moet gebeuren. Er wordt niet veneld hoe dat zou moeten
gebeuren. Hoe aan bepaalde activiteiten invulling kan worden gegeven komt voor de fasen
3 en 4 in een later stadium aan de orde. Voor de andere fasen zal het doorgaans duidelijk
zijn hoe bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Omgevingsanalyse.

In de omgevingsanalyse wordt een beschrijving gegeven van de omgeving van het
softwaresysteem. In een technische omgeving is de omgeving meestal een technisch
proces. De omgevingsanalyse is dan doorgaans relatief eenvoudig. Bij technische systemen
nemen met name de interfaces tussen de software en de omgeving een belangrijke plaats
in.

Bij bestuurlijke informatiesystemen is de omgeving een bedrijf of organisatie. In dit geval
zal een omgevingsanalyse vaak zeer omvangrijk zijn.

Eisen.

Nadat de omgevingsanalyse fase is afgesloten worden eisen geformuleerd waaraan het
systeem moet voldoen. De eisen moeten zo volledig en consistent mogelijk vastgelegd
worden. Zij moeten zo worden beschreven dat ook een toekomstig gebruiker ze kan lezen
en gebruiken. Deze voorwaarde impliceen meestal dat de eisen informeel beschreven zijn.

Specificeren.

In deze fase wordt een zogenaamd conceptueel model ontwikkeld. Dit model is een
abstract systeem waarvoor geldt dat elke implementatie voldoet aan de eisen. Het
conceptueel model wordt zoveel mogelijk beschreven in een wiskundig formalisme of een
daarvan afgeleide specificatietaal.
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Aan het ontwikkelen van het conceptueel model ligt een probleemanalyse ten grond slag.
Tijdens deze analyse wordt een oplossing gevonden die aan alle eisen tegemoet komt
Deze oplossing wordt door het conceptueel model beschreven. De analyse is uiteraard van
grote invloed op het uiteindelijk te realiseren systeem. Immers de oplossing die tijdens de
analyse wordt gevonden, vormt het fundament van een eventuele implementatie.

Ret conceptueel model beoogt overigens niet meer te zijn dan een oplossing die aan de
gestelde eisen voldoet. Deze oplossing wordt gepresenteerd als een abstract systeem. Ret
conceptueel model staat dan ook nog ver van een implementatie af.

Om de analyse gestructureerd te laten verlopen wordt tijdens de specificatiefase gebruik
gemaakt van de methodiek volgens 'Yourdon'. Deze methode zal in par. 3.4 aan bod
komen.

Ontwerpen.

Tijdens de ontwerpfase wordt het conceptueel model vertaald in een implementatiemodel.
Het implementatiemodel staat model voor een concrete implementatie van het conceptueel
model. Ret implementatiemodel is zoals het conceptueelmodel een volledige beschrijving
van het systeem. Het verschil tussen deze twee systeembeschrijvingen is dat het conceptu
eelmodel een abstract systeem beschrijft en het implementatiemodel een reeel systeem.

Om tot een implementatiemodel te komen moeten er een heleboel implementatie details
aan het conceptueel model worden toegevoegd. Hierdoor verschilt het implementatiemodel
wezenlijk van het conceptueelmodel.

Een belangrijk doel van de ontwerpfase is om een implementatie model te ontwerpen dat
leidt tot een onderhoudbaar systeem. De methode volgens 'Yourdon' vormt hierbij een
hulpmiddel.

Coderen.

Tijdens de codeerfase wordt het systeem daadwerkelijk gerealiseerd.

Testen.

In deze fase wordt het systeem empirisch getest. Dit houdt in dat het systeem wordt getest
door doelgericht te proberen.

Invoeren.

Wanneer de software de testfase is gepasseerd, kan het systeem worden ingevoerd. Een
systeem is de testfase gepasseerd zodra de toekomstig gebruiker, na een zogenaamde
acceptatietest, het systeem accepteert.
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Onderhoud.

De omgeving waarin het systeem zich bevindt, is in het algemeen aan verandering
onderhevig. Dit betekent dat vroeg of laat het systeem moet worden aangepast aan nieuwe
wensen en/of inzichten. Hiervoor moet weer het gehele traject van fase 1 tim 8 worden
doorlopen.

3.3.2 Produktdocumenten en projectdocumenten

In SQS wordt per fase m.b.t. het te ontwikkelen produkt en m.b.t. het projecnnanagement
gerapporteerd. Hiertoe wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen produktdocumenten
en projectdocumenten. In de produktdocumenten komen zaken m.b.t. het te ontwikkelen
produkt aan bod. De projectdocumenten dienen ter verslaglegging van zaken m.b.t. het
projecnnanagement. In deze documenten komen onderwerpen als planning, budgettering,
voortgang en dergelijke aan bod.

Het onderscheid dat tussen project en produktdocumenten wordt gemaakt, is een essentiele
eigenschap van SQS. Hierdoor wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het
produkt en het proces dat tot het gewenste produkt leidt. Dit draagt bij tot de gewenste
projecnnatige aanpak. Het doel van deze aanpak is het ontwikkeltraject beheersbaar te
houden.

3.3.3 Verificatie en validatie

Telkens wanneer er een fase is afgesloten moeten de resultaten van die fase geverifieerd
worden met de resultaten uit de vorige fase. Op deze manier wordt voorkomen dat in een
nieuwe fase, eigenschappen van het te ontwikkelen systeem verloren gaan of worden
toegevoegd.

Het conceptueel model uit fase 3 za1 dus aan de eisen uit fase 2 worden geverifieerd. Als
het goed is voldoet het conceptueel model exact aan de gestelde eisen. Door een dergelijke
verificatie consequent bij elke fase toe te passen, wordt bereikt dat het uiteindelij~e

systeem voldoet aan de aanvankelijk gestelde eisen. Het verifieren na elke fase is dan ook
van essentieel belang!

Aan het eind van elke fase moet een ontwerp ook gevalideerd worden. Validatie houdt in
dat de resultaten van een fase aan de toekomstig gebruiker worden voorgelegd. Deze kan
dan bekijken of het te realiseren systeem aan zijn wensen voldoet. Uiteraard kan het
voorkomen dat een systeem dat goed door de verificatieprocedure komt, bij de validatie
'door de mand valt'. Een gebruiker krijgt namelijk vaak pas in een later stadium een goed
beeld van het systeem dat hij zich wenst. Omdat een systeem in het algemeen voor de
gebruiker wordt ontwikkeld en niet voor de ontwerper, is ook de validatie van groot
belang!
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De resultaten van de validatie en verificatieprocedure worden per fase in het desbetreffen
de projectdocument opgenomen.

3.3.4 1restfase

De laatste jaren is er veel onderzoek verricht naar het testen van software. Zo zijn er
methodieken ontwikkeld waarvan wordt gec1aimd dat ze software afdoende testen. In mijn
afstudeerperiode was er helaas niet voldoende tijd om de literatuur op dit gebied uit te
pluizen. Er is daarom nog geen inhoud gegeven aan de testfase van SQS. Dit is een punt
dat in de toekomst meer aandacht verdient.

3.4 GES1rRUC1rUREERD ANALYSEREN

Het gestructureerd analyseren is een bezigheid die een belangrijke plaats inneemt tijdens
fase 3 van SQS. In deze fase wordt het conceptueel model ontwikkeld (de specificaties).
De methode van Yourdon biedt ondersteuning bij het uitvoeren van een analyse die tot de
gewenste specificaties moet leiden. Dit gebeurt hoofdzakelijk met behulp van drie soorten
diagrammen, het dataflowdiagram, het state transition diagram en het entity relation
diagram.

Dataflow diagrammen nemen bij de analyse een belangrijke plaats in. Zij bieden de
ontwerper een gereedschap om een systeem in deelsystemen te splitsen en bovendien leidt
het gebruik van dataflowdiagrammen tot een grafische weergave van het systeem (model).

Het state transition diagram wordt gebruikt om het gedrag van een systeem op gebeurte
nissen (events) te modelleren. In feite wordt hiermee een deel van de controlflow
gemodelleerd. State transition diagrammen zijn voor real-time systemen van groot belang.
Tegenwoordig zijn de eisen van typische database toepassingen overigens ook steeds meer
real-time van aard (bijv. het on-line boeken van vluchten bij een reisburo).

3.4.1 Dataflowdiagrammen

In deze paragraaf zal worden behandeld hoe dataflowdiagrammen (DFD's) er uit zien en
wat voor ideeen aan het DFD ten grondslag liggen.

Een dataflowdiagram is uit de volgende symbolen opgebouwd: processen, data stores,
dataflow en terminators (zie fig. 4). Ben proces is een ding dat data transformeert. Ben
proces kan dus geen data produceren.
Data stores zijn bedoeld om data op te slaan. Dit is noodzakelijk als data op een later
tijdstip verwerkt moet worden dan zij wordt aangeboden.

Dataflow kan het beste worden voorgesteld door een soort pijp waarin data wordt
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getransporteerd. Er kan geen data uit lekken en aan het einde van de pijp komt exact weer
te voorschijn wat er aan het begin is ingestopt.
De terminators zijn een soort eindstations waar data wordt verwerkt of geleverd. Termina
tors kunnen gebruikt worden om bijv. de interfaces tussen het systeem en z'n omgeving te
modelleren.

proce~ procea

data!!..,

nore

o "..,",.,
Fig. 4 Symbolen waaruit een DFD is opgebouwd.

In het dataflow diagram staat het concept van datatransformatie centraal. Een proces
'trekt' data aan, verwekt deze en biedt de getransformeerde data weer aan. Een ander
proces kan deze data verder verwerken op een moment dat het dat wil. Dataflow ontstaat
dus omdat een proces data nodig heeft. Data wordt nooit 'dwingend aangeboden'. Dit
concept wordt ook weI aangeduid met IPO (input proces output).

Dataflow diagrammen zijn in het algemeen in een aantal verschillende niveaus van
detaillering ingedeeld (zie fig. 5). Op het hoogste niveau wordt begonnen met een groot
proces (het context model). Dit proces stelt het te ontwikkelen systeem voor. Aan dit
proces zijn een aantal terminators gekoppeld. Deze modelleren de omgeving van het
systeem.

Dit context model wordt vervolgens. een niveau lager, in een aantal verschillende deelpro
cessen uitgesplitst. Op deze manier wordt het systeem meer gedetailleerd beschreven. Dit
detailleringsproces wordt voortgezet. totdat aIle processen zijn uitgesplitst in eenvoudige
deelprocessen waarvan het duidelijk is hoe zij moeten worden gerealiseerd. Door het
samenvoegen van deze deeloplossingen wordt de oplossing voor het totaalsysteem
verkregen. Overigens wordt op deze manier tevens een grafische presentatie verkregen van
het gewenste systeem.

Het idee van het splitsen van grote processen in kleinere deelprocessen is gei"nspireerd
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door het proces waarop mensen doorgaans te werk gaan bij het oplossen van eomplexe
problemen. De gebroikelijke methode is om het probleem op te splitsen in een aanta!
deelproblemen waarvan de oplossing bekend is. Door het samenvoegen van deze deel
oplossingen wordt vervolgens de oplossing van het oorspronkelijke probleem gevonden.

/
I
\
\

\
"-

"- ...... .....
------ ..".,.

Fig. S Het splitsen van een proces in deelprocessen.

Van de processen op het laagste niveau (waarvan het duidelijk is hoe ze kunnen worden
gerealiseerd) wordt een besehrijving gegeven in pseudocode. De DFD's samen met de
pseudocode vonnen een belangrijk onderdeel van het eoneeptueel model.

3.4.1.1 Dataflowdiagrammen en de controlflow

De dataflow in een dataflowdiagram heeft niets van doen met eontrolflow. Ben pijltje in
het dataflowdiagram welke een dataflow symboliseen, mag Diet worden gezien als een
signaal aan een proces om met z'n datatransfonnatie te beginnen. Omdat echter de
behoefte kan bestaan om in het DFD ook eontrolflow te modelleren, zijn de volgende
symbolen in het leven geroepen: het eontrolproces en de eontrolflow (zie fig. 6).

Ret eontrolproces is een proces dat in staat is processen uit het DFD te aetiveren. Welke
processen door een eontrolproces kunnen worden geaetiveerd, wordt door de controlflow
gesymboliseerd. Zo kan het eontrolproces A uit fig. 7 de processen B en C aetiveren. Ret
gedrag van een eontrolproces wordt weer middels een besehrijving in pseudocode
vastgelegd. Deze code besehrijft dus welke processen uit het DFD wanneer aetief zijn.
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Fig. 6 Symbolen voor controlproces en controlflow.

In de literatuur bestaat er overigens nog verdeeldheid over de zin en onzin van het gebruik
van eontrolflow en eontrolprocessen in het DFD. Sommigen pleiten juist om de control
flow in het DFD te integreren (middels eontrolprocessen e.d.), anderen propageren juist
om vooraI niets aan het oorspronkelijke DFD toe te voegen. De eontrolflow wordt dan
aIleen door state transition diagrammen vastgelegd (zie par 3.4.2). In dat gevaI ontstaat
een situatie waarbij elke afzonderlijke eigensehap van de software zoveel mogelijk in een
apart diagram wordt vastgele~ .
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Fig. 7 Controlproces dat twee processen bestuurL

3.4.2 State transition diagram

Het state transition diagram (SID) wordt gebruikt om het gedrag van een systeem op
gebeurtenissen (events) te modelleren. Een gebeurtenis kan bijv. een foutsignaal zijn dat
door een watchdog wordt gegenereerd. Het systeem za1 hierop adequate aeties moeten
ondememen. Dit betekent dat er bijv. een proces, belast met de foutatbandeling, aetief
wordt. Hierdoor zaI er een andere 'aan/uit' verdeling over de processen van het DFD
ontstaan. Dit wordt aIs een toestandsverandering gezien.
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Een SID is opgebouwd uit de volgende symbolen: states en transitions (zie fig. 8). Een
transition symboliseert een overgang van de ene toostand naar de andere. Een dergelijke
overgang wordt door een gebeurtenis gemitieerd.

state

tra••ltloo

state

Fig. 8 Symbolen voor state en transition.

In het algemeen zuBen niet alle processen uit het dataflow diagram tegelijkertijd actief
zijn. Afhankelijk van de toostand waarin een systeem zich bevindt, zal een beperkt aantal
processen uit het DFD aetief zijn. Omdat de toostand waarin het systeem zich bevindt,
voorschrijft welke processen actief zijn en welke niet, wordt m.b.v. een state transition
diagram dus ook de controlflow van het systeem gemodeBeerd. In feite wordt hiermee het
gedrag van de controlprocessen vastgelegd.

3.4.3 Data dictionary

Tijdens de ontwikkeling van een systeem wordt er een zogenaamde data dictionary
aangelegd. In deze dictionary wordt allerlei data vastgelegd en gedefmieerd. Tot deze data
behoren o.a. de namen van de processen, dataflows, states, transitions enz. Ret is de
bedooling om zo nauwkeurig mogelijk een omschrijving te geven van de begrippen die in
de dictionary voorkomen. Dit kan op formele wijze gebeuren of in het geval dat dat niet
mogelijk is (omdat bijv. de data dictionary ook door de opdrachtgever moot kunnen
worden begrepen) door een omschrijving.

De data dictionary speelt in het ontwikkeltraject een essentiele rol als informatie opslag
plaats. M.b.v. een up to date dictionary kan worden voorkomen dat voor een begrip
plotseling meerdere namen opduiken, of andersom, dat een naam voor meerdere begrippen
wordt gebruikt. Dergelijke problemen zijn bij grote softwareprojecten niet denkbeeldig.

3.4.4 Real-time & parallelle processen

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van real-time en parallelle software.
Real-time wi! zeggen dat de tijdsaspecten van een systeem relevant zijn. Een ander
kenmerk van real-time systemen is dat dergelijke systemen vaak een groot aantal toestan
den kennen waarin het zich kan bevinden.
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De tenn parallel slaat op het feit dat meerdere delen van de software parallel op een aantal
processoren worden uitgevoerd. Door de steeds hogere eisen die aan systemen worden
gesteld, wordt het parallel uitvoeren van verschillende taken steeds meer noodzaak om de
gewenste perfonnance te halen. Bovendien kan het handig zijn om problemen, waarvan de
oplossing parallel van aard is, ook met een parallel werkend systeem op te lossen.

Het gebruik van DFD's en SID's ondersteunt de modellering van real-time en parallelle
eigenschappen. Zoals we bij het sm hebben gezien, kan dit diagram gebruikt worden om
de verschillende toestanden waarin een systeem zich kan bevinden, te modelleren.
Bepaalde eisen die aan executietijden worden gesteld, kunnen als eisen in de datadictiona
ry worden opgenomen. Hierdoor kunnen real-time systemen gemodelleerd worden.

DFD's zijn geschikt om parallelle processen te modelleren. Immers elke proces in het
DFD kan in principe tegelijkertijd actief zijn. Het DFD schrijft aan geen enkel proces voor
wanneer hij een taak moet uitvoeren. In feite is een DFD een model dat bestaat uit een
netwerk van a-synchrone processen die interacties met elkaar onderhouden. Binnen dit
concept zijn alle mogelijke vonnen van parallellisme modelleerbaar.

3.4.5 Entity relation diagram

Een ander veel gebruikt hulpmiddel in de specificatiefase is het entity relation diagram
(ERD). Dit diagram wordt voor het ontwikkelen van databases gebruikt. Met behulp van
het ERD kan bijv. de infonnatiestructuur van een onderneming worden geanalyseerd en in
kaart gebracht. Aan de hand van de aldus verkregen inzichten kan een database worden
ontwikkeld.

Bij toepassingen waarbij geen database nodig is, wordt het entity relation diagram
doorgaans niet gebruikt.

3.4.6 De specificatiefase als zwart gat

Tijdens de ontwikkeling van een conceptueel model zullen er telkens nieuwe inzichten en
nieuwe ideeen ontstaan. Hierdoor bestaat het gevaar dat het conceptueel model voondu
rend verder wordt verbeterd en aangepast, zonder dat er ooit een definitieve versie
ontstaat. Het conceptueel model blijft dan als het ware in een situatie 'hangen' waarin het
voor bijv. 98% klaar is [Peterson]). Op een dergelijke situatie zal men alen moeten zijn.
Anders kan de voongang van een project in gevaar komen.

3.5 GESTRUCTUREERD ONTWERPEN

Het gestructureerd ontwerpen is een activiteit die tijdens de ontwerpfase (fase 4) van SQS
plaatsvindt. Tijdens deze fase wordt, met als uitgangspunt het conceptueel model, een
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implementatiemodel ontwikkeld. In grote lijn komt dit op de volgende activiteiten neer.

Er wordt begonnen met het maken van een zogenaamd processormodel (zie fig. 9). Oit is
niets anders dan het verdelen van de processen uit de OFD's over de beschikbare
processoren.

Processor A

Fig. 9 Ret processonnodel.

Processor B

Vervolgens wordt een taakmodel gemaakt (zie fig. 10). Oit houdt in dat de processen die
aan een processor toegekend zijn, verdeeld worden in (parallel) uitvoerbare eenheden
(taken).

Taak Al

Taak A2

Fig. 10 Ret taakmodel.

Taak Bl

Tenslotte wordt elke taak verdeelt in een aantal modules. Oit gebeurt met behulp van
structured charts. Met behulp van deze charts wordt de architectuur van het systeem ont
worpen. Een groot deel van de inspanning tijdens het ontwerpen m.b.v. structured charts is
gericht op het creeren van een onderhoudbaar systeem. In de volgende paragraaf zullen de

25



structured charts van naderbij worden bekeken.

3.5.1 Structured charts

Structured charts worden uit de volgende symbolen opgebouwd: module, aanroep (call),
data couple en control couple (zie fig. 11). De module stelt een verzameling instructies
voor die sequentieel worden uitgevoerd. Een module kan een andere module aanroepen.
Dit wordt door een pijl~e weergegeven. Bij een aanroep van een module wordt de
besturing aan die module overgedragen. Nadat de aangeroepen module klaar is met z'n
activiteiten, wordt de besturing weer aan de oorspronkelijke module teruggegeven.
Eventuele data en controlflow tussen twee modules, wordt m.b.v. data- en controlcouples
gemodelleerd. De richting van deze pijltjes komt overeen met de richting van de desbetref
fende flow.

toep

melul.

ant rol couple~ 1 c

lin

dotl couple

module

Fig. 11 Symbolen waaruit structured cham zijn opgebouwd.

3.5.1.1 Coupling & cohesion

Zoals reeds verteld worden structured charts (SC) gebruikt als hulpmiddel bij het ontwer
pen van de architectuur van een systeem. Centraal in de structured chart staat de module
(zie fig. 11). Ben module kan omschreven worden als een functionele eenheid. Hiermee
wordt bedoeld dat een module zoveel mogelijk tot een functie moet bijdragen. Het is dus
niet de bedoeling dat een module wordt gebruikt voor allerlei verschillende functies. De
mate waarin een module voor een functie wordt gebruikt, wordt met de term 'cohesion'
aangeduid.

Modules die een grote mate van cohesion bezitten, dragen bij tot de onderhoudbaarheid
van een systeem. Wanneer bijv. een functie van het systeem moet worden aangepast, zal
het duidelijk zijn welke module moet worden veranderd. Bovendien zal een verandering in
een functie van het systeem beperkt blijven tot een verandering in de desbetreffende
module.

Tenslotte zijn modules die voor een functie zijn geschreven veel minder complex dan
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modules die van alles doen. Dit komt de onderhoudbaarheid van de modules en dus ook
van het systeem ten goede.

Een ander begrip dat bij het gebruik van een modulair ontwerp wordt toegepast is
koppeling (coupling). Hiermee wordt de mate waarin modules interacties met elkaar
onderhouden bedoeld. Het is de bedoeling om de koppeling tussen modules zo eenvoudig
mogelijk te houden. Op deze manier wordt voorkomen dat het systeem uit een ingewik
keld net van modules bestaat die sterk met elkaar verweven zijn. Ben verandering in een
module zou dan door het gehele systeem worden gevoeld. Dit zou de onderhoudbaarheid
van het systeem niet ten goede komen.

De begrippen coupling en cohesion zijn bij het maken van modules een belangrijke
leiddraad. Immers zij vormen een indicatie van de kwaliteit van een module.

3.5.1.2 Hierarchische decompositie

In de structured chart (SC) is een duidelijke hierarchie aanwezig. Wanneer in fig. 12
module A module B aanroept, dan zal nadat module B klaar is, de besturing altijd weer
terugkeren naar module A. Bovendien kan module B nooit module A aanroepen. Module
A staat in hierarchie boven module B.

A

Fig. 12 Hierarchie in structured charts.

Op deze manier wordt m.b.v. structured charts de hierarchie van een systeem grafisch
gepresenteerd. Bij het ontwerpen met SC's wordt een systeem vaak zo ontworpen dat de
besturing altijd weer terecht komt bij een zogenaamde 'boss' module. Dit maakt een
systeem overzichtelijker.

Het hierarchische element in de structured charts vormt een essentieel verschil met het
DFD. In het DFD is namelijk geen hierarchie aanwezig.
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3.5.1.3 Module als 'black box'

Een module kan in feite worden opgevat als een black box. AIleen de interface van de
black box is gedefinieerd. Hoe een module wordt geYmplementeerd komt nog niet aan bod.
Voor de ontwerper van het systeem betekent dit dat hij zich tijdens het ontwerpen met SC
nog niet met implementatiedetails hoeft bezig te houden. Hierdoor wordt (automatisch) het
accent op de architectuur van het systeem gelegd.

3.5.1.4 Real-time en multiprocessor systemen

Bij real-time & parallelle systemen komt het vaak voor dat meerdere modules die parallel
lopen, hun acties met elkaar moeten synchroniseren. Dit gebeun vaak m.b.v. een gemeen
schappelijke variabele. Om een dergelijke situatie te kunnen weergeven is de synch-box in
het leven geroepen. Met behulp van de synch-box kan een situatie worden weergegeven,
waarbij meerdere modules m.b.v. een gemeenschappelijke variabele activiteiten met elkaar
synchroniseren (zie fig. 13). In real-time en multiprocessor systemen komen dit soort
koppelingen tussen moo.ules veel voor.

.odul.

o
Fig. 13 Twee modules die via een gemeenschappelijke variabele zijn gekoppeld.

3.6 YOURDON EN REAL-TIME & PARALLELLE SYSTEMEN

Tegenwoordig is software steeds vaker real-time en parallel van aard. Het is daarom van
belang dat een gestructureerde ontwikkelmethode voor dergelijke systemen geschikt is. De
vraag of Yoordon hiervoor geschikt is ligt dan ook voor de hand.

Wat betreft parallelle systemen blijkt uit par. 3.4.4 dat het DFD geschikt is om parallelle
systemen te modelleren. Ook is het mogelijk om (tijdens de ontwerpfase) veel voorkomen
de synchroniserende acties tussen (parallel executerende) modules m.b.v. een gemeen
schappelijke variabele te modelleren.

Ten aanzien van real-time aspecten wordt met name het state transition diagram van stal
gehaald. Met dit diagram kunnen de toestanden waarin een systeem zich kan bevinden en
de overgangen tussen deze toestanden, worden gemodelleerd. Real-time systemen worden
doorgaans gekenmerkt door een groot aantal toestanden waarin zij kunnen bevinden. Eisen
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t.a.v. executietijden en dergelijke zullen in de datadictionary opgenomen moeten worden.

Yourdon biedt de ontwikkelaar dus zowel tijdens de specificatie- als tijdens de ontwerpfa
se ondersteuning bij het ontwikkelen van real-time & parallelle systemen.

3.7 CASE·TOOLS

Met behulp van CASE-tools kunnen de vervelende en tijdrovende aspecten van het
ontwikkeltraject voor een groot deel geautomatiseerd worden. In het ideale geval kunnen
met behulp van een dergelijke tool eenvoudig de benodigde diagrammen worden getekend
en een datadictionary worden gegenereerd. Bovendien zal er een mogelijkheid bestaan om
de consistentie van het (te ontwikkelen) systeem te bewaken.

Ret tekenen van de diagrammen is doorgaans geen probleem voor een CASE-tool. Behter
een CASE-tool dat alleen in staat is om diagrammen te tekenen heeft meer weg van een
(simpel) tekenprogramma dan van een CASE-tool. Ret is minstens zo belangrijk dat een
CASE-tool ook een datadictionary kan genereren en dat de diagrammen en de dictionary
op consistentie kunnen worden gecontroleerd. Ret zijn ook met name deze twee taken die
met de hand bijzonder tijdrovend (en saai) zijn. Op dit terrein valt met een CASE-tool
winst te boeken.

3.8 OOA & OOD

De term OOA & OOD staat voor object-oriented analyses and object-oriented design. Ret
is een benaming voor de sterk in belangstelling staande object georienteerde ontwikkelme
thoden. Bij deze methode staat het begrip object centraal.

De methodiek volgens Yourdon staat bekend als een functioneel georienteerde methode.
Dit blijkt bijv. uit het DFD. Dit diagram start bij het contextdiagram. Ret systeem wordt
dan als een groot functioneel proces gezien. Dit proces wordt vervolgens opgedeeld in een
aantal deelfuncties. Door deze deelfuncties bij elkaar toe te voegen ontstaat weer de oor
spronkelijke (super)functie.

Een dergelijke aanpak is bij uitstek geschikt voor systemen die bedoeld zijn om een
functie uit te voeren. Echter in het algemeen zal een systeem meerdere functies uitvoeren,
welke conceptueel gezien aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen. Ret ligt dan ook niet
zo voor de hand om een systeem in eerste instantie als een grote functie te zien. Ret is
juist van belang om in eerste instantie de verschillende taken te onderscheiden. Binnen
deze verschillende taken is dan een functionele aanpak weer op ztn plaats.

Ret probleem is echter hoe bij een groot en complex systeem een eerste indeling moet
worden gemaakt. Dit probleem kan nu door een object-georienteerde benadering worden
opgelost. Hierbij wordt een systeem ingedeeld naargelang er verschillende objecten worden
gevonden. Ben object is een ding dat we fysisch of conceptueel onderkennen. Ret zal o.a.
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gekenmerkt worden door data die met het object in verband staat en met aeties die op
deze data ondemomen moet worden. Het zijn deze acties waarbinnen een functionele
aanpak weer op z'n plaats is.

De aanhangers van ooA & ooD claimen o.a. dat door het gebruik van deze methoden
het hergebruik van software sterk kan toenemen, dat de overgang van de analysefase naar
de ontwerpfase zeer soepel verloopt en dat deze methode veel heter aansluit op de
'problem space' waarin mensen denken. Immers, mensen zijn gewend te denken in termen
van objecten. Daarom zou een object-georienteerde methode juist zo geschikt zijn om een
ondersteunende rol te spelen tijdens het ontwikkelproces van een systeem.

In de literatuur is nog geen eenduidig oordeel geveld omtrent de object-georienteerde
methoden. Dit neemt uiteraard niet weg dat zij een aantal interessante perspectieven
bieden. Verder onderzoek in deze richting is dan ook zeker raadzaam. Overigens blijkt uit
het voorgaande dat de functioneel georienteerde methoden (zoals Yourdon2

) niet de
vuilnisbak in zullen verdwijnen. Immers problemen van functionele aard blijven aanwezig!
In de literatuur wordt er dan ook op gewezen dat object-georienteerde en functionele
methoden elkaar aanvullen [Coad],[Meyer].

3.9 SOFfWARE ENGINEERING ALS CREATIEF PROCES

Zoals uit dit hoofdstuk reeds is gebleken zijn de ontwerpmethodieken vooral bedoeld om
het ontwikkelproces te ondersteunen. Aangezien bij het ontwikkelen van een systeem ook
een grote mate van creativiteit en inventiviteit om de hoek komt kijken, is het gebruik van
een methodiek niet meer dan een hulpmiddel. Het kan niet de menselijke creativiteit ver
vangen. Het methodisch analyseren en ontwerpen zal daarom ook nooit een garantie tot
succes kunnen zijn. Het kan echter weI een essentiele voorwaarde tot succes vervullen.

2Maar dan weI de Yourdon van voor 1990! Daama heeft Yourdon een boek
gepubliceerd over 00A.
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4

Realisatie

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt het ontwikkeltraject van het RBS beschreven. Het handelt hier
uiteraard om het RBS zoals in H2 is beschreven. De ontwikkeling is aan de hand van de
gestructureerde analyse en ontwerpmethoden uit H3 uitgevoerd en aan de hand van SQS in
fasen ingedeeld.

De ontwikkeling van het RBS wordt per fase beschreven. Deze beschrijving is vanuit de
optiek van de software engineer tot stand gekomen. Voor deze aanpak is gekozen omdat er
reeds een (gedetailleerde) beschrijving van het RBS bestaat in de vorm van de produktdo
cumenten en omdat de gestructureerde ontwikkeling van het RBS als een testcase dient
voor het gestructureerd analyseren en ontwerpen volgens Yourdon.

Na de behandeling van de fases uit het ontwikkeltraject wordt het hoofdstuk afgesloten
met een korte beschrijving van het gerealiseerde RBS. Bij deze beschrijving worden de
eigenschappen van het RBS vergeleken met de eisen die in fase 2 aan het RBS zijn
gesteld. Door het vergelijken van de eigenschappen met de eisen, wordt snel duidelijk in
hoeverre het gerealiseerde systeem aan de gestelde eisen voldoet.

4.2 ONTWIKKELTRAJECT VAN HET RBS

In de volgende paragrafen wordt telkens een fase van het ontwikkeltraject van het RBS
beschreven (zie ook appendices A tim E). Zoals reeds is gesteld wordt deze beschrijving
gegeven vanuit de optiek van de software engineer.
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4.2.1 Omgevingsanalyse

Omdat het RBS een technisch besturingssysteem is, is de omgevingsanalyse hoofdzakelijk
gewijd aan een beschrijving van de robot, de technische infrastructuur (configuratie van
het VME-rack enz.) en de interfaces tussen de software en de robot. Voor de ontwikkeling
van het RBS zijn met name deze interfaces belangrijk.

Het uitvoeren van een omgevingsanalyse komt in grote lijn neer op het zoeken naar
informatie die verspreid in allerlei handboeken en verslagen ligt opgeslagen. Deze
gegevens zijn in het produktdocument van fase 1 verzameld. De relevante omgevings
aspecten zijn hierdoor gebundeld zodat ze makkelijk te vinden zijn.

4.2.2 Eisen

Het opstellen van eisen is uiteraard een belangrijke activiteit. Hiermee worclt vastgelegd
waaraan het te ontwikkelen RBS moet voldoen. Omdat het RBS niet expliciet voor een (a
technische) opdrachtgever is ontwikkeld, is het opstellen van de eisen niet belemmerd door
een moeilijke communicatie met een opdrachtgever, zoals in de praktijk vaak voorkomt.

De geformuleerde eisen zijn door alle leden van de robotgroep gevalideerd. Men mag dus
redelijkerwijs aannemen dat de eisen een redelijk beeld geven van het gewenste systeem.

4.2.3 Specificeren

Tijdens de specificatiefase is er een conceptueel model ontwikkeld (het resultaat van een
analyse). Dit model is met behulp van de Yourdon methodiek ontwikkeld. Dit houdt o.a.
in dat er dataflowdiagrammen en statetransitiondiagrammen gemaakt zijn. Deze diagram
men zijn met behulp van een CASE-tool (easycase) getekend. Het maken van een
datadictionary hoon ook tot de bezigheden van de specificatiefase. Helaas hood het ge
bruikte CASE-tool geen ondersteuning in het genereren van een datadictionary. Er is
daarom een poging ondemomen om de datadictionary met de hand te maken.

Tijdens het tot stand komen van het conceptueel model (=specificaties) bleek dat het RBS
zuiver functioneel gezien geen bijster ingewikkeld systeem is. De taken die worden
uitgevoerd zoals het interpoleren van setpoints of het controleren van de waarde van de
setpoints op mogelijke fouten behoeven geen ingewikkelde algoritrnen. Wat het RBS
echter weI complex maakt zijn de interacties tussen de processen. Het feit dat een groot
aantal processen parallel lopen, draagt nog eens extra bij tot de complexiteit van het
systeem.

Een ander aspect dat naar voren is gekomen, is de noodzakelijkheid om hardware
beschouwingen tijdens de specificatiefase mee te nemen. Dit komt omdat het RBS zeer
dicht bij de hardware staat. Zo zijn de executietijden van de processen die tot de real-time
kemel behoren afbankelijk van de processor waarop zij draaien. Hierdoor is de verdeling
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van de processen al niet meer vrij. Bovendien is de VME-bus belasting sterk afbankelijk
van de distributie van de processen over de processoren.

Een ander aspect dat sterk hardware gebonden is, zijn de interactieprotocollen. Ben
interactie tussen processen die op cen processor lopen, is veel eenvoudiger dan interacties
tussen processen die parallel op meerdere processoren draaien. Overigens is het een
nonnaal verschijnsel dat bij het modelleren van parallelle software sterk met de hardware
rekening moot worden gehouden [Williams].

Tijdens de analyse is het ook duidelijk geworden dat het RBS stoolt op een strikte timing.
In feite doot het RBS niets anders dan periodiek een serle acties uitvooren. Deze rij van
acties mooten binnen de periodetijd worden volbracht. Als na een periode een proces z'n
acties niet heeft volbracht, treedt er een (fatale) fout op.

Door deze strikte timing zal een proces dat tijdens een nieuwe periode wordt geactiveerd,
altijd al klaar mooten zijn met z'n voorgaande acties. Het proces kan dus zonder meer
worden gestart. Hieruit kan gekonkludeerd worden dat er bijv. geen semafooracties nodig
zijn. Uiteraard gaat een dergelijk verhaal niet meer op voor een real-time en on-line
communicatieverbinding tussen het RBS en een applicatie.

Een ander aspect dat tijdens de specificatiefase naar voren kwam, was de wens om de
gevolgen van verschillende concepten met betrekking tot de real-time eigenschappen te
kunnen analyseren. Vooral de timingsaspecten van meerdere processen die parallel lopen
zijn interessant. Behter, dit totaalproces wordt al gauw te ingewikkeld om te kunnen
overzien. Ben hulpmiddel, dat in staat is om het verloop van een aantal parallelle
processen in de tijd te simuleren, zou erg handig zijn.

Bij de ontwikkeling van het RBS is ook gebruik gemaakt van een CASE-tool. Dit tool was
echter alleen in staat om de benodigde diagrammen te kunnen tekenen. Ofschoon het
hiervoor geschikt is gebleken, is de naam CASE-tool voor dit (teken)pakket te hoog
gegrepen. Zaken als de specificaties (en later ook het ontwerp) checken op consistentie en
het genereren (en checken) van een datadictionary, was met dit tool niet mogelijk. Er is
daarom een poging ondemomen om deze zaken met de hand uit te vooren.

Dit met de hand uitvooren van uitennate saai en zeer tijdrovend werk, is ronduit verve
lend. Bovendien komt het de kwaliteit van het te ontwikkelen systeem niet ten goede. Ben
mens voolt zich nu eenmaal niet lekker bij langdradig en saai werk. Ben computer heeft
hiennee minder mooite.

Door het achterwege blijven van een CASE-tool is de datadictionary een stille dood
gestorven. Er was simpelweg te veel data om fatsoonlijk met de hand bij te houden.
Overigens is de noodzaak van een CASE-tool voor wat deze aspecten betreffen reeds door
[Kloprogge] en [Venneir] voorspeld.

De specificaties zijn door de gehele robotgroop gevalideerd.
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4.2.4 Ontwerpen

In de ontwerpfase wordt uitgaande van de specificaties (conceptueel model), een imple
mentatie model ontwikkeld. De voomaamste bezigheid hierbij is het ontwerpen van een
onderhoudbaar systeem. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de structured charts. Voor
het tekenen van de structured charts is weer van de CASE-tool gebruik gemaakt.

De ontwerpfase is verder zonder problemen gepasseerd.

4.2.5 Coderen

Tijdens het coderen is het RBS daadwerkelijk germplementeerd. Opmerkelijk daarbij was
dat het systeem onmiddellijk3 werkte. Ook is het niet nodig geweest om de specificaties
aan te passen omdat bleek dat een idee niet werkte of niet uitvoerbaar was. Tijdens de
ontwikkeling van het RBS zijn er dus geen iteratieslagen opgetreden tussen de verschillen
de fasen.

4.2.6 Testen

Tijdens de testfase is elke module uitgebreid getest. Dit testen houdt niets anders in dan
doelgericht proberen. Uiteraard is ook het totaalsysteem op deze manier getest Tijdens de
testfase zijn er geen emstige fouten gevonden.

Er wordt al enige tijd (l a 2 maanden) met het systeem gewerkt Ook tijdens deze periode
zijn er geen fouten meer aan het licht gekomen. Dit rechtvaardigt de konklusie dat het
RBS een betrouwbaar systeem is.

4.2.7 Invoeren

Op het moment van schrijven is begonnen met de invoering van het systeem. Voor deze
periode werd het systeem reeds door 1 afstudeerder gebruikt. Ret is de bedoeling dat na de
invoering het systeem de nieuwe standaard wordt Dit betekent dat het RBS gebruikt gaat
worden voor het onderzoek naar besturingssystemen en voor de ontwikkeling van
regelalgoritmen.

3Uiteraard is er weI gedebugd vanwege tikfouten e.d.
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4.2.8 Onderboud

De onderhoudsfase is voor het RBS nog niet van kracht. Het systeem zal eerst nog
volledig moeten worden ingevoerd.

4.3 DOORLOOPTUD

De fasen van het uiteindelijke ontwikkeltraject hebben de volgende tijd in beslag geno
men:

1 Analyse
2 Eisen
3 Specificaties
4 Ontwerpen
5 Coderen
6 Testen
7 Invoeren
8 Onderhoud

: 1 week
: 2 weken
: 2 maanden
: 1 maand
: 1 maand
: 1 maand

Voor de specificatiefase geldt dat ongeveer de helft van de tijd in het bestuderen van
software engineering methode is gaan zitten.

Het RBS is dus in ongeveer 6 maanden gerealiseerd. Hierbij wordt het invoeren en
onderhoud buiten beschouwing gelaten. Deze fases hebben namelijk niet zozeer betrekking
op de realisatie van het systeem. Dit betekent overigens niet dat deze fases niet doorlopen
zouden moeten worden. Voor de onderhoudsfase is het zinloos om een tijd te specificeren.

Tijdens de realisatie zijn er geen iteratieslagen opgetreden tussen de fases 3,4 of 5. Dit is
te danken aan het feit dat er geen fundamentele fout is gemaakt tijdens de specificatiefase.
Onder andere door het uitblijven van (tijdrovende) iteraties is het mogelijk geweest om het
systeem binnen 6 maanden te realiseren.

4.4 BESCHRUVING VAN HET GEREALISEERDE RBS

Uiteraard is er aan het eind van het ontwikkeltraject een daadwerkelijk robotbesturingssys
teem te voorschijn gekomen. Om een idee te krijgen hoe dit systeem er uit ziet, zal dit
systeem globaal beschreven worden. Voor een uitvoerige beschrijving van het RBS moet
uiteraard weer naar de documentatie worden verwezen (Appendices A tim G).

Aan de hand van de beschrijving van het RBS kan tevens worden geverifieerd dat het
RBS voldoet aan de gestelde eisen (zie voor deze eisen par. 2.5). Hiervoor zal tijdens de
beschrijving bij elke eigenschap tevens worden vermeld aan welke eis daarmee wordt
voldaan.
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4.4.1 net RBS

Ret RBS is een systeem dat geschikt is om een robot met 8 links te besturen. Een
applicatie lean deze links besturen door setpoints aan het RES aan te bieden. Ret RES za1
de links de gewenste setpoints laten volgen door tussen twee opeenvolgende setpoints nog
eens een aantal tussenliggende setpoints te interpoleren. Ret aantal setpoints dat gemterpo
leerd wordt is instelbaar en lean varieren van 0 tim 40 (eis I, 2 en 3).

Voor de communicatie tussen het RBS en een applicatie is een duidelijke interface
gedefinieerd. Deze interface is geImplementeerd in de vorm van een interfaceproces. Ben
applicatie kan alleen via dit interfaceproces met het RES communiceren. Ret is gebleken
dat deze methode in de praktijk goed functioneert. De applicatieprogrammeur lean namelijk
nu het RBS beschouwen als zijnde een simpel interfaceproces. Ret onderliggende RES
wordt volledig van de applicatie afgeschermd. Een applicatie bestuurt de robot door de
setpoints naar het interfaceproces te versturen (eis 4).

Ret interfaceproces stelt de ware positie van de links aan de applicatie ter beschikking. De
applicatie kan via het interfaceproces ook het statuswoord van het RES lezen. Op deze
manier worden allerlei relevante zaken als de mode waarin het RBS zich bevindt en
eventueel voorgekomen fouten, aan de applicatie kenbaar gemaakt (eis 6).

De regelaar is in het RBS als een aparte module uitgevoerd. De scheiding tussen deze
module en het RES wordt weer door een interface gevormd. De regelaar communiceert via
deze interface met het RES. Voor elke regelaar is er een aparte module. Bij deze opzet
wordt de regelaar als een black box beschouwd. Dit houdt in dat het er niet toe doet wat
voor soort regelaar er gebruikt wordt. Ret overschakelen op een andere regelaar betekent
niets anders dan het gebruiken van een andere module (eis 5).

Ret RBS kan overigens zo worden ingesteld dat elke regelmodule exact die setpoints en
posities krijgt aangeleverd die het desbetreffende regelalgoriune nodig heeft. Hierbij is ook
rekening gehouden met regelalgoriunen die de setpoints en/of resolverstanden van
meerdere (of alle) links nodig hebben.

Ret RBS bezit de mogelijkheid om per cyclus 8 systeemvariabelen te samplen. Deze
systeemvariabelen kunnen variabelen uit het regelalgoritme zijn, maar ook variabelen van
de RBS real-time kernel zelf. De gesamplede variabelen worden on-line naar een PC
verstuurd waar ze worden opgeslagen. De opgeslagen data kan dan later op de PC worden
geanalyseerd (eis 7).
Van deze mogelijkheid wordt vooral gebruik gemaakt bij de ontwikkeling van regelalgorit
men.

Ret RBS kent een teaeh-in mode. In deze mode is het regelsysteem non-aetief, zodat de
links van de robot vrij met de hand kunnen worden bewogen. In deze mode wordt de
beweging van de robot gesampled. Deze samples worden weer naar de PC verzonden waar
ze worden opgeslagen in een file. Op deze manier kan eenvoudig een complexe beweging
in een me worden opgeslagen door de desbetreffende beweging simpelweg voor te doen
(eis 8).
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De belangrijkste parameters van het RBS zijn instelbaar. Onder deze parameters vallen o.a.
de sampletijd, het aantal interpolaties, het werkgebied van een link, de maximale snelheid
per link, de maximale toegestane volgfout per link, het aantal links die moeten worden
geregeld en het maximum aantallinks dat tiberhaupt door het RBS wordt ondersteund (eis
9). Het gros van deze opties kunnen vanuit de userinterface worden ingesteld.

Deze userinterface is als een menusysteem met pull-down menu's uitgevoerd. De opbouw
en bediening van dit menusysteem sluit nauw aan op de veelgebruikte en vriendelijke
,standaards' zoals bijv. de Borland omgeving. Deze aanpak is gekozen om tot een
ergonomisch verantwoord userinterface te kunnen komen (eis 17).

Aan de vereiste cyclustijd van 1 ms wordt door het RBS ruimschoots voldaan (eis 12). Bij
een proef met 3 PID regelaars op een processor werd een cyclustijd van 0,4 ms gehaald.
Deze lage cyclustijd wordt o.a. gehaald door het gebruik van een pre-fetch mechanisme.
Ooor dit mechanisme wordt een nieuw setpoint in de cyclus voorafgaande aan de cyclus
waarin het wordt verwerkt, opgehaald. Oit heeft een aanzienlijk snellere cyclustijd als
resultaat.

Overigens kan het RBS eenvoudig worden uitgebreid met extra processoren. Er kan dan
bijv. per regelaar een processor worden gebruikt Hierdoor kan, door de extra vrijgekomen
rekenkracht, ook bij gebruik van rekenintensieve regelalgoritrnen, nog een cyclustijd van 1
ms (en lager) worden gehaald.

Het RBS controleen de setpoints die door een applicatie worden geleverd. Op deze manier
wordt voorkomen dat de robotlinks buiten hun werkgebied terecht komen (doordat een
applicatie bijv. de fout ingaat). Het RBS zal in een dergelijk geval de linkbeweging
beperken tot de uiterste grenzen die zijn toegestaan. Ben dergelijke situatie geldt ook voor
de maximale snelheid van een link. Wanneer een applicatie een link te snel willaten
bewegen, zal het RBS de snelheid begrenzen. Wanneer het RBS heeft moeten ingrijpen
om een van deze redenen, zal de applicatie altijd hiervan op de hoogte worden gesteld (eis
11, 14).

Wanneer het RBS een cruciale fout detecteert, wordt het regelsysteem uitgeschakeld en de
spanning op de motoren gelijk aan 0 V gemaakt Oit heeft als netto effect dat de robot
onder invloed van de zwaanekracht langzaam in elkaar zal zakken (eis 15).

Een fout wordt cruciaal genoemd als het RBS niet meer aan de gestelde specificaties kan
voldoen. Ben cruciale fout is bijv. het optreden van een volgfout. Immers dan wordt niet
meer voldaan aan een bijzonder essentiele eigenschap van het RBS, namelijk het volgen
van opgegeven setpoints. Ben ander voorbeeld is dat een proces langer over de executie
doet dan is toegestaan.

De systeemtest die het RBS zou moeten uitvoeren voordat het gebruikt mag worden is nog
niet voldoende uitgewerkt. Aan eis 16 wordt dus nog niet voldaan.
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5

Evaluatie

Aangezien het ontwikkelen met behulp van een gestructureerde methode tevens diende als
een testease, is het zinvol om na afloop de methode te evalueren. De evaluatie spitst zich
uiteraard toe op het gebruik van SQS en Yourdon. Voor de evaluatie is gebruik gemaakt
van ervaringen die tijdens de ontwikkeling zijn opgedaan en van ervaringen die in de
literatuur worden beschreven. Op deze manier wordt een beoordeling van de methode op
basis van slechts een case vermeden.

Behalve het ontwikkelproces zelf, zal ook het produkt van het proces (het RBS) aan een
(korte) evaluatie worden onderworpen.

5.1 SQS

Positief:

Fasering is duidelijk en logisch.
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het produkt dat ontwikkeld
moet worden en het ontwikkelproces dat tot het gewenste produkt moet leiden. Dit
uit zich in de zogenaamde produktdocumenten (rapportage m.b.t het systeem) en
projectdocumenten (rapportage m.b.t het ontwikkelproces).
SQS omvat het gehele ontwikkeltraject
De activiteiten die per fase moeten worden uitgevoerd zijn duidelijk omschreven.
De rapportage over de ontwikkeling (projectdocumenten) geeft inzicht in het
ontwikkeltraject.
Door de consequente verificatie en validatie wordt ervoor gewaakt dat het te
realiseren systeem ook overeenkomt met het gewenste systeem.
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Negatief:

5.2 YOURDON

Positief:

Leidt tot een grafische presentatie van een software systeem.
Geschikt voor het oplossen van functioneel georienteerde problemen.
Geschikt voor de ontwikkeling van real-time systemen.
Geschikt voor de ontwikkeling van parallelle systemen.
Voor verschillende facetten van een systeem worden ook verschillende diagrammen
gebruikt.
Er worden criteria aangedragen om modules en hun interacties op kwaliteit te
beoordelen.
De hierarchische structuur van een systeem wordt zichtbaar gemaakt.

Negatief:

Specificatiefase en ontwerpfase zijn afzonderlijke fases die niet vloeiend in elkaar
overgaan. Dit kan de overgang van de specificatie fase naar de ontwerpfase lastig
maken.
Methode is functioneel georienteerd.
Tijdens specificatiefase is het lastig om bij complexe en grote systemen een initieel
dataflowdiagram te ontwikkelen. Roe komen we aan de juiste processen?
Er zijn meerdere figuren nodig om een en hetzelfde systeem te modelleren.
Bij complexe parallelle systemen is het niet meer goed voor te stellen wat er
precies (als functie van de tijd) gebeurt.

Toelichting

Zoals de oplettende lezer reeds heeft opgemerkt komt de functionele georienteerdheid van
Yourdon zowel bij de voordelen als bij de nadelen voor. Dil komt omdat het mijns inziens
niet mogelijk is om deze eigenschap als louter negatief (of positiet) te zien. Zo zijn er
(deel) problemen die een functionele oplossing vragen. Bijv. een probleemanalyse toege
past op een systeem dat voor slechts een functie dient, kan goed functioneel worden bena
derd. Van de andere kant kan het lastig zijn om een systeem in beginsel als een groot
functioneel proces op te vatten. Ret zal vaak wenselijk zijn om een systeem in beginsel op
grond van een ander gezichtspunt dan het functioneel georienteerde, in te delen.

Een andere eigenschap, die zowel bij de voordelen als bij de nadelen voorkomt, betreft de
representatie van verschillende facetten door verschillende diagrammen. Bijv. dataflow
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door het DFD, het gedrag van het systeem door het SID en een eventuele database door
het ERD. Waar deze eigenschap thuis hoort is minder duidelijk. Het kan best handig zijn
om van een complex systeem verschillende eigenschappen apart te kunnen bekijken.
Hierdoor wordt weer een ingewikkeld systeem gesplitst in eenvoudigere deelsystemen.

Echter, het argument dat een algemene presentatie waarin alle facetten van een systeem
zijn gemodelleerd, een zeer krachtig en overzichtelijke presentatievorm is, is ook valide. In
de literatuur worden beide vormen verdedigd.

5.3 ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Met het opsommen van de voor en nadelen van SQS en Yourdon is de evaluatie nog niet
compleet. In de bovenstaande opsomming komen namelijk de eigenschappen die in het
algemeen voor alle gestructureerde analyse en ontwerpmethoden gelden, niet aan bod. Als
deze eigenschappen niet worden meegenomen in de evaluatie, ontstaat een onvolledig
beeld.

Deze eigenschappen komen hoofdzakelijk voort uit de concepten die ten grondslag liggen
aan de methoden. Dit zijn concepten zoals het indelen van een ontwikkeltraject in fasen,
onderscheid maken tussen het produkt dat gerealiseerd moet worden en het ontwikkeltra
ject dat daaraan ten grond slag ligt, het uitvoeren van een (probleem)analyse alvorens een
ontwerp te maken, het analyseren en ontwerpen gestructureerd aanpakken, enz. Ook alleen
al het feit dat er een model wordt gemaakt van het te ontwikkelen systeem is een
aanzienlijke bijdrage voor het gehele ontwikkelproces.

Het consequent toepassen van deze concepten leidt tot een aantal interessante resultaten:

Door het per fase verifieren en valideren van de resultaten wordt bereikt dat het
uiteindelijk systeem ook overeenkomt met het gewenste systeem. Dit is blijkens de
literatuur minder triviaal dan het misschien lijkt (bij software produkten!).
Door het uitvoeren van een analyse worden reeds in een vroeg stadium oplossingen
(hoe ziet een systeem eruit dat aan de gestelde eisen voldoet) gevonden die aan de
implementatie ten grondslag liggen. Hierdoor zullen, tijdens de codeerfase, zich
aanmerkelijk minder valkuilen voordoen. Dit leidt tot een vlotte voortgang van het
te ontwikkelen produkt. Immers wanneer pas tijdens de codeerfase duidelijk wordt
dat er een fundamentele fout in het systeem zit, is een hoop moeite voor niets
geweest en za1 een deel van de gedane arbeid opnieuw moeten worden verricht.
Door het gestructureerd ontwerpen en documenteren van een systeem wordt een
onderhoudbaar systeem afgeleverd.
Omdat fouten in software in essentie ontwerpfouten zijn, wordt door het uitvoeren
van een analyse de kans op softwarefouten kleiner. Immers, door het uitvoeren van
een analyse za1 het inzicht m.b.t. de problematiek toenemen. Hierdoor zulIen er
minder snel ontwerpfouten worden gemaakt.
Tijdens de analyse wordt een complex probleem opgesplitst in een aantal deelpro
blemen. Dit proces wordt net zolang doorgezet totdat de deelproblemen zo eenvou
dig zijn dat duidelijk is hoe ze moeten worden opgelost. Door vervolgens deze
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deelproblemen samen te stellen wordt de oplossing van het oorspronkelijke
(complexe) probleem gevonden. Door deze indeling van een systeem in deelsyste
men waarvan duidelijk is dat ze correct zijn, wordt meer inzicht verschaft in de
correctheid van het totaalsysteem. Dit komt weer de betrouwbaarheid van het
systeem ten goede.
Door de documentatie kunnen ook 'niet ontwikkelaars' bij de ontwikkeling van het
systeem worden betrokken.

5.4 CASE-TOOL

Uit de ervaring die tijdens de ontwikkeling van het RBS is opgedaan, is gebleken dat het
gebruik van een volwaardig CASE-tool noodzaak is. Zonder een dergelijke tool (de
huidige situatie !) is het een zware taak om gestructureerd te werken. Zoals reeds in par.
3.7 aan de orde is gekomen, neemt een case-tool een hoop vervelend werk uit handen. Met
name het op consistentie checken van het systeem en het genereren van een datadictionary
aan de hand van de getekende diagrammen (en eventueel de pseudocode), is belangrijk.
Uiteraard moet de tool ook in staat zijn om de benodigde diagrammen te kunnen tekenen.

Het met de hand uitvoeren van deze taken is al gauw te veel werk. Bij de ontwikkeling
van het RBS is de datadictionary dan ook een stille dood gestorven. Uiteraard is dit het
uiteindelijke systeem niet ten goede gekomen.

Overigens blijkt uit de literatuur dat het gebruik van een CASE-tool niet zozeer het
ontwikkeltraject versnelt, maar de kwaliteit van het te ontwikkelen systeem vergroot.

5.5 Bet RBS

De evaluatie van het gerealiseerde RBS kan kort zijn. Het systeem voldoet simpelweg aan
de gestelde eisen. Het gereallseerde systeem is dan ook een implementatie van het systeem
dat aanvankelijk voor ogen stond.

Een paar van de aspecten van het RBS zijn opvallend. Ten eerste is gebleken dat de
interfacing met een applicatie eenvoudig in z'n werk gaat. Een applicatieprogrammeur
hoeft zich niet in het RBS te verdiepen om een applicatie aan het RBS te koppelen. Hij
hoeft alleen maar de interface te 'bestuderen'.

Een ander aspect is de userinterface. Deze interface omvat het gehele RBS in de ware zin
van het woord. Hierdoor is het mogelijk om vanuit een centrale plaats het gehele systeem
te bedienen. Dit komt de ontwikkeling en het testen van zowel applicaties als (onderdelen
van) het RBS, ten goede.
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5.5.1 Kwaliteit van de RBS software

Uit de eerste ervaringen is gebleken dat door de gestructureerde ontwikkeling een correct
en onderhoudbaar RBS is ontwikkeld. Uiteraard mooten dit soon aspecten zich in verloop
van de tijd bewijzen. Hiervoor moot dus nog meer ervaring met het systeem worden
opgedaan.

De eerste ervaringen zijn tijdens de testfase opgedaan. Tijdens het testen zijn eigenlijk al
geen echte ontwerpfouten gevonden. WeI programmeerfouten zoals bijv. verkeerde array
declaraties en dergelijke.

Nadat het systeem nu ongeveer twee maanden in gebruik is. zijn geen fouten opgetteden
en is het systeem correct gebleken.

Met betrekking tot de onderhoudbaarheid van het systeem za.l gewacht moeten worden
totdat (liefst iemand anders dan de auteur van dit verslag). het systeem aanpast aan nieuwe
eisen. Dit is een kwestie van tijd. Dit neemt niet weg dat er toch al ervaring is opgedaan
met het aan nieuwe eisen aanpassen van het systeem. Zo is het systeem bijv. uitgebreid
met een teach-in optie4

• Deze uitbreiding is vlekkeloos verlopen.

5.5.2 Gebreken van het RBS

Een gemis van het RBS is het ontbreken van een wereldmodeL Hiermee wordt een
centrale database bedoold waarin kennis van de omgeving van de robot (en gegevens over
de robot zeIt) ligt opgeslagen. Op het moment worden deze gegevens vastgelegd in een
file met constanten declaraties. Ret gebruik van een wereldmodel is echter netter. Ben
dergelijk model kan bijv. ook door andere lagen van het RBS worden gebruikt. Hierdoor
hoeft niet in elke laag van het RBS een afzonderlijke copie met dezelfde gegevens worden
bijgehouden. Hierdoor neemt de dataredundantie aft waardoor de dataintegriteit beter
wordt beschermd.

Een ander belangrijk punt is de veiligheid van het systeem. Weliswaar is er reeds enige
aandacht besteedt aan veiligheidaspecten binnen het RBS (bijv. door het checken van set
points voordat ze naar de regelaars worden gestuurd). doch dit is niets meer dan een ad
hoc actie. Er is namelijk nog geen duidelijk veiligheidsconcept uitgewerkt waarop lean
worden gebouwd. De ontwikkeling van een dergelijk veiligheidsconcept zal geen eenvou
dige aangelegenheid zijn.

4Deze optie is pas later aan het systeem toegevoogd. De optie is echter al in de
documentatie geheel verwerkt alsof deze optie van meet af aan gewenst was. In werke
lijkheid zijn nadat het systeem reeds gerealiseerd was. de fase 2 tim 5 voor de teach-in
optie nogmaals doorlopen.
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6

Konklusies en aanbevelingen

6.1 KONKLUSIES

6.1.1 T.a.v. software-engineering

Tijdens de ontwikkeling van het RBS is gebleken dat het ontwikkelttaject beheersbaar is.
Bet methodisch analyseren en ontwerpen is voor de realisatie van het RBS vruchtbaar
gebleken. Dit blijkt o.a. uit het feit dat het systeem correct en onderhoudbaar is. Boven
dien is het systeem binnen de geplande tijd gerealiseerd.

Yourdon is geschikt voor de ontwikkeling van real-time en parallelle systemen. Dit blijkt
reeds uit een beschouwing van de gebruikte methodiek (H3), als uit het feit dat het
ontwikkelde RBS in hoge mate een real-time en parallel systeem is.

Doordat de documentatie reeds tijdens de ontwikkeling van het systeem ontstaat, is het
mogelijk om 'niet ontwikkelaars' in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het
systeem te betrekken.

Bet is gebleken dat t.a.v. de timing van parallelle processen er behoofte bestaat aan een
simulator. De parallelle processen worden snel te ingewikkeld om nog te kunnen overzien
wat er precies gebeurt.

Bet gebruik van een volwaardig CASE-tool is noodzakelijk. Zonder een dergelijke tool
komt de ontwikkelaar in een situatie terecht waarin hij/zij veel werk moot verrichten dat
uitermate saai is en waarvoor een hoge mate van accuratesse aan de dag moot worden
gelegd. Dit is een hoogst frustrerende situatie.
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6.1.2 T.a.v. het rbs

Ret gerealiseerde systeem voldoet aan aIle gestelde eisen, behalve eis 16 (par. 2.5.2).

Ret RBS is goed gedocumenteerd.

Ret gerealiseerde systeem is blijkens de tests en de eerste ervaringen correct.

Ret gestructureerd ontwerpen en de documentatie vervullen twee essentiele voorwaarden
voor de onderhoudbaarheid van het systeem. In hoeverre het RBS daadwerkelijk onder
houdbaar is zal de tijd moeten leren.

6.2 AANBEVELINGEN

6.2.1 T.a.v. software-engineering

Functioneel of object georienteerd ?

Op het moment is redelijk wat ervaring opgedaan met het methodisch ontwikkelen van
softwaresystemen. Hierbij is gebruik gemaakt van SQS (projectrnanagement) en Yourdon
(analyseren en ontwerpen). Oe weg die hiermee is ingeslagen heeft tot goede resultaten
geleid.

Voor het gebruik van Yourdon gaat dit echter niet helemaal op. Zoals reeds is gesteld is
Yourdon een functioneel georienteerde methode. Op zich is dat prima, immers tal van
problemen zijn gebaat bij een dergelijke aanpak. Voor het gerealiseerde RBS is deze
aanpak bijzonder geschikt gebleken. Oit komt waarschijnlijk omdat de real-time kernel van
het RBS (ingewikkeldste onderdeel van het RBS) in hoge mate een functioneel systeem is.

Echter men kan zich ook een systeem voorstellen waarln een aantal conceptueel verschil
lende problemen moeten worden opgelost. Een functioneel georienteerde methode zal bij
een dergelijk systeem te kort schieten, omdat zij op het hoogste niveau (context diagram)
het systeem opvat als cen (groot) proces. Wat gewenst is, is een methode die de conceptu
eel verschillende delen van het systeem kan onderscheiden.

Oit is wat met een object georienteerde methode mogelijk wordt gemaakt. £en dergelijke
methode deelt een systeem in op basis van de objecten die bij een systeem onderscheiden
kunnen worden. Bij een object kan aan een fysisch ding worden gedacht of aan iets dat
conceptueel als een object wordt onderkend. Binnen een object zal een functioneel
georienteerde methode vaak weer op z'n plaats zijn.

Object georienteerde methoden staan tegenwoordig sterk in de belangstelling en worden
afgespiegeld als de oplossing voor veel software problemen. Waarschijnlijk is het nog te
vroeg om een uitspraak te kunnen doen over de beloftes die wat dat betreft gedaan
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worden. De object georienteerde benadering is echter weI bijzonder interessant en
veelbelovend. Het dient dan ook aanbevolen te worden om deze methode te bestuderens.
Uit het voorafgaande zal overigens duidelijk zijn geworden dat dit niet betekent dat aile
kennis m.b.t. de functioneel georienteerde methoden over boord moet worden gegooid.
Beide methoden vullen elkaar aan. Overigens is Yourdon inmiddels ook hard bezig met
het publiceren van OOA & OOD methoden.

Een overstap naar OOA & OOD (hetgeen dus niet de uitbanning van de functionele
aspecten betekent) zal verder geen wezenlijke verandering teweeg brengen in het ontwik
keltraject. SQS kan gewoon verder worden gehanteerd. AIleen de invulling van de fasen 3
en 4 wordt anders. Oak de noodzaak voor het gebruik van een CASE-tool blijft gewoon
aanwezig. Uiteraard zal deze tool dan weI de benodigde object georienteerde features
moeten bezitten.

Case-tool

Het gebruik van een case-tool is noodzaak. Zander een dergelijke tool is gestructureerd
werken een zware opgave. Het dient dan ook aan te bevelen om een volwaardig case-tool
aan te schaffen.

Simulatietool

Tijdens de specificatiefase bleek dat het ingewikkeld is om het verloop van paraIleIle
processen als functie van de tijd te analyseren. Een simulator die in staat is om, als functie
van de tijd, de activiteiten van een groep processen die interacties met elkaar onderhouden,
te simuleren, zou handig zijn. Wat de mogelijkheden op dit gebied zijn is mij niet bekend.

Testfase

Een laatste punt m.b.t. de software engineering betreft de invulling van fase 6 uit SQS. Dit
is de testfase.

Er is tegenwoordig veel onderzoek naar het testen van software verricht. Hieruit zijn reeds
een aantal (bruikbare ?) testmethoden te voorschijn gekomen. £en inventarisatie van derge
lijke methoden zou zinvol kunnen zijn. Het testen van een systeem is een belangrijke stap
uit het ontwikkeltraject. Deze mag best (structureel) meer aandacht krijgen.

5Voor een eerste verkenning van OOA & OOD zijn [Coad] en [Meyer] aan te
bevelen.
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6.2.2 T.a.v. het rbs

Verder ontwikkelen van het besturingssysteem

Op dit moment zijn de onderste twee lagen van het RBS gerealiseerd. De invulling van
deze twee lagen is in een ver gevorderd stadium en de resultaten zijn bevredigend. Het ligt
dus voor de hand om verder te gaan met de ontwikkeling van de volgende lagen.

Wat betreft deze volgende lagen is reeds de nodige ervaring opgedaan. Zo is/wordt er
uitgebreid geexperimenteerd met een implementatie van SRL en is er geexperimenteerd
met een visionsysteem. In feite is deze situatie vergelijkbaar met de situatie zoals die
bestond voor de ontwikkeling van de onderste twee lagen. Toen was ook ervaring opge
daan met een systeem dat functioneel gezien reeds een implementatie was van het
gewenste systeem (het prototype). Na de gestructureerde ontwikkeling van de onderste
twee lagen, waarbij nuttig gebruik is gemaakt van de ervaringen die met het prototype is
opgedaan, is een systeem gerealiseerd dat correct functioneert, goed is gedocumenteerd en
dat onderhoudbaar is. Ook de interface waarop voort moet worden gehouwd is duidelijk
gedefinieerd.

Het ligt voor de hand om op deze manier verder te gaan. Dit betekent dat de lagen hoven
de tweede laag verder moeten worden uitgewerkt. Uiteraard kan ook hier weer nuttig
gebruik worden gemaakt van de ervaring die zijn opgedaan met SRL en het visionsysteem.

De lagen 1 en 2 verschillen functioneel gezien aanzienlijk met de hoger gelegen lagen. Bij
de lagen 1 en 2 was het relatief eenvoudig vast te stellen hoe het systeem er globaal uit
zou moeten gaan zien. Omdat in de hoger gelegen lagen de meer 'intelligentere' aeties
plaatsvinden, is het minder eenvoudig vast te stellen wat de functie van de hoger gelegen
lagen moet worden. Dit zal echter weI moeten gebeuren, anders blijft het onduidelijk hoe
de volgende lagen van het RBS er uit moeten zien, met aile vervelende gevolgen van dien.

Wanneer het RBS met een volgende laag wordt uitgebreid, is het aan te bevelen om deze
uitbreiding weer gestructureerd te laten verlopen. Immers het is gebleken dat een gestruc
tureerde aanpak een aantal belangrijke voordelen heeft. Het grootste voordeel is wellicht
dat een aantal belangrijke voorwaarden worden vervuld die moeten leiden tot een
onderhoudbaar systeem (gestructureerd ontwerpen en de documentatie). Bovendien wordt
het ontwikkeltraject beheersbaar gemaakt en neemt de betrouwbaarheid van het systeem
toe. Voor complexe systemen is een dergelijke aanpak praktische noodzaak geworden.

Veiligheid

Er ligt nog een heel groot terrein op het gebied van de veiligheid braak. Bij de realisatie is
er weliswaar gedacht aan maatregelen ten behoeve van de veiligheid van het RBS, doch de
genomen maatregelen zijn niet meer dan ad-hoc acties geweest. Het ontbreekt nog aan een
duidelijk veiligheidsconcept.

Het realiseren van een veilig functionerend systeem is beslist geen eenvoudige aangelegen-
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heid. Er zuBen dan een groot aantal zaken aan bod moeten komen zoals beveiliging van de
robot, beveiliging van de robotomgeving, het detecteren en verhelpen van zowel software
fouten als hardwarefouten, enz. Ben degelijke aanpak van dit probleem zal de nodige
inspanningen vereisen.

Onderboud

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het RBS in z'n huidige vorm ook zal
moeten worden onderhouden. Wanneer wordt besloten om het systeem aan te passen aan
nieuwe wensen, zuBen aile fase uit SQS weer moeten worden doorlopen. Dit betekent o.a.
dat de documentatie (met name het conceptueel en implementatie model) ge-update moet
worden. Wanneer nieuwe veranderingen niet strllctureel worden uitgevoerd, bestaat het
gevaar dat het systeem langzaam maar zeker verandert in een niet onderhoudbaar systeem.
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o TOELICBTrNG OP DIT DOCUMENT

In dit document worden de doelstellingen van het te ontwikkelen
RobotBesturingsSysteem (RBS) geformuleerd en wordt een beschrijving
van de omgeving van het RBS gegeven. Deze omschrijving betreft met
name de relevante eigenschappen van de robot en van de interface
welke zich tussen de robot en het RBS bevindt.

1 DOELSTELLrNG

Bij het RBS staat een hierarchisch systeem zoals in fig. 1 is
weergegeven voor ogene Zoals uit de figuur blijkt is een dergelijk
systeem uit een aantal lagen opgebouwd. De lagen worden door een
interface van elkaar gescheiden.

In de onderste laag bevindt zich het regelsysteem. Dit systeem zorgt
ervoor dat de links naar de gewenste posities worden gemanoeuvreerd.
De volgende laag voert een coordinatentransformatie uit. Op deze
manier kan in het regelsysteem van robotcoordinaten gebruikt worden
gemaakt en in een applicatie van wereldcoordinaten (bijv. cartesi
sche). In de hoger gelegen lagen vinden de meer ' intelligente'
acties plaats. Hierbij kan bijv. gedacht worden aan een applicatie
die de robot bestuurt op grond van informatie die afkomstig is uit
een visionsysteem. Of aan een laag waarin SRL corranando's worden
gelnterpreteerd. Een applicatie kan dan met behulp van SRL corranan
do's de robot besturen.

Het RBS is dus uit een aantal lagen opgebouwd, welke door interfaces
van elkaar worden gescheiden. De lagen kunnen aIleen via deze
interfaces met elkaar corranuniceren. Een applicatie kan dus niet
zonder meer meteen met de onderste laag corranuniceren. Een opdracht
in de vorm van een aantal SRL commando's zal bijv. door de ' SRL
interpreter' worden omgezet in een stroom posities (wereld coordina
ten). Deze stroom zal vervolgens door de coordinaattransformator in
een stroom van posities in robotcoordinaten worden omgezet. De
onderste laag zal tenslotte de robot de gewenste beweging laten
uitvoeren.

De gelaagde opbouw van het RBS heeft een duidelijk voordeel. Door de
indeling in lagen wordt een complex systeem gesplitst in een aantal
minder complexe deelsystemen. Hierdoor wordt de ontwikkeling en het
onderhoud van een complex systeem een stuk eenvoudiger. Cruciaal bij
een dergelijke aanpak is een goede definitie van de interface tussen
de systemen. Anders bestaat het gevaar dat het totaaalsysteem niet
correct zal functioneren.

Omdat het in mijn afstudeerperiode niet mogelijk is een compleet RBS
te ontwikkelen, worden aIleen de onderste twee lagen van het RBS
gerealiseerd. In het vervolg wordt daarom met de term RBS aIleen de
onderste laag uit fig. 1 bedoeld. Uiteraard betekent dit niet dat
het RBS beperkt moet blijven tot deze onderste lagen. De volgende
lagen kunnen in een later stadium worden ontwikkeld.

Om binnen het bovengeschetste kader de ontwikkeling van het (voorlo
pig) RBS een richting te geven, zijn nog de volgende doelstellingen
geformuleerd:
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Het RBS is in staat 8 assen van een robot te regelen.
Het RBS ondersteunt verschillende soorten regelaars.
Het RBS is inherent veilig.
Het RBS moet systeemparameters on-line opslaan in het kader
van onderzoek naar regelaars.

bestunng

'Intelligentie'
I

Coordinaat-

I

I Coordinaat-
Ii transfarmatie transformatie

Filteren I Servo-..

Sensoren
I

1-..---------1 Mataren

rig. 1 Opbouw robotbesturingssysteem

2 ARCBITECTOUR VAN DE ROBOT

Er volgt nu een beschrijving van de robot waarvoor het RBS wordt
ontwikkeld. De robot betreft de Irb-6, van de fabrikant ASEA en
bezit 5 vrijheidsgraden (5 links), zie ook fig 2.

positioneren het Tool Center Point (TCP) in het
robot. As 4 en 5 geven het TCP 2 graden van

orientatie. Alle assen zijn van het rotatie type.

Alle links worden aangedreven d .m. v. een permanentmagneet gelijk
stroommotor. Op de motoras zit ook een tachogenerator en een resol
ver.
De eerste 3 assen
werkgebied van de
vrijheid m.b.t. de

ASposities van boven- en onderarm (as 2 en 3) zijn zodanig afhanke
lijk van elkaar, dat bij verandering van de onderarm, de orientatie
van de bovenarm niet verandert. Eenzelfde verhaal geldt voor link 3
en 4. Dus wanneer de positie van link 3 verandert, heeft dit geen
invloed op de orientatie van link 4.
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-4----------- Pe4eeta1

l'1g. 2 De Irb-6

2.1 Technische qeqevens

- Motor:

Fabrikant
Type
Vermogen
Nomina1e stroom
Maxima1e stroom
Nomina1e spanning
Nomina1e sne1heid
Maxima1e toerenta1

CEM
F9M4H
168 W
8 A
56 A
35 V
3000 omw/min
8000 omw/min

Opmerking: T . g . v. systeembeperkingen ge1dt een maximaa1 toerenta1
van 6000 omw/min.

- assen:

As 1 (Phi-as):

Werkgebied
Maximum sne1heid
Overbrenging
Overbrengverhouding

340 C
95 Cis
harmonic drive
1:158
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As 2 (Theta-as):

Werkgebied
Max~um snelheid
Overbrenging
Overbrengverhouding

As 3 (Alpha-as):

Werkgebied
Max~um snelheid
Overbrenging
Overbrengverhouding

As 4 (t-as):

Werkgebied
Max~um snelheid
Overbrenging
Overbrengverhouding

As 5 (v-as):

Werkgebied
Maximum snelheid
Overbrenging
Overbrengverhouding

afhankelijk van hoek link 3 (zie fig. 3)

Spindel
niet constant [Van Wijck]

afhankelijk van hoek link 2 (zie fig. 3)

Spindel
niet constant [Van Wijck]

+90, -90 C

Harmonic drive
1:158

360 C

Harmonic drive
1:158

Opmerking : In de vakgroep ER is onderzoek gedaan naar het dynamisch
gedrag van de robot, zie [Werters], [Kruk].

•

rig. 3 Het werkgebied van de ASEA Irb-6
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2.2 Resol.vers

De resolvers geven twee spanningen af, waarmee de hoekverdraaiing
van de motoras wordt vastgelegd. De resolver maakt gebruik van een
2400 Hz, sinusvormig referentiesignaal.

2.3 Referentieschakel.aars

As 2 en 3 bezitten referentieschakelaars waarmee de eindposities
worden vastgelegd. Voor as 1 is een dergelijke referentieschakelaar
zelf aangebracht.

2.4 Eindschakel.aars

3 TECHNISCBE INFRASTROCTUUR

Ret besturingssysteem moet draaien op een systeem dat gebaseerd is
op de VME-bus (zie fig. 4). Op deze bus kunnen een aantal kaarten
worden geplaatst, welke via de bus met elkaar kunnen communiceren.
Op deze manier kan een multi-processor systeem worden gerealiseerd.
Het handelt hier om een processorsysteem, gebaseerd op de 68000
familie van Motorola.

r

I J

I
I

DATA DATA DATA
I
I COYUUNICATIONI PROCESSING STORAGE

IDEVICE DEVICE DEVICE

; ; ;
LOGIC LOGIC LOGIC

DEFINED BY DEFINED BY DEFINED BY
THE VWEbu. THE VllEbUi THE VllEbUi

A ~, I I Ill.

VMEbus SIGNAL LINES
, ....
r~g. 4 VME-systeem

3.1 Hardware

VME-systeem, bestaande uit o.a. :

Philips voeding en backplane
Single board computer PME 68-14 (Plessey)
2 general purpose processor boards PME 68-25 met copro
cessor (Plessey)
Analog output board MPV954 met 8 DAC's (Burr & Brown).
IBM-PC/AT VME-adaptor Model 403 (Bit3)
Resolverkaarten (zelfbouw)
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Vermogensversterkers (zelfbouw)

PC-AT 386, 25 Mhz (Cirp).

3.1.1 Configuratie VME-ayateem

De configuratie van het gebruikte VME-systeem is in fig. 5 weergege
ven. De masterkaart bevindt zich in slot I van het VME-systeem. Deze
kaart is o.a. met de bus-arbritage belast.
De interne bus van deze kaart is naar buiten gevoerd in de vorm van
de P2-bus. Op deze bus zijn de resolverkaarten aangesloten. Deze
configuratie maakt het mogelijk dat de masterkaart de resolverkaar
ten direct kan adresseren en zo eenvoudig de resolverstanden kan
uitlezen.

In de slots 2, 3, ... zijn de zogenaamde rekenkaarten gesitueerd.
Deze kaarten worden met de naam rekenkaart aangeduid, omdat ze met
een coprocessor zijn uitgerust. Dit maakt deze kaarten uitermate
geschikt voor zwaar rekenwerk. Op deze kaarten worden de regelalgo
ritmen ge~plementeerd.

Vervolgens treffen in het systeem nog een DAC-kaart en een interfa
cekaart aan. De DAC-kaart bevat 8 DA-omzetters en wordt gebruikt om
de versterkers aan te sturen. De interfacekaart is verbonden met een
speciale insteekkaart in de AT-PC. Op deze manier wordt de PC aan
het VME-systeem gekoppeld.

terminal

terminal

PC

r.solytrkaart 2

r.solYtrkaart 3

r.solytrkaart 1

~PV 954
DAC-kaart

811-3

P~E-6814
masf.rkaart

II-~ PME-6825
ng.lkaart

r1q. 5 De configuratie van het VME-systeem.
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3.2 Software

MICROTEC cross-compiler C. Software ontwikkelen op een P. C.,
Code genereren voor de 68000 familie.
Turbo-C.

3.3 Interfaces tussen VME-systeem en robot

3.3.1 Eindversterkers

Ret VME-systeem manipuleert de robot via eindversterkers. De ver
sterkers worden vanuit de DAC-kaart in het VME rack aangestuurd.
Deze versterkers sturen op hun beurt de motoren van de robot aan.
Omdat de eindversterkers niet in staat zijn de motoren op hun
nominale spanning te bedrijven, worden er twee eindversterkers per
motor gebruikt (zie fig. 6).

- 15' 1/

v·l

rig. 6 Eindversterkers voor de motoren

Specificatie eindversterkers:

Versterkingsfactor
Voedingsspanning
Maximale stroom

2
-24 V, +24 V
30 A

Twee eindversterkers in brugschakeling kunnen dus een maximale
spanning leveren van 48 V.

Opmerking : Aangezien de motoren een maximale stroom van 56 A
aankunnen, bestaat het gevaar dat de eindversterkers
worden beschadigd door een te grote stroom. Immers
de maximale stroom die de versterkers kunnen leveren
is (slechts) 30 A !

Voor meer informatie omtrent de eindversterkers wordt verwezen naar
[Blerck] .

9



3.3.2 aeaolverkaarten

De resolverkaarten zetten de signalen afkomstig van de resolvers om
in een 24 bits woord. De 4 meest significante bits hiervan hebben
geen betekenis. De volgende 8 bits geven het aantal gehele omwente
lingen van de motoras aan. De 12 minst significante bits geven de
motoraspositie aan binnen een omwenteling.

Wanneer van een harmonic drive met een overzet verhouding van 1:158
gebruik wordt gemaakt, zijn de 8 bits (256) voor het tellen van het
aantal gehele omwentelingen voldoende om een eenduidige uitlezing
mogelijk te maken van de linkpositie (zie fig. 7). Immers omdat meer
dan 158 omwentelingen van de motoras kunnen worden geteld, kan ook
minstens een omwenteling van de robotarrn worden vastgelegd. Orndat de
robotarm maar een omwenteling kan maken (of zelfs maar een deel van
1 omwenteling) is de uitlezing eenduidig.

!
Resolver

t
Motor

motoras

j 158:1

\
Harmonic drive

~
robotarm

rig. 7 Robotarm met harmonic drive
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o TOELICHT:ING OP DIT DOCUMENT

In dit document worden de eisen geformuleerd die aan het RobotBestu
ringsSysteem (RBS) worden gesteld.

1 rNVENTARISATIE VAN DE FONCTIONELE EISEN:

Het RBS is in staat B assen te regelen.
Het RBS kan de robot regelen door het T. C. P . opgegeven set
points te laten volgen.
RBS stuurt het TCP van het ene setpoint naar de andere, door
m. b. v . lineaire interpolatie een aantal t ussenliggende set
points te berekenen. Het aantal tussenliggende setpoints is
instelbaar.
RBS kan (real-time) on-line posities of setpoints verwerken.
Voor dergelijk datatransport tussen een applicatie en het RBS
is een duidelijke interface gedefinieerd.
RBS ondersteunt meerdere soorten regelaars. Bijv. d.m.v.
verschillende software modules.

Het RBS stelt de positie van aIle links ter beschikking voor
een applicaties.
Het RBS moet on-line data (bijv. regelparameters) naar een
P.C. kunnen sturen zodat (bijv.) het regelproces geanalyseerd
kan worden.
Het RBS kent een 'teach in' mode waarin de bewegingen van de
links worden gesampled terwijl het regelsysteem niet actief
is.

Belangrijke parameters van het RBS z~Jn instelbaar. Bijv. de
samplefrequentie, het aantal interpolaties tussen twee opeen
volgende setpoints, het aantal assen die moeten worden gere
geld, het werkgebied, de maximale snelheid, enz.

2 rNVENTARISATIE VAN DE KWALITEITSEISEN:

Het RBS functioneert correct.
Het RBS functioneert robuust. Dat wil zeggen dat bij het
optreden van een fout het RBS eerst zal proberen de fout zelf
op te lossen of op te vangen. Pas in laatste instantie wordt
het systeem stil gelegd.
Er wordt naar een cyclustijd van ongeveer 1 ms (met 8 assen in
bedrijf) gestreefd.
De duur van de (daadwerkelijke) cyclustijd moet exact overeen
komen met de waarde die voor deze tijd is ingesteld.
Het RBS beschermt de robot tegen het volgen van setpoints
welke schade aan de robot zouden berokkenen.
RBS controleert het systeem op foutief functioneren en scha
kelt het systeem, indien nodig, op een veilige wijze af.
Het RBS voert bij het in bedrijf nemen van het systeem een
test uit. Hierbij worden aIle communicatie verbindingen getest
en aIle links van de robot. Eventueel ook een performance
test. Het RBS kan deze test afsluiten met een rapportage en/of
diagnose.
Het RBS userinterface is ergonomisch verantwoord.
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Het RBS moet goed onderhoudbaar z1Jn. Dat wil zeggen dat het
systeem eenvoudig aan nieuwe wensen moet kunnen worden aange
past.

3 INVENTARISATIE VAN DE ONTWIlOa:LEISEN

Documentatie:

produkt en projectdokument volgens SQS.
gebruikershandleiding

Specificatietaal

Yourdon

Implementatietaal

Yourdon

Ontwikkelmethode :

Er wordt geprobeerd de fasen uit SQS sequentieel te doorlopen.
Dit om onnodige iteraties te voorkomen, welke erg tijdrovend
kunnen zijn. Dit neemt uiteraard niet weg dat een iteratieslag
soms niet te vermijden is. Echter omdat er reeds ervaring met
een prototype is opgedaan, moet het aantal iteratieslagen tot
een minimum beperkt kunnen blijven.

Ontwikkelomgeving :

Er wordt gebruikgemaakt van een eenvoudig CASE-tool (easycase)
om de benodigde diagrammen (volgens Yourdon) makkelijk te
kunnen tekenen. Voor het produceren van de documenten is
gebruikt gemaakt van de tekstverwerker wordperfect 5.1

Speciale gereedschappen

Geen.

4 BMT,saARBEIDSANALYSE:

Er is reeds een prototype dat globaal aan deze eisen voldoet.
Hieruit blijkt dat het gestelde haalbaar moet zijn.
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o TOELICBTrNG OP DIT DOCUMENT

In dit document wordt er vanuit gegaan dat de lezer bekend is
met de software ontwikkelmethodiek volgens Yourdon.

In dit document wordt het conceptueel model beschreven. Dit model
bestaat uit DataFlowDiagrammen (DFD's), State-Transition-Diagrammen
(STD's) en een datadictionary. De diagrammen en de dictionary maken
deel uit van een analyse. Het is de bedoeling dat de analyse vol
doende inzicht verschaft in de problematiek om een gedegen ontwerp
te kunnen maken.
Omdat de dictionary een centrale rol speelt bij zowel de specifica
ties als bij het ontwerp, is de dictionary apart uitgevoerd.

Het conceptueel model van het te ontwikkelen RBS (RobotBesturings
Systeem) zal stap voor stap met behulp van de Yourdon symboliek
worden toegelicht. Er wordt begonnen met de behandeling van het
context diagram, welk gaandeweg verder wordt uitgesplitst in indivi
duele processen. Van deze processen zal, met een korte toelichting,
steeds de pseudocode worden gegeven. Bij de behandeling van ' con
trol' -processen zal gebruik worden gemaakt van STD's om het gedrag
van de software toe te lichten.

1 HARDWARE AFBANDLIJltBEID

Zoals bekent, is het de bedoeling om ti jdens de specificatiefase,
door middel van een analyse van het probleem, tot een bruikbaar
conceptueel model te komen. Bij dit proces is het zinvol om imple
mentatie details m.b.t. de hardware nog niet te beschouwen, zodat
aIle aandacht op de analyse kan worden gericht. De hardware details
komen dan in de volgende fase, het ontwerpen, aan bod.

Echter deze aanpak is bij de ontwikkeling van het RBS niet afdoende
gebleken.
Dit komt omdat de RBS software aIleen aan de gestelde eisen kan
voldoen bij gebruik van een multi-processorsysteem. Dit multi
processorsysteem staat ons ter beschikking in de gedaante van een
VME-systeem waarin een aantal single board computers (SBC's) zijn
gelnstalleerd. Met behulp van dit systeem kunnen verschillende taken
van de RBS-software parallel worden uitgevoerd.

Vanwege het gebruik van een multi-processorsysteem moet de software
over een aantal processoren worden gedistribueerd. Hierdoor komt de
software er wezenlijk anders uit te zien dan bij gebruik van een
systeem met slechts een processor. Er moet bijv. antwoord komen op
de volgende vragen. Moet de besturing van de software centraal of
gedistribueerd plaatsvinden? Hoe wordt de gemeenschappelijk databus
zo efficient mogelijk gebruikt? Hoe moeten de taken verdeeld worden
over de beschikbare processoren? Al deze vragen moeten hebben in
hoge mate invloed op de configuratie van de processen waaruit de
software wordt opgebouwd. Daarom is het zinvol gebleken om met de
hardware invloed reeds tijdens de ontwikkeling van het conceptueel
model rekening te houden.
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1.1 GEBROIItTE HARDWARE

Naar aanleiding van het betoog onder 1.0 zal een korte beschrijving
worden gegeven van de te gebruiken hardware. Zoals reeds is verteld
betreft het een VME-systeem. In dit systeem kunnen naar believen
single board computers worden geprikt. In principe kan het systeem
van een groot aantal (> 10) processoren gebruik maken. Echter om het
systeem betaalbaar te houden, wordt gestreefd naar een basiscon
figuratie waarin de real-time kernel 3 processoren is toebedeeld.
Dit is voldoende om een robot met 5 assen te besturen.

Van deze processoren zijn er twee welke zeer krachtig zijn (68020
met coprocessor) de derde processor betreft een 68010 (zonder
coprocessor). Deze is een ordegrootte minder krachtig dan de 68020.

Omdat de SBC's in het VME-systeem
kleuren beeldscherm en ook geen harde
10 gebruik gemaakt van een PC-AT 386.
gekoppeld.

2 CONTEXT DIAGRAM

niet z~Jn uitgerust met een
schijf bezitten, wordt voor de
Deze PC is aan de VME-databus

Uit het context diagram (zie fig. 1) blijkt dat aan de RES-software
een 5-tal ' eindstations' zijn gekoppeld. Helemaal onderaan bevindt
zich de status & protection card. Deze kaart is in de huidige con
figuratie niet aanwezig. De functie van deze kaart zou o.a. bestaan
uit het bewaken van de robotomgeving. De kaart kan dan als er een
gevaarlijke situatie wordt gesignaleerd ingrijpen1

• De status & pro
tectioncard komt in de rest van dit document niet meer ter sprake .

• pplicati

resolver_?ms setpoints
user

rig. 1 Het contextdiagram.

lHet idee van deze kaart wordt beschreven door F.P.A.M.
Schmiermann. Zie afstudeer verslag: 'Besturing van de robot oscar
6, uitgaande van de bestaande hardware' .
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Vervolgens treffen we de DAC en de resolver aan. De DAC (Digital to
Analog Convertor) wordt gebruikt om de digitale stuurcodes die het
RBS genereert om te zetten in een analoge spanningen. Deze spannin
gen wordt via versterkers aan de motoren van de robotlinks toege
voerd.

De term resolver slaat op de resolverkaarten. Dit zijn de positie
opnemers van de robotassen. Deze opnemers leveren een digitale code
aan het RBS, welke een representatie is van de hoekverdraaiing van
een as.

Het eindstation 'user' slaat uiteraard op de gebruiker van het RBS.
Dit is de man/vrouw die het RBS bedient.

maakt gebruik van de diensten van het RBS.
het RBS sturen welke het RBS verwerkt. Het

de robot links deze setpoint zullen gaan

De applicatie tenslotte
Hij zal setpoints naar
gevolg hiervan is dat
volgen.
Het RBS zal de applicatie op de hoogte
gevolgde baan door de resolverstanden aan
te stellen.

stellen van de werkeli jk
de applicatie beschikbaar

In de rest van dit document zal dit context diagram verder worden
opgesplitst in kleinere deelprocessen.

2 . 1 GEDRAG US IN GROVE LIJN

In fig. 2 is het DFD te zien welke op het hoogste niveau laat zien
hoe het RBS is geconfigureerd. Centraal in dit figuur is het
controlproces 'RBS'. Dit proces legt het gedrag van het RBS in grove
lijn vast. Zoals uit de fig. blijkt, kan 'RBS' bepaalde processen
activeren. Zo zal door het aanroepen van ' link_initialisatie' de
robotlinks in de uitgangspositie worden gemanoeuvreerd. Het systeem
wordt in de regelmode gebracht door het proces 'init regelmode' aan
te roepen. ' Init regelmode' voert eerst een initialisatie uit en
draagt vervolgens- de besturing over aan het proces ' regelen'. Het
proces 'regelen' zet de real-time kernel van het RBS in werking.

Het overdragen gebeurt door een timer actief te maken. Deze timer
activeert met vaste tussenpozen het proces ' regelen'. De duur van
deze tussenpozen bepalen de sample frequentie van het regelsysteem.

Wanneer een proces is uitgevoerd wordt de besturing altijd weer
overgedragen aan 'RBS'. Het hele systeem 'hangt' dus aan dit proces.

Het gedrag dat in 'RBS' ligt vastgebakken, is in het STD uit fig. 3
zichtbaar. Uit dit diagram blijkt o.a. dat het systeem, voordat het
in de regelmode wordt gebracht, een link initialisatie moet uitvoe
reno Deze twee acties volgen elkaar direct op om te voorkomen dat de
initiele positie kan weglopen.
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RBS
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I
\
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user

resolver
OAt

rig. 2 RBS in grove lijn.

Pseudocode'RBS':

Procedure RBS:
begin

hardware initialisatie:
link initialisatie:
test system:
do while (RBS=TRUE)
begin

userinterface:
case mode of
begin

mode l:init regelmode I:
mode 2:init-regelmode-2:
mode 3:init=regelmode=3:

mode 10: teach_in:
end:

end:
afsluiting_systeem:
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/* handeling, etc. */

/* breng systeem in regelmode */

end;
end;

init regelmode x=
begin -

link initialisatie;
bepaald communicatiealgoritme initialisatie;
timer interupt on; -
do while (regelen=TRUE)
begin

specifieke_actie's:

end;
timer interrupt off;

end; - -

link
Inltlali-

teach in

testen

link
Inltlali-

test_request

start pro
9r ...

bardware
Inltlali-

rig. 3 State transition diagram van het RBS.
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Opmerking:

Robot besturingssysteem kent in hoofdlijnen twee mode's. Een
mode waarin wordt geregeld en een mode waarin niet wordt
geregeld. Het regelen geschiedt op basis van een timerinter
rupt die de procedure interpolatie en invoer-posities aan
roept. Deze procedure verzendt de noodzakelijke data naar de
rekenkaarten, waarop de regelaars (autonoom) reageren. Het
systeem regelt dus als de timerinterrupt actief is. Schakelen
tussen de twee mode's geschiedt dan door het starten of stop
pen van de timerinterrupt.

In het nu volgende deel worden de processen uit het contextdiagram
verder uitgesplitst. Begonnen wordt met het ingewikkeldste proces,
namelijk de real-time kernel.

2.2 DE REAL-TIME KERNEL

Het DFD van de real-time kernel is in fig. 4 zichtbaar. Deze kernel
maakt gebruik van 3 processoren uit het VME-rack en de PC. De PC
wordt gebruikt voor het on-line data opslaan op de harde schijf.

De kernel uit fig. 4 gaat uit van een robot met 6 assen. Dit wordt
schematisch voorgesteld door de toevoegingen 1 .. 3 en 4 .. 6. Zo
stellen 'regelaar 1 .. 3' de regelaars voor van de eerste 3 assen en
, regelaar 4 .. 6' de regelaars van de laatste 3 assen. In figuur 4
zijn drie controlprocessen te vinden. Dit zijn de processen 'rege
len', , control qd' en ' control q'. Deze processen zijn elk op een
eigen processor gesitueerd. , Regelen' draait op de (tragere) 68010,
de twee andere processen draaien elk op een 68020 processor. Deze
processoren zullen in de rest van dit document resp. processor 1, 2
en 3 worden genoemd.

De processen die door een controlproces geactiveerd worden, z1Jn in
principe op de processor gesitueerd waarop ook het desbetreffende
controlproces is gesitueerd (de processen ' invoer dist resol
vers/setpoints' worden in de loop van het verhaal nog opgesplitst).
Hierdoor ontstaat per processor een compacte eenheid van processen
die onder een controlproces vallen. Om vanuit een andere processor
een dergelijke eenheid te starten, hoeft aIleen maar het desbetref
fende controlproces gestart te worden. De controlflow over de VME
bus wordt hierdoor geminimaliseerd.

zijn

de setpoints en resolverstanden naar de andere
4 , ••. ).
controlprocessen ' control_q'. In de situatie2.

Zoals in par. 2.1 bleek, ligt de besturing van de real-time kernel
in eerste instantie bij 'regelen'. 'Regelen' wordt op de tikken van
een timer om de y ms gestart en activeert telkens de volgende
activiteiten:
1. Lezen en verzenden resolverstanden naar processor 2 (processor

waarop 'control qd' draait).
2. Lezen setpoints-uit setpointbuffer
3. Setpoints controleren ('safety')
4. Verzenden van setpoints naar processor 2.
5. Starten van controlproces 'control_qd'.

heeft de volgende activiteiten onderHet proces ' control_qd'
hoede.
1. Distributie van

processoren (3,
Starten van de
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3.
4.

5.

uit fig. 4 is er maar 1 proces 'control_q'.
Starten van 'interpolator'.
Het starten van een of meerdere regelaars.
er dus drie regelaars gestart (sequentieel
Starten data-uitvoerproces.

In dit
! ) .

geval worden

setpoints

resolver'! s

!'esol ver
bu~~e!' -

reso ve l'ms

resolver

~-,.

DAC

__,,-_ setpcint _

_ --,..-_ buffer

resolnr DAC

rig. 4 De real-time kernel.
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De setpoints en resolverstanden worden vanuit processor 2 over de
resterende processoren gedistribueerd omdat deze veeI sneller is dan
processor 1. Dit komt de regelcyclustijd van het systeem ten goede.
Bovendien wordt hierdoor de bezettingstijd van de bus zo kort
mogelijk gehouden.
Het interpolatieproces interpoleert een aantal setpoints Yms tussen
de setpoints Xms. Na interpolatie geldt een cyclustijd van y ms. Dit
is de cyclustijd van de regelaars. De tijd x ms is de verwerkings
tijd tussen twee setpoints die een applicatie 'ziet'.

Het proces ' control q' voert dezelfde activiteiten uit als ' con
trol qd', behalve het distribueren van de resolverstanden en de set
points. Dit is immers al gebeurd.

De processen 'control q en -qd' hebben infeite het interpoleren van
setpoints en het aanroepen van regelaars als hoofdactiviteit. Verder
zijn beide eenheden in staat om data (on-line) op harde schijf op te
slaan. ' Control qd' heeft als additionele taak de distributie van
setpoints en resolverstanden.

De controlflow tijdens een cyclus begint bij het proces 'regelen'.
Wanneer deze klaar is met z'n activiteiten wordt de controlflow
overgedragen aan 'control qd' (processor 2). De setpoints en resol
verstanden zijn dan reeds bij processor 2 aanbeland. ' Control qd'
zal de setpoints en resolverstanden over de resterende processoren
verspreiden, waarna de controlprocessen 'control q' worden gestart.
Vanaf nu lopen op aIle processoren (behalve op processor 1) identie
ke processen. Control q en control qd doen namelijk met uitzondering
van de distributietaak van 'control qd', hetzelfde. De acties die nu
door aIle kaarten parallel worden uItgevoerd, betreft het interpole
ren van de setpoints, het regelen van de links en het verzenden van
data naar de P.C.

'Control q' neemt overigens nog een bijzondere taak in als 'add-on'
module. -Het is namelijk mogelijk om meerdere processoren aan de
real-time kernel toe te voegen door een extra copie van 'control q'
op een pocessor te draaien. Uiteraard met aIle processen die door
'control_q' worden aangeroepen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om
voor rekenintensieve regelalgoritmen extra processorkracht aan de
kernel te koppelen. Op deze manier is het bijv. mogelijk om per
regelaar een processor te gebruiken. Het is ook mogelijk om de
'control_q' module in het geheel achterwege te laten. De regelaars
draaien dan allemaal op processor 2.

In de situatie van fig. 4 wordt 'control q' gebruikt om regelaar 4
tim 6 in het systeem te hangen (processor-3). 'Control qd' neemt de
regelaars 1 tim 3 voor z'n rekening (processor 2). -

Wanneer de acties van het proces 'regelen' zijn uitgevoerd, zullen
er in het algemeen nog acties vanuit ' control qd' en ' control q'
gaande z~Jn. De tijd die z~J voor de uitvoering van hun taken
hebben, is beperkt tot het tijdstip waarop de timer interrupt een
nieuwe cyclus inluidt met het (opnieuw) starten van 'regelen'.

De controlprocessen worden met de volgende pseudocode gespecifi
ceerd:
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/* activiteiten processor 4 activeren */
/* activiteiten processor 5 activeren */
/* activiteiten processor 6 activeren */

Pseudocode 'contro1_q'

procedure control q
repeat -
begin

repeat until ControIQ=1;
interpolater:
regelaar;
data uitvoer;
ControIQ=O;

end
until false;

Pseudocode 'contro1_qd'

procedure control qd
repeat -

begin
repeat until ControIQD=1;
distributie setpoints;
distributie-resolvers;
ControIQ:=1;
/* controIQ2:-1; */
/* controIQ3:-1; */
/* controIQ4:=1; */
interpolatie;
Regelaar;
data uitvoer;
ControIQD=O;

end
until false;

Pseudocode 'reqe1en'

procedure Regelen;
begin

if (ControlQD OR ControIQ)=1 then fout;
Ie zen resolvers;
ControIQD;=1; /* sein 1ste rekenkaart; */
if timer teller-Aantal interp. then
begin - -

delay uS(); /* fine tuning */
lezen-setpoints;
safety;
for i:=1 to Aantallinks do

*setpoint_array[O,i):=safety_array[i,B);
end;
if timer teller=Aantallnterp. then timer teller:-1

else timer_teller:-timer_teller+1; -
end;

Uit de pseudocode blijkt dat de processen 'control_q en -_qd' beide
ge:i.mplementeerd worden door een (oneindige) Ius. Binnen deze Ius
wordt er telkens gewacht (wachtlus) totdat een ander proces het
proces uit deze wachtlus bevrijdt, waardoor de activiteiten kunnen
worden uitgevoerd. Op deze manier activeert ' regelen' het proces
, control_qd' welke op zijn beurt weer een aantal processen ' con
trol_q' kan activeren.
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De wachtlussen worden gelmplementeerd m.b.v. de variabelen controlQ
en controlQD. Het proces ' regelen' kan door de inhoud van deze
variabelen te checken, constateren of de controlprocessen klaar zijn
met hun activiteiten. Immers als er een 1 in een van deze variabelen
staat, dan is dat proces nog niet klaar. In een dergelijk geval zal
er een error message moeten worden gegenereerd, want de beoogde
cyclustijd wordt niet meer gehaald.

Uit de pseudocode van 'regelen' blijkt dat er om de n (n gelijk aan
het aantal interpolaties) cycli nieuwe setpoints uit het setpoint
buffer worden gelezen. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat
de interpolator slechts om de n cycli nieuwe setpoints nodig heeft.

Nadat de setpoints zijn gelezen, worden ze gecontroleerd door het
proces 'safety'. Na deze controle worden de setpoints naar processor
2 verzonden. Dit verzenden gebeurt m.b.v. het setpoint array[] []. In
dit array liggen de geheugenplaatsen opgeslagen waar processor 2 de
setpoints opslaat.

2.2.1 Levensweg setpoint

In deze paragraaf wordt de weg beschreven die een setpoint aflegt.
Een deel van deze weg is in fig. 5 zichtbaar als zijnde de dataflow
tussen de processen.

De weg start bi j de applicatie. Deze kan niet zonder meer een
setpoint in het setpointbuffer plaatsen. Immers het kan zijn dat het
proces 'lezen-setpoints' (fig. 5) juist bezig is met het lezen van
een setpoint. Er kan dan een conflictsituatie ontstaan. Om het toch
mogelijk te maken dat een applicatie op een veilige wijze setpoints
in het buffer kan plaatsen, is het proces 'interface applicatie' in
het leven geroepen. De applicatie moet, om setpoints- in het buffer
te plaatsen, van dit interfaceproces gebruik maken.

Omdat er een aantal mogelijke manieren zijn waarop een applicatie
setpoints kan leveren, zijn er verschillende koppels 'interface' 
'lezen_setpoints' processen gespecificeerd (zie par. interfaceing
met de applicatie).

Een setpoint dat eenmaal is gelezen, wordt in het safetybuffer
geplaatst. Setpoints die in dit buffer staan, worden door het proces
'safety' gelnspecteerd en zo nodig aangepast. Dit aanpassen betekent
dat de waarde van dat setpoint wordt veranderd. Op deze manier
kunnen setpoints welke overeenkomen met posities die buiten het
werkgebied van een link liggen, indien nodig zo worden aangepast dat
een link nooit buiten de gestelde werkgebiedgrenzen kan komen. Ook
wordt de afstand tussen twee opeenvolgende setpoints (van dezelfde
link) gecontroleerd. Als de afstand een maximum overschrijdt, wordt
de waarde van het nieuwe setpoint zo aangepast dat de maximum waarde
niet meer wordt overschreven. Op deze manier kan de maximale afstand
tussen twee gewenste setpoints worden beperkt (snelheidsbeperking).
Het moge duidelijk zijn dat 'safety' de gewenste baan van een
applicatie kan veranderen.

Tenslotte vergelijkt 'safety' nog de afstand tussen de setpoints en
de corresponderende werkelijke posities (resolverstanden). Wanneer
deze afstand een maximum te boven gaat, is het RBS blijkbaar niet
meer in staat om de links de gewenste baan, die door de setpoints
worden beschreven, te laten volgen. In dit geval zal ' safety' de
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fig. 5 De weg die een setpoint aflegt.

Het lezen van een setpoint en het uitvoeren van het proces 'safety'
wordt door 'regelen' gestuurd. De volgende actie van 'regelen' zal
het overzenden van de setpoints (voor elke link een setpoint) uit
het safety_buffer naar het proces 'distributie_setpoints' zijn. Deze
actie wordt slecht eenmaal in de aantal interp cycli uitgevoerd. In
de resterende cycli maken de regelaars gebruik van de geinterpoleer
de setpoints.

Wanneer we nu kijken naar de pseudocode van regelen, dan valt het op
dat ' regelen' verder geen actie meer onderneemt. Het enige wat er
nog gebeurt is het bijhouden van de variabele aantal interp, waarna
de activiteiten van 'regelen' stoppen, totdat de timer interrupt een
nieuwe cyclus initieert (in de tussen liggende tijd worden hoofdza
kelijk de regelalgoritmen op de 68020 processoren uitgevoerd). Dit
betekent dat de zojuist verwerkte setpoints moeten wachten tot de
volgende cyclus om verder verwerkt te kunnen worden. Wat er in feite
in het voorafgaande is gebeurd, is het ophalen van setpoints in de
cyclus voorafgaand aan de cyclus waarin de interpolators die set
points nodig hebben. Een soort pre-fetch mechanisme dus. Deze pre
fetch wordt uitgevoerd in de tijd die processor 1 overheeft na de
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activiteiten die elke cyclus moeten gebeuren, nl. het lezen van de
resolverstanden.

In fig. 6 is een timingsdiagram te zien waarin de looptijd van de
verschillende processen tegen de tijd is uitgezet. In dit figuur is
duideli jk te zien dat ' lezen setpoints' en ' safety' een periode
eerder worden uitgevoerd. Het delay proces 'fine_tuning' is bedoeld
om de tijd tussen het aanbieden van setpoints en het verwerken van
die setpoints (in de cyclus erna) te minirnaliseren.
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rig. , Timingsdiagram.

We vervolgen de weg van de setpoints weer. Deze resideren inrniddels
op processor 2 en kunnen pas verder worden bewerkt als het proces
, control qd' wordt geactiveerd. Dit zal gebeuren nadat ' regelen'
opnieuw is opgestart en de resolverstanden naar processor 2 zijn
verzonden (zie pseudocode) .

Op processor 2 zijn nu de resolverstanden en de setpoints aanwezig.
, Control qd' begint met het starten van het proces ' distributie' .
Dit proces distribueert de setpoints (en de resolverstanden) vanuit
de 2de processor naar de resterende processoren. Hierdoor wordt de
situatie bereikt dat op aIle processoren de setpoints (en resolver
standen) aanwezig zijn. Vervolgens start 'control qd' aIle control
processen (control q) op de resterende processoiEm. Deze beginnen
met het uitvoeren van de interpolatie, exact datgene waarmee ' con
trol qd' ook mee verder gaat. Het netto effect van deze gang van
zaken is dat vanaf nu aIle activiteiten op de processoren gelijk
lopeno

Deze activiteiten bestaan achtereenvolgens uit het interpoleren van
de setpoints en het starten van de regelaars. Hiermee zijn de
setpoints verwerkt.
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pseudocode 'safety':

procedure safety:
begin

if B=O then D:-l else D:-O:
for i:=1 to n do
begin

if safety_buffer[i,B]>B_grens[i] then
begin

fout_afhandeling():
safety buffer[i,B]:=B grens[i]:

end: - -
if safety buffer [i,B]<O grens[i] then
begin - -

fout_afhandeling():
safety_buffer[i,B]:=O_grens[i]:

end:
test step:=safety buffer [i,B]-safety buffer[i,D]:
if abs(test step»max step[i] then -
begin - -

fout afhandeling():
if test_step>O then safety_buffer [i,B] :=safety_buffer[i,D]

+max step [i] :
else safety_buffer[i,B]:=safety_buffer[i,D]

-max_step [i] :
end:
if abs(huidige-posX[i]-safety_buffer[i,D]) > Max_volg_afwijking

then
begin

fout_afhandeling();
regelen:=false;

end:
end;

end;

pseudocode'distributie_setpoints':

procedure distributie setpoints;
begin -

for kaart:=1 to (Aantal_Kaarten-l) do /* voor kaart 0 is geen
distribu tie meer nodig */

for i:=links for link[kaart,O] to links for link[kaart,l] do
*setpoint=arrayRK[kaart,i] :=*setpoint_array[O,i]:

end;

, Distributie' distribueert setpoint naar aIle 68020 processoren,
behalve processor 2, want van daaruit worden de setpoint gedistribu
eerd.

De gedistribueerde setpoints worden op elke kaart opgeslagen. De
interpolaters kunnen dan later deze setpoints ophalen en verwerken.
Infeite wordt hiermee 'single buffering' toegepast. Single buffering
voldoet in dit geval prima omdat binnen de cyclustijd van Y ms, de
setpoints naar dit buffer geschreven, opgehaald en verwerkt worden.

Met behulp van het array link_for_links [] wordt ingesteld welke
setpoints naar de desbetreffende processor worden verzonden. Zo kan
de distributie van de setpoints precies op maat worden gesneden voor
een bepaalde toepassing. Het heeft bijv. weinig zin om aIle set-
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then

to links for link [KAARTNR] [1]-1
- - do

points naar een processor te sturen als daar maar een PID-regelaar
is gesitueerd. Van de andere kant kan het nodig zijn dat een rege
laar voor een link toch de setpoints van de andere links nodig
heeft.

Door het aanpassen van het distributie mechanisme per configuratie,
kan de belasting van de VME-bus tot een minimum worden beperkt.

p.eudocode'interpolator':

procedure interpolatie;
begin
int i;

if (timer teller > *aantal interp)
begin - -
timer teller=l;
for i=links_for_link[KAARTNR] [0]

begin
if (buf==l)
begin

interp offset[i] = «*setpoint array [LINKNR] [i] [1]) -
- (*setpoint array [LINKNR] [i] [0]» / *aantal interp;

*setp regelaar[i] = *setpoint array [LINKNR] [i] [1];
/* deze Iaatste maatregel is bedoeld om accummulerende

numerieke fouten in te perken */
end;
else
begin

interp offset[i] = «*setpoint array [LINKNR] [i] [0]) -
- (*setpoint array [LINKNR] [i] [1]» / *aanta1 interp;

*setp_regelaar[i] = *setpoint_arraY[LINKNR] [i] [0];
end;

end;
if (buf==O) then buf=l else buf-O;

end;

for i=links for link [LINKNR] [0] to links for link [LINKNR] [1]-1 do
*setp regelaar[i] - *setp regelaar[I] +-interp offset[i];

timer teller timer teller + I; -
end; -

Opmerkingen:

De interpolator interpoleert een aantal setpoints_Yms tussen
twee setpoints Xms. De geinterpoleerde setpoints vormen de
input van de regelaar. Er is per processor een interpolator
zodat aIleen de X ms setpoints over de processoren gedistribu
eerd hoeven te worden. De Y ms setpoints worden dan door elke
processor zelf berekent. Hierdoor wordt de VME-databus aan
zienlijk minder zwaar be1ast, vergeleken met het distribueren
van Yms setpoints.

De interpolator berekent de geinterpoleerde setpoints van die
links die op de desbetreffende processor nodig zijn. Deze
behoefte ligt aan de aard en het aantal van de regelaars die
op de processor zijn geinstalleerd. Welke setpoints daadwerke
lijk geinterpoleerd worden, wordt m.b.v. het array
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link_for_links[] vastgelegd.

De 68020 processoren zijn met hun coprocessor uitermate ge
schikt voor het uitvoeren van de interpolatie (vanwege de
snelheid waarmee gerekend kan worden) .

2.2.2 Levenaweg reao1veratanden

De levensweg van de resolverstanden is in grote lijnen identiek aan
die van de setpoints (zie fig. 7). Echter de weg die de resolvers
standen moeten afleggen is eenvoudiger. Bij het inlezen bestaan er
bijv. geen synchronisatie moeilijkheden. De resolverstanden kunnen
gewoon uit de positie opnemers worden gelezen.
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r1q. 7 De weg die een resolver aflegt.

Er is ook geen pre-fetch mechanisme aanwezig. De resolverstanden
moeten gewoon elke cyclus worden gelezen. Ret is weI van belang dat
een eenmaal gelezen resolverstand zo snel mogelijk bij de regelaar
terecht komt. Immers hoe langer de delaytijd tussen het moment
waarop de positie worden uitgelezen en het moment waarop de posities
worden verwerkt, des te kleiner wordt de correlatie tussen de
uitgelezen posities en de werkelijke posities op het moment van
verwerking.
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Dat hieraan voldaan is blijkt uit het timingsdiagram van fig. 6.

Pseudocode'lezen_resolvers':

procedure lezen resolvers;
begin -

for i:=l to Aantallinks do /* lezen */
*resolverbuffer[i,timerteller]:=*resolver adress[i];

for i:=l to Aantal links do - /* verzenden */
*resolver array[O,i] :-*resolverbuffer[i,timer teller];

lees resolver-teller:=timer teller; /* zodra resolverrij is
- - - gelezen en verzonden, mag applica-

tie deze rij lezen */
end;

De resolverstanden worden door dit proces gelezen en in het resol
verbuffer opgeslagen. Vervolgens wordt een copy van de resolver
standen naar processor 2 verzonden.

pseudocode 'distr!butie resolvers':

for kaart:=l to (Aantal kaarten-l) do /* voor link 0 is geen
distributie meer nodig */

for i:=links for link[kaart,O] to links for link[kaart,l] do
*resolver_array[kaart,i] :=*resolver=array[O,i];

Ten aanzien van de opmerkingen m.b.t. link_for_links[], zie pseudo
code van 'distributie_setpoints'.

2.2.3 De regelaars

Een regelaar wordt in het systeem beschouwt als een black box. Het
enige wat is gedefinieerd, is de interface tussen het RBS en de
regelaar. Deze interface wordt gevormd door:
1. *(setpoint regelaar + i), dit zijn de geheugenplaatsen waar de

geinterpoleerde setpoints liggen opgeslagen. I is het linknum
mer, er wordt vanaf 0 genummerd. Op deze plaatsen kan de
regelaar simpelweg de benodigde setpoints lezen.

2. *resolver array[i], dit zijn de geheugenplaatsen waar de
resolverstanden in het geheugen liggen opgeslagen.

3. Het aansturen van de DAC's. Dit gebeurt rechtstreeks vanuit de
regelaar zelf.

2.2.4 Data opslag

Het RBS moet in staat z1Jn om on-line data naar de PC te versturen.
Op de PC wordt de data op harde schijf opgeslagen. Bij deze data kan
gedacht worden aan bijv. regelparamaters, maar het is ook mogelijk
om bepaalde variabelen uit de real time kernel zelf op deze manier
te observeren.

Het on-line opslaan van de data gebeurt door het proces 'data uit
voer'. In fig. 8 is dit proces verder uitgewerkt. Het proces
'send_datablok' loopt op een 68020 processor. De processen 'opslag'
en 'control read' zijn op de PC gesitueerd.
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De tijd die nodig is om een blok data naar de PC te verzenden is van
eenzelfde orde grootte als de tijd die nodig is om de data op harde
schijf op te slaan. Daarom wordt hier dubbele buffering toegepast.
Bet dubbele bufferings mechanisme wordt eenvoudigweg gerealiseerd
door het proces 'opslag', nadat hij een datablok heeft opgeslagen,
te laten wachten. Wanneer send datablok een nieuw blok heeft ver
zonden, wordt 'opslag' uit de wachtlus bevrijd, waardoor het volgen
de blok kan worden uitgelezen en opgeslagen. Bierdoor wordt telkens
tijdens het verzenden van het nieuwe datablok, het oude datablok
gelezen en opgeslagen.

eatable.
eatable. t---~

I~ eato_buf2 --/

: eatable.

I
I
I
I
I
I ~ ,~,
I _ _ _ _ _ , cootIel"

\------~ ----...,\ rud -,, ,
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eatabloi
bo~.

scbijt

rig. 8 Data flow diagram van het data opslag proces.

In fig. 8 valt op dat er voor het proces 'send_datablok' geen
besturingsproces aanwezig is. De besturing van dit proces zit in het
proces zelf verweven. Dit is gedaan om een zO snel mogelijke execu
tie van dit proces te bewerkstelligen. Dit wordt in de figuur
(impliciet) uitgedrukt door het achterwege blijven van het control
proces.

In fig. 9 zijn de STD's gegeven van het proces op de 68020 en op de
PC.

pseudocode'send_datablok':

procedure store dataj
begin -
if (record teller 0) then
begin -

*(dpr data) = (float) eOj
*(dpr-data + 1) = (float) e1j
* (dpr-data + 2) (float) e2j
*(dpr-data + 3) (float) eiOj
*(dpr-data + 4) (float) ei1j
*(dpr=data + 5) = (float) ei2j
*(dpr data + 6) (float) edOj
*(dpr-data + 7) (float) ed1j
dpr data = dpr data + AANTAL DATA ITEMSj
if (item teller == half buffer grootte) then *wait = OJ
if (item-teller < buffer grootte) then item teller++
else - -
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begin
item teller = 1;
*wait = 0; /* sein aan PC; lees blok en sla data op

op harddisk */
dpr data = «int *) (DATA_BUF»;

end; -
end;
if (record teller >= sample rate) then record teller = 0;
else record teller++; -

end; -

I beqin I
st.ut .

.I zendl I
I I

I vait=O

I I .. It=Q I

I zend2 I
I I

I rn.di I
I I

I wait I I ..It I I beql• II I

.I reac:l2 r
1 I

Wig_ 9 State transition diagram van het data opslag proces.

Dit proces wordt telkens eenmaal per regelcyclus aangeroepen. De
variabele sample_rate wordt gebruikt om de samplefrequentie van het
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proces vast te stellen. Een sample_rate gelijk aan 0 komt overeen
met een data samplefrequentie die gelijk is aan de samplefrequentie
van het regelsysteem. In dat geval zal 'Send datablok' bij elke aan
roep data verzenden.

pseudocode 'opslag':

procedure opslag(int buffer_nr);
begin

switch (buffer_nr)
begin

case 0:
read blockl();

case 1: -
read_block2();

end;
for i-O to (BUFFER_GROOTTE-l) do
begin

DATA = *(buffer wijzer + i)
writeln(file handle, DATA);

end; -
end;

pseudocode 'control_read':

procedure control read
begin

do
begin

wait = 1;
do while (wait=l)
opslag(O);
wait = 1;
do while (wait=l)
opslag(l);

end
while(l);

end;

2.2.5 Interface RBS-applicatie

Zoals reeds beschreven in het produktdocument omgevingsanalyse,
betreft het huidige RBS slechts de onderste twee lagen uit fig. 10.
Om het in de toekomst mogeli jk te maken op deze laag een volgende
laag te leggen, is er behoefte aan een duidelijke interface. Deze
interface schermt de onderste laag af zodat hoger gelegen lagen
aIleen via de interface met de onderste laag kunnen communiceren.

Omdat er op het moment nog geen duidelijk gedefinieerde laag is die
op de onderste lagen moet voortborduren, wordt gesproken over een
applicatie die gebruik maakt van de diensten van het RBS. In de
meest brede zin van het woord kan een dergelijke applicatie ook een
laag uit het te ontwikkelen RBS voorstellen.

De interface zal moeten vastleggen hoe een applicatie en het RBS
setpoints en resolverstanden uitwisselen. De manier waarop dit dient
te gebeuren hangt af van de soort applicatie. Daarom zijn er een 3-
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tal interfaces gedefinieerd. Voor een bepaalde applicatie kan dan de
meest geschikte interface worden gekozen.

'Intelligentie'

I

Coordinaat- I
transformatieI

Coordinaat
~ transformatie

__--J

)

Rlteren
I I servo-
If------~I besturing

'-----_--.--__---.J 1

Sensoren I

I

Mcnoren
I

rig. 10 Opbouw RBS.

De interfaces zijn niet in een groot proces ondergebracht, omdat dan
een groot en ondoorzichtig proces zou worden gecreeerd. Een derge
lijk proces is slecht onderhoudbaar en bovendien zou het de duide
lijkheid van de interface niet ten goede komen.
De nu volgende drie mogelijkheden hebben voortdurend betrekking op
de processen 'lezen_setpoints' en interfacel_applicatie' uit fig. 5
(en 4).

2.2.5.1 Voorqeproqrammeerde beweqinq (aetpointfi1e)

In dit geval wordt er een baan off-line gegenereerd. Deze baan kan
als een file met setpoints in het setpointbuffer worden gedownload.
Bet RBS kan dan vervolgens de setpoints uit het buffer verwerken. In
dit geval is er dus geen proces 'interface applicatie' nodig. Immers
de setpoints kunnen zondermeer in het buffer worden geplaatst.

Bet RBS zal de file met setpoints pas verwerken als ' Ie zen set
points' op een startadres in het geheugen een startcode vindt~ Een
applicatie kan op deze manier de verwerking van de file eenvoudig
starten, door deze startcode naar het startadres te schrijven.
De verwerking van de file met setpoints stopt zodra
'lezen setpoints' i.p.v. een setpoint een stopcode tegen komt. Deze
stopcode wordt automatisch, na het downloaden, aan het eind van de
setpointfile geplaatst.

'Lezen setpoints' leest telkens een blok van setpoints in, ter
grootte van het aantal links die moeten worden geregeld (setpoint
blok). Wanneer ' lezen setpoints' eenmaal een stopcode tegenkomen,
wordt er een copie van het laatste setpointblok gemaakt. In de
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(file met setpoints)

volgende leescycli zal dan telkens dit setpointblok worden uitgele
zen. Op deze manier blijft het RBS nadat een file is verwerkt, naar
de laatste setpoints regelen, totdat er weer een startcode wordt
gevonden.

pseudocode'lezen_setpoints':

procedure 'lezen setpoints'
begin -

do case
case *setpointwijzer=start code then

begin -
*setpoint_wijzer=schoonveegcode;
Setpoint wijzer=adress startcode+1;
Aantalsetpoint blokken~1;

end; -
case *setpoint wijzer=stopcode then

begin -
Aantalsetpoint blokken:=O;
For dummy:=1 to Aantal links do
begin -

setpoint wijzer:=setpoint wijzer-1;
init setpoint[dummy) :-*setpoint wijzer;- -end;

setpoint wijzer:=start adress;
end; - -

if Aantalsetpoint blokken>O then
begin -

for i:=1 to Aantallinks do
begin

*safet array[i,D):=*setpoint wijzer;
setpoint wijzer:=setpoint wiJzer+1;

end; - -
aantalsetpoint blokken:=aantalsetpoint blokken+1;

end - -
else for i:=1 to Aantal links do

*safet array [i;D) :=init setpoint[i);
- - /* fout: buffer vol */

if AantalSetpoint blokken>max aantal setpoint blokken
then fout; - - - -

end;

De variabele Aantalsetpoint blokken houdt bij hoeveel set
pointblokken reeds uit het buffer zijn gelezen. De setpoints
worden in blokken gelezen. In een blok is voor elke link een
setpoint aanwezig.
Elke cyclus worden de volgende n (= Aantal_Iinks) setpoints
gelezen door achtereenvolgens setpoint wijzer te verhogen en
de nieuwe setpoints te lezen. Als de -stopcode wordt gelezen
wordt setpointwijzer gelijk aan 0 gemaakt. De wijzer wijst dan
weer naar het adres waar de startcode kan verschijnen.
Init_setpoint is het setpointblok waarnaar het laatst geregeld
moest worden. Als er geen nieuwe setpoint s meer komen wordt
naar dit punt geregeld.
Er wordt vanuit gegaan dat er een startcode en een stopcode is
voor aIle assen. Dit betekent dat een stopcode (betekent niet
stoppen met regelen!) wordt geinterpreteerd als een signaal om
de bewegingen van aIle links stop te zetten. Als er slechts
een link mag bewegen, moet in de file met setpoints voor de
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assen die niet mogen bewegen, voortdurend hetzelfde setpoint
voorkomen.

2.2.5.2 Gebufferde on-line communicatie.

In dit geval worden er door een applicatie real-time, on line
setpoints gegenereerd. De applicatie zal nu on-line setpoints in het
setpointbufer plaatsen, terwijl 'lezen setpoints' deze setpoints
weer uit het buffer leest voor de verdereverwerking. Omdat het niet
op voorhand bekend is wanneer de applicatie setpoints in het set
pointbuffer plaatst, kan er een conflict ontstaan. Immers er zijn
twee onafhankelijke processen die in hetzelfde buffer lezen/schrij
ven.

Daarom verloopt de communicatie via een algoritme dat bescherming
biedt tegen conflictsituaties. Bij dit algoritme kan de applicatie
aIleen setpoints in het setpointbuffer plaatsen door een beroep te
doen op het proces 'interface applicatie'. Dit proces vormt de
eigenlijke interface tussen applicatie en RBS. In dit geval vormt
het algoritme een gebufferde verbinding.

Omdat een applicatie vaak meer setpoints zal leveren dan ooit in het
setpointbuffer passen, moet de plaats waar een setpoint in het
buffer staat, vrij worden gemaakt zodra dat setpoint is verwerkt.
Doen we dit niet dan zal op den duur het buffer vollopen en kan de
applicatie geen gebruik meer maken van het RBS. Bet algoritme is
daarom geimplementeerd m.b.v. een cyclisch buffer. Setpoints worden
weer in blokken ter grootte Aantallinks gelezen. De grootte van het
buffer is een veelvoud van Aantallinks. Dit algoritme leidt tot een
asynchrone verbinding tussen het RBS en de applicatie. Dat houdt in
dat de applicatie zich qua snelheid niet hoeft aan te passen aan het
RBS. Echter het RBS zal altijd de setpointblokken verwerken met
vaste tussenpozen van X ms.

Bet feit dat de verbinding tussen applicatie en RBS gebufferd is,
betekent dat de applicatie tijdelijk meer setpoints kan produceren
dan het RBS kan verwerken, zonder dat er setpoints verloren gaan.
Doch de applicatie mag gemiddeld niet meer setpoints produceren dan
het RBS kan verwerken. Anders zal op den duur het setpointbuffer
vollopen, waardoor alsnog setpoints verloren zullen gaan.

Ook bij dit algoritme geldt weer dat wanneer aIle setpoints uit het
setpointbuffer zijn verwerkt en er geen nieuwe setpoints meer in het
buffer worden geplaatst, het RBS naar de laatste setpoints blijft
regelen.

Pseudocode'interfacel_applicatie':

procedure interfacel applicatie:
begin -

if Aantalsetpoint blokken<max aantal setpoint blokken then
begin - - - -

if Asetpointwijzer=max aantal setpoints then
Asetpointwijzer:=O - -

for i:=l to Aantal-links do
begin /* Kritieke sectie */

Asetpointwijzer:=Asetpointwijzer+l;
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*Asetpointwijzer:=DATA[i];
end;
Aantalsetpoint blokken:=Aantalsetpoint blokken+l;

e~ - -
else

fout_melding; /* setpoints in buffer worden overschreven
voordat deze gebruikt zijn. */

end;

o 1 L
Rsetpointwijzer LAsetpointwi jzer

Cyclisch buffer

Pseudocode'lezen_setpoints':

begin
if Aantalsetpoint blokken>O then
begin -

if Rsetpointwijzer=max aantal setpoints then
Rsetpointwijzer:=O - /* op positie 0 staat nooit

een setpoint */
for i:=l to Aantal links do
begin /* Kritieke sectie */

Rsetpointwijzer:=Rsetpointwijzer+l;
*safet array[i,D]:=*Rsetpointwijzer;

end; -
Aantalsetpoint_blokken:=Aantalsetpoint_blokken-l;

end;
else
begin

Rsetpointwijzer:=Rsetpointwijzer-Aantallinks;
for i:=l to Aantallinks do
begin /* Kritieke sectie */

Rsetpointwijzer:=Rsetpointwijzer+l;
safet array[i,D] :=*Rsetpointwijzer;

end; -
end;

end;

Opmerkingen:

Asetpointwijzer: setpointwijzer van de applicatie
Rsetpointwijzer: setpointwijzer van de robot
Max aantal setpoints: Geheel veelvoud van het Aantallinks.
Max-aantal-setpoint blokken: Maximum aantal blokken ter grootte van
Aantal_links, welke-in het setpoint_buffer kunnen worden opgeslagen.

2.2.5.3 Gesynchroniseerde on-line communicatie.

Ret kan wenselijk zijn de snelheden van het RBS en de applicatie aan
elkaar aan te passen. Bijvoorbeeld omdat de vertragingstijd tussen
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het aanbieden van een setpoint (door applicatie) en verwerking
hiervan, zo klein mogelijk moet zijn en in aIle gevallen even groot.

Om de acties in de applicatie en het RBS te synchroniseren, wordt
vanwege de strikte timing in het RBS, de snelheid van de applicatie
aan die van het RBS aangepast. Dit geschiedt door de applicatie te
laten wachten op het RBS. Om deze wachttijd te minimaliseren, wordt
de cyclustijd van X ms m.b.v. de variabelen Aantal interpolaties zo
dicht mogelijk boven de cyclustijd van de applicatie gebracht. Omdat
de cyclustijd van X ms een veelvoud is van Y ms, zal de op deze
manier bereikte cyclustijd van X ms, nooit verder dan Y ms boven de
cyclustijd van de applicatie kunnen liggen. De applicatie hoeft dus,
om zijn acties te synchroniseren met het RBS, nooit langer te
wachten dan Y ms.

Wanneer de applicatie nu een setpoint aan het RBS aanbiedt, zal hij
moeten wachten, totdat het RBS begint met het verwerken van dit
setpoint. Hierdoor zal de applicatie telkens wanneer hij een set
point te vroeg levert, even moeten wachten. Dit heeft tot gevolg dat
het tempo waarmee de applicatie setpoints levert, gesynchroniseerd
wordt aan het tempo waarmee het RBS setpoints verwerkt.
Om een dergelijk algoritme te implementeren hebben we een buffer
nodig ter grootte van 1 setpoint_blok.

De applicatie levert setpoints aan het RBS door het aanroepen van
'interfacel applicatie'. Met deze actie synchroniseert de applicatie
zich tevens-omdat het wachten "in" 'interfacel_appl' gebeurt.

pseudocode 'interfacel':

procedure interfacel;
begin

wachten:=l;
Asetpointwijzer:=l;
for i:=l to Aantal links do
begin

*Asetpointwijzer:=DATA[i];
Asetpointwijzer:-Asetpointwijzer+l;

end;
repeat until wachten=O;

end;

Pseudocode: 'lezen_setpoints':

procedure lezen setpoints;
begin -

Rsetpointwijzer:=l
for i:=l to Aantal links do
begin

safetyarray[i,D] :=*Rsetpointwijzer;
Rsetpointwijzer:=Rsetpoitwijzer+l;

end;
wachten:=O;

end;

Opmerking:

Als applicatie een cyclus "overslaat" en geen setpointblok
levert, zal ' lezen_setpoints' gewoon het setpointblok van de
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vorige cyclus lezen.

2.2.5.4 Reaolverinter£ace

Het resolver interface wordt gevormd door het proces 'interface2_ap
plicatie. Deze interface leest resolverstanden uit het resolverbuf
fer t.b. v. de applicatie. Uiteraard is het de bedoeling dat de
applicatie de meest recente resolverstanden aangeboden moet krijgen.
Dit is de rij uit het resolverbuffer waar timer teller naar wijst.
Om echter geen conflicten te krijgen met "safety" en "lezen_resol
vers", mag de applicatie deze rij pas lezen nadat safety en le
zen_resolvers deze rij hebben gelezen. Is dit eenmaal gebeurt, dan
wordt de rij voor de applicatie vrij gegeven met het conunando:
lees resolver teller:-timer teller (zie 2.2.2 pseudocode 'lezen re
solvers'). -

interface2: ("Coord.t.2")
begin

for i:-1 to Aantallinks do
DATA:=resolver_array[i,lees_resolver_teller];

end;

link 1

link n
1

Itimer teller
Aantal_interp.

2.2.6 :Invloed van controlproceaaen op de timing

Zoals reeds terloops uit par. 2.2.1 bleek, is de invloed van de
controlprocessen op timingsaspecten van het RBS groot. Om inzicht te
verkrijgen in de gevolgen van een aantal mogelijke implementaties
van controlprocessen, is er een timings analyse uitgevoerd. Begonnen
wordt met de analyse van twee verschillende versies van het proces
'regelen' .

2.2.6.1 :Invloed van 'regelen'

We beschouwen het volgende alternatieve algoritme:

Algoritme 1:

procedure regelen;
begin

if (ControlQD OR ControlQ)=l then fout;
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end;

if timer teller=1 then
begin -

19zen_setpoints;
safety;

for i:=1 to Aantallinks do
*setpoint_array[O,i] :=safety_array[i,B];

end;
Lezen resolvers;
ControIQD:=1; /* Sein 1ste rekenkaart */
if timer teller=Aantal interp then timer teller:-1

else timer_teller:=timer_teller+1; -

Het resultaat van dit algoritme is in fig. 11 zichtbaar gemaakt. In
dit figuur is te zien hoe de (parallelle) processen verlopen in de
tijd. De lengte van elk blokje is een maat voor de duur van een
proces.
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r~9· 11 Tirningsdiagrarn algoritrne 1.

Uit het figuur blijkt dat tijdens executie van de processen op de
masterkaart, de processen op de rekenkaart nog niet actief zijn. De
cyclustijd is bij dit algoritme gelijk aan de executietijd van de
processen op de master plus de executietijd van de processen op de
rekenkaart.

Uit het figuur blijkt ook dat er niet met regelmatige tussenpozen
wordt geregeld. Rond de overgang van timer teller-Aantal interp _>
timer_teller=1 valt namelijk een gat waarin niet wordt - geregeld,
gevolgd door een "inhaalactie" waarbij twee regelacties elkaar snel
opvolgen.
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A1gor.itme 2:

procedure regelen;
begin

if (ControlQD OR ControlQ)-1 then fout;
lezen resolvers;
ControlQD;-l; /* sein Iste rekenkaart; */
if timer_teller=Aantal_interp. then
begin

delay uS(); /* fine tuning */
lezen-setpoints;
safety;
for i:=1 to Aantallinks do

*setpoint_array[O,i]:=safety_array[i,B];
end;
if timer_teller-AantalInterp. then timer_teller:-l

else timer_tekller:=timer_teller+l;
end;

Het gevolg van dit algoritme (- 'regelen') is in fig. 6 te zien. In
deze figuur blijkt dat er nu wel acties op de masterkaart parallel
lopen aan acties op de rekenkaarten. Deze parallelle actie betreft
het ophalen van nieuwe setpoints en het controleren (en corrigeren)
van deze setpoints op (van) eventuele fouten. Infeite komt het er op
neer dat de setpoints een cyclus eerder worden opgehaald. Dit hoeft
dan niet meer in de volgende cyclus te gebeuren, zodat meteen met de
regelactie kan worden begonnen. Dit algoritme werkt dus geen vertra
gingtijd tussen het ophalen van setpoints en het gebruiken van die
setpoints door een regelaar, in de hand. Door de hogere mate van
parallel werken wordt de cyclustijd, vergeleken met algoritme 1,
aanzienlijk verkort. Bovendien resulteert dit algoritme in een
gelijkrnatigere spreiding van de regelacties in de tijd. zo valt er
nog wel een gat rond timer teller=l, echter dit gat is veel kleiner
geworden. -

Overigens moet worden opgemerkt dat executie tijden geschat zijn.
Afwijkingen van deze tijden kunnen leiden tot een ander verloop van
de processen in de tijd. De essentie van de algoritmen wordt hier
door echter niet aangetast.

Het lezen van de resolverstanden gebeurt door het proces lezen re
solvers. Dit proces leest de resolverstanden op de resolverkaarten.
Het lezen van de resolverstanden staat volkomen los van het tijdstip
waarop de meting van die resolverstanden geschied. Het moment waarop
de resolverstanden worden gemeten, is nl. vastgelegd door het tijd
stip waarop de timer op de masterkaart een puls genereert. Dit is
dezelfde puls waarop de timerprocedure regelen wordt getriggerd. Een
aanroep vanuit het proces regelen van het proces lezen_resolvers,
levert dus altijd resolverstanden op die corresponderen met het
moment waarop het proces regelen werd gestart.

Uiteraard is het voor de regelaar wenselijk om de tijd tussen de
meting van de resolverstanden en gebruik van deze standen, zo klein
mogelijk te houden. Voor algoritme 2 is deze delaytijd tijdens elke
cyclus nagenoeg constant. Bij algoritme 2 is deze delaytijd ook
constant (en even groot als bij algoritme 2), behalve weer bij de
overgang van timer teller=Aantal interp. -> timer teller-I. Hier is
deze delaytijd aanzienlijk langer.

Ten slotte nog een laatste opmerking
bepaalde processen worden aangeroepen.
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allen volgens het principe van Release On Request (ROR). Dit bete
kent dat een kaart welke de VME-bus heeft verovert, deze niet na
gebruik automatisch vrij zal geven. Hij zal hem pas vrij geven als
een andere kaart daar expliciet om vraagt. Hierdoor kan een kaart
wanneer hij herhaaldelijk de bus nodig heeft, een hoge doorvoersnel
heid bereiken, want hij hoeft niet telkens de bus te "veroveren".
Het is daarom zinvol de processen zo te rangschikken dat zo min
mogelijk tussen verschillende kaarten wordt geschakeld.

2.2.6.2 Inv~oed van 'contro~_q/d'

In bovenstaande analyse is de invloed van de processen 'control_q/d'
nog niet aanbod geweest. In de huidige opzet worden aIle regelaars
centraal vanuit ' control qd' (processor 2) gestart. Hierdoor zullen
de regelaars tegelijkertijd met hun activiteiten beginnen. Dit bete
kent dat bij gebruik van bijv. 5 identieke PID-regelaars op 5 ver
schillende processoren, aIle regelaars tegelijkertijd een stuurcode
naar de DAC zullen sturen. AIle 5 de processoren willen dan tegelij
kertijd de VME-bus gebruiken! Deze situatie is in fig. 12 gevisuali
seerd.
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r~9. 12 Controlflow tussen de controlprocessen.

Bij een implementatie van 'control q/d' volgens onderstaande pseudo
code kan een geheel andere situatIe worden gecreeerd (zie ook fig.
13) .

,--.... ,-, ,-.... ,-.... ,- ....
, , I' I' I' , ,

~co.ttOI_qd}- - - -~, CO.ttOI_q}- - - - ~,CO.ttOI_q2}- - - - ~,CO.ttOI_q3}- - - -~, co.ttol_ql

", ", ", ", ".... _, .... _... ...._... ...._... ...._,

r~9. 13 Controlflow tussen de controlprocessen.
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~ternatiev. pseudocode 'control_qd_anders':

procedure control qd
repeat -

begin
repeat until ControIQD=l;
distributie setpoints;
distributie-resolvers;
ControIQ:=l; /* activiteiten processor 3 activeren */
interpolatie;
Regelaar;
data uitvoer;
ControIQD=O;

end
until false;

~ternatiev. pseudocode 'control_~andersl':

procedure control_q
repeat
begin

repeat until ControIQ=l;
controIQ2:-1; /* activiteiten processor 4 activeren */
interpolater:
regelaar;
data uitvoer;
ControIQ-O;

end
until false;

~ternatieve pseudocode 'control_~anders2':

procedure control q
repeat -
begin

repeat until ControIQ=l;
controIQ3:=1; /* activiteiten processor 5 activeren */
interpolater:
regelaar;
data uitvoer;
ControIQ=O;

end
until false;

enz.

Nu worden de processoren niet aIle tegelijkertijd maar een voor een,
achterelkaar geactiveerd. Dit heeft als effect dat wanneer er op 5
processoren een identieke PID regelaar loopt, deze regelaars niet
meer tegelijkertijd doch achterelkaar een stuurwaarde naar de DAC
zullen sturen. Het voordeel hiervan is uiteraard dat de belasting
van de bus meer gespreid is in de tijd. Er zal geen belastingspiek
meer optreden. Een nadeel van deze methode is de storingsgevoelig
heid. Wanneer een van de processoren uitvalt, zal de rest van de
processorketen die aan de uitgevallen processor hangt, ook buiten
werking worden gesteld. In de huidige opzet zal een processor
(natuurlijk niet processor 1 of 2) die uitvalt, geen invloed hebben
op de activiteit van de andere processoren.
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2 .3 TEACH IN

Onder ' teach in' wordt een bepaalde mode verstaan waarin het RBS
zich kan bevinden. In deze mode is het regelsysteem niet actief en
is de spanning op de motoren gelijk aan 0 V. Hierdoor kunnen de
links van de robot met de hand worden bewogen. In de teach-in mode
worden de positie van de links gesampled. De gesamplede waarden
(resolverstanden) worden met behulp van een dubbele buffer techniek
naar de PC verzonden. Op de PC wordt de data op harde schijf opge
slagen.

Op deze manier kan van een complexe beweging een setpointfile worden
aangemaakt. Men hoeft hiervoor niets anders te doen dan de robot met
de hand de gewenste beweging te laten uitvoeren. De uitgevoerde
beweging wordt dan in de setpointfile opgeslagen.

Bij het 'teach in' proces moet er net als bij het proces 'data_uit
voer' data vanuit een VME-processor naar de PC worden verzonden.
Daarom kan voor ' teach in' dezelfde oplossing worden gebruikt als
bij 'data uitvoer'. In fig. 14 is het DFD van 'teach in' te zien.
Uiteraard-worden er nu geen datablokken maar resolverstanden verzon
den. Deze resolverstanden vormen de beschri jving van de afgelegde
banen van de links van de robot. Omdat de frequentie waarmee de
beweging van de robot wordt gesampled niet zo hoog hoeft te liggen,
kan er weer netjes met een controle proces worden gewerkt om het
'send resolver' proces te sturen. De STD's uit fig. 9 zijn ook voor
'teach in' geldig.

resolver

resolver

resolver
bufferl

resolver

resolver
~bUffer2- ,

"----morve{

,-1.., wait ,-1..,
I , _ _ _ _ _ I cOl:ltrol "
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\ .rlte' ----- \ ,, , , ,
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rig. 14 Data flow diagram van 'teach in'.
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pseudocode 'control_write':

procedure control_write;
begin

do
begin

dpr bit3 ... BUFl;
send resolvers;
wait-... 0;
dpr bit3 ... BUF2;
send resolvers;
wait-= 0;

end
while (1);

end;

Dit proces bepaalt of 'send resolvers' de resolverstanden naar
bufferl of naar buffer2 verzend. Bovendien bestuurt 'control write'
de data-opslag door het proces 'control read' te besturen. -

pseudocode 'send_resolvers:

pseudocode:

Procedure send_resolvers;
begin

for j=O to (BUFFER GROOTE - 1) do
for i ...O to (aantal links - 1) do

begin -
sample_the_resolver-F0sition;
* (dpr bit3) ... *resolver adress[O];
*(dpr-bit3 + 1) *resolver adress[l];
*(dpr-bit3 + 1) *resolver-adress[l];
*(dpr-bit3 + 1) *resolver-adress[l];
dpr bIt3 ... dpr bit3 + 3; -
delay (); -

end;
end;

Dit proces sampled de links en verzend de resolverstanden om beurten
naar resolver bufferl en naar resolver buffer2. De samplefrequentie
hangt af van de gebruikte delaytijd. Naar welk buffer de resolver
standen verzonden worden, wordt door het proces 'control write'
bepaald. -

pseudocode 'control read':

procedure control read
begin

do
begin

wait ... 1;
do while (wait=l)
opslag(O);
wait = 1;
do while (wait=l)
opslag(l);

end
while(l);

end;
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Dit proces roept het data opslag proces aan. 'Control read' wordt
bestuurt door 'control write'.

pseudocode 'opslag':

procedure opslag(int buffer_nr);
begin

switch (buffer_nr)
begin

case 0:
read blockl();

case 1: -
read_block2();

end;
for i-O to (BUFFER_GROOTTE-l) do
begin

DATA - *(buffer wijzer + i)
writeln(file handle, DATA);

end; -
end;

Dit proces leest beurtelings de buffers 1 en 2. Bufferl wordt
gelezen als buffer2 wordt beschreven. Vervolgens wordt de gelezen
data op de harde schijf opgeslagen.

2.4 HARDWARE INITIALISATIE

De hardware initialisatie is een kwestie van de juiste bitpatronen
naar de (veelal) programmeerbare bouwstenen te sturen. Voor de
hardware initialisatie is gebruik gemaakt van de C-code uit een
reeds bestaand prototype. Deze code is ruirn voldoende geannoteerd.

2.5 LINK INITIALISATIE

Het initialiseren van de links gebeurt m.b.v. software welke uit het
prototype komt. Deze software is echter weI nog verbetert, met als
meest in het oog springende verbetering de volgorde waarin de links
worden geinitialiseerd. Deze volgorde was eerst linkl, link2, link3
en is nu link3, link2, linkl. Hierdoor kunnen de links niet meer
door de initialisatie manoeuvre buiten hun werkgebied komen. In de
oude situatie was dit weI mogelijk. De linkinitialisatie is uit
tijdgebrek en een lage prioriteit (eenvoudig algoritme) (nog) niet
gedocurnenteerd.

2 . 6 ZELFTEST

Het RBS zal voordat het gebruikt kan worden eerst aan een zelftest
onderworpen worden. Deze test bestaat uit een eenvoudige comrnunica
tietest welke kijkt of aIle processoren bereikbaar zijn en een test
van de keten DAC-versterker-link-positieopnemer.

In fig. 15 is het DFD te zien van het proces 'testen' (zie ook fig.
2 Het controlproces bepaalt weer in welke volgorde welke processen
worden aangeroepen. In dit geval is het een zeer eenvoudig proces
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dat
1.

2.

3.

4.

achtereenvolgens de volgende activiteiten opstart:
Baangenerator. Dit proces zet een constante spanning op de
motoren. Hierdoor zullen de links met een constante snelheid
voortbewegen.
Opslag. De baan die de links beschri jven worden gesampled en
opgeslagen in het buffer.
Analyse. De opgeslagen baan wordt geanalyseerd. Tijdens deze
analyse wordt een gladde baan verwacht, die de beweging voor
stelt van een link die met constante snelheid beweegt. 'Analy
se' zal proberen elke afwijking van dit te verwachten patroon
te vinden en de gevonden afwijkingen rapporteren.
VME-transfertest (zie fig. 16). Dit proces zend vanaf de
zogenaamde VME-masterkaart (dit is de uiterst links gesitueer
de kaart in het VME-rack) een datablok naar de kaart direct
naast de masterkaart. Op deze kaart zit een zogenaamde repea
ter. Deze zal het datablok doorzenden naar de volgende kaart,
enz. Totdat de laatste kaart van het RES is bereikt. De laat
ste kaart zal het blok op een dezelfde manier terug zenden
naar de masterkaart. Wanneer het blok weer op de masterkaart
is aangekomen, wordt het ontvangen datablok met het origineel
bekeken. Als er een verschil optreedt wordt dit gerapporteerd.

resolver
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r~9. 15 Data flow diagram van 'testen'.
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pseudocode 'control_test':

procedure control test;
begin -

baangenerator;
opslag;
analyse;
VME-transfertest;

end;

pseudocode 'baangenerator':

triviaal

pseudocode 'opslag':

triviaal

pseudocode 'analyse':

procedure analyse;
begin

Initialisatie; /* links */
Begin-positie_manoeuvre;
For i:=l to aantal links do
begin

repeat /* meten */
begin

resolver [teller] :=*addres resolver[i]
teller:=teller+l; -

end
while (resolver[teller]<stop_waarde[i])

if teller<min aantal samples[i] then
begin - -

fout afhandeling():
break:

end:

and (teller<max aan
tal_samples[i]):

/* analyse */
Gem_stap_grootte:=(resolver[teller]-resolver[l])/teller:

/* snelheid berekenen */
for j:=START PUNT to teller-l do
begin -

snelheid[j] := (resolver [j+l] - resolver[j-l]) / 2;
end:
gem_snelheid:=(resolver[teller-l] - resolver[STARTPUNT]) /

teller:

/* punten met afwijkende snelheid zoeken */
for j:=STARTPUNT to teller-2 do

if abs(snelheid[j]-gem_snelheid»factor*gem_snelheid then
begin

send_to_userinterface_info_omtrent_afwijkend-punt_
en andere gemeten_info:

end:
end;
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end:

pseudocode 'tranceiver':

Procedure transceiver:
begin

timer interrupt voor tijdmeting:
for j:=l to heel vaak do
begin -

data verzenden:
mailbox interrupt -> error checking op ontvangst:

end; - - -
stop timer:
calculate time:
result_to:userinterface:

end:

pseudocode ' repeater' :

Procedure repeater:
begin

mailbox interrupt -> *opvolger:=*ontvangst:
end: -

2 . 7 USERINTERFACE

Bet RES wordt voor de bediening uitgerust met een menusysteem,
opgebouwd uit een menubalk met pull-down menu's. Er is gekozen voor
een menusysteem om een ergonomisch interface te kunnen creeren. Bet
interface wordt op de PC gelnstalleerd omdat dan van de kleuren
monitor gebruik kan worden gemaakt.

De userinterface neemt binnen het RBS een aparte plaats in. Dit
heeft alles te maken met het feit dat vanuit de PC aIle processoren
bereikbaar zijn. Bierdoor kan vanuit de userinterface in principe
het gehele RBS plus de applicatie worden bediend. Dit schept de
mogelijkheid om vanuit een gelntegreerde omgeving een kompleet
systeem te besturen. Bierdoor wordt een vriendelijke omgeving
gecreeerd voor het ontwikkelen en testen van het RBS en van de
applicaties.

Voor een beschrijving van de userinterface wordt verwezen naar de
gebruikershandleiding.
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o TOELICBTING OP DIT DOCUMENT

In dit document wordt het implementatiemodel voor het RBS beschre
ven. Dit model bestaat uit een processormodel, taakmodel, structured
charts en de datadictionary.

In het processormodel worden de processen en de stores die in het
conceptueel model beschreven zijn, aan een processor toegekend.
In het taakmodel wordt per processor beschreven welke taken deze
moet uitvoeren.
Met behulp van de structured charts wordt van elke taak een indeling
in modules gemaakt.

Het is de bedoeling om tijdens de ontwerpfase, aan de hand van de
specificaties uit fase 3, een systeem te ontwerpen dat onderhoudbaar
is. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de structured charts.
Zoals gezegd wordt met de structured charts per taak een indeling
gemaakt in modules. Deze modules kunnen met behulp van de begrippen
coupling en cohesion worden geevalueerd. Het is de bedoeling dat de
koppeling tussen de modules zo eenvoudig mogelijk blijft (coupling)
en dat een module zoveel mogelijk voor een taak wordt geschreven
(cohesion). Op deze manier kan een ontwerp worden gemaakt dat uit
onderhoudbare modules is opgebouwd.

1 PROCESSORMODEL

De processen zijn als voIgt over de processoren verdeeld:

Applicatie processor

- interfacel applicatie
- interface2=applicatie

processor 1 (masterkaart):

- RBS
- regelen
- safety
- lezen resolvers
- lezen setpoints

- link fnitialisatie
- harware initialisatie masterkaart
- userinterface
- tranceiver
- baan generator
- opslag (testen)
- analyse
- control write
- send resolvers

Stores:
- setpoint buffer
- resolver-buffer
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processor 2 (la~ rekenkaart)

- control qd
- hardware initialisatie rekenkaart
- interpolator
- regelaar
- send datablok
- distributie setpoints
- distributie-resolvers
- repeater

processor 3, 4, ...

- control q
- hardware initialisatie rekenkaart
- interpolator
- regelaar
- send datablok
- repeater

P.C.

- userinterface
- opslag teach in

control read-teach in
- opslag data uitvoer
- control read data uitvoer

Opmerking:

Ret regeldata buffer is op de bit3 VME-PC interfacekaart
gesitueerd. Deze kaart bezit geen processor.

2 TAAKMODEL

Op elke processor draait slechts 1 taak (geen multi tasking) .

3 STRUCTURED CHARTS

3.1 De modules

Bij het opdelen van een taak in modules (structured charts), zijn de
volgende vier punten in acht genomen:

1. Cohesion. Ret is de bedoeling dat een module zoveel mogelijk voor
een taak is bedoeld. Op deze manier blijft een verandering in een
deeltaak beperkt tot een veranderingen in een module. Bovendien is
software welke in duidelijk afgebakende modules is opgedeeld,
overzichtelijker.

2. Coupling. Er dient zo min mogelijk interacties tussen modules
plaats te vinden. Anders bestaat het gevaar dat de modules op een
dermate onoverzichtelijke en ingewikkelde manier met elkaar verweven
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raken, dat het systeem moeilijk onderhoudbaar wordt.

3. Object georienteerd paradigma. Er is gepoogd om functies die op
een bepaalde soort data opereren, samen met die data in een module
onder te brengen. Op deze manier vormen data en functies die op deze
data opereren, een geheel. Veranderingen in de implementatie van
deze datastructuur blijven dan tot deze module beperkt en blijven zo
van de rest van de software afgeschermd. Er wordt als het ware een
interface gevormd tussen de data en de rest van de software. Veran
deringen in de data leiden dan alleen maar tot veranderingen in de
interface.

4. Hardware onafhankelijkheid. Code welke sterk afhankelijk is van
de gebruikte hardware is ook zoveel mogelijk in aparte modules
ondergebracht. Dit is uiteraard weer gedaan om ervoor te zorgen dat
veranderingen in de hardware omgeving, leiden tot het herschrijven
van alleen deze modules.

Met het in acht nemen van deze punten zijn we tot de volgende
modules gekomen:

applicatie processor

Modulenaam:

0.1 interface1
0.2 Interface2

processor 1 (masterkaart)

Modulenaam:

1.1 setpoint_hole

1.2 user interface
1.3 hardware initialisatie
1.4 link initialisatie
1.5 testen

1.6 teach in
1.7 acties

processor 2 (lSU rekenkaart)

Modulenaam:

2.2 regelaar
2.3 data opslag
2.4 hardware initialisatie

5

omvat het(de) proces(sen):

interface1 applicatie
interface2=applicatie

omvat de proces(en):

lezen setpoints,
lezen-resolvers, safety,
init reglemode, regelen, RBS
userInterface
hardware initialisatie
link initialisatie
baan-generator, opslag,
analyse, control_test,
tranceiver, repeater
send resolvers, control write
module die de initialisatie
van belangrijke variabelen
bevat

omvat de proces(en):

control qd,
distributie setpoints,
distributie-resolvers,
interpolator
regelaar
send datablok
hardware initialisatie



processor 3, 4, ...

Modulenaam:

3.1 reken q
3.2 regelaar
3.3 dataopslag
3.4 hardware initialisatie

P.C.

Modulenaam:

4.1 interface
4.2 menu
4.3 data uitvoer

4.4 teach in

omvat de proces(en):

control q, interpolator
regelaar
send datablok
hardware initialisatie

omvat de proces(en):

opslag data uitvoer,
control read data uitvoer
opslag teach-in, 
control read-teach in

Het RBS is uit deze modules opgebouwdl
• De structured charts van het

RBS is in fig. 1 weergegeven. Bij de daadwerkelijke implementatie
van het RBS komt een module overeen met een file met programmacode.

4 D!PLEMENTATIE ASPECTEN

Bij het implementeren van het RBS moet met de volgende punten
rekening worden gehouden.

4.1 Prioriteiten binnen het VME-systeem

Vanwege de onzekerheid omtrent het moment waarop een applicatie
setpoints zal gaan leveren, kan het gebeuren dat de applicatie de
VME bus nodig heeft op een moment waarop het RBS ook de bus nodig
heeft2. Vanwege de strikte tijdslimieten die het RBS moet halen,
dient het RBS in zo'n geval voorrang te krijgen. Dit kan in de
praktijk eenvoudig gerealiseerd worden door de kaarten in het VME
rack welke tot het RBS behoren, een hogere prioriteit te geven dan
de applicatie kaarten.

Voor de kaarten die tot het RBS behoren, is een verdere verdeling in
prioriteiten noodzakelijk. Immers wanneer er meerdere regelkaarten
parallel lopen, kan het gebeuren dat deze tegelijkertijd de bus
willen gebruiken (om data naar de DAC kaart te sturen).

Dergelijke conflicten kunnen met behulp van de (VME) bus grant daisy
chain worden opgelost. De bus grant daisy chain geeft kaarten welke

IDe processen ' repeater' en ' tranceiver' zl.Jn nog niet in een
module ingedeeld. Bij de realisatie van het RBS zijn deze processen
niet geimplementeerd.

2Uiteraard kan een applicatie ook voor totaal andere doeleinden
de VME-bus gebruiken.

6



aan dezelfde bus request lijn hangen, een prioriteit al naar gelang
de positie in het VME-rack. De kaart die zich het dichtsbij slot 1
bevindt, heeft de grootste prioriteit. Bij dit mechanisme is het
overigens mogelijk dat een kaart met hogere prioriteit , kaarten met
een lagere prioriteit blokkeert. Omdat de regelaars slecht zeer
kortstondig en slechts eenmaal per regelcyclus de bus nodig hebben,
is het gevaar van dergelijke blokkade bij het RBS niet aanwezig.

4.2 Coderen

Omdat veel processen real-time processen z~Jn, moeten ze in staat
zijn om binnen een bepaalde tijd hun acties te volbrengen. Daarom
kan het nodig zijn dat de code op snelheid moet worden geoptimali
seerd. Dit kan gebeuren door acties waarbij veelvuldig gebruik wordt
gemaakt van de stack (tijdrovend!), te vermijden. Bijv. door het
vermijden van functie aanroepen. Dit betekent weI dat meerdere
functies moeten worden samengevoegd tot een grote functie. Stack
operaties worden ook vermeden door zomin mogelijk gebruik te maken
van lokale variabelen.

Het hoeft geen betoog dat deze methoden niet leiden tot elegante of
overzichtelijke programma's. Dit soort praktijken dienen dan ook
aIleen maar uitgevoerd te worden als dit de enige manier is om tot
een bruikbaar RBS te komen.
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o INLEIDING

Dit document bestaat uit een overzicht van aIle files die tezamen de
RBS software VOrmen en een ' memory map'. De memory map geeft een
overzicht van de variabelen waarvan het absolute adres expliciet is
vastgelegd. Deze variabelen zijn voor de werking van het RBS van
cruciaal belang. De adressen zijn vastgelegd door een pointer te
declareren die naar het gewenste absolute adres wijst.

1 OVERZICB'1' VAN PROGRAMMAFlLES

In dit overzicht zijn aIle files die tot het RBS behoren opgenomen.
De files zijn naar de processor waarop zij moeten draaien (PC of
single board computer uit VME-rack) onderverdeeld. Een dergelijke
indeling kan ook bij de installatie van de software worden aangehou
den, door de software behorende bij verschillende typen processoren,
in verschillende subdirectories te zetten.

1.1 PC 80ftware

De software op de PC is geschreven Turbo C 2.00.

Filenaam:

load. bat

setup.c
sendto.c

f start.c
int rbs.c
menuss.c
pc store.c
ssp2.c
teach r.c
schijf)
convertf.c

movel.c
move2.c
setp_onl.prj
intrface.prj
bit3. h

bit3 fl.h
stp_cornrn.h

window.h

Korte beschrijving:

Start achtereenvolgens setup, sendto en nogrnaals
sendto.
Initialiseert de bit3 kaart.
Programma voor downloaden van programmatuur naar het
VME-rack
Start executie van een setpointfile
Bevat bit3 communicatiesoftware t.b.v. menusysteem
Menusysteem
Slaat on-line data op (op harde schijf)
Verzend een setpointfile naar het RBS
Teach-in programma; slaat setpoints op (harde

Vertaalt file gegenereerd door pc_store in formaat
dat matlab programmatuur kan lezen
Voorbeeld programma. On-line setpoints verzenden
m.b.v. includefile setp cornm.h.
Beweging behorende bij setp onl.c
Beweging behorende bij setp-onl.c
Project file van Turbo C; voorbeeld programma
Project file van Turbo C; menusysteem
Cornrnunicatie verbinding met VME-bus voor long inte
gers
Cornrnunicatie verbinding met VME-bus voor floats
Zet verbinding op met RBS en definieert interface om
on-line setpoint te verzenden
Eenvoudige definitie van windows; kan nog op veel
fronten verbeterd worden !!!!!!!!!
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1.2 6814 80ftware

De software voor de processoren in het VME-rack is geschreven met
behulp van een Mictrotech cross-compiler. Voor het gebruik van deze
ontwikkelomgeving wordt naar de Mictrotech documentatie verwezen!

Filenaam:

cap10.bat
csys68k.c

inchrw.c

outchr.c

teach W.c

test rbs.c
acties.h
def rb m.h
fout rbs.h
hardw m.h
init Iin.h

user int.h

rbs m.cmd
rbs-m.abs

Korte beschrijving:

Compileert en assembleert c-files voor de 68010
System file welke zorg draagt voor o.a. 10, openen
standaard streams, programma 'netjes' beeindigen,
enz.
File voor gebruik van debugger (X-ray) mogelijk te
maken. Simuleert karakter input.
File voor gebruik van debugger (X-ray) mogelijk te
maken. Simuleert output van karakter.
Hoofd programma RBS, bevat groot deel van de 'real
time kernel'
Teach in; sampled een robotarm beweging en verzendt
de zo gegenereerde setpoints naar PC.
Zelftest; dit programma is nog niet getest !!!!!
Bibliotheek met diverse functies
Definitie van variabelen en constanten
Foutafhandeling
Functies m.b.t. de hardware bouwstenen
Initialiseert de links van de robot en de resolver
kaarten
Implementatie van het protocol waarmee RBS communi
ceert met het menusysteem op de PC
Linkfile
Executable file voor de 68010

1.3 6825-1 8oftware, 'control_qd'

De software voor de processoren in het VME-rack is geschreven met
behulp van een Mictrotech cross-compiler. Voor het gebruik van deze
ontwikkelomgeving wordt naar de Mictrotech documentatie verwezen!

Filenaam:

cap20.bat
csys68k.c

d store.c
dac.c
ltermio.c

pid O.c
pid-1.c
pid-2.c
reken_QD.c

rrs sys.c
dac-:-h

Korte beschrijving:

Compileert en assembleert c-files voor de 68020
System file welke zorg draagt voor o.a. 10, openen
standaard streams, programma 'netjes' beeindigen,
enz.
Verzend on-line data van RBS naar PC
Functies voor besturing DA-convertor
10 functies, zelf geschreven. Zit mogelijk een bug
in.
PID regelalgoritme voor link 1.
PID regelalgoritme voor link 2.
PID regelalgoritme voor link 3.
Programma dat deel uitmaakt van de 'real-time ker
nel'
Declaratie variabelen.
Declaratie van constanten en externe functies m.b.t.
DAC.
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def rl. h
Iti68230.h
rrs_sys.h

cont inf.h
rbs rl. cmd
rbs-r1.abs

Declaratie van variabelen en constanten
Declaratie van functies m.b.t. de timer Iti68230
Extern declaratie van variabele uit rrs_sys.c.

Interface definitie voor de regelaars
Linkfile
Executable file voor de 68020

1.4 6825-2 8oftware, 'control_q'

De software voor de processoren in het VME-rack is geschreven met
behulp van een Mictrotech cross-compiler. Voor het gebruik van deze
ontwikkelomgeving wordt naar de Mictrotech documentatie verwezen!

Filenaam:

cap20.bat
csys68k.c

d store.c
dac.c
ltermio.c

pid O.c
pid-1.c
pid-2.c
reken_Q.c

rrs sys.c
dac:-h

def r2.h
Iti68230.h
rrs_sys.h
cont inf.h
rbs r2. cmd
rbs-r2.abs

Korte beschrijving:

Compileert en assembleert c-files voor de 68020
System file welke zorg draagt voor o.a. 10, openen
standaard streams, programma 'netjes' beeindigen,
enz.
Verzend data van RES naar PC
Functies voor besturing DA-convertor
10 functies, zelf geschreven. Zit mogelijk een bug
in.
PID regelalgoritme voor link 1.
PID regelalgoritme voor link 2.
PID regelalgoritme voor link 3.
Programma dat deel uitmaakt van de ' real-time ker
nel'
Declaratie variabelen.
Declaratie van constanten en externe functies m.b.t.
DAC.
Declaratie van variabelen en constanten
Declaratie van functies m.b.t. de timer Iti68230
Extern declaratie van variabele uit rrs sys.c.
Interface definitie voor de regelaars 
Linkfile
Executable file voor de 68010
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2 MEMORY MAP

2.1 rbs m.abs (6814)

OxO
PLUM

OxlOOO

variabelen waarvan adres expliciet door
programmeur is vastgelegd

Ox2000
begin van programmacode
en programmadata
(wordt door linker vastgelegd)

heap groeit in richting van hogere adressen
J.

i
stack groeit in richting van lagere adressen
Ox30000

niet in gebruik
Ox40000

setpoint_buffer

Ox80000

OxlOOO

OxlOlO
Ox1700
Ox1704
Ox1708
Ox1728
Ox172C
Ox1730
Ox1734
Ox1904
Ox1908
Ox40000
OxE80000

GLOBAL BASE, *setpoint wijzer, *r setpoint wijzer,
*a setpoint wijzer, *setpoint_base,- -
*synch appllcatie
*regelen
*userint wait
*userint=ready
*status
*rbs
*mode
*aantal interp
*sample=time
*teach controll
*teach-quit
SETPOINT BASE
P2 BASE
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2.2 rba r1.aba (6825-1)

OxO
PLUM

Ox1000

variabelen waarvan adres expliciet door
programmeur is vastgelegd

Ox2000
begin programmacode
en programmadata
(wordt door linker vastgelegd)

heap groeit in richting van hogere adressen
J.

i
stack groeit in richting van lagere adressen
Ox30000

niet in gebruik

OxFFFFF

Ox1000
Ox1010
Ox1014
Ox1200
Ox1204
Ox1208
Ox120C
Ox1210
Ox1214
Ox1218
Ox121C
Ox1500
Ox1504
Ox1508
Ox150C
Ox1510
Ox1514
Ox1518
Ox151C
Ox1600
Ox1604
Ox1608
Ox160C
Ox1610
Ox1614
Ox1618
Ox161C
Ox1620

GLOBAL BASE
*controlQD
*actief
*setp regelaar[O]
*setp-regelaar[l]
*setp-regelaar[2]
*setp-regelaar[3]
*setp-regelaar[4]
*setp-regelaar[5]
*setp-regelaar[6]
*setp=regelaar[7]
*resolver array[O] [0]
*resolver-array[O] [1]
*resolver-array[O] [2]
*resolver-array[O] [3]
*resolver-array[O] [4]
*resolver-array[O] [5]
*resolver-array[O] [6]
*resolver-array[O] [7]
*setpoint-array[O] [0] [0]
*setpoint-array[O] [0] [1]
*setpoint-array[O] [1] [0]
*setpoint-array[O] [1] [1]
*setpoint-array[O] [2] [0]
*setpoint-array[O] [2] [1]
*setpoint-array[O] [3] [0]
*setpoint-array[O] [3] [1]
*setpoint=array[O] [4] [0]
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Ox1624
Ox1628
Ox162C
Ox1630
Ox1634
Ox1638
Ox163C
Ox1730
Ox1734
Ox1914
Ox190C
Ox1910

*setpoint array[O] [4] [1]
*setpoint=array[O] [5] [0]
*setpoint_array[O] [5] [1]
*setpoint array[O] [6] [0]
*setpoint-array[O] [6] [1]
*setpoint-array[O] [7] [0]
*setpoint-array[O] [7] [1]
*aantal interp
*sample-time receiver
*record- -
*store controll
*store=quit

2.3 rbs r2.abs (6825-2)

OxO
PLUM

Ox1000

variabelen waarvan adres expliciet door
programmeur is vastgelegd

Ox2000
begin code
en data van programmma
(wordt door linker vastgelegd)

heap groeit in richting van hogere adressen
J.

i
stack groeit in richting van lagere adressen
Ox30000

niet in gebruik

OxFFFFF

Ox1000
Ox1010
Ox1014
Ox1200
Ox1204
Ox1208
Ox120C
Ox1210
Ox1214
Ox1218
Ox121C
Ox1500

GLOBAL BASE
*controlQ
*actief
*setp regelaar[O]
*setp-regelaar[l]
*setp-regelaar[2]
*setp-regelaar[3]
*setp-regelaar[4]
*setp-regelaar[5]
*setp-regelaar[6]
*setp-regelaar[7]
*resolver_array[O]
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Ox1504
Ox1508
Ox150C
Ox1510
Ox1514
Ox1518
Ox151C
Ox1600
Ox1604
Ox1608
Ox160C
Ox1610
Ox1614
Ox1618
Ox161C
Ox1620
Ox1624
Ox1628
Ox162C
Ox1630
Ox1634
Ox1638
Ox163C
Ox1730
Ox1734
Ox1914
Ox190C
Ox1910

*resolver array[l]
*resolver-array[2]
*resolver-array[3]
*resolver-array[4]
*resolver-array[5]
*reso1ver-array[6]
*resolver-array[7]
*setpoint-array[O] [0]
*setpoint-array[O] [1]
*setpoint-array[l] [0]
*setpoint-array[l] [~]
*setpoint-array[2] [0]
*setpoint-array[2] [1]
*setpoint-array[3] [0]
*setpoint-array[3] [1]
*setpoint-array[4] [0]
*setpoint-array[4] [1]
*setpoint-array[5] [0]
*setpoint-array[5] [1]
*setpoint-array[6] [0]
*setpoint-array[6] [1]
*setpoint-array[7] [0]
*setpoint-array[7] [1]
*aantal interp
*sample-time
*record-
*store controll
*store=quit

9



F

Appendix



RobotBesturingsSysteem

PROJECTDOCOMENTEN

Veraie 1.00



INBOUDSOPGAVE

FASE 1:

FASE 2:

FASE 3:

FASE 4:

FASE 5:

OMGEVINGSANALYSE

EISEN

SPECIFlCATIES

ON'1'WERPEN

CODEREN

2



OMGEVINGSANALYSE

o Toel.ichting op dit document

projectdocument

In dit document wordt de organisatorisch/administratieve kant
van de analysefase beschreven.

1. Nieuw te ontwikkel.en systeem

RobotBesturingsSysteem (RBS)

2 Kosten

Minimaal een levensjaar van een afstudeerder.

3 Doorl.ooptijd

- Analyse 1 week
- Eisen 2 weken
- Specificaties 1 maand
- Ontwerpen 1 maand
- Coderen 1 maand
- Testen 1 maand
- Invoeren 1 maand
- Onderhoud

4 Voortgang rapportage

Project opgestart, verder geen bijzonderheden.
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EISEN projectdocument

o Toe1ichting op dit document

In dit document wordt de organisatorisch/administratieve kant
van fase 2 beschreven.

1 Door1ooptijd

- Analyse 1 week
- Eisen 2 weken
- Specificaties 1 maand
- Ontwerpen 1 maand
- Coderen 1 maand
- Testen 1 maand
- Invoeren 1 maand
- Onderhoud : -

2 Verificatie

De eisen die in deze fase opgesteld z1Jn, dekken de doelstel
lingen die in de analysefase zijn geformuleerd.

3 Va1idatie

De eisen zijn gevalideerd door de afstudeerder/gebruiker Erik
Schoenmakers.

4 Voortgangarapportage

Doorlooptijd is niet overschreden.
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SPECIFICATIES

o Toelichting op dit document

projectdocument

In dit document wordt de organisatorisch/administratieve kant
van de specificatiefase beschreven.

1 Doorlooptijd

- Analyse
- Eisen
- Specificaties
- Ontwerpen
- Coderen
- Testen
- Invoeren
- Onderhoud

2 Verificatie

1 week
2 weken
2 maanden
1 maand
1 maand
1 maand
1 maand

De specificatie welke in het produktdocument van fase 3 zijn
beschreven, voldoen aan de in fase 2 opgestelde eisen.

3 Validatie

De specificaties zijn door de leden van de robotgroep gevali
deerd.

4 Voortgang8rapportage

Doorlooptijd is overschreden met ruim 3 weken. Dit is vooral
te wijten geweest aan het gebrek aan kennis omtrent de softwa
re analyse methoden. Om dit hiaat weg te werken heb ik me,
alvorens aan de slag te kunnen, moeten verdiepen in gestructu
reerd analyseren en ontwerpen. Dit heeft ongeveer 3 weken in
beslag genomen. Ret maken van de eigenlijke specificatie heeft
3 weken doorlooptijd gevraagd.
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ONTWERPEN

o Toelichtinq op d.it document

projectdocument

In dit document wordt de organisatorisch/aciministratieve kant
van de designfase beschreven.

1 Doorlooptijd
- Analyse 1 week
- Eisen 2 weken
- Specificaties 2 maanden
- Ontwerpen 1 maand
- Coderen 1 maand
- Testen 1 maand
- Invoeren 1 maand
- Onderhoud

2 Verificatie

Het ontwerp stelt een implementatie voor van het in fase 3
opgesteld, conceptueel model.

3 Validatie

4 Voortqanqsrapportaqe

De ontwerpfase heeft 1 maand in beslag genomen. Di t betekent
dat deze fase binnen de geschatte tijd is afgerond.
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CODEREN

o Toel.ichting op dit document

projectdocument

In dit document wordt de organisatorisch/aciministratieve kant
van de coderings fase beschreven.

1. Doorl.ooptijd

- Analyse
- Eisen
- Specificaties
- Ontwerpen
- Coderen
- Testen
- Invoeren
- Onderhoud

2 Voortgang rapportage

1 week
2 weken
2 maanden
1 maand
1 maand
1 maand

: 1 maand

De codeerfase heeft 1 maand in beslag genomen. Dit betekent
dat de codeerfase binnen de geschatte tijd is afgerond.
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INBOUDSOPGAVE

o DOEL VAN DEZE BANDLEIDING

1 !tORTE BESCBRIJVING RBS

1.1 Functie
1.2 Applicaties
1.3 Eigenschappen
1.3.1 Controle
1.3.2 On-line data opslag
1.3.3 Meerdere processoren
1.3.4 Verschillende soorten regelaars
1.3.5 Teach in

2 INS'1'ALLA'1'IE

2.1 RBS-software
2.2 Compileren en linken
2.2.1 PC
2.2.2 6814
2.2.3 6825
2.2.5 Downloaden en starten van software
2.3 Installatie van een regelaar
2.4 Installatie extra processoren

3 INSTELLINGEN VAN DE RBS-SOF'l'WARE

3.1 Safety instellingen
2.3 Instellingen on-line data opslag

4 APPLlCA'1'IE-INTERFACE

4.1 Drie communicatie mogelijkheden
4.2 Statuswoord

5 USERINTERFACE
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o DOEL VAN DEZE BANDLEIDING

In deze handleiding wordt uiteen gezet hoe de RBS1-software moet
worden gebruikt. Hiertoe komen de volgende onderwerpen aan bod. De
installatie van de software, het compileren van de software, het in
stalleren van verschillende regelaars, het gebruik van extra proces
soren, het draaien van applicaties onder het RBS en een beschrijving
van de userinterface. Om een nieuwe gebruiker een idee te geven van
wat het RBS zoal behelst, wordt begonnen met een korte beschrijving
van het RBS.

1 KORTE BESCBRIJVING US

1.1 Functie

Voordat een omschrijving van de functie van het RBS wordt gegeven,
bekijken we fig. 1. In dit figuur is een schematische weergave ge
geven van het RBS zoals dat in de beginfase van de ontwikkeling voor
ogen stond. In de figuur zijn duidelijk verschillende niveau's van
hierarchie aan te wijzen. Op het onderste niveau treffen we de rege
laars aan die de robotlinks naar de gewenste posities moeten manoeu
vreren. Deze onderste twee lagen doen infeite niets anders dan ge
wenste posities 'lezen' en de robotlinks naar deze posities regelen.

'Intelligentie'
I

I

Coordinaat-

i
I Coordinaat-

Itransformatie transformatie

I
I
I

Filteren I I Servo-

II I besturing

Sensoren
I

I Motoren II I

r~q. 1 Hierarchische indeling RBS

De laag daarboven voert een coordinatentransformatie uit. In de
onderste twee lagen gelden robotcoordinaten, in de laag boven de
coordinaattransformatie gelden wereldcoordinaten. Op deze manier
kunnen applicaties in een voor hun gewenst coordinatstelsel werken
(bijv. catesisch)

lRBS is de afkorting van RobotBesturingsSysteem
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Mijn afstudeer opdracht bestond uit het realiseren van de onderste
twee lagen van het RBS. Hiermee zijn de andere lagen uiteraard niet
afgeschreven, zij kunnen in een later stadium aan het RBS worden
toegevoegd.

Omdat op dit moment aIleen de onderste twee lagen gerealiseerd zijn,
wordt in de rest van deze handleiding gemakshalve onder RBS deze
twee lagen verstaan.

Een omschrijving van de functie van het RBS is dan niets anders dan
het 'verwerken' van een stroom aangeboden setpoints welke de ashoe
ken beschrijven die tussen de (resp.) robotlinks totstand moeten
komen.

1.2 Applicaties

Applicaties maken gebruik van de diensten van het RBS. Dat houdt in
dat een applicatie setpoints aan het RBS kan aanbieden, welke door
het RBS worden verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat de robotlinks de
gewemste standen zullen innemen.
Het RBS stelt de werkelijke posities (resolverstanden) voor de
applicatie ter beschikking. Een applicatie mag deze informatie nege
reno
Zonder een applicatie zal de robot in principe geen yin verroeren.

1.3 Bigenschappen

Uiteraard vloeien de eigenschappen van het RBS voort uit de gestelde
eisen, zoals deze in het produktdocument EISEN zijn geformuleerd.
Men kan dan ook voor een overzicht van de eigenschappen van het RBS
het produktdocument EISEN inkijken.

1.3.1 Controle

Het RBS krijgt voortdurend setpoints aangeboden, welke hij verwerkt.
Dit verwerken houdt in dat het RBS de setpoints 'leest' en vervol
gens probeert om de assen naar de gewenste setpoints te regelen.
Echter voordat het RBS er voor zorgt dat de juiste setpoints bij de
juiste regelaars arriveren, voert het RBS een controle uit op de
waarde van de setpoints.

Gecontroleerd wordt of het gegeven setpoint weI binnen het werkge
bied van de desbetreffende link2 ligt en of twee opeenvolgende
setpoints (van een en dezelfde link) niet te ver uit elkaar liggen.
Wannneer een setpoint buiten het werkgebied ligt grijpt het RBS in
door de waarde van het setpoint gelijk te maken aan de uiterste
waarde die nog wordt getolereerd. Hierdoor kunnen de links van de
robot nooit buiten de grenzen van het ingestelde werkgebied komen.
Wanneer een setpoint te ver van het vorige setpoint afligt wordt de

2Er wordt aIleen gecontroleerd of een individuele as niet
buiten z'n uiterste grenzen komt. Er wordt dus geen rekening gehou
den met de stand van andere links bij de bepaling van het werkge
bied.
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waarde van het nieuwe setpoint zo aangepast dat het verschil tussen
de setpoints niet groter wordt dan de maximaal toegestane waarde. In
al deze gevalen zal de uitgevoerde baan afwijken van de opgegeven
baan.

Bij het optreden van deze fouten zal er intern in het RBS een
foutmelding optreden. Dit houdt in dat het RBS een vlag in een
statuswoord zal zetten (non citical error) en bovendien wordt de
opgetreden fout in een lijst opgeslagen. De applicatie waaronder het
RBS draait kan aan de hand van het statuswoord beslissen wat voor
acties er ondernomen moeten worden.

De foutmeldingen worden intern in een lijst bijgehouden omdat het
niet mogelijk is om een boodschap real-time op een terminal te
zetten. Dit neemt namelijk te veel CPU tijd in beslag. Na afloop van
een applicatie wordt de Ii jst met foutmeldingen in chronologische
volgorde op het scherm afgedrukt.

Bet contolemechanisme controleert ook telkens hoever een setpoint
afligt van de werkelijke positie (resolverstand). Wanneer deze
afstand te groot wordt, treedt er weer een fout op. Deze fout wordt
beschouwt als een zogenaamde ' critical error', hetgeen inhoudt dat
het RBS de regelaars op non-actief zal stellen en de spanning op de
motoren gelijk aan 0 V zal maken. Deze fout wordt als 'critical'
beschouwd omdat aan de meest fundamentele eigenschap van het RBS,
namelijk het volgen van opgegven setpoints, niet meer wordt voldaan.

1.3.2 On-line data opalaq

Tijdens het runnen van een applicatie kan er data on-line naar de PC
worden verzonden. Deze data wordt dan op de harddisk van de PC
opgeslagen. De data bestaat uit blokken van 8 floats. De frequentie
waarmee de blokken kunnen worden verzonden is instelbaar. De maxima
Ie frequentie is gelijk aan de samplefrequentie van het regelsys
teem.

Op deze manier kunnen tegelijkertijd 8 variabelen van het type float
of integer (beide 32 bytes) gesampled worden. De aldus verkregen
data (op harddisk) kan dan naar afloop worden geanalyseerd.
AIle mogelijke variabelen uit het RBS komen voor een dergelijke
observatie in aanmerking, dus niet aIleen regelparameters.

De informatie wordt weggeschreven naar een file met de naam
data. flo. Deze file kan met behulp van het conversieprogramma
convertf.c omgezet worden naar een aantal files welke m.b.v. Matlab
kunnen worden geanalyseerd. Voor het gebruik van Matlab en de
bijbehorende programmatuur wordt verwezen naar het afstudeerverslag
van Michiel Lim3.

3Bij de ontwikkeling van het RBS is besloten om nauw aan te
sluiten bij het reeds gebruikte formaat dat gebruikt wordt om on
line data op te slaan. Bierdoor kan probleemloos de bestaande Matlab
programmatuur worden gebruikt.
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1.3.3 Meerdere proceeeoren

Het aantal processoren dat het systeem gebruikt om de regelalgorit
men op te draaien, is uitbreidbaar. Op deze manier kunnen bijv.
regelalgoritmen die veel tijd vergen, ieder een eigen processor
toebedeeld krijgen. Cyclustijden van ver onder de 1 ms kunnen zo ook
bij rekenintensieve algoritmen worden behaald. Door de RBS-software
wordt geen maximum aantal processoren opgelegd.

1.3.4 Verechillende eoorten regelaare

Het RBS is geschikt om op een eenvoudige w1Jze over te stappen naar
een andere type regelaar. Een andere regelaar installeren komt neer
op het meelinken van een andere regelaarmodule.

1.3.5 Teach in

Het RBS kent een ' Teach in' mode. In deze mode regel t het systeem
niet terwijl de bewegingen van de links worden gesampled. De samples
(= resolverstanden) worden overgezonden naar de PC waar ze in een
file worden opgeslagen. Op deze manier kunnen complexe bewegingen op
een eenvoudige manier worden ingelezen door de robot met de hand
voort te bewegen.

In fig. 2 is een tekening te zien die de robot heeft getekend. De
tekening is ingelezen door met de robot in de hand, het origineel
over te trekken.

rig. 2 Plaatje ingelezen m.b.v. teach-in
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2 INSTALLATIE

2.1 RBS-aoftware

De RBS-software staat op een diskette. Deze diskette is als voIgt in
subdirectories ingedeeld:

c : / ... /

PC-AT

6814

6825-1

6825-2

Ret is aan te raden een dergelijke indeling in subdirectories aan te
houden bij de installatie van de software op een harde schijf.

In de PC-AT directorie staat de software welke op de PC draait. De
6814 directorie bevat de software voor de Plessey 6814, dit is de
zogenaamde rnasterkaart. De 6825-1 bevat de software voor de zoge
naamde ' eerste rekenkaart'. Dit is de rekenkaart welke zich direct
naast de masterkaart bevindt. De software op de 6814 en de 6825-1
vormen tesamen de basissoftware voor de real-time kernel.

De software uit de directorie 6825-2 is ook voor een 6825 rekenkaart
bedoeld. Ret is nameijk mogelijk om extra rekenkaarten aan het
systeem te koppelen, zodat meer rekenkracht ter beschikking komt. Op
deze rekenkaarten moet een copie van de 6825-2 software worden
geinstalleerd. Elke extra kaart die in het systeem wordt gebruikt,
moet zich direct naast de laatst toegevoegde rekenkaart van het RBS
bevinden. De volgorde van de kaarten in het VME-rack is dus: Master
kaart, eerste rekenkaart, tweede rekenkaart, enz. Deze volgorde is
van belang omdat de positie van een kaart in het VME-rack, mede
bepalend is voor de prioriteit die die kaart in het VME-systeem
bezit.

Voor een overzicht van de inhoud van de desbetreffende directories
wordt verwezen naar het produktdocument CODEREN.

2.2 Compileren en linken

2.2.1 PC

Omdat de PC software in de welbekende Borland Turbo C omgeving is
ontwikkeld, wordt niet ingegaan op het compileren en linken van de
PC software. Voor problemen bij het compileren/linken van deze
software wordt naar de documentatie van Borland verwezen.

Voor het linken van het menusysteem op de PC en van het voorbeeld
programma voor het on-line versturen van setpoints, wordt gebruik
gemaakt van project files. Dit zijn resp. de files intrface.prj en
setp_onl.prj.

Voor het menusysteem is het raadzaam om bij het compileren, voor het
tiny memory model te kiezen. Ret menusysteem neemt dan minder
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geheugen in beslag, waardoor grotere applicaties vanuit het menusys
teem kunnen worden gerund.

Overigens is voor alle source code de bijbehorende executable file
aanwezig. De programmatuur kan dus meteen worden gebruikt.

2.2.2 6814

Bet compileren van de 6814 software gebeurd met behulp van de
batchfile cap10 .bat. Deze file bevindt zich in de 6814 subdirecto
rie. Deze file start achtereenvolgens de Microtech mcc86k compiler
en de Mictrotech asm68k assembler. Voor het compileren (en assemble
ren) van een c-file typt men eenvoudigweg: cap10 program_name
(zonder extensie) .

In de batch file worden een aantal command line opties meegegeven
aan de compiler en de assembler. Voor de betekenis en de mogelijkhe
den van deze opties wordt verwezen naar de Mictrotech documentatie.

Bet linken gebeurd met behulp van de Microtech linker. Een programma
wordt gelinked door het volgende commando in te tikken:
lod68k @command file, hierbij is ' command file' de naam van een
zogenaamde commandfile.

Een commandfile is een file waarin de c-files staan opgesomd waarvan
de objectcode (geproduceerd door de assembler) tot een programma
moet worden gelinked. De commandf ile eindigt op de extensie . cmd.
Deze extensie wordt default door de linker verondersteld.

Na het linken is er een executable file gegenereerd met dezelfde
naam als de commandfile. De extensie van deze executable file is
.abs.

De naam van de commandfile van het RBS is voor de masterkaart
rbs m.cmd. De bijbehorende executable file heet zodoende rbs m.abs.
Bet- is deze file die naar het VME-systeem moet worden gedownload
(z ie 2.2. 5) .

In de commandfile kunnen nog tal van opties en opdrachten worden
gegeven aan de linker. Het voert echter te ver om al deze mogelijk
heden hier te behandelen. Voor een beschrijving van deze mogelijkhe
den moet weer naar de Microtech documentatie worden verwezen.

2.2.3 6825

Voor het compileren en linken van de software voor de 6825 kaart
geldt hetzelfde als onder 2.2.1 is vermeld. Echter in plaats van de
batchfile cap10 wordt voor het compileren de batchfile cap20 ge
bruikt. Bet verschil tussen deze twee file zit hem in de commandline
opties die aan de compiler worden meegegeven. Het grootste verschil
zit in het feit dat cap10 voor de 68010 microprocessor compileert
terwijl cap20 voor de 68020 microprocessor compileert.
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2.2.5 Downloaden en atarten van aoftware

Voordat de 68XX software kan worden gestart moet deze naar het VME
systeem worden gedownload. Hiervoor is de batchfile load. bat op de
diskette aanwezig. Deze batchfile zend eerst de executable file
rbs_m.abs naar de 6814 kaart. Vervolgens wordt de file rbs_r1.abs
naar de 6825-1 kaart verzonden. De programmas zijn hiermee op het
VME-rack geinstalleerd en kunnen in principe gestart worden. Het
starten van de programmas gebeurt door op de terminal van de desbe
treffende kaart het commando go 2000 in te tikken (de programmas
beginnen op adres Ox2000). Hierbij moet het programma op de 6814
(masterkaart) als laatate worden gestart.

Boven geschetste gang van zaken zou normalerwijs voldoende zijn om
het systeem te starten. Echter vanwege een bug in de 6825-2 kaart
moet op deze kaart altijd een programma actief zijn. Daarom moet,
ook wanneer het RBS slechts van twee processoren (kaarten) gebruik
maakt, toch een programma op de 6825-2 kaart draaien. Gebeurt dit
niet, dan is men niet in staat de masterkaart te starten. Deze bug
kan eenvoudig worden omzeild door op deze kaart een programma te
laden en te starten.

In de praktijk is gebleken dat het volgende 'handig' werkt. Nadat de
programmas met behulp van de batchfile load. bat zijn geinstalleerd,
wordt op de terminal van de 6825-1 kaart het command BM 2000 fOOO
502000 ingetikt. Hierdoor wordt het programma dat op de 6825-1 staat
gecopieert naar de 6825-2. Vervolgens start men het gecopieerde
programma op de 6825-2 door op de desbetreffende terminal go 2000 in
te tikken. Nu loopt het programma op de 6825-2 zodat de andere
kaarten ook opgestart kunnen worden.

De rede dat niet meteen vanuit de PC een programma op de 6825-2
wordt gedownload is simpelweg dat dat maar niet wil lukken. Waarom
dit niet werkt is onduidelijk.

Wanneer de software op het VME-rack eenmaal runt, is het systeem
klaar voor gebruik. am het RBS te kunnen bedienen tikt men op de PC
het commando intrface(.exe) in. Hiermee wordt de user interface op de
PC gestart. Vanuit deze interface kan het RBS eenvoudig worden
bedient (zie par. 5).

2.3 Xnatallatie van een regelaar

De RBS-software is op een dusdanige manier ontworpen dat op een
relatief eenvoudige manier andere regelaars kunnen worden gebruikt.
Hiermee wordt bedoeld dat het mogelijk is om, per as, een wille
keurige regelaar in het systeem 'te hangen'. De regelaar vormt in de
RBS-software een geisoleerde eenheid, welke aIleen weet op welke
plaats in het geheugen de setpoints, de werkelijke posities (resol
verstanden), de stuurwaarde voor de actuatoren en de cyclustijd
staan. Op deze manier is een interface gedefinieerd waarmee de
regelaar aan het RBS hangt.

Hierbij geldt dat een regelaar van een bepaalde as ook toegang heeft
tot de geheugenplaatsen (van setpoints, resolverstanden en stuur
waarden) van aIle andere assen.

Aan het gebruikte regelalgoritme wordt door het RBS geen beperkingen
opgelegd, behalve een vaste cyclustijd die niet mag worden over-
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schreven.

Een regelaar komt in het RBS overeen met een module (bestaande uit
objectcode) die wordt meegelinkd. Om een andere regelaar in het RBS
te installeren moet in de commandfile de naam van de nieuwe regelaar
worden opgegeven. Nadat de RBS-software aan de hand van deze com
mandfile is gel inked, is het RBS geinstalleerd met de nieuwe rege
laar. Op deze manier kan voor elke link een bepaalde gewenste
regelaar worden ginstalleerd.

De bovengenoemde module die een regelaar voorstelt is uiteraard
niets anders dan de c-code van een regelaar die gecompileerd (en
geassembleerd) is. De definitie van de interface waarmee de regelaar
aan het RBS 'hangt' is opgenomen in de headerfile cont_inf.h (con
troller_interface). Deze headerfile moet in elke regelmodule worden
opgenomen.

Bet regelalgoritme wordt vanuit de functie control_QD() aangeroepen
(6825-1 software). Op de ter plekke aangegeven plaats moet de naam
van het nieuwe regelalgori tme worden gebruikt. Vanuit deze locatie
kunnen ook meerdere regelalgoritmen worden aangeroepen. Wanneer de
regelaar op een additionele rekenkaart wordt geinstalleerd handelt
het om de functie controIQ() i.p.v. controIQD().

Bet RBS bezit de mogelijkheid om het datatransport van de setpoints
en resolverstanden over de VME-bus aan te passen aan de werkelijke
behoeften. Bet heeft bijv. geen zin om de setpoints en resolverstan
den van aIle links naar de 2de rekenkaart te sturen als daar slechts
een pid-regelaar is geinstalleerd. Bet RBS bezit deze mogelijkheid
omdat bij een volledig uitgerust systeem het datatransport, verge
leken met de cyclustijd, redelijk tijdrovend wordt. Orndat de VME
databus de belangrijkste communicatie verbinding is tussen de SBC's
(single board computer) in het VME-rack, is het zaak de databus zo
efficient mogelijk te gebruiken.

Om de communicatie over de VME-bus van het RBS te herconfigureren
moet de inhoud van de arrays link for links [] [] op de rekenkaarten
worden aangepast. - -
Wannneer tot een dergelijke aanpassing wordt besloten, is het
raadzaam om de productdocumenten SPECIFICATIES en ONTWERPEN er op na
te slaan, met name par. 2.2.1 en par. 2.2.2 uit het produktdocument
SPECIFICATIES. In deze paragrafen wordt o.a. het distributie mecha
nisme behandeld.

2.4 In.tallatie extra proce••oren

De software wordt standaard afgeleverd voor een configuratie waarbij
een rekenkaart wordt gebruikt voor de regelalgoritmen (3 PID-rege
laars). Wanneer er behoefte ontstaat aan extra rekenkracht om de
regelalgoritmen uit te voeren, bestaat de mogelijkheid om meerdere
rekenkaarten te installeren (per rekenkaart is er een processor
extra) .

Wanneer we een nieuwe processor aan het systeem willen koppelen,
moeten we een extra kaart in het VME-systeem toevoegen. Vanwege een
juiste verdeling van de prioriteiten, moet deze extra kaart altijd
direct naast de laatst geplaatste rekenkaart komen. Op de nieuwe
rekenkaart moet een copie van de 6825-2 software worden geinstal
leerd.
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Om de nieuwe processor aan de real-time kernel toe te voegen, zijn
de volgende stappen nodig:

1. De variabele aantal kaarten in de functie main() in de file re
ken_qd.c (6825-1) gelijk rnaken aan het nieuwe totaal aantal reken
kaarten. Het RBS zal dan de distributie van de setpoints en de
resolvers uitbreiden naar de extra kaart(en).

Wanneer er meer dan 4 rekenkaarten worden geinstalleerd moet de
inhoud van de arrays *setpoint array[] [], *resolver_array[] [] en
links_for_link[] [] verder worden-gevuld. De constante MAX_R_KAARTEN
moet dan ook aangepast worden (6825-software, file: def_rl.h). Zie
ook de produktdocurnenten SPECIFICATIES en ONTWERPEN.

2. De 'controlflow' tussen de late rekenkaart en de nieuwe rekenkaart
moet tot stand worden gebracht. Dit gebeurt door overal waar in de
file reken qd.c (6825-1 software) cornrnentaar om het statement
*controlQ? ~1; staat, dit te verwijderen. Voor ? moet het numrner van
de desbetreffende rekenkaart ingevu1d worden. Hetzelfde geldt voor
*aantal_interp_RK?, *sample_time_RK? en *regelkaart ?_actief (deze
laatste variabele is te vinden in de file stp hole.c; 6814 softwa-
re) . -

3 rNSTELLING VAN DE RBS-SOFTWARE

Zoals reeds is gebleken kan het RBS op verschillende manieren worden
geconfigureerd. In het volgende zullen de resterende mogeli jkheden
worden behandeld. Voor al deze mogelijkheden geldt dat wanneer men
wil overstappen naar andere 'settings', de software (voor een deel)
opnieuw moet worden gecompileerd en gelinkd4.

3.1 Safety inatellinqen

De onder 1.3.1 genoemde controle wordt door de volgende variabe1en
vastgelegd:

werkgebied:

boven_grens[O]
boven grens[l]
boven=grens[2]

onder grens[O]
onder-grens[l]
onder=grens[2]

link 1
2
3

link 1
2
3

Maxirnale afstand tussen twee opeenvolgende setpoints:

rnax_step[O]
max_step [1]

link 1
2

4Helaas, m~Jn afstudeerperiode was te kort om al deze opties in
de userinterface in te bouwen.
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3

Maximale verschil tussen setpoint en resolverstand:

max volg afwijking[O]
max-volg-afwijking[l]
max-volg-afwijking[2]- -

link 1
2
3

Deze variabelen zijn te vinden in de file acties.h (6814 software).

3.2 Inetellingen on-line data opelag

De samplefrequentie van het onder 1.3.2 genoemde data opslag proces
wordt door de variabele sample_rate vastgelegd volgens de formule:

Fd = Fr / (sample_rate + 1) met

Fd = samplefrequentie data opslag proces
Fr = samplefrequentie regelaar

De variabele sample rate is gesitueerd in de functie init store da
ta() in de file d_store.c (6825 software).

De variabelen die worden gesampled zijn in de file d store.c in de
functie store_data() als voIgt vastgelegd:

*(dpr data)
* (dpr-data + 1)
* (dpr-data + 2)
*(dpr-data + 3)
*(dpr-data + 4) =
* (dpr-data + 5) 
*(dpr-data + 6) =
*(dpr=data + 7)

(float) variabele1i
(float) variabele2i
(float) variabele3i
(float) variabele4i
(float) variabele5i
(float) variabele6i
(float) variabele7i
(float) variabele8i

variabele? = variabele die gesampled moet worden

N.B. Elke variabele? moet in de file d store.c als extern worden
gedeclareerd omdat doorgaans aIle variabele? uit andere c-files
komen dan uit de file d store.c.

4 APPLICATIE-IN'l'ERFACE

4.1 Drie communicatie mogelijkheden

Het RES kent 3 manieren om setpoints te lezen. De eerste bestaat uit
het lezen van een file met setpoints welke naar het geheugen van de
masterkaart is gecopieerd. Deze file is eerst off-line aangemaakt
(op een PC) •

De tweede manier bestaat uit het on-line verzenden van setpoints
naar het RBS. Deze methode wordt aangeduid met de synch-mode (syn
chronisatie). De belangrijkste eigenschap van deze mode is dat de
acties van de applicatie aan het tempo van het RBS worden gesyn
chroniseerd. Dit gebeurt door een applicatie die te snel setpoints
genereert, af te remmen.
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Voor deze manier van setpoint overdracht is een interface gedefi
nieerd, welke in de headerfile setp comm.h is opgenomen. Deze file
kan worden gebruikt bij de ontwikkelfng van applicaties die op de PC
draaien en on-line (real-time) setpoints naar het RBS moeten zenden.
Hiertoe maakt de headerfile setp comm.h gebruik van de bit35 kaart.
De gebruiker van de headerfile merkt hier echter niets van.

De interface is geimplementeerd door middel van de functie
send setpoints(asl, as2, as3). Voor het verzenden van setpoints naar
het RBS moet de applicatie deze functie aanroepen. Asl, as2 en as3
stellen de gewenste setpoints voor. Voordat het commando send set
points() mag worden gebruikt, moet eerst een verbinding met het RBS
worden opgezet en een synchroniserende actie worden ondernomen. Dit
gebeurt met de commando's init_setp_comm() en synch_setp_comm().

Op de diskette is een voorbeeldprogramma opgenomen die van de
headerfile gebruikt maakt. De naam van de projectfile van dit
voorbeeldprogramma is setp onl.prj. Voor verdere informatie over dit
communicatie algoritme wordt verwezen naar het produktdocument
SPECIFICATIES.

De derde en laatste manier betreft ook een methode om on-line
setpoints te verzenden. Dit is de zogenaamde buffermode. Zoals de
naam al zegt, wordt bij deze methode de communicatie verbinding
gebufferd. De applicatie hoeft in deze mode niet synchroon te lopen
met het RBS. Afhankelijk van de grootte van het buffer (maximum is
gelijk aan 21845 setpointblokken6) kan een applicatie tijdelijk meer
setpoints verzenden dan door het RBS verwerkt kunnen worden. Op de
lange duur moet er echter gemiddeld niet meer worden geproduceerd
dan het RBS kan verwerken, anders zal het buffer vol lopeno In dat
geval zullen er setpoint verloren gaan (er treedt dan een foutmel
ding op) .

Deze methode is pas gedeeltelijk geimplementeerd en bij gevolg nog
niet operationeel.

4.2 Statuswoord

Een applicatie die onder het RBS draait, kan voordurend de status
van het RBS lezen in het statuswoord. In dit woord ligt informatie
opgeslagen omtrent eventueel opgetreden fouten, mode waarin het RBS
zich bevindt, enz. Het formaat van dit woord is als voIgt:

MSB

31 24 23 16 15 8 7

LSB

o

5De bit3 kaart is een kaart in de PC die in verbinding staat
met een speciale kaart in het VME-rack. Hierdoor kunnen de kaarten
in het VME-rack vanuit de PC worden bereikt.

6Een setpointblok is in de huidige situatie gelijk aan 3
setpoints (de setpoints voor 3 assen) !
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Positie:

o
1
8
13
14
15
30
31

Betekenis:

link initia1isatie aan het uitvoeren
testen systeem
rege1mode
fi1emode
buffermode
synchmode
non critiaca1 error
critical error

Wanneer er een 1 op de desbetreffende positie wordt aangetroffen dan
is de bijbehorende betekenis va1ide.

Opmerking:

Bet statuswoord mag aileen maar worden gelezen. Wanneer in het
statuswoord wordt geschreven, zal het userinterface naar aile
waarschijnlijkheid worden ontregeld.

5 OSERIN'l'ERFACE

Het RBS wordt door midde1 van een user interface bediend. Het userin
terfce is op de PC gesitueerd en wordt opgestart door het commando
intrface (.exe) op de DOS command line in te tikken. Er verschijnt
dan een menusysteem bestaande uit een menuba1k met pull-down menus
en een statusvenster (zie fig. 3).

De bediening van het menusysteem is bewust identiek gekozen aan dat
van de Borland omgeving. Aangezien de software op de PC in Borland's
Turbo C wordt geschreven, is daardoor de bediening van het RBS
menusysteem identiek aan de bediening binnen Turbo C. Dit komt de
gebruikersvriende1ijkheid ten goede.

Het RBS kent in hoofd1ijnen twee modes waarin het zich kan bevinden,
de contro1mode en de usermode. Het systeem start a1tijd in de
usermode op. In deze mode kunnen de opties onder het kopje 'Configu
ration' ingeste1d worden. Dit betreft o.a. het inste11en van de
cyc1ustijd en het aanta1 interpo1aties dat het RBS moet uitvoeren.

Het systeem wordt in de contro1mode gebracht door een van de opties
onder 'contro11mode' te kiezen. Er kan dan een keuze gemaakt worden
uit fi1emode, buffermode en synchmode. Van deze modes is de buffer
mode nog niet geimp1ementeerd.

Wanneer het systeem eenmaa1 in de rege1mode is gebracht (status van
systeem is voortdurend in statusvenster zichtbaar) kunnen vanuit het
menusysteem app1icatie worden gerund. Hiertoe moet het menu onder
het kopje ' applications' worden gekozen. Een van de app1icatie is
het overzenden van een file met setpoints naar het RBS. In het menu
zijn twee opties opgenomen om deze file te 'executeren', een zonder
en de ander met het on-line data ops1aan op de PC. Tens10tte is er
nog de moge1ijkheid om een wi11ekeurig programma vanuit het menusys
teem op te starten (run *.exe). Met behu1p van deze optie kan elk
wi11ekeurige app1ictie vanuit de PC worden gestart.

Terugkeren vanuit de contro1mode naar de usermode gebeurt met behulp
van de optie 'return to user' in het menu onder 'Usermode'.

Om de gebruiker te beschermen tegen opdrachten die geen zin hebben

14



of die de robot kunnen beschadigen, z~Jn aIleen die opties van het
menusysteem 'enabled' die op dat moment ook zinvol zijn.

Overigens vervalt, op het moment dat een applicatie vanuit het menu
wordt gerund, elke vorm van in het menusysteem ingebouwde bescher
ming. De controle op een juiste gang van zaken ligt dan bij de
applicatie. Of een applicatie nog enige mate van controle uitvoert,
is de verantwoordelijkheid van de applicatieprograrnrneur. Voor het
schri jven van veilige applicaties kan de programmeur gebruik maken
van het RBS-statuswoord.
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