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Samenvatting

Voor het eenvoudiger specificeren van digitale systemen, is binnen de vakgroep 'Digitale
Informatiesystemen' de taal Task Level VHDL ontwikkeld. Hiermee kan het te ontwerpen
systeem gespecificeerd worden op een hoger abstractie niveau dan met VHDL, de standaard
hardware beschrijvingstaal. TL specificeert een systeem als een verzameling van communicatie
en synchronisatie taken. Het kleinste onderdeel waaruit TL-VHDL is opgebouwd, de taak,
bestaat uit een sequentie van statements.

Voor de analyse van het systeem is een compiler ontwikkeld die de TL specificatie vertaalt
naar ExSpect, een op de TUE ontwikkelde tool voor gekleurde Petri netten. Voor het
verwijderen van kinderziektes is het noodzakelijk enkele verschillende grote systemen in TL te
implementeren. Een daarvan is een systeem voor de besturing van vier liften in een gebouw
met veertig verdiepingen, gespecificeerd volgens de methode van Ward en Mellor. Deze
specificatie is omgezet naar TL. Tijdens de implementatie kunnen beperkingen en fouten bloot
gelegd en opgelost worden en kan met behulp van ExSpect de prestatie van het systeem in
kaart gebracht worden.

Voor de specificatie van de lift besturing zijn slechts een aantal basis constructies van TL
gebruikt. AIleen de interrupt, nodig voor het in- en uitschakelen van de liften in geval van
nood, was niet tijdig klaar om in de implementatie op te nemen. AIle andere processen zijn
volledig in TL gespecificeerd. De data stores zijn gespecificeerd middels ME_DATA objecten,
de volledige communicatie tussen de verschillende processen is met het gebruik van Events en
COM_DATA objecten opgelost. De implemtatie van een continuous flow, voor het simuleren
van het al dan niet overbelast zijn van de liften, leverde wat problemen op. De hiertoe bedachte
constructie -de toestand van de liften is opgeslagen in een ME_DATA object- zorgt tijdens de
simulatie voor veel ongemak.
Door gebrek aan geheugen, snelheid en informatie tijdens het debuggen verliep de simulatie
zeer moeizaam. Dit heeft tot gevolg dat slechts een klein gedeelte van het systeem is
onderzocht op een correcte werking.

Tijdens de irnplementatie zijn verschillende fouten aan het licht gekomen. Dit waren
voomamelijk kleine mankementjes, die tijdens het ontwerp allemaal verholpen zijn. Enkele
suggesties voor het verhogen van de gebruikersvriendelijkheid zijn vooral snelheid, duidelijke
foutmeldingen en compatibiliteit tussen de compilers van TL2EXE en ExSpect.
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1
Inleiding

Door de steeds toenemende complexiteit van digitale systemen, stijgt de vraag naar
hulpmiddelen bij het ontwerpen van deze hardware systemen. De oorspronkelijke ontwerp
methoden met pen en papier hebben plaats gemaakt voor zeer verfijnde, geautomatiseerde
ontwerp en verificatie methoden en hulpmiddelen voor het automatisch genereren van de
hardware. Deze methode, het automatisch genereren en optimaliseren van digitale systemen
wordt ook weI 'system synthesis' genoemd. Aan de hand van een volledige gedragspecificatie
en een aantal voorwaarden kan, met behulp van een gekozen architectuur, het systeem
automatisch gegenereerd en geoptimaliseerd worden.

Ook binnen de vakgroep 'Digitale Infonnatiesystemen' (EB) van de Technische Universiteit
Eindhoven wordt gewerkt aan een systeem voor 'system synthesis'. In een aantal fasen moet uit
een systeembeschrijving een zo optimale structuur worden afgeleid. Met behulp van Task
Level VlIDL (afgeleid van het bekende VlIDL) beschrijft de ontwerper het gewenste gedrag
van een te ontwerpen systeem. TL specificeert een systeem als een verzameling van
communicatie en synchronisatie taken. Elke taak modelleert een sequentieel gedrag van een
gedeelte van de beschrijving. De taken kunnen hierarchies opgebouwd worden.

Met behulp van het programma TL2EXE kunnen TL implementaties overgezet worden naar
ExSpect, een tool ontworpen aan de faculteit Wiskunde van de Technische Universiteit
Eindhoven, voor het ontwerpen, beschrijven en executeren van gekleurde Petri netten. Op
deze manier is het mogelijk de TL implementatie te analyseren met betrekking tot bijvoorbeeld
snelheid, perfonnance en functionaliteit.

Daar Task Level VHDL zich nog in een experimentele fase bevindt is het noodzaak enkele
complexe systemen te implementeren om zo fouten, beperkingen en tekortkomingen bloot te
leggen. Een eerste aanzet hiertoe is de implementatie van een compleet systeem voor de
besturing van vier liften in een gebouw met veertig verdiepingen. Een specificatie volgens de
methode van Ward en Mellor wordt omgezet in TL, waarna de vertaling in ExSpect de
werking van het systeem simuleert.



2
Probleemstelling

Gedurende de laatste jaren is veel energie gestoken in het ontwikkelen van flexibele en
krachtige methoden voor het geautomatiseerd ontwerpen van digitale systemen. Binnen de
vakgroep 'Digitale Informatiesystemen' (EB) is hiertoe als doel gesteld een efficiente oplossing
in hardware en/of software te ontwerpen. Het traject van dit proces ziet er in grote lijnen als
voIgt uit:

1. Specificatie van de gedragspatronen van een systeem in een natuurlijke taal of
diagrammen. Op deze manier worden aile systemen geboren: vanuit de gedachte in een
gevoelsmatige vorm.

2. Vertaling van de specificatie in een computertaal. Hiertoe moeten afwegingen gemaakt
worden met betrekking tot het impliciet zijn van de natuurIijke taal en daarentegen het
expliciet zijn van de computertaal. Om het geheel gebruikersvriendelijk te houden, dient
de nadruk op het impliciet zijn te liggen.

3. Analyse van de specificatie. Eerst moeten de data atnankelijkheden, communicatie en
synchronisatie structuren, de benodigde resources en de controle structuur
gei"dentificeerd worden. Vervolgens worden deze elementen afgebeeld op een
architeetuur model. Deze atbeelding bevat een opsplitsing in hardware en software, een
opsplitsing van de hardware in Ie's en het plaatsen van operaties in een tijdschema.

4. Ornzetting van het architectuur model in een RTL (Register Transfer Language) taa1.

Voor de vierde stage is VHDL (Vhsic Hardware Description Language) als geschikte taal
gekozen. Nadeel van deze, wijd geaccepteerde, taal is, dat communicatie en synchronisatie op
een laag niveau afgehandeld worden met behulp van signals. Het is aan de ontwikkelaar om
hier enige structuur in aan te brengen. De onderlinge relaties tussen de verschillende signals
zijn vaak moeilijk te achterhalen. De context gevoeligheid maakt het voor automatische
analyse moeilijk om deze structuren te herkennen. Bovendien is het in VHDL mogelijk
verschillende beschrijvings-niveaus door elkaar te gebruiken. Daar komt nog boven op, dat
VHDL ontwikkeld is om aileen hardware te beschrijven.

De vakgroep EB heeft de goede concepten van VHDL gebruikt voor systeem specificatie en
andere vervangen door nieuwe concepten. De signals zijn vervangen door verschillende
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expliciet genoemde communicatie en synchronisatie objecten. Bovendien zijn er enkele nieuwe
objecten gelntroduceerd, nameIijk kanalen (channels) en interrupts. Het misschien wei
belangrijkste nieuwe concept is de taak (task), het kleinste onderdeel voor analyse. Dit is de
reden dat de nieuwe taal Task Level is genoemd. Een taak is een verzameling statements
tussen een communicatie en een synchronisatie punt. Een taak in niet noodzakelijk hardware,
hij kan ook software beschrijven.

Op dit moment bevind TL zich nog in de experimentele fase. Om enig inzicht te krijgen in de
mate van volwassenheid, worden enkele grote systemen in TL-VHDL gelmplementeerd. Een
van deze projecten is een besturing van vier liften in een gebouw met veertig verdiepingen. Het
systeem is gespecificeerd volgens de methode van Ward en Mellor (A Systeemspecificatie 
intern rapport vakgroep EB). De besturing krijgt meldingen (events) van de omgeving door
personen die een lift oproepen, personen die met een lift naar een andere vloer willen, een

systeem operator die het systeem aan of uit zet, sensoren die melden dat de lift een vloer aan
doet of door sensoren die een signaal afgeven wanneer de lift overbelast is. Aan de hand van
deze events moet het systeem actie ondernemen. Deze actie kan uit aileen interne handelingen
bestaan maar kan ook interactie met de omgeving tot gevolg hebben. Zo wordt na een
aanvraag van een lift een bevestiging terug gestuurd zodat de persoon in kwestie rniddels een
lampje kan zien dat zijn aanvraag verwerkt wordt. Bovendien kan een aanvraag er toe leiden
dat een stilstaande lift in werking gezet moet worden door het inschakelen van de motor.

Door implementatie en simulatie van de besturing komen fouten, beperkingen of
tekortkomingen van TL boven water. Door tussentijds overleg kunnen deze zo gecorrigeerd,
ontweken respectievelijk toegevoegd worden. Samen met implementaties en simulaties van
totaal andere systemen kan TL zich op deze manier ontwikkelen tot een volwassen tool voor
het gebruik bij de automatisering van het ontwerpen van digitale systemen.
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Task Level VHDL

Het beschrijven van het gedrag van een systeem met VHDL gebeurt met behulp van
processen. Een proces bestaat uit een opeenvolging van sequentiele statements. Een taak
bestaat uit een verzameling statements tussen twee communicatie- of synehronisatie
statements. Door een aantal op elkaar afgestemde taken, tussen verschillende processen, kan
communicatie en/of synchronisatie bewerkstelligd worden. De proeessen moeten dan onder
andere testen ofversehillende signals aan bepaalde condities voldoen en afhankelijk van het
resultaat hiervan, op zekere tijdstippen bepaalde waarden aan signals toe te kennen.

Met Task Level worden eommunicatie en synchronisatie structuren op taak-niveau
beschreven. In plaats van een grote hoeveelheid statements is in TL per proces slechts een
enkel statement voldoende om communicatie en/of synchronisatie tussen processen tot stand te
brengen. Het verloop van de verschillende processen is aIleen afhankelijk van hun onderlinge
synchronisatie. Er wordt dus aileen gebruik gemaakt van volgorde-relaties.

De constructies, die in TL-VHDL gebruikt worden, beschrijven het gedrag van een systeem op
een abstracter niveau dan VHDL. Een TL-statement geeft aIleen weer wat het systeem zal
gaan doen en niet op welke manier dit precies gebeurt. De ontwerper hoeft zich niet bezig te
houden met de f)'sische implementatie van de verschillende mechanismen.
Het aanbrengen van hierarchische structuur in een model vind in TL-VlIDL op dezelfde wijze
plaats als in VHDL.

TL heeft constructies voor het beschrijven van taken, data gebruikt door taken, communicatie
tussen taken en synchronisatie van taken. Hiertoe zijn de volgende concepten geintroduceerd:
het taak (task) concept, het interrupt concept, communicatie concepten, synchronisatie
concepten en kanaal (channel) concepten.

3.1. Taken

Een systeem kan uit 1 of meerdere taken opgebouwd worden. Het taak principe is
hierarchisch: een set van taken kan gecombineerd worden tot 1 enkele taak; hierdoor ontstaat
een beter overzicht. Taken kunnen aan elkaar gerelateerd zijn door communicatie en
synchronisatie primitieven. Ze kunnen sequentieel, parallel en gelijktijdig executeren. Er kan
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onderscheid gemaakt worden tussen verschillende taken:

• Concurrent task - taak waaruit een systeem entiteit is opgebouwd; ze specificeren de
functionaliteit. AIle taken die gelijktijdig executeren hebben een herhalend karakter. In
figuur 3.1 is een simpel voorbeeld gegeven van twee gelijktijdige taken.

Figuur 3.1 - Voorbeeld van twee gelijktijdige taken. prl
enpr2.

• Sequential task - zoals de naam al doet vermoedenen worden sequentiele taken
sequentieel uitgevoerd, maar hebben ze geen herhalend karakter. Er zijn verschillende
van dit soort taken:

Basic task: een taak die aIleen sequentiele en conditionele statements bevat.
Conditionele statements omvatten basis takken. Op het laagste niveau bestaan aile
taken uit basis taken. Wanneer ze niet omvat zijn door andere taken worden ze
ook weI leaf tasks genoemd.
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Branch task: het is mogelijk om een taak in meerdere taken op te splitsen die of
parallel of zelfs helemaal ruet executeren, afhankelijk van de waarden van
verschillende objecten. Al deze branch taken hebben dezelfde voorganger en
opvolger. In figuur 3.2 is een voorbeeld gegeven van twee branch taken. Op het
moment van executie wordt afhankelijk van de events EventA en EventB, twee,
een ofzelfs geen van beide taken uitgevoerd.

Figuur 3.2 - Voorbeeld van twee branch taken. TaskAl
en TaskA2.

Interrupt task: een sequentiele taak welke wordt uitgevoerd wanneer een interrupt
daar opdracht toe geeft. De interrupt taak kan de oorspronkelijke taak
onderbreken ofwachten tot deze klaar is met executie. Bovendien kan de
ontwerper bepalen ofde oorspronkelijke taak na de interrupt weer verder gaat, of
dat hiervan een nieuwe instantie wordt opgestart. In figuur 3.3 is een voorbeeld
gegeven van een taak die door een interrupt onderbroken wordt. Na executie van
de interrupt kan de taak zijn weg vervolgen.
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Een taak kan gebIokkeerd zijn, geexecuteerd worden of klaar staan voor executie.
Een overgang tussen deze toestanden vind plaats wanneer een taak geactiveerd
wordt, geexecuteerd wordt, kIaar is ofonderbroken wordt. Een taak wordt
geactiveerd wanneer zijn voorganger kIaar is. NonnaaI zaI een taak dan
automatisch geexecuteerd worden, tenzij het moet wachten voor een TL-statement
(busy waiting).

Figuur 3.3 - Voorbeeld van een intenupt taak~ proces prl
wordt door int1 onderbroken.

3.2. Tijd

Omdat TL een specificatie taaI is en geen simuIatie taaI, wordt in de specificatie weinig tijd
infonnatie gegeven. Alleen de opeenvoIging van taken en de beperkingen van de
opeenvoIgingen zijn bekend. Maar voor prestatie analyses is de factor tijd weI nodig. TL is een
asynchrone taal. Primitieven and statements worden geexecuteerd, wanneer aan de
voorwaarden voldaan is. Soms zijn deze voorwaarden tijd beperkingen, welke gerelateerd zijn
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aan de interne klok van een concurrent task. AI deze interne klokken hebben dezelfde snelheid,
hetgeen impliceert dat de tijd globaal is. Iedere taak houdt zijn eigen klok bij. TL gebruikt een
concept waarbij elke sequentiete statements in delta tijd wordt uitgevoerd. De totale tijd dat
een taak actief is, is de som van de tijd nodig voor de executie van een synchronisatie en/of
communicatie primitieve en de gespecificeerde tijd. Zo zal een taak met een tijdspecificatie van
100 eenheden en cen enkel SEND statement minimaal gedurende 101 tijdseenheden
executeren. Waarna de communicatie met een RECEIVE niet onmiddelijk tot stand komt, zal
de taak een langere tijd in beslag nemen. Een basic task mag andere taken omvatten welke een
eigen tijd-specificatie hebben. TL bevat constructies voor de specificatie van time-outs voor
sornmige communicatie en synchronisatie primitieven.

3.3. Specificatie en hierarchie

De TL specificatie beschrijving begint met een enkele entiteit, gespecificeerd door meerdere
root specificatie entiteiten. De specificatie hierarchie ontstaat door opeenvolgende
decomposities van deze entiteit in met elkaar verbonden concurrent tasks, bijvoorbeeld
component instanties. Deze componenten worden weer gespecificeerd door andere specificatie
entiteiten en de daaraan verbonden architectuur beschrijving. Op het niveau van de concurrent
task wordt de structuur sequentieel door decompositie in sequentiele taken, als basic, branch
en leaf taken. Uiteindelijk eindigt het allemaal bij leaf taken, welke de statements volledig
sequentieel uitvoeren.

Gedeelten van de specificatie die onafhankelijk geanalyseerd kunnen worden, kunnen aan een
bibliotheek (library) toegevoegd worden. Bovendien is het mogelijk om declaraties en sub
programma's met verschillende specificaties te delen, door ze onder te brengen in packages.

3.4. Objecten

Objecten worden gebruikt voor de nodige communicatie en synchronisatie tussen taken. AIle
objecten mogen op elk niveau in de taak hierarchie gedec1areerd worden. De belangrijkste
concepten en de daaraan gekoppelde object-klassen in TL zijn de volgende.

• Lokale data - variabelen zorgen voor de overdracht van data. Normaal worden ze
gedeclareerd in een concurrent task; ze zijn dan lokaal voor deze taak. Wanneer ze in
een branch task gedeclareerd worden, zijn voor deze branch taak lokaal.
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• Synchronisatie - er zijn in TL twee verschillende synchronisatie schema's: wait-and-signal
synchronisatie en request-and-acknowledge synchronisatie. Deze gebruiken event en
action objecten. Het action object gebruikt een protocol dat in vier fasen afgewerkt
wordt.. Het event object is gebaseerd op binaire semaforen; wanneer een event door
meerdere taken gebruikt wordt, moet voor iedere taak een identifier gedeclareerd
worden.

Figuur 3.4 - Voorbeeld van conummicatie tussen twee
verschillende taken, TaskA en Task B.

• Mutual exclusion - vaak moeten meerdere taken van dezelfde data gebruik maken. Om
conflicten te voorkomen moet het onmogelijk zijn dat meer dan 1 taak gelijktijdig
toegang heeft tot deze data. In TL moet de programmeur hiertoe ME_DATA
objecten gebruiken. Een round-robin aIgoritme zorgt voor een goede afwerking voor
toegang tot de data.
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• Shared processing - veel voorkomende data handelingen mogen toegewezen worden aan
een architectuur module. Deze module kan dan door andere specificatie modules
gebruikt worden. Shared processing staat de ontwerper toe een keuze te maken om
processen, die verschillende keren geexecuteerd moeten worden, speciaal in hardware
te irnplernenteren. Verschillende processen kunnen gelijktijdig het shared proces
aanroepen.

• Comrnunicatie - cornmunicatie tussen verschillende basic tasks in verschillende
concurrent tasks wordt bewerkstelligd door middel van kanalen (channel). De data,
gerepresenteerd middels COM_DATA objecten, wordt door dit kanaal van de ene
naar de andere taak gestuurd. Een kanaal kan door rneerdere taken gebruikt worden
(channel merging). Wanneer geen kanaal gedefinieerd wordt, wordt er een standaard
kanaal gecreeerd. Hetzelfde geldt voor het te gebruiken protocol, waarvoor standaard
een handshake protocol met 1 buffer gebruikt wordt. In figuur 3.3 is een simpel
voorbeeld gegeven van een communicatie tussen twee taken.
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ExSpect

ExSpect is een specificatie tool gebaseerd op gekleurde Petri netten. Een ExSpect specificatie
bestaat uit een directe graaf, waarin transitions gespecificeerd worden middels processoren
(processors) en systemen (systems), de places door middel van kanalen (channels). De pijlen in
de graaf wijzen van een kanaal naar een processor of omgekeerd. Een pijl van een processor
naar een processor orvan een kanaal naar een kanaal komt nooit voor. Als een pijl van een
kanaal naar een processor wijst, wordt het betreffende kanaal een input kanaal (input channel)
genoemd. Een pijl van een processor naar een kanaal, geeft aan dat om een output kanaal
(output channel) gaat. De kanalen in de graaf zijn van een bepaald type en kunnen tokens
bevatten, waarvan de waarde van hetzelfde type moeten zijn als het kanaal type. De distributie
van de tokens over de verschillende kanalen wordt de toestand (state) van de graaf genoemd.
Naast processoren en kanalen kunnen in ExSpect ook systemen (systems) en opslagmedia
(stores) gebruikt worden. Een ExSpect systeem is een verzameling van processoren en
(deel)systemen, met elkaar verbonden middels kanalen. Systems worden gebruikt om
hierarchie in de specificatie aan te brengen. Stores zijn aparte kanalen die altijd 1 en precies 1
token bevatten.

Een ExSpect specificatie die processoren, systemen, kanalen en opslagmedia gebruikt is ook
een gerichte graaf. De pijlen wijzen van een input kanaal naar een systeem of processor en van
een processor of systeem naar een output kanaal. Bi-directionele pijlen verbinden opslagmedia
met processoren ofsystemen. In figuur 4.1 is een voorbeeld gegeven van een ExSpect
specificatie. Processoren worden weergegeven door driehoekjes, systemen door vierkantjes,
kanalen door cirkels, tokens door zwarte puntjes en opslagmedia (inc1usieftoken) door een
kruis.

•
S)'stem

Figuur 4.1 - Een ExSpect specificatie
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De volgende regels definieren de executie van een specificatie, zoals gegeven in figuur 4.2:

• Een processor is ingeschakeld (enabled) wanneer aile kanalen op zijn minst zoveel tokens
bevatten als er pijlen naar de processor zijo, en de waarden van de tokens in de input
kanalen en opslagmedia aan de pre-condities van de processer voldoen.

• Een processor is uitgeschakeld (disabled) als hij niet is ingeschakeld.

• Wanneer een processor is ingeschakeld, vuurt (fires) hij onmiddellijk. Dit betekent:
* Zoveel pijlen als er naar de processor gaan, zoveel tokens worden er uit de input

kanalen verwijderd.

* Van elk verbonden opslagmedium wordt het token gekopieerd.

* Aan elk output kanaal worden nul of meer tokens toegevoegd. De waarden van
deze tokens worden berekend als een functie van de waarden van de input kanalen
en opslagmedia. De output tokens worden naar een gespecificeerde tijdvertraging
geldig. Alleen een geldig token kan andere processoren aanzetten.

* Aan ieder verbonden opsIagmedium kan een nieuw token toegevoegd worden. De
waarde hiervan wordt berekend als een functie van de waarden van de input tokens
en de oude tokens van het opslagmedium. Het toevoegen van een nieuw token aan
een opslagmedium heeft als resultaat dat het oude token verwijderd wordt. Het is
niet mogelijk om een tijd vertraging te specificeren; op hetzelfde moment dat de
processor vuurt, worden de nieuwe tokens in het opslagmedium geldig.

• Als twee processoren gelijktijdig ingeschakeld zijo, zullen ze beide parallel vuren, tenzij
het vuren van een der processoren tot gevoIg heeft dat de andere processor
uitgeschakeld wordt. In dat geval is het niet gedefinieerd welke van de twee
processoren zal vuren.

• Een ExSpect systeem executeert als minstens 1 processor in het systeem ingeschakeld is.
Gedurende de executie van het systeem, worden tokens verwijderd van de input
poorten en toegevoegd aan de output poorten van het systeem.

Het gebruik van systeem modules heeft geen effect op de prestatie van een ExSpect
specificatie. Door het gebruik van systeem modules kan inforrnatie verborgen worden en deel
systemen opnieuw gebruikt worden. Hierdoor is de specificatie makkelijker te begrijpen.
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De reden dat juist voor ExSpect (eigenlijk gekleurde Petri netten) is gekozen voor de simulatie
van TL-VHDL specificaties zijn de volgende:

• Een fonnatisme is nodig voor het modelleren, analyseren en simuleren van TL
specificaties. Het modelleren van typische karakteristieken van TL, zoals
gelijktijdigheid, parallellisme, communicatie, synchronisatie en mutual exclusion moet
mogelijk zijn. Bovendien moeten VHDL componenten, component instanties,
sequentiele statements, expressies, declaraties en type definities te gebruiken zijn.
Tevens, zou het ideaal zijn wanneer ook de hierarchie van TL gemodelleerd kan
worden Het pakket ExSpect, ontwikkeld aan de Technische Universiteit Eindhoven
en gebaseerd op de formele theorie van gekleurde Petri netten, voldoet aan de meeste
van deze eisen.

• De vertaling van een TL-VHDL specificatie in een fonnaat dat geexecuteerd en
geanalyseerd kan worden door al bestaande tools, is stukken eenvoudiger dan het
schrijven van een compleet nieuw programma schrijven voor het simuleren en
analyseren van TL beschrijvingen. Dit is vooral belangrijk omdat TL zich nog steeds
in de ontwikkel fase bevindt; hierdoor vinden er nog regelmatig veranderingen plaats.
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5.1. De liftbesturing

De liftbesturing is verantwoordelijk voor de besturing van vier liften in een gebouw met
veertig verdiepingen. In iedere lift bevinden zich veertig knoppen, een voor iedere verdieping,
met daamaast een lampje dat gaat branden wanneer het betreffende knopje ingedrukt is.
Bovendien zitten boven in iedere lift nog veertig lampjes om aan te geven op welke vloer de
lift zich bevind. Wanneer een passagier een knopje in de lift indrukt, spreken we van een
Destination Request. Op iedere verdieping (met uitzondering van vloer 1 en 40) bevinden zich
twee knopjes om een lift op te roepen. Ben om naar boven te gaan, een om naar beneden te
gaan. Vanzelfsprekend is op vloer 1 slechts een knopje aanwezig om naar boven te gaan en op
vloer 40 om naar beneden te gaan. Naast ieder knopje zit wederom een lampje; op deze manier
wordt een passagier gemeld dat zijn aanvraag verwerkt wordt. Wanneer op een verdieping een
lift opgeroepen wordt, spreken we van een Summons Request. Iedere verdieping heeft een
vloer-sensor, die aan de bestruring meldt wanneer een lift een vloer tot op 8 inches genaderd
is. Wanneer een van de liften overbelast is, krijgt de besturing de melding 'Filled To Capacity'
van de betreffende lift. Iedere lift heeft zijn eigen motor, die drie commando's kent, te weten
'Up', 'Down' en 'Stop'. Een 'System Operator' kan een zowel een enkele lift in- en uitschakelen,
als het hele systeem.
De specificatie van de besturing (A Systeemspecificatie) is volgens het model van Ward en
Mellor.

5.2. Type declaraties

In de package 'basic_types' zijn enkele type definities gedeclareerd. De achterliggende
gedachte voor de keuze van de verschillende structuren wordt hier kort besproken.

De types tElevatorNumber, tFloorNumber en tPriority zijn vanzelfsprekend als integer
gedeclareerd. Omdat een type definitie uniek moet zijn is tDirection gedefinieert als (Dir_Up,
Dir_Down) en tMotorCommand als (Motor_Up, Motor_Down, Motor_Stop). Voor iedere
data store is er een apart type gedeclareerd. Deze declaraties spreken voor zich; Voor iedere
discrete flow uit de specificatie is een type definitie gemaakt. De naam van het type bestaat uit
de naam van de flow, voorafgegaan door een t. De data, gekoppeld aan de flow, is in een
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record ondergebracht. Enkele afwijkende gevallen zijn:

• tMotor - in dit type wordt de toestand van de vier motoren opgeslagen. In Command is
de beweging bepaald. De vloer, op welke een lift zich bevindt, zit opgeslagen in
Position. In tMotor_Record zijn dezelfde gegevens opgeslagen, maar dan voor een
enkele lift.

• tSummons - dit type zorgt voor de opslag van aile mogelijke Summons Requests. De
eerste index geeft aan of de request betrekking heeft op een aanvraag om naar
beneden te gaan (0), of om naar boven te gaan (1). De tweede index geeft de
verdieping van de Summons Request aan. Het gebruikte tSummons_Request geeft
aan of een aanvraag al dan niet geactiveerd is (Value) en de prioriteit (Priority) van
een uitstaande request.

• tDestination - hierin zijn aile mogelijke Destination Requests in opgeslagen. De eerste
index van de array heeft betrekking op de lift, de tweede op de vloer. Als het type de
waarde TRUE heeft is een request actief, anders niet.

• tFilled - om de event Filled To Capacity te specificeren is een extra store (ME_DATA)
Filled toegevoegd. Filled To Capacity wordt in de specificatie een continuous flow
genoemd. Dit houdt in dat de besturing continu moet checken of een lift al dan niet
overbelast is. De toestand van de liften is vastgelegd in de store Filled, welke middels
een BOOLEAN aangeeft of een lift overbeslat is of niet. Het systeem kan nu continu
deze store uitlezen en bepalen welke liften te zwaar beladen zijn.

• tStop_Elevator - dit type bevat naast, het in de specificatie genoemde, ElevatorNumber
(hierin is opgeslagen op welke lift de event betrekking heeft) ook nog Appendix, van
het type tAppendix. Op deze manier kan de data, welke het ontvangende proces
nodig heeft voor het ondememen van de juiste actie, meegegeven worden.

• tContinue_After_Stop - voor dit type geldt hetzelfde als voor bovenstaande
tStop_Elevator.

De package 'basic_types' is vastgelegd in de file "basic_types.tl" (B Systeemimplementatie).

5.3. Elevator Control

De daadwerkelijke beschrijving van de liftbesturing is ondergebracht in de entiteit
'Elevator_Control'. Deze beschrijving is opgebouwd uit een twintigtal processen, negen
verschillende ME_DATA variabelen en zeven verschillende EVENT variabelen. De processen
beschrijven gezamenlijk het gedrag van de specificatie. Ze executeren asynchroon met

,. ...
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betrekking tot andere processen in een willekeurige volgorde. De ME_DATA variabelen
representeren het interne geheugen van de besturing. Aan de lijst van de acht verschillende
geheugen elementen uit de beschrijving is nog een negende toegevoegd; dit voor de
administratie van het al dan niet te zwaar beladen zijn van de liften. Voor een correcte werking
van de geheugen aanvragen worden de mutual exclusion objecten altijd in dezelfde volgorde
aangevraagd; dit voorkomt deadlock. Echter, het is nog steeds mogelijk dat twee processen
om en om een ME_DATA variabele toegewezen krijgen, terwijl een derde staat te wachten en
dus vastloopt. Simulatie moet nog aantonen of dit werkelijk gebeurt. De EVENT variabelen
zorgen samen met de in de processen gedeclareerde COM_DATA variabelen voor de
communicatie tussen de verschillende processen.
De liftbesturing (Elevator Control) is opgebouwd uit drie processen. Deze bevat een User
Interface voor de communicatie met de buitenwereld (passagiers en operator), een module
Scheduled Elevators voor de planning van de liften, een module Process Reached Floor voor
de administratie en communicatie met o.a. de lift deuren, in het geval de lift een nieuwe vloer
aan doet, en een module Control Elevator Motor welke de verbinding met de verschillende
motoren voor zijn rekening neemt.
De entiteit 'Elevator_Control' is ondergebracht in de file "elevator_control. tl"
(B Systeemspecificatie).

5.3.1. User Interface

De user interface zorgt voor de afhandeling van de communicatie tussen de gebruikers en het
systeem. Dit is in drie processen op te splitsen. Het eerste, Manage Summons Request,
verwerkt aanvragen van liften. Wanneer een passagier op een bepaalde vloer een lift oproept
om naar boven C.q. beneden te gaan, stuurt de elektronica achter deze knop een signaal (event)
naar het proces Manage Summons Request. Na de verwerking hiervan, stuurt dit proces een
event terug, zodat aan de passagier middels een lampje gemeld kan worden dat zijn aanvraag
geaccepteerd is en verwerkt wordt. Het tweede proces, Manage Destination Request,
verwerkt aanvragen vanuit een lift om naar een bepaalde verdieping te gaan. Ook hier heeft
zo'n aanvraag een event naar het proces Manage Destination Request tot gevolg en wordt er
vervolgens een bevestiging geretourneerd. Het laatste process, Manage Status, verwerkt de
"aanvragen" van de operator om een lift c.q. het systeem uit dan weI in te schakelen.

5.3.1.1. Manage Summons Request

Het onderdeel Manage Summons Request bestaat in principe uit twee processen, te weten
Handle New Summons en Control New Summons. Echter, de implementatie van deze laatste,
welke er zorg voor moet dragen het proces Handle New Summons in ofuit geschakeld kan
worden, moet middels een interrupt geschieden. Nu voorziet TL weI degelijk in interrupts,
aileen worden ze in de vertaling naar ExSpect nog niet meegenomen. Dit is de reden dat het
proces Control New Summons, en ook andere processen die voor de afhandeling van de event
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System EnablelDisable moeten zorgen, nog niet geimplementeerd zijn.

Het proces Handle New Summons is eenvoudig opgebouwd. Het bestaat uit een enkele taak,
te weten HNS_A. Allereerst wacht het op het optreden van de event Summons_Request
(r. 82) welke optreedt wanneer een passagier een lift oproept. Deze event bevat data, waarin
de vloer van de oproep en de richting van de aanvraag zit opgeslagen. Vervolgens worden in
de juiste volgorde de geheugen elementen aangevraagd door middel van een vijftal
WAIT_EXCLUSIONS (r.83-87), waama er gecontroleerd wordt ofer toevallig al met een in
gebruik zijnde lift op de betreffende vloer is, en dus de oproep zinloos is. Dit gebeurt door een
IF instructie (r. 91) die voor elke lift wordt uitgevoerd. De boolean AlreadyElevatorPresent,
welke op false geinitialiseerd is, zal na deze vier IF statements aangeven ofdit het geval is.

Figuur 5.1 - Implemcntatie voor het bijwerken van de store Sununons

Is dit niet het geval (AlreadyElevatorPresent is dan false) dan moeten er vier verschillende
acties ondemomen worden. Eerst moet de store Summons bijgewerkt worden, waarin aile
mogelijke oproepen voor een lift bijgehouden worden. Hier treedt een kJeine moeilijkheid op,
die in de gehele implementatie nog vele malen voorkomt. De store Summons in namelijk een
twee-dimensionale array, waarvan de eerste index de richting van de Summons Request
aangeeft (een 1 komt overeen met Dir_up, een 2 met Dir_Down). Steeds wanneer deze store
bijgewerkt moet worden, moet met een IF instructie gekeken worden op welk element van de
array de Request betrekking heeft, zoals te zien is in figuur 5.1. Vervolgens wordt de store
Priority met 1 opgehoogd, zodat de volgende aanvraag een lagere prioriteit krijgt, waama de
event New_Summons gegenereerd wordt (r.I13), waardoor een ander proces een lift gaat
schedulen om de passagier op te halen en door middel van de event Summons_Indication_On
(r. 115) wordt aan de passagier duidelijk gemaakt dat zijn aanvraag verwerkt is. Als laatste
worden aile geheugen elementen weer vrijgegeven voor gebruik door andere processen door
middel van RELEASE statements (r.115-119).
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5.3.1.2. Manage Destination Request

Voor het onderdeel Manage Destination Request geldt in grote lijnen hetzelfde als voor
bovenstaande Manage Summons Request. Ook bier is een van de twee processen, Control
New Destination, niet gei"mplementeerd als gevolg van eerder vermelde reden. Het proces
Handle New Destination lijkt bovendien veel op Handle New Summons. In de taak HND_A
wordt eerst gewacht op de event Destination Request (r. 156) welke aangeeft dat een
passagier in een lift op een knopje heeft geduwd. De data van de event bevat het nummer van
de betreffende lift en de vloer waar de passagier naar toe wit. Vervolgens worden de mutual
exclusion objecten aangevraagd (r. 157-159) en als de betreffende lift al niet op de gewenst
vloer staat (r. 165), dan wordt de event New_Destination uitgevoerd (r. 170) zodat de lift in
werking wordt gezet door een ander proces en wordt de passagier gemeld dat zijn opdracht
uitgevoerd is, door middel van de event Destination_Indication_On (r. 172). Als laatste
worden de data stores weer vrijgegeven door drie RELEASE statements (r. 176-178).

5.3.1.3. Manage Status

Het onderdeel Manage Status bestaat uit drie processen welke zorgen voor communicatie
tussen het systeem en de operator. Handle Elevator EnablelDisable schakelt een enkele lift in
ofuit, Control System Status moet het proces Handle Elevator Enable/Disable in of uit
schakelen en Handle System Enable/Disable moet het hele systeem in ofuit schakelen.

Het proces Handle Elevator EnablelDisable bestaat uit een omvattende taak, een
WAIT_SELECT. Hierdoor wacht het proces op het optreden van een van de twee mogelijke
events, Elevator_Enable (r. 218) ofElevator_Disable (r. 247). Wanneer de event
Elevator_Enable actief wordt, hetgeen het geval is wanneer de System Operator een lift wil
uitschakelen, wordt eerst de data ontvangen middels een RECEIVE statement (r. 221). Om
aan te geven dat de status van cen van de liflen gewijzigd is, wordt de event
Elevator_Status_Changed gegenereerd (r. 223). Vervolgens initialiseert het proces aIle op de
lift betrekking hebbende geheugens, na eerst de betreffende ME_DATA elementen
aangevraagd te hebben (r. 224-227). Zo wordt de status van de lift veranderd in Halted
(r. 236), aIle lampjes in de lift worden uit gezet (r. 230-233), aile nog in behandeling zijnde
aanvragen worden gecanceld (r. 235-236), de data store Scheduled_Elevators wordt op false
gezet (r. 238-241) en de ME_DATA elementen worden weer vrijgegeven (r. 242-245).
In het geval dat de event Elevator_Disable optreedt (r. 247) wordt in de taak HEE_A2 eerst
de data store Elevator_Status aangevraagd. Vervolgens wordt de status van de lift gewijzigd
in Disabled (r. 253), zodat andere processen kunnen zien dat de lift buiten werking is.
Bovendien wordt ook nu de event Elevator_Status_Changed gegenereerd (r. 255). Na het
vrijgeven van de store Elevator_Status (r. 254) heeft deze taak zijn taak volbracht.
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Het proces Handle System EnablelDisable voert aile handelingen als hierboven uit, maar dan
met betrekking tot aIle litten. Het proces bestaat uit een WAIT_SELECT taak, met de naam
HSE_A. De event System_Enable activeert de taak HSE_Al (r. 282). Eerst wordt deze event
opgeheven door middel van een WAIT_EVENT (r.285). Na het aanvragen van de benodigde
geheugen resources worden aile lampjes op de verschillende vloeren (r. 293-299) en aile
lampjes in de liften (r. 302-306) uitgeschakeld. De uitstaande Summons worden uitgezet
(r. 308-312). Algemene informatie omtrent de toestand van het systeem wordt in de geheugens
veranderd. Zo wordt de store Priority op 1 wordt gelnitialiseerd (r. 314). Als laatste worden
de gebruikte geheugen resources weer vrijgegeven (r. 325-330).
In het geval dat de Operator een event System_Disable heeft gegenereerd, wordt de taak
HSE_A2 geactiveerd. Na het opheffen van de event, middels een WAIT_EVENT statement
(r. 336), wordt na het aanvragen van de geheugen resources, de status van aile Iiften veranderd
in Disabled. Hiema worden de resources weer vrijgegeven.

Het derde proces is wederom niet geYmplementeerd als gevolg van het ontbreken van de
interrupts.

5.3.2. Schedule Elevators

Het onderdeel Schedule Elevators is het brein van de besturing; het administreert de complete
planning omtrent de verschillende liften. Het draagt zorg voor de afwikkeling van nieuwe
destination en summons requests en behandelt de gevallen waarin een lift overbelast raakt of
na een overbelasting weer normaal kan functioneren. Deze taken zijn ondergebracht in drie
processen, namelijk Schedule Summons, Schedule Destination en Filled To Capacity Change.

5.3.2.1. Schedule Summons

Het proces Schedule Summons komt in actie wanneer de event New_Summons,
Elevator_Status_Changed, Not_Filled_To_Capacity of Scheduled_Elevator_FTC optreedt.
Dit is middels een WAIT_SELECT in TL ge'implementeerd (r. 397-419). Na het optreden van
een van bovengenoemde events, wordt de taak SS_B in executie genomen (r. 420). Eerst
worden de nodige geheugen blokken aangevraagd, door het gebruik van WAIT_EXCLUSION
statements (r. 422-429). In de daarop volgende loop wordt gekeken ofer een lift op de vloer
met de summons request aanwezig is die niet overbelast is. Mocht dit het geval zijn dan word
(binnen de Ius) de event Elevator_At_Floor gegenereerd (r. 439) en zal de variabele
ActiveElevator op 5 worden gezet. In het andere geval wordt in de volgende loop naar
summons requests gezocht met de hoogste prioriteit waarvoor nog geen lift gepland is (r. 447
493). De hiertoe geimplementeerde IF instructie is dubbel uitgevoerd; een keer voor het
checken van summons request met richting Dir_Up (r. 454-466) en een keer voor requests met
richting Dir_Down (r. 474-485). Als er een gevonden wordt (de variabele HighestPriority is
dan ongelijk nul- de variabele HighestPriority onthoudt de request met de hoogste prioriteit),
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dan wordt gezocht naar de dichtstbijzijnde lift die niet overbelast is (r.502-514). Wordt ook
deze gevonden (de variabele NearestHaltedElevator is dan ongelijk nul 
NearestHaltedElevator onthoudt de lift die het dichtste bij is), dan wordt deze lift ingeschakeld
om de passagier op te gaan halen (r. 541). Hiertoe wordt eerst gekeken of de lift omhoog dan
weI omlaag moet bewegen. Vervolgens worden de nodige data stores bij gewerkt en de event
Move_Scheduled_Elevator wordt gegenereerd. Als laatste worden alle data stores weer
vrijgegeven.

5.3.2.2. Schedule Destination

Schedule Destination is een eenvoudiger proces. De enige taak die het proces rijk is, SD_A,
moet er voor zorgen dat een stilstaande lift in beweging koml. Door middel van een RECEIVE
(r. 584) wacht het op een aanvraag van een passagier om met een werkloze lift naar een
verdieping te gaan. Deze RECEIVE bevat informatie om welke lift het gaat en naar welke
verdieping de passagier wi!. Na het aanvragen van de geheugen resources (r. 585-588) wordt
bepaald of de lift omhoog of omlaag moet gaan bewegen (r. 589-603). Het resultaat wordt in
de geheugen store Direction opgeslagen (r. 604). Vervolgens wordt de event
Move_Scheduled_Elevator gegenereerd (r. 612), waardoor de lift in werking wordt gezel. De
status wordt veranderd in Moving. Na het vrijgeven van de geheugen elementen heeft dit
proces zijn taak volbrachl.

5.3.2.3. Filled To Capacity Change

Het proces Filled To Capacity Change wordt in de beschrijving vermeld als zijnde een
continuous flow. Dit houdt in dat deze taak continue moet checken of een lift al dan niet
overbelast is. Dit in tegenstelling tot andere processen welke slechts in actie komen wanneer
iets van hen verwacht word. Task Level bevat geen constructies waarmee dit probleem met
een enkel statement opgelost kan worden. Daarom is naar een andere oplossing gezocht,
waartoe een data store Filled aan de specificatie is toegevoegd. Deze store bevat vier
boolean's; elke boolean geeft voor een lift aan of deze al dan niet overbelast is. Wanneer het
proces om een bepaalde tijd dus steeds deze store controleert, kan het zien welke lift eventueel
te zwaar beladen is. Het proces bestaat uit cen task met een minimale tijd van 1000 eenheden
(r. 638). Wanneer we als eenheid 1 ms nemen, houdt dit in dat het proces ongeveer om de
seconde controleert ofcen der liften overbelast is. In de praktijk zal het soms iets langer dan 1
seconde duren, daar de in de task opgenomen communicatie statements bij uitvoering ook tijd
in gebruik nemen. De taak FTCC_A (r. 638) vraagt eerst de geheugen resources aan (r.640
642) alvorens wordt gekeken ofer iets aan de toestand van cen der liften veranderd is (r. 644
657). Hiertoe is de variabele OldFiIled in het leven geroepen, waarin de oude toestand van de
store Filled is opgeslagen. Blijkt een lift te zwaar beladen te zijn, dan wordt de event
Scheduled_Elevator gegenereerd (r. 654). Op het moment dat de lift weer op zijn normale
gewicht zit, wordt met de event Not_FiIled_To_Capacity (r. 649) de zaak weer
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rechtgetrokken. Voor een correcte simulatie van het systeem moet er een proces het
programma opgenomen zijn dat het overbelast zijn van de liften nabootst. Dit kan simpelweg
gedaan worden door af en toe eens de store Filled te veranderen. Wanneer bijvoorbeeld
Filled(3) van false in true gewijzigd wordt, zal het systeem binnen 1000 tijdeenheden merken,
dat lift nummer 3 overbelast is.

5.3.3. Control Elevator Motor

Control Elevator Motor zorgt voor de communicatie met de motoren. Wanneer er een
verandering moet optreden in de gesteldheid van een lift (van stilstaan naar bewegen, ofvan
bewegen naar stilstaan) krijgt Control Elevator Motor daar een melding van en dient deze
melding door te sturen naar de betreff'ende motor. Dit alles is opgevangen in een proces, welke
weer is onderverdeeld in twee hoofd taken. De eerste taak is een WAIT_SELECT, CEM_A,
welke wacht op een Move_Scheduled_Elevator ofeen Move_Elevator event. Daar deze
events door twee verschillende processen gegenereerd kunnen worden zijn deze events voor
een correcte werking opgesplitst. De letters aan het einde van de benaming van de taak geven
de taak aan waarvan de data atkomstig is. Na het ontvangen van een event (met daarbij de data
die aangeeft om welke motor het gaat en wat het commando is), wordt het motor commando
in de volgende taak, CEM_B, naar de juiste motor doorgesluisd (r. 722-737). Daar iedere
motor in een apart proces gemodelleert wordt, moet de data ook naar de afzonderlijke
processen gestuurd worden. Door middeI van IF instructies wordt dit bewerkstelligd. Deze
taak heeft een minimale tijdseenheid van I; wanneer aile vier de IF instructies een negatieve
waarde opleveren, zou de gehele taak nul tijdeenheden in beslag nemen en de simulatie in
ExSpect compleet vast lopeno

5.3.4. Process Reached Floor

Het onderdeel Process Reached Floor treedt in twee gevallen in werking. Ten eerste wanneer
een van de sensoren meldt dat een lift een vloer aandoet, ten tweede wanneer een persoon op
een verdieping een lift oproept, terwijl er al een lift voor zijn neus staat. In het eerste geval
moet er gekeken worden of de lift moet stoppen (er kan sprake zijn van een summons of
destination request op de betreff'ende vloer - dit is het geval indien er al een andere lift naar
deze vloer onderweg is ofwanneer er al een passagier op deze vloer op een lift stond te
wachten) ofdat de vloer genegeerd kan worden. De drie processen die voor de invulling
hiervan zorgen, zijn in de beschrijving beschreven door middel van flow chart's, in tegenstelling
tot aile andere processen.



Implementatie overwegingen 31

5.3.4.1. Service Reached Floor

Het proces Service Reached Floor is het grootste en meest ingewikkelde van de lift besturing.
Om het geheel iets overzichtelijker te houden zijn er bij de implementatie drie variabelen van
het type boolean gedec1areerd, te weten ConditionA, ConditionB en ConditionC. Hier wordt
als het ware de uitkomst van een combinatie van verschillende IF instructies in opgeslagen,
zodat die geen tweede keer bepaald hoeven te worden.
Eerst wacht het proces in taak SRF_A op een event Elevator_At_Floor (r. 772) of een event
Floor van cen van de liften. Ook hier kan de event Floor afkomstig zijn van vier verschillende
taken, zodat ze wederom zijn opgesplitst (r. 779-806). Na het in volgorde aanvragen van de
geheugen resources (r. 810-818) worden de drie eerder genoemde boolean's op false
geYnitialiseerd (r. 819-821). De rest van de implementatie bestaat uit zeer veel IF instructies,
die steeds een stap in de flow chart modelleren.

5.3.4.2. Move After Stop

Voor het onderdeel Move After Stop geldt het zelfde verhaal als hierboven. Ook hier heeft de
flow chart tot gevolg dat de implementatie bestaat uit een groot aantal IF instructies. Het
proces komt in werking na het ontvangen van het COM_DATA element Continue_After_Stop
(r.l000), waama het vervolgt met het aanvragen van de benodigde geheugen resources. Hiema
word de flow chart structureel afgelopen.

5.3.4.3. Process Stopped Scheduled Elevator

Ook het onderdeel Process Stopped Scheduled Elevator bestaat uit vele IF instructies voor de
implementeren van de flow chart. De eerste taak, PSSE_A. zorgt voor de synchronisatie met
het proces Service Reached Floor (r. 1142-1147). De tweede taak, PSSE_B, vraagt in eerste
instantie de geheugen resources aan (r. 1151-1156). Vervolgens wordt de flow chart weer
structureel afgelopen.

5.4. Elevator Surroundings

Naast de daadwerkelijke beschrijving van de liftbesturing, bevat de entiteit 'Elevator_Control'
ook de modellering van de processen die de omgeving van de lift beschrijven. Het zou
overzichtelijker zijn wanneer deze processen in een andere entiteit ondergebracht zouden
worden, hiervoor zouden echter vele communicatie poorten gedefinieerd moeten worden,
welke op zich weer voor problemen zouden kunnen zorgen. De processen worden in de
systeemspecificatie aIleen benoemd, ze zijn niet verder gespecificeerd. De invulling hiervan
wordt aan de fantasie van de ontwerper overgelaten. 20 zijn er vier processen voor het
simuleren van de motoren en de daaraan gekoppelde sensoren, welke een event moeten
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genereren wanneer een lift binnen 8 inch van een verdieping is. De passagiers worden in twee
verschillende processen gesimuleerd, Passenger At Floor en Passenger In Elevator. Het open
en dicht gaan van de lift deuren is in twee processen ondergebracht, Elevator Door Control en
DoorView. Het in- en uitschakelen van het systeem door de operator wordt nagebootst in het
proces System Operator.

5.4.1. Elevator Motor Control

Elevator Motor Control is opgebouwd uit vier processen, voor elke motor 1. Deze processen
zijn stuk voor stuk gelijk, aIleen hebben ze steeds betrekking op een andere motor. Ze maken
gebruik van de variabele Motor van het type tMotor, waarin het motor commando en de
verdieping, welke op 1 gelnitialiseerd wordt (r. 1238), zit opgeslagen. Door middel van de
SELECT_EXE statement (r. 1242) wordt als het ware steeds even gekeken ofhet huidige
motor commando, opgeslagen in Motor.Command, nog geldig is en zo niet ververst. Na deze
controle kijkt de volgende taak ofde motor moet werken (Motor.Command is dan ongelijk
aan Motor_Stop). Als dit het geval is word de variabele Motor.Position 1 opgehoogd, dan weI
1 verlaagd. Dit duurt minimaal 1000 tijdeenheden, wat in de praktijk overeenkomt met 1
seconde. De waarde van deze variabele geeft de actuele positie van de lift aan. Deze wordt
vervolgens in de store Elevator_Position opgeslagen (r. 1259-1261). Aan het einde van de
taak wordt de event Floor gegenereerd (r. 1264) welke de sensor simuleert die aan moet geven
dat een lift binnen acht inches van een verdieping is aangekomen.

5.4.2. Passenger In Elevator

Het proces Passenger In Elevator simuleert een passagier die in een lift staat. De variabele
Destination_Indication van het type tDestination administreert de uitstaande destination
requests van de liften. De eerste taak van het proces, PIE_A, zorgt voor de verwerking van de
events Destination_Indication_On en Destination_Indication_Off{r. 1400-1431). Deze laatste
is in meerdere events opgesplitst, omdat er drie verschillende processen zijn die deze events
kunnen versturen. Wanneer een van beide ontvangen wordt, wordt het betreffende bitje in de
store Destination_Indication gewijzigd (r. 1430). De tweede taak, PIE_B, doet eigenlijk nooit
iets. De waarde van de boolean Person_Destination_Request is altijd false, dus het SEND
statement (r. 1437) wordt nooit uitgevoerd. Achterliggende gedachte was, dat door middel
van het veranderen van deze variabele met ExSpect, een passagier te simuleren die op een
knopje in de lift drukt. In de praktijk bleek het niet nodig deze variabele te wijzigen; het was
moge1ijk rechtstreeks de event Destination_Request te genereren en zo een passagier na te
bootsen. De constructie zorgt er dus aIleen voor dat de SEND de corresponderende
RECEIVE opheft. Deze moeten namelijk beide in dezelfde beschrijving voorkomen.
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5.4.3. Passenger At Floor

Voor het proces Passenger At Floor geldt het zelfde als bij bovenstaande proces Passenger In
Elevator. Hier wordt de infonnatie van de lampjes opgeslagen in de store
Summons_Indication. Voor het simuleren van een passagier die een lift oproept is het door
middel van de constructie in de tweede taak mogelijk met ExSpect de event
Summons_Request te genereren.

5.4.4. System Operator

De taak die het proces System Operator bevat is wederom een loze taak. Nonnaal voert hij
niks anders uit dan twee IF statement die altijd een negatief resultaat opleveren. Echter, door
met ExSpect een event Elevator_Enable ofElevator_Disable te genereren kan een systeem
operator gesimuleerd worden.

5.4.5. Elevator Door Control

Het proces Elevator_Door_Control zorgt er voor dat er na een event Stop_Elevator na 10
tijdeenheden de event Continue_After_Stop gegenereerd wordt. Achterliggende gedachte
hierbij is dat bij aankomst van de event Stop_Elevator de deuren opengaan, en deze weer dicht
zijn als de event Continue_After_Stop verzonden wordt. Deze toestand van de deuren wordt
middels een COM_DATA variabele naar het proces Doorview gestuurd, daar interne
variabelen in ExSpect niet bekeken kunnen worden. Bij COM_DATA variabelen is dit weI het
geval.

Een interval van 10 tijdeenheden, hetgeen in de praktijk overeenkomt met 10 ms, is misschien
wei wat kort voor het openen en sluiten van de lift deuren. De reden hiervoor is, dat op het
moment van openen of sluiten van de deuren van een bepaalde lift, het proces voor die
betreffende lift bezig is, en de deuren van een andere lift niet geopend ofgesloten kunnen
worden. Door een zeer korte tijd te nemen is toch een resultaat merkbaar en hoeven andere
liften niet te lang te wachten. Het was beter geweest indien voor iedere liftdeur een apart
proces was gedefinieerd. Hierdoor kunnen meerdere deuren tegelijk openen of sluiten.
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5.4.6. Door View

Bij de simulatie in ExSpect is het niet mogelijk interne variabe1en te bekijken enlofte
veranderen. Door een variabele, waarvan de inhoud tijdens het debuggen belangrijk is, rniddels
een COM_DATA element naar een ander proces te sturen, kan de inhoud wei bekeken
worden. Dit is de reden dat het proces Doorview is toegevoegd. Het proces Elevator Door
Control stuurt steeds de actuele toestand van de lift deuren naar het proces Doorview. Tijdens
het simuleren in ExSpect is het nu mogelijk in een klein venstertje de lift deuren in de gaten te
houden. Het proces bestaat uit niets meer dan twee RECEIVE statements, voor het opvangen
van de data.



6
Simulatie resultaten

De simulaties zijn uitgevoerd in ExSpect versie 4.1 op SUN werkstations. Door gebrek aan
tijd zijn slechts een aantal processen aan bod gekomen. Tijdens de simulaties zijn redelijk wat
beperkingen en tekortkomingen van ExSpect en TL boven water gekomen. Deze worden
hieronder puntsgewijs behandeld.

• Snelheid - Simulatie van een dergelijk complex systeem kost veel tijd. Ondanks de
redelijke nieuwe apparatuur verloopt het een en ander niet van een leien dakje. Na het
opstarten van de computer en ExSpect, duurt het toch al gauw tien minuten eer
ExSpect het programma gecompileerd heeft. Soms, wanneer anderen gebruikers op
het systeem ingelogd zijn, is het zelfs onmogelijk simulaties uit te voeren, daar er dan
te weinig geheugen voorhanden is. Ook initialisatie van de lift besturing, bestaande uit
ongeveer 80 SEND statements, neemt toch al gauw een kwartiertje in beslag. Hiertoe
is tijdens de simulatie het gebouw 'verlaagd' naar 10 verdiepingen. Het probleem zou
opgelost kunnen worden door het systeem in meerdere deel-systemen onder te
brengen. Dit is echter onmogelijk, daar iedere SEND met zijn corresponderende
RECEIVE statement in dezelfde file moeten staan.

• Overzicht - Bij de simulatie in ExSpect verschijnt op de monitor een (lange) lijst met
synchronisatie en communieatie objecten. Een klein puntje, aan de linkerkant van
ieder object, geeft aan ofdit element al dan niet aetief is. Een sequentie van
toestanden kan dus gevolg worden door in de gaten te houden waar de puntjes zich
bevinden. Echter, wanneer de lijst lang is, houdt dit in dat er continu met de
sehuifbalk van boven naar onder geschoven moet worden en het overzicht ver te
zoeken is. Bovendien, wanneer een reactie op een actie verwacht wordt, kan het
voorkomen dat andere, bijvoorbeeld continue, processen daar tussen door komen.
Het geheel zou overziehtelijker zijn wanneer en groep van communicatie en
synchronisatie objecten van de rest afgeschermd kan worden.

• Interne variabelen - Tijdens het debuggen in ExSpect is het onmogelijk interne variabelen
te bekijken en/ofte wijzigen. Bij het optreden van fouten of onverklaarbare acties
geeft dit grote problernen. Eerst moet bepaald worden welke variabelen interessant
zijn voor dit probleem. Dan moeten deze variabelen in de TL specificatie in een
RECORD gebundeld worden en moet deze RECORD als COM_DATA of
ME_DATA gedeclareerd worden. Na vertaling van TL naar ExSpect (± 20 minuten)
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en het compileren van de ExSpect specificatie is het dus na ongeveer een halfuur
mogelijk een beter inzicht in het verloop van het programma te krijgen.

De processen Handle New Summons, Handle New Destination, Handle Elevator
EnablelDisable en Handle System EnableIDisable zijn tijdens de simulatie aan bod gekomen.
Deze bleken aan de verwachtingen te voldoen. Echter, de reacties op deze processen zijn nog
niet aan bod gekomen. Tijdens het simuleren is bovendien het proces Doorview toegevoegd,
om ,zoals gezegd, enkele belangrijke variabelen in de gaten te kunnen houden.
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Conclusies en aanbevelingen

Task Level VHDL blijkt uitermate geschikt voor het beschrijven van digitale systemen op een
hoog abstract niveau. Voor de implementatie van een complex systeem als een lift besturing
zijn slechts enkele basis constructies van TL nodig. Oit heeft als gevolg dat lang niet alle
mogelijkheden van de taal in de implementatie zijn benut. Tijdens de implementatie zijn enkele
fouten en tekortkomingen aan het licht gekomen. Na overleg zijn de fouten allemaal hersteld;
hieronder enkele suggesties welke het gebruik van Task Level voor de ontwerper iets
gebruikersvriendelijker kunnen maken.

• Type declaraties - bij de type declaraties moet een type definitie die aan een identifier
wordt toegekend uniek zijn. Oe declaratie zoals weergegeven in figuur 7.1. is dus
fout. Oe compiler TL2EXE accepteert deze constructie weI, maar ExSpect zal een
fout melding geven.

Figuur 7.1 • Ongeldige type declaratie~ een type definitie moel
uniek zijn

In figuur 7.2. is dit probleem met een omweg opgelost. Oit heeft tot gevolg, dat een
variabele van het type tMotorCommand niet rechtstreeks aan een variabele van het
type TDirection kan worden toegekend. Oit moet dan met een IF instructie gebeuren.

Figuur 7.2 - Geldige type declaratie~ toekenning moet middels een IF instructie
uitgevoerd worden
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• Makefile - Het compileren van een TL specificatie met TL2EXE heeft als gevolg dat er
een Makefile aangemaakt wordt. Door het runnen van het programma Make wordt zo
automatisch de ExSpect specificatie gecompileerd en gereed gemaakt voor simulatie.
De Makefile bevat echter alleen steeds de laatst gecompileerde file. Wanneer
bijvoorbeeld de file "basic_types.tl" veranderd wordt, zal na het runnen van Make
aileen deze file gecompileerd worden, terwijl de file "elevator_control. tl" ook
opnieuw gecompileerd moet worden.

• Fout meldingen - Het compileren van TL naar ExSpect is een zeer tijdrovende zaak.
Vertaling van de file "elevator_control.ll" neemt al gauw twintig minuten in beslag.
Erg frustrerend is het als na vijftien minuten de melding "Segmentation fault" op het
scherm verschijnt. Er wordt geen informatie gegeven waar de fout zich bevindt.
Gebruikt van het UNIX commando tb (traceback) heeft aileen nut wanneer men
volledig op de hoogte is van de werking van de compiler (TL2EXE). Als na twintig
minuten blijkt dat de parser geen fouten gevonden heeft, krijgt men niet zelden fout
meldingen van ExSpect die het met de code niet eens is. Terug naar af.

• Voorbeelden - Voorbeelden kunnen zeer verhelderend zijn. Mijns inziens is TL sneller
onder de knie te krijgen wanneer in de handleiding kleine voorbeeldjes opgenomen
worden, die bepaalde knelpunten van Task Level in een oogopslag verduidelijken.

• Variabelen tijdens simulatie - Zoals gezegd is het niet rnogelijk interne variabelen tijdens
de simulatie te bekijken enlofte veranderen. Hierdoor verloopt de simulatie zeer
moeizaam.

Door tijdgebrek zijn slecht een klein aantal processen in ExSpect gesimuleerd. De simulatie
geeft geen richtlijn omtrent de kwaliteit van de implementatie~aileen het wei ofniet
functioneren van het systeem wordt rniddels de simulatie duidelijk gemaakt. Daar Task Level
zich nog steeds in de experimentele fase bevindt, en ook ExSpect nog steeds verbeterd wordt
zal in de toekomst steeds sneller en beter een digitaal systeem geimplementeerd en gesimuleerd
kunnen worden. Bovendien wordt hard gewerkt aan een vertaalprogramma van TL naar
standaard VHDL, zodat ook met andere tools simulaties uitgevoerd kunnen worden.
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Systeemspecificatie

The Elevator Problem
A narrative description

The general requeriment is to design a system to schedule and control four elevators in a building
with 40 floors. The elevators will be used to carry people from one floor to another in the

conventional way.

Efficiency

The system should schedule the elevators efficiently and reasonable. For example, if someone
summons an elevator by pushing the down button on the fourth flour, the next elevator that
reaches the fout floor travelling down should stop at the fourth floor, to accept the passenger(s).
On the other hand, if an elevator has no passengers (no outstanding destination request), it shouls
park at the last floor it visited until it is needed again. An elevator should no reverse its direction
of travel until its passengerswho want to travel in its current direction have reached their

destinations. As we will see below, the system has no information about an elevator's actual
passenger~ it only knows about destination button presses for a given elevator.
An elevator that is filled to capacity should not respond to a new summons request. There is an
overweight sensor for each elevator. The system can interrogate these sensors.

Destination button
The interior ofeach elevator is furnished with an panel containing an array of 40 buttons, one
button for each floor, marked with the floor numbers (l to 40). These destination buttons can be
illuminated bij signals sent from the system to the panel. When a passenger presses a destination
button not already lit, the circuitry behind the panel sends an event to the system, indicating for

which floor the butoon is pushed.
To illuminate the appropiate destination button, the system sends a signal to the appropriate

button. The illumination of a button notifies the passenger that the system has taken note of his of
her request ans also prevents further events caused by addition (impatient) pressing of the button.
When the system stops an elevator at a floor, it should send a signal to its destination button panel

to turn off the destination button for that floor.
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Floor sensors
There is a floor sensor switch for each floor for each elevator shaft. When a elevator is within
eight inches ofa floor, a wheel on the elevator closes the switch for that floor ans send en event
to the system, containg the floor number corresponding to the floor sensor switch that caused the
event.

Arrival lights
The interior of each elevator is furnished with a panel contaning one illuminable indicator for each
floor number. This panel is located just above the doors. The purpose of this panel is to tell the
passengers in the elevator the number of the floor at which the elevator is arriving and which it
may be stopping. The system should illuminate the indicator for a floor when it arrives at the floor
and extinguish the indicator for a floor when it leaves a floor or arrives at a different floor.

Summons buttons
Each floor of the building is furnished with a panel containing summon buttons. Each floor execpt
the ground floor (floor 1) and the top floor (floor 40) is furnished with a panel containg two
summon buttons, on marked UP and one marked DOWN. The ground floor summon panel has
only one UP button, the top floor summon panel has only one DOWN button. Thus, there are 78
summon buttons altogether, 39 UP buttons and 39 DOWN buttons. Would-be passengers press
the buttons in order to summon an elevator. Ofcourse, the would-be passenger cannot summon a
particular elevator; the system decides which elevator should respond to a summons request.
These summons can be illuminated bij signals sent from the system to the panel. When a
passenger presses a summon button not already lit, the circuitry behind the panel sends an event
to the system, containing the floor number and direction cooresponding to the summon button.
To iIluminate the summon button, the system sends a signal to the appropriate panel to iIluminate
the appopriate button. The illumination ofa button notifies the passenger that the system has
taken note of his or her request ans also prevents further events caused bij addition (impatient)
pressing of the button. When the system stops an elevator at a floor, it should send a signal to the
floor's summon button panel to turn off the appropriate (UP or DOWN) button for that floor.



Systeemspecificatie 43

Elevator motor controls (Up, Down and Stop)
There is a control for each elevator motor. This control accepts commands for the elevator to go
up, to go down, or to stop the elevator at the floor whose sensor switch is closed. The elevator
control will not obey any inappropriate or unsafe command. If no floor sensor switch is closed
when the system issues a stop signal, the elevator control ignores the stop signal until a floor
sensor switch is closed. The system does not have to worry about controlling an elevator's doors
or stopping an elevator exectly at a level (home) position at a floor. The elevator manufacturer
uses conventional switches, relays, circuits and safety interlocks for these purposes so that the
manufacturer can certify the safety of the elevators without regard for the control system. For
example, if the system issues a stop command for an elevator when it is within eight inches ofa
floor (so that its floor sensor switch is closed), the conventional approved mechanism stops ans
levels the elevator at that floor, opens and holds its doors open appropriately, and the closes its
doors. If the system isues an up or down command during this period (while the door is open, for
example), the manufacturer's machanism ignores the command until its conditions for movement
are met. Therefore, it is safe for the system to issue an up or down command whie an elevator's
door is still open.

Operator
There is an operator, who can enable or disable one or several elevators. He can also enable or
disable the whole system.
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The environment

Elevators transport people. Whenever there is no people, there is no activity.

Perception/action view:

1. People arrive at an elevator to summons an elevator, or enter an elevator when the elevator is
waiting.

2. The are perceived bij the system through pressing summons request buttons or destination
request buttons.

3. The system acts bij sending an elevator in the direction of a certain floor. The system indicates
the button pressed (requests not serviced yet) and the elevator position.

4. People leave the elevator when they arrive at the requested floor and the elevator wstops here.

Sensors - summons buttons, destination request buttons

Actors - elevator motors

Communication - floor sensors, filled to cappacity, summons lights, destination request lights,
arrival indicators
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Defining system context

1. Terminators and flows

Passenger At Floor - SummonsRequest, SummonsIndication

Passenger In Elevator - DestinationRequest, Destinationlndication

Elevator Motors

Cage State

System Operator

- ElevatorCommand

- FloorReached, FilledToCappacity, ArrivalIndicatior

- SystemEnablelDisable, ElevatorEnablelDisable

2. Specify meanings of flows

3. Describe purpose of system
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External events

1. PassengerAtFloor presses a summons button

2. PassengerlnElevator presses a destinsatiom request button

3. Operator enables system/an elevator

4. Operator disables system/an elevator

5. An elevator reaches a floor

6. An elevatro reaches a floor with a destination request

7. An elevator reaches a floor with a summons request in the right direction

8. An elevator cage get filled to capacity

9. An elevator cage get not filled to capacity

Direct versus indirect recognition
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Responses

1. Ignore if system disabled.
Record and indicate summons request. If there is an elevator available (includes enabled)
schedule elevator to service request.

2. Ignore if system disabled or elevator disabled.
Record and indicate destination request, but ignore if elevator is stopped at requested floor. If
elevator is idle, start processing this request.

3. Enabled elevator(s) go into idle mode and available.

4. Disabled elevator(s) will stop at next floor, all destination requests will be cleared. If system is
disabled all summons requests will be cleared.

5. ArrivalIndicator will be updated.

6. Elevator stops at floor. Indicate destination request serviced. Determine new destination.

7. Elevator stops at floor. Indicate summons request serviced. Continue with current destination.
Ignore if elevator is filled to capacity.

8. Don't stop to service summons requests any more.

9. Do stop to service summons requests.



Data elements

Boolean = True IFalse

Direction =Up IDown

ElevatorNumber = 1..40

FilledToCapacity = Boolean

FloorNumber = 1..40

MotorCommand = Up IDown IStop

Priority = 1..78

Schedule = Boolean

ServiceSummons = Boolean
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Status = Disabled IHalted IMoving IStopped
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Data Flows

Arrival Indication (discrete flow)
ElevatorNumber + FloorNumber

Continue After Stop (discrete flow)
ElevatorNumber + [ScheduledSummonsISummonsIDestination]

Destination Indication [On/OfT] (discrete flow)
ElevatorNumber + FloorNumber

Destination Request (discrete flow)
ElevatorNumber + FloorNumber

Elevator At Floor (discrete flow)
ElevatorNumber + FloorNumber

Elevator EnablelDisable (discrete flow)
ElevatorNumber + [EnabJelDisable]

Elevator Motor Command (discrete flow)
ElevatorNumber + MotorCommand

Elevator Status Changed (event flow)

Filled To Capacity (continuous flow)
ElevatorNumber + Boolean

Floor (discrete flow)
ElevatorNumber = FloorNumber

Move Elevator (discrete flow)
ElevatorNumber + MotorCommand

Move Scheduled Elevator (discrete flow)
ElevatorNumber + MotorCommand

New Destination (discrete flow)
ElevatorNumber



New Summons (event flow)

Not Filled To Capacity (event flow)

Scheduled Elevator FfC (event flow)

Schedlued Elevator Stopped (discrete flow)
ElevatorNumber

Stop Elevator
ElevatorNumber + [ScheduledSummonsISummonsIDestination]

Summons Indication [On/Oil] (discrete flow)
Direction + FloorNumber

Summons Request (discrete flow)
Direction + FloorNumber

System EnabIelDisabIe (event flow)
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Data Stores

Summons [Direction] [FloorNumber]
Boolean + Priority
*Summons Requests

Destination [ElevatorNumber] [FloorNumber]
Boolean
*Destination Requests

Elevator Status
Status
*The status can be:

- Disabled : Elevator is disabled
- Halted : Elevator is halted (no summons or destination)
- Moving : Elevator is moving up or down
- Stopped : elevator is stopped at a floor to serve a summons or destination request

Elevator Position [ElevatorNumber]
FloorNumber

Elevator Direction [ElevatorNumber]
Direction

Stop Scheduled Elevator
Boolean
* Stop elevators which are scheduled for a summons request.

When a elevator is scheduled to service a summons request, and meanwhile another elevator
serves this summons request or the scheduled elevator gets filled to capacity, then the
scheduled elevator must be stopped when it reaches the next floor.

Priority
Priority
* Priority for new Summons Request
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Scheduled Elevators [ElevatorNumber]
Schedule + FloorNumber + Direction + ServiceSummons
*Elevators scheduled for a summons request.

The field 'Schedule' indicates whether the elevator is scheduled to serve a summons request
(true) or not (false). If'Schedule' is true then 'FloorNumber' contains the floor number and
'Direction' contains the direction of the scheduled summons request.
During the movement of the elevatorfrom its starting floor to the floor with the summons
request, other floors with summons requests can be passed. The field 'ServiceSummons'
indicates whether the elevator may serve such summons (true) or not (false).
Example: Suppose a summons up request occurs at floor 20, and alevator 1 is scheduled to
serve this summons request. The starting point of elevator 1 is floor 5. The elevator is now
moving up to floor 20. Meanwhile summons up requests at floor 5-19 may be served, so
'ServiceSummons' is true. However when a summons down request occurs at floor 20, and
elevator 1 is scheduled to serve this summons request with starting floor 5, then summons at
floor 6-19 may not be served.
In general, when the scheduled elevator is moving in the opposite direction of the summons
request, then intermediate summons are not served. When the scheduled elevator is moving
in then same direction as the summons request, then summons in that same direction at the
intermediate floors will be served.
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Data Transformations

1.1.1.1 Handle New Summons

event: Summons Request
action: If there is an elevator at the floor of the summons request, which is halted or stopped and

not filled to capacity, then no responses are generated.
Else: - update the store Summons

- update the store Priority
- generate the event New Summons
- generate the event Summons Indication On

1.1.1.2. Control New Summons

event: System Enable
action: Generate the event Enable.

event: System Disable
action: Generate the event Disable.

1.1.2.1 Handle New Destination

event: Destination Request
action: If the status of the elevator is halted or stopped, and the elevator is at the floor of the

destination request, then no responses are generated. Also if the status is disabled, then no
responses are generated.
Else: - update the store Destination

- generate the event Destination Indication On
- if the elevator status is halted, then the New Destination event is generated

1.1.2.2. Control New Destination

event: System Enable
action: Generate the event Enable.

event: System Disable
action: Generate the event Disable.
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1.1.3.1 Handle Elevator Enable/Disable

event: Elevator Enable
action: - generate the event Elevator Status Changed

- generate the event Destination Indication Off (for all destinations of the elevator)
- clear the store Destination
- set the elevator status to Halted in the store Elevator Status
- clear the store Stop Scheduled Elevator for the elevator
- clear the store Scheduled Elevators for the elevator

event: Elevator Disable
action: - set the elevator status to Disabled in the store Elevator Status

- generate the event Elevator Status Changed

1.1.3.2 Handle System Enable/Disable

event: System Enable
action: - generate the event Summons Indication OfT (for all summons)

- generate the event Destination Indication Off (for all destinations in all elevators)
clear all summons in the store summons
set Priority to 1
clear all destinations in the store Destination
set all elevators' status to Halted in the store Elevator Status
clear the store Stop Scheduled Elevator
clear the store Scheduled Elevators

event: System Disable
action: Set all elevators' status to Disabled in the store Elevator Status

1.1.3.3. Control System Status

event: System Enable
action: Generate the event Enable.

event: System Disable
action: Generate the event Disable.
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1.2.1 Schedule Summons

event: New Summons, Elevator Status Changed, Not Filled To Capacity or Scheduled Elevator
FTC

action: The scheduling algorithm will sl;hedule a halted elevator. First is checked whether there is
a halted elevator which is not filled to capacity, on the floor with a summons request. If
this is true, then:

- generate the Elevator at Floor event
Else: the algorithm looks for the summons request with the highest priority for which no

elevator is scheduled yet. If there is such a summons request, then the algorithm
looks for the nearest halted elevator which is not filled to capacity. If there is such
elevator, then this elevator is scheduled to serve the summons requests:
- generate the Move Scheduled Elevator request the elevator status is set to

Moving in the store Elevator Status the direction in which the elevator will
move, is stored in the store Direction

- the store Stop Scheduled Elevator is cleared
- update the Scheduled Elevators store (Schedule is set to true; Floomumber is

the floomumber ofthe summons request; Direction is the direction of the
summons request; ServiceSummons is true when the direction of the summons
request is the same as the direction in which the elevator will move, else
ServiceSummons is set to false)

1.2.2 Schedule Destination

event: New Destination
action: The elevator starts moving to a destination request

- generate the Move Scheduled Elevator request
- the elevator status is set to Moving in the store Elevator Status
- the direction in which the elevator will move, is stored in the store Direction
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1.2.3 Filled To Capacity Change

This transfonnation monitors the continuous flow Filled To Capacity. When there is a change and
the relevant elevator is not disabled, then the following actions are perfonned

1] Filled To Capacity -> Not Filled To Capacity
The event Not Filled To Capacity is generated

2] Not Filled To Capacity -> Filled To Capacity
If the elevator is scheduled for a summons request, the the Scheduled Elevator FTC
event is generated, and the Stop Scheduled Elevator store is set to true.
If the elevator is not scheduled for a summons request, then no action is perfonned.

1.3 Control Elevator Motor

event: Move Scheduled Elevator or Move Elevator
action: Generate the event Elevator Motor Command.

1.4.1 Service Reached Floor

See flowchart

1.4.2 Move After Stop

See flowchart

1.4.3 Process Stopped Scheduled Elevator

See flowchart
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event:
Mo.e Ele.alor (SlOp)

SlOCC:

Swnmons
Elevators Slalus (Slopped)

Priorily

event:
Move Elevator (stop)

Swnmons Indication (oil)
SlOP ElevalOr

store:
Summons

Elevators Status (Slopped)
PriorilY

no

StOre:
SlOP Scheduled EtevalOr

no

event:
'- .. Move Elevator (stop)

Summons Indication (oft)
Slop Elevator

event:
Move Elevator (stop)

Summons Indication (oll)
Stop Etc.alor

_:
Destination

Elevators Slatus (Stopped)

evenl:
L.._)'eS_..rstinalion Indication (0

store:
Destination

DO

evenL:
Move E1evalOr ,SlOp)

-""JI~~i'r...lioo Indication (0

Stop Elevator

event:
Arrival Indication

store:
Elevator Position

no

event:
Move Elevator

event:
Scheduled Elevator

Stopped



Scheduled
Eleyators

Direction

Move
Elevator

Elevator
Status

Changed

Eley~tor

StoQ. Scheduled
elevator

Elevator

Continue ~_----~1
After
Stop

Destination



70 Systeemspecijicatie

Conlinuc After Stop
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yes

store:
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store:

Direction
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event:

Move Elevator

(SlOp)

store:

Scheduled Elevators

(Schedule=false)

yes

Continue After Stop
(deslination/summons)

event:

More Elevator
store:

event:

Eh:vator StatU'i Changed
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yes event:
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store:
Scheduled Elevator

(Schedule=false)
Stop Scheduled Elevator

store:
Direction
(rever ed)

event:
Elevator Status Changed

store:
Elevators Status

yes

yes
event:

More Elevator
store:

Elevators Status
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File "basic_types. tI"

PACKAGE basic_types IS

subtype tElevatorNwnber IS INTEGER;

5 subtype tFloorNwnber IS INTEGER;

subtype tPriority IS INTEGER;

type tDirection IS (Dir_Up, Dir_Down);
10

type tMotorConunand IS (Motor_Up, Motor_Down, Motor_Stop);

type tStatus IS (Disabled, Halted, Moving, Stopped);

IS type tAppendix IS (ScheduledSununons, Summons_Destination);

type tDoorStatus IS ARRAY (I TO 4) OF STRING;

type tMotor_Record IS RECORD

20 Conunand : tMotorCommand;

Position : INTEGER;
END RECORD; -- tMotor_Record

type tMotor IS ARRAY (I to 4) OF tMotor_Record;

25
type tSummons_Record IS RECORD

Value : BOOLEAN;

Priority : tPriority;

END RECORD; --tSummons_Record

30 type tSummons IS ARRAY (0 TO I, I TO 40) OF tSummons_Record;

type tDestination IS ARRAY (I TO 4, I TO 40) OF BOOLEAN;

type tElevator_Status IS ARRAY (I TO 4) OF tStatus;

35
type tElevator_Position IS ARRAY (I TO 4) OF tFloorNwnber;

type tElevator~irection IS ARRAY (I TO 4) OF tDirection;
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type tStop_Schedule<tElevator IS ARRAY (I TO 4) OF BOOLEAN;

40
type tScheduled_Elevators_Record IS RECORD

Schedule : BOOLEAN;
FIoorNumber : tFloorNumber;
Direction : tDirection;

45 ServiceSummons : BOOLEAN;
END RECORD; --tScheduled_Elevators_Record;

type tScheduled_Elevators IS ARRAY (I TO 4) OF tScheduled_Elevators_Record;

50 type tMove_Elevator IS RECORD
ElevatorNumber : tElevatorNumber,
MotorConunand : tMotorCornrnand;

END RECORD; -- tMove_Elevator

55 type tMove_Scheduled_Elevator IS RECORD
ElcvatorNumber : tElevatorNumber;
MotorConunand : tMotorCornrnand;

END RECORD; -- tMove_Scheduled_Elevator

60 type tElevator_Molor_Command IS RECORD
ElcvatorNumber : tElevatorNumber;
MotorConunand : tMotorCornrnand;

END RECORD; -- tElevator_Motor_Command

65 type tNew_Destination IS RECORD
ElevatorNumber : tElcvatorNumber;

END RECORD; -- tNew_Destination

type tElevator_at_Floor IS RECORD
70 ElevatorNumber : tElevatorNumber,

FloorNurnber : tFloorNumber;
END RECORD; --tElevator_atJloor

type tFloor IS RECORD
75 ElevatorNwnber : tElevatorNumber,

FloorNurnber : tFloorNumber,
END RECORD; --tFloor

type tDestination_Request IS RECORD
80 ElevatorNumber : tElevatorNumber,

FloorNumber : tFloorNumber,
END RECORD; --tDestination_Request

type tSurnrnons_Request IS RECORD
85 Direction : tDirection;

FloorNumber : tFloorNumber,
END RECORD; --!Destination_Request
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type tDestination Indication On IS RECORD- -
ElevatorNwnber : tElevatorNwnber,

90 FloorNwnber : tFloorNumber,
END RECORD; --tDestination_Indication_On

type tDestination_Indication_Off IS RECORD
ElevatorNwnber : tElevatorNwnber;

95 FloorNwnber : tFloorNumber,
END RECORD; --tDestination_lndication_Off

type tSummons_Indication_On IS RECORD
Direction : tDirection;

100 FloorNwnber : tFloorNwnber;
END RECORD; --tSumrnons_Indication_On

type tSummons_Indication_Off IS RECORD
Direction : tDirection;

105 FloorNumber : tFloorNwnber;
END RECORD; --tSumrnons_Indication_Off

type tElevator_Enable IS RECORD
ElevatorNumber : tElevatorNwnber;

lIO END RECORD; --tElevator_Enable;

type tElevator_Disable IS RECORD
ElevatorNumber : tElevatorNwnber;

END RECORD; --tElevator_Disable;
lIS

type tFiIIed_Record IS RECORD
ElevatorFiIIedToCapacity : BOOLEAN;

END RECORD; --tFiIIed_Record
type tFiIIed IS ARRAY (I TO 4) OF BOOLEAN;

120
type tStop_Elevator IS RECORD

ElevatorNwnber : tElevatorNwnber;
Appendix : tAppendix;

END RECORD; --Stop_Elevator;

125
type tScheduled_Elevator_Stopped IS RECORD

ElevatorNumber : tElevatorNwnber,
END RECORD; --tScheduled_Elevator_Stopped

130 type tContinue_After_Stop IS RECORD
ElevatorNumber : tElevatorNumber;
Appendix : tAppendix;

END RECORD; --Continue_After_Stop;
END basic_types;

135 PACKAGE BODY basic_types IS
END basic_types;
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File "elevator controLt/"

ENTITY Elevator Control IS
5 END;

ARCIDTECTURE Arch OF Elevator_Control IS

ME_DATA Summons: tSwnmons:= (
10 «false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),

(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),
(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),
(false,O),(falsc,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O»,
«false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),

15 (false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),
(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,0),(false,0),(false,0),(false,O),(false,Q),
(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O),(false,O»);

ME_DATA Destination: !Destination := (
20 (false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,

false,false,false,false,false,falsc,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false),
(false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,
false,false,false,false,falscJalse,falseJalse,false,false,false,false,false,false,falseJalse,false,false,falsc,false),

(falsc,false,false,false,false,false,false,fals e,false,false,false,false,false,false,false,falseJalse,false,false,false,
25 false,false,false,false,false,falsc,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false),

(false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,
false,falsc,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,falsc,false,false,false»;

ME_DATA Elevator_Status: tElevator_Status:= (Stopped, Stopped, Stopped, Stopped);
30

ME_DATA Elevator]osition: tElevator]osition := (I, I, I, I);

35 ME_DATA Stop_Scheduled_Elevator: tStop_Scheduled_Elevator := (false, false, false, false);

ME_DATA Priority: tPriority := I;

ME_DATA Scheduled_Elevators: tScheduled_Elevators:= ((false, I, Dir_Up, true),
40 (false, I, Dir_Up, true),

(false, I, Dir_Up, true),

(false, I, Dir_Up, true»;

ME_DATA Filled: tFiIled := (false, false, false, false);
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45 EVENT New_Summons ;= FALSE;
EVENT System_Enable_HSE := FALSE~

EVENT System_Disable_HSE:= FALSE~

EVENT Elevator_Status_Changed:= FALSE;

EVENT Not]illed_To_Capacity:= FALSE;
50 EVENT Scheduled_Elevator]TC:= FALSE~

EVENT Control_Event:= FALSE;

BEGIN

55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1.1 User Intcrface ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60

-- 1.1.1 Manage Swnmons Rcquest

65 - 1.1.1.1 Handle New Summons

-- event: Swnmons Request
-- action: If there is an elevator at the floor of the swnmons request, which is halted or stopped

and not filled to capacity, then no responses are generated.
70 Else: - update the store Swnmons

- update the store Priority
- generate the event New Swnmons
- generate the event Swnmons Indication On

75 Handle_New_Swnmons: PROCESS
VARIABLE AlreadyElevatorPresent : BOOLEAN := false;
VARIABLE ActiveElevator : integer := I;
COM_DATA Swnmons_Request: tSummons_Request:= (Oir_Up, I);
COM_DATA Swnmons_Indication_On : tSwnmons_Indication_On:= (Dir_Up, I);

80 BEGIN
HNS A: Task

BEGIN
RECEIVE Summons_Request from PAT_B;
WAIT_EXCLUSION Summons;

85 WAIT_EXCLUSION Elevator_Status;
WAIT_EXCLUSION Elevator_Position;

WAIT_EXCLUSION Priority~

WAIT_EXCLUSION Filled;
AlreadyElevatorPresent := false;

90 ActiveElevator := I~

WHILE ActiveElevator < 5 LOOP
IF «Elevator_Position(ActiveElevator)=Surnrnons_Request.FloorNumber) AND

«Elevator_Status(ActiveElevator)=Halted) OR (Elevator_Status(ActiveElevator)=Stopped)) AND
Filled(ActiveElevator)=false)

95 THEN
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AlreadyElevatorPresent := true;
END IF;
ActiveElevator := ActiveElevator + I;

END LOOP;
100 IF (AlreadyElcvatorPresent=false)

TIffiN
IF Summons_Request.Direction=Dir_Up
THEN

Summons( I,Summons_Request.FloorNwnber). Value:=true;
105 Summons( I,Summons_Request.FloorNwnber).Priority := Priority;

ELSE
Summons(O,Summons_Request.FloorNwnber).Value:=true;
Summons(O,Summons_Request.FloorNumber).Priority := Priority;

END IF;
110 Priority := Priority + I;

SIGNAL_EVENT New_Summons;
Summons_Indication_On.Direction := Summons_Request.Direction;
Summons_Indication_On.FloorNwnber := Summons_Request.FloorNwnber;
SEND Summons_Indication_On to PAT_A I;

lIS END IF;
RELEASE Filled;
RELEASE Priority;
RELEASE Elevator]osition;
RELEASE Elevator_Status;

120 RELEASE Sununons;
END TASK; --HNS_A

END PROCESS; -- Handle_New_Summons

125
-- 1.1.1.2 Control New Summons

-- event: System Enable
-- action: Generate the event Enable

130
-- event: System Disable
-- action: Generate then event Disable



80 Systeemimplementatie

-- 1.1.2 Manage Destination Request

135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 1.1.2.1 Handle New Destination
- event: Destination Request
-- action: If the status of the elevator is halted or stopped, and the elevator is at the

140 floor of the destination request, then no responses are generated. Also if the
status is disabled, then no responses are generated.
Else: - update the store Destination

- generate the event Destination Indication On
- if the elevator status is halted, then the New Destination event is generated

145
Handle_New_Destination: PROCESS

VARlABLE ActiveStatus : tStatus := Stopped~

VARlABLE ActivePosition : integer := I ~

VARlABLE ActiveElevator : tElevatorNumber := 1~

150 VARlABLE ActiveFloor : tFloorNumber := I;
COM_DATA Destination_Request: tDestination_Request:= (1,1);
COM_DATA New_Destination: tNew_Destination:= I~

COM_DATA Destination_lndication_On: tDestinationjndication_On;= (I,I)~

BEGIN
155 HND_A: Task

BEGIN
RECEIVE Destination_Request from PIE_B~

WAIT_EXCLUSION Destination~

WAIT_EXCLUSION Elevator_Status~

160 WAIT_EXCLUSION Elevator_Position~

ActiveElevator:= Destination_Request.ElevatorNumber,
ActiveFloor:= Oestination_Request.FloorNumber;
ActiveStatus := Elevator_Status(ActiveElevator);
ActivePosition := Elevator_Position(ActiveElevator)~

165 IF NOT ««ActiveStatus = Halted) or (ActiveStatus = Stopped» AND (ActivePosition = ActiveFloor» or
(ActiveStatus = Disabled) )

THEN
Destination(ActiveElevator, ActiveFloor) := true~

Destination_Indication_On.ElevatorNwnber := ActiveElevator,
170 Destination_Indication_On.FloorNumber ;= ActiveFloor,

SEND Oestination_Indication_On to PIE_AI ~

IF ActiveStatus = Halted THEN
New_Destination.ElevatorNumber:= ActiveElevator,
SEND New_Destination to SO_A~

175 END IF;
END IF;
RELEASE Elevator_Position~
RELEASE Elevator_Status;
RELEASE Destination~

180 END TASK; -- HND_A
END PROCESS~ -- Handle_New_Desination~
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-- 1.1.2.2 Control New Destination

-- event: System Enable
85 -- action: Generate the event Enable

-- event: System Disable
-- action: Generate then event Disable

90

-- 1. 1.3 Manage Status

95

-- 1.1.3.1 Handle Elevator EnablelDisable

-- event: Elevator Enable
-- action: • generate the event Elevator Status Changed

:00 • generate the event Destination Indication Off (for all destinations of the elevator)
- clear the store Destination
- set the elevator status to Halted in the store Elevator Status
- clear the store Stop Scheduled Elevator for the elevator
- clear the store Scheduled Elevators for the elevator

:05
-- event: Elevator Disable
-- action: - set the elevator status to Disabled in the store Elevator Status

- generate the event Elevator Status Changed

:10 Handle_Elevator_EnableDisable: PROCESS

VARIABLE ActiveFloor : tFloorNwnber := I;
VARIABLE ActiveElevator : tElevatorNwnber := I;
COM_DATA Elevator_Enable: tElevator_Enable:= (I);
COM_DATA Elevator_Disable: tElevator_Disable:= (I);

15 COM_DATA Destination_Indication_Off_HEE : tDestination_Indication_Off:= (I, I);
BEGIN

HEE_A: WAlT_SELECT

BEGIN
WHEN Elevator_Enable =>

o HEE_AI: Task
BEGIN

RECEIVE Elevator_Enable from SO_A;
ActiveElevator := Elevator_Enable.ElevatorNwnber;
SIGNAL_EVENT Elevator_Status_Changed;

5 WAIT_EXCLUSION Destination;

WAIT_EXCLUSION Elevator_Status;

WAIT_EXCLUSION Scheduled_Elevators;
WAIT_EXCLUSION Stop_Scheduled_Elevator,
ActiveFloor := I;

o WHILE ActiveFloor < 41 LOOP
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Destination_Indication_OffJIEE.ElevatorNumber := ActiveElevator,
Destination_Indication_OffJIEE.FloorNumber := ActiveFloor;
SEND Destination_Indication_OffJIEE to PIE_A3;
Destination(ActiveElevator, ActiveFloor) := false;

235 ActiveFloor := ActiveFloor + I;
END LOOP;
Elevator_Status(ActiveElevator) := Halted;
Stop_Scheduled_Elevator(ActiveElevator) := false;
Scheduled_Elevators(ActiveElevator).Schedule := false;

240 Scheduled_Elevators(ActiveElevator).FloorNwnber:= I;
Scheduled_Elevators(ActiveElevator).Direction := Dir_Up;
Scheduled_Elevators(ActiveElevator).Schedule := false;
RELEASE Stop_Scheduled_Elevator;
RELEASE Scheduled_Elevators;

245 RELEASE Elevator_Status;
RELEASE Destination;

END TASK; --HEE_AI
WHEN Elevator_Disable =>

HEE_A2: Task
250 BEGIN

RECEIVE Elevator_Disable from SO_A;
ActiveElevator := Elevator_DisabJe.ElevatorNumber,

WAIT_EXCLUSION Elevator_Status;
Elevator_Status(ActiveElevator) := Disabled;

255 RELEASE Elevator_Status;
SIGNAL_EVENT Elevator_Status_Changed;

END TASK; --HEE_A2
END WAIT_SELECT; --HEE_A

END PROCESS; --Handle_Elevator_EnableDisable



Systeemimplementatie 83

260 -- 1.1.3.2 Handle System Enable/Disable

_. event: System Enable

-- action: - generate the event Summons Indication Off (for all swnmons)
- generate the event Destination Indication Off (for all destinations in all elevators)

265 • clear all swnmons in the store sununons

- set Priority to 1
- clear all destinations in the store Destination

- set all elevators' status to Halted in the store Elevator Status

- clear the store Stop Scheduled Elevator
270 - clear the store Scheduled Elevators

-- event: System Disable
-- action: Sct all elevators' status to Disabled in the store Elevator Status

275 Handle_System_EnableDisablc: PROCESS

VARIABLE ActiveFloor : tFloorNumber := I;

VARIABLE ActiveElevator : tElevatorNumber := I;
COM_DATA Summons_Indication_Off_HSE: tSummons_Indication_Off:= (Dir_Up, I );
COM_DATA Destination_lndication_Off~SE:tDestination_lndication_Off:= (I , I);

280 BEGIN
HSE_A: WAIT_SELECT

BEGIN
WHEN System_Enable_HSE =>

HSE AI: Task

285 BEGIN
WAIT_EVENT System_Enable_HSE;
WAIT_EXCLUSION Summons;

WAIT_EXCLUSION Destination;

WAIT_EXCLUSION Elevator_Status;
290 WAIT_EXCLUSION Scheduled_Elevators;

WAIT_EXCLUSION Stop_Scheduled_Elevator,
WAIT_EXCLUSION Priority;
ActiveFloor := I;

WHILE ActiveFloor < 41 LOOP
295 Summons_lndication_Off_HSEDirection:= Dir_Up;

Summons_Indication_Off_HSE.FloorNumber := ActiveFloor,

SEND Summons_Indication_Off_HSE to PAT_A2;
Summons_Indication_Off_HSE.Direction:= Dir_Down;
Summons_Indication_Off_HSE.FloorNumber := ActiveFloor,

300 SEND Swnmons_Indication_Off_HSE to PAT_A2;
ActiveElevator := 1;

WHILE ActiveElevator < 5 LOOP
Destination_Indication_Off_HSE.ElevatorNumber := ActiveEIevator;
Destination_Indication_Off_HSE.FIoorNumber := ActiveFIoor;

as SEND Destination_Indication_Off_HSE to PIE_A4;
Destination(ActiveElevator, ActiveFIoor) := false;

ActiveEIevator := ActiveElevator+1;
END LOOP;
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Summons(O, ActiveFloor). Value := false;

310 Swnmons(O, ActiveFloor).Priority := I;
Swnmons(l, ActiveFloor). Value := false;
Swnmons(l, ActiveFloor).Priority := I;
ActiveFloor := ActiveFloor + I;

END LOOP;

315 Priority := I;
ActiveElevator := I;
WHILE ActiveElevator < 5 LOOP

Elevator_Status(ActiveElevator) := Halted;
Stop_Scheduled_Elevator(ActiveElevator) := false;

320 Scheduled_Elevators(ActiveElevator).Schedule := false;
Scheduled_Elevators(ActiveElevator).FloorNumber := I;
Scheduled_Elevators(ActiveElevator).Direction := Dir_Up;
Scheduled_Elcvators(ActiveElevator).Schedule := false;
ActiveElevator := ActiveElcvator+ I;

325 END LOOP;
RELEASE Priority;
RELEASE Stop_Schedulcd_Elevator,
RELEASE Scheduled_Elevators;
RELEASE Elevator_Status;

330 RELEASE Destination;
RELEASE Swnmons;

END TASK; --HSE_AI
WHEN System_Disable_HSE =>

HSE_A2: Task
335 BEGIN

WAlT_EVENT System_Disable_HSE;
WAIT_EXCLUSION Elevator_Status;
ActiveElevator := I;
WHILE ActiveElevator < 5 LOOP

340 Elevator_Status(ActiveElevator) := Disabled;
ActiveElevator := ActiveElevator+ I;

END LOOP;
RELEASE Elevator_Status;

END TASK; --HSE_A2
345 END WAlT_SELECT; --HSE_A

END PROCESS; --Handle_System_EnableDisable

350 -- 1.1.3.3. Control System Status

- event: System Enable
- action: Generate the event Enable

355 - event: System Disable
-- action: Generate then event Enable
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-- 1.2 Schedule Elevators -----•••----.-------------------------------.-----.---------.------------.---------------------------------------

-- 1.2. I Schedule Sununons

-- event: New Summons, Elevator Status Changed, Not Filled To Capacity or
or Scheduled Elevator FTC

-- action: The scheduling algorithm will schedule a halted elevator.
First is checked whether there is a halted elevator which is not filled to
capacity, on the floor with a summons request. If this is true, then:
- generate the Elevator at Floor event

Else: the algorithm looks for the sununons request with the highest priority
for which no elevator is scheduled yet. lfthere is such a summons request,
then the algorithm looks for the nearest halted elevator which is not fiilled
to capacity. If there is such elevator, then this elevator is scheduled to
serve the sununons requests:

- generate the Move Scheduled Elevator request
- the elevator status is set to Moving in the store Elevator Status
- the direction in which the elevator will move, is stored in the store Direction
- the store Stop Scheduled Elevator is cleared
- update the Scheduled Elevators store (Schedule is set to true; Floomumber is

the floomumber of the summons request; Direction is the direction of the
sununons request; ServiceSummons is true when the direction of the
sununons request i s the same as the direction in which the elevator will move,
else ServiceSummons is set to false)

Schedule_Sununons: PROCESS
VARIABLE ActiveFloor : tFloorNumber := I;
VARIABLE ActiveElevator : tElevatorNumber := I;
VARIABLE MostUrgentSummonsRequest: tSununons_Request:= (Dir_Up, 0);
VARIABLE HighestPriority : integer := 0;
VARIABLE NearestHaltcdElevator : integer := 0;
VARIABLE Distance: integer := 40;
COM_DATA Elevator_at_Floor: tElevator_at_Floor:= (1,1);
COM_DATA Move_Scheduled_Elevator_SS : Move_Scheduled_Elevator := (I ,Motor_Stop);

BEGIN
SS_A: WAIT_SELECT

BEGIN
WHEN New Summons =>

SS AI: Task
BEGIN

WAIT_EVENT New_Summons;
END TASK; --SS_AI
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405 WHEN Elevator_Status_Changed =>
SS_A2: Task

BEGIN
WAIT_EVENT Elevator_Status_Changed;

END TASK; --SS_A2
410 WHEN Not]illed_To_Capacity =>

SS A3: Task
BEGIN

WAIT_EVENT Not_Filled_To_Capacity~

END TASK; --SS_A3
415 WHEN Scheduled_Elevator]TC =>

SS A4: Task
BEGIN

WAIT_EVENT Scheduled_Elevator]TC~

END TASK~ --SS_A4
420 END WAIT_SELECT~-- SS_A

SS B: Task
BEGIN

WAIT_EXCLUSION Summons~

WAIT_EXCLUSION Elevator_Status~

425 WAIT_EXCLUSION Elevator_Position~

WAIT_EXCLUSION Direction;
WAIT_EXCLUSION Scheduled_Elevators~

WAIT_EXCLUSION Stop_Scheduled_Elevator,
WAIT_EXCLUSION Priority;

430 WAIT_EXCLUSION Filled;
ActiveElevator := I ~

WHILE ActiveElevator < 5 LOOP
IF (Elevator_Status(ActiveElevator) = Halted) and (Filled(ActiveElevator) = False)
THEN

435 ActiveFloor := Elevator_Position(ActiveElevator);
IF Swrunons(O, ActiveFIoor).Value=True or Swrunons(l, ActiveFloor). Value=True
THEN

Elevator_At_Floor.ElevatorNumber := ActiveElevator,
Elevator_At_Floor.FloorNumber := ActiveFloor,

440 SEND Elevator_At]loor to SRF_AI;
ActiveElevator:= 5;

END IF;

END IF~

ActiveElevator := ActiveElevator + I ~

445 END LOOP;
IF ActiveElevator=5
THEN -- so previous SEND statement not executed

HighestPriority := 0;
ActiveFloor := I;
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WHILE ActiveFloor < 41 LOOP
IF Summons(I, ActiveFloor).Value = true
TIffiN

IF Sununons( I, ACliveFloor).Priority > HighestPriority
THEN

IF not«Scheduled_Elevators(l).Schedule = true and
Scheduled_Elevators( I).Floomumber =ActiveFloor and
Scheduled_Elevators(l).Direction = Dir_Up) or
(Scheduled_Elevators(2).Schcdule = true and
Scheduled_Elevators(2).Floomumber =ActiveFloor and
Scheduled_Elevators(2).Direction = Dir_Up) or
(Scheduled_Elevators(3).Schedule = true and
Scheduled_Elevators(3).Floomumber = ActiveFloor and
Scheduled_Elevators(3).Direction =Dir_Up) or
(Scheduled_Elevators(4).Schedule = true and
Scheduled_Elevators(4).Floomumber =ActiveFloor and
Scheduled_Elevators(4).Direction = Dir_Up»

THEN
HighestPriority := Summons( I, ActiveFloor).Priority;
MostUrgentSummonsRequest.Direction := Dir_Up;

MostUrgentSummonsRequest.FloorNumber := ActiveFloor;
END IF;

END IF;
IF Summons(O, ActiveFloor).Priority > HighestPriority
THEN

IF not«Scheduled_Elevators(l ).Schcdule =true and
Scheduled_Elevators( I).Floomumber =ActivcFloor and
Scheduled_Elevators(1 ).Direction =Dir_Down) or
(Scheduled_Elevators(2).Schedule =true and

Scheduled_Elevators(2).Floomumber =ActiveFloor and
Scheduled_Elevators(2).Direction = Dir_Down) or
(Schcduled_Elevators(3).Schedule =true and
Scheduled_Elevators(3).Floomumber = ActiveFloor and
Scheduled_Elevators(3).Dircction = Dir_Down) or
(Scheduled_Elevators(4).Schedule =true and
Scheduled_Elevators(4).Floomumber = ActiveFloor and
Scheduled_Elevators(4).Direction = Dir_Down»

THEN
HighestPriority := Summons(O, ActiveFloor).Priority;
MostUrgentSummonsRequest.Direction := Dir_Down;

MostUrgentSummonsRequest.F1oorNumber := ActiveFloor;
END IF;

END IF;
END IF;
ActiveFloor ;= ActiveFloor + I;

END LOOP;
IF HighestPriority 1= 0
THEN

ActiveElevator:= I;
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NearestHaltedElevator := 0;
Distance := 40;
WHILE ActiveElevator < 5 LOOP

IF Filled(ActiveElevator)=false
THEN

IF Elevator_Status(ActiveElevator)=Halted
THEN

IF abs ((Elevator_Position(ActiveElevator) 
MostUrgentSummonsRequest.F1oorNwnber» < Distance

THEN
NearestHaltedElevator := ActiveElev3tor;
Distance:= abs(Elevator_Position(ActiveElevator)

MostUrgentSummonsRequest.FloorNwnber);
END IF~

END IF;
END IF;

ActiveElevator := ActiveElevator + I ~

ENDLOOP~

IF NearestHaltedElevator /= 0
THEN

Move_Scheduled_Elevator_SS.ElevatorNwnber := NearestHaltedElevator;
IF Elevator_Position(NearestHaltedElevator) < MostUrgentSummonsRequest.FloorNwnber
THEN

Move_Scheduled_Elevator_SS.MotorCornrnand := Motor_Up;
Direction(NearestHaltedElevator) := Dir_Up;
Scheduled_Elevators(NearestHaltedElevator).Direction := Dir _Up;
IF MostUrgentSummonsRequest.Direction=Dir_Up
THEN

Scheduled_Elevators(NearestHaltedElevator).ServiceSummons := true;
ELSE

Scheduled_Elevators(NearestHaltedElevator).ServiceSummons := false;
END IF;

ELSE
Move_Scheduled_Elevator_.SS.MotorCornrnand := Motor_Down;
Dircction(NearestHaltedElevator) := Dir_Down;
Scheduled_Elevators(NearestHaltedElevator).Direction := Dir _Down;
IF MostUrgentSummonsRequest.Direction=Dir_Down
THEN

Scheduled_Elevators(NearestHaltedElevator).ServiceSummons := true;
ELSE

Scheduled_Elevators(NearestHaltedElevator).ServiceSurnrnons := false;
END IF;

END IF;
SEND Move_Scheduled_Elevator_SS to CEM_A4;
Elevator_Status(NearestHaltedElevator):= Moving;
Stop_Scheduled_Elevator(NearestHaltedElevator) := false;
Scheduled_Elevators(NearestHaltedElevator).Schedule := true;
Scheduled_Elevators(NearestHaltedElevator).FloorNumber :=

MostUrgentSununonsRequest.FloorNumber;
END IF;

END IF;
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550 END IF;

RELEASE Filled;
RELEASE Priority;
RELEASE Stop_Scheduled_Elevator;
RELEASE Scheduled_Elevators;

555 RELEASE Direction;
RELEASE Elevator]osition;
RELEASE Elevator_Status;
RELEASE Swnmons;

END TASK; --SS_B
560 END PROCESS; --Schedule_Summons

565 -- 1.2.2 Schedule Destination

-- event: New Destination
I -. action: The elevator starts moving to a destination request
570 - generate the Move Scheduled Elevator request

- the elevator status is set to Moving in the store Elevator Status
- the direction in which the elevator will move, is stored in the store Direction

Schedule_Destination: PROCESS
575 VARIABLE FloorDestination : integer:= I;

VARIABLE ActivePosition : integer := I;
VARIABLE ActiveDirection : tDirection := Dir_Up;
VARIABLE ActiveMotorCommand : tMotorCommand := Motor_Stop;

COM_DATA New_Destination: tNew_Destination:= I;
580 COM_DATA Move_Scheduled_Elevator_SD: tMove_Scheduled_Elevator:= (I, Motor_ Up);

COM_DATA move_elevator: tmove_elevator := (I , Motor_Stop);

BEGIN
SO_A: Task

BEGIN
585 RECEIVE New_Destination from HND_A;

WAIT_EXCLUSION Destination;
WAIT_EXCLUSION Elevator_Status;
WAIT_EXCLUSION Elevator]osition;
WAIT_EXCLUSION Direction;

590 FloorDestination := I;
WHILE Destination (New_Destination.ElevatorNurnber, FloorDestination) = false LOOP

FloorDestination := FloorDestination + I;
END LOOP;
ActivePosition := Elevator_Position(New_destination.ElevatorNumber);

595 IF ActivePosition < FloorDestination
THEN

ActiveDirection := Dir_Up;
ActiveMotorCommand:= Motor_Up;
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END IF;
600 IF ActivePosition > FloorDestination

THEN
ActiveDirection := Dir_Down~

ActiveMotorCommand:= Motor_Down;
END IF;

605 Direction(New_Destination.ElevatorNumber) := ActiveDirection~

RELEASE Direction;
RELEASE Elevator]osition~
Elevator_Status(New_Destination.ElevatorNumber) := Moving;
RELEASE Elevator_Status;

610 RELEASE Destination;
Move_Scheduled_Elevator_SD.ElevatorNumber := New_Destination.ElevatorNumber;
Move_Scheduled_Elevator_SD.MotorCornmand := ActiveMotorCommand;
SEND Move_Schcduled_Elevator_SD to CEM_Al;

END TASK; -- SD_A
615 END PROCESS; --Schedule_Destination

620 .- 1.2.3 Filled To Capacity Change

-- This transformation monitors the continuous flow Filled To Capacity. When
-- there is a change and the relevant elevator is not disabled, then the
- following actions are performed

625 -- I] Filled To Capacity -> Not Filled To Capacity
The event Not Filled To Capacity is generated

-- 2] Not Filled To Capacity .> Filled To Capacity
If the elevator is scheduled for a summons request, then the
Scheduled Elevator FTC event is generated, and the Stop Scheduled Elevator

630 store is set to true.
If the elevator is not scheduled for a swmnons request, then no action
is performed.

Filled_To_Capacity_Change: PROCESS
635 type tOldFilled IS ARRAY(I TO 4) OF BOOLEAN;

VARIABLE OldFilIed : tOldFilled := (false, false, false, false);
VARIABLE ActiveElevator : integer:= 1;

BEGIN
FTCC_A: Task(lOOO)

640 BEGIN
WAIT_EXCLUSION Scheduled_Elevator~

WAIT_EXCLUSION Stop_Scheduled_Elevator;
WAIT_EXCLUSION Filled;
ActiveElevator := I;



45 Wl-ill.E ActiveElevator < 5 LOOP
IF FilIed(ActiveElevator) /= OldFilIed(ActiveElevator)
THEN

IF Filled(ActiveElevator)=true
THEN

50 SIGNAL_EVENT Not]ilIed_To_Capacity;
END IF;

ELSE
IF Scheduled_Elevators(ActiveElevator).Schedule = true
THEN

55 SIGNAL_EVENT Scheduled_Elevator]TC;
Stop_Scheduled_Elevator(ActiveElcvator) := true;

END IF;
END IF;
ActiveElevator := ActiveElevator + I;

60 END LOOP;
RELEASE Scheduled_Elevators;
RELEASE Stop_Scheduled_Elevator;
RELEASE Filled;

END TASK; --FTCC_A
65 END PROCESS; --Filled_To_Capacity_Change
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--------------------------------------------------------------------------------------_.._-------------------------.-.-----------------------------

-- 1.3 Control Elevator Motor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- event: Move Scheduled Elevator or Move Elevator
-- action: Generate the event Elevator Motor Command

675 Control_Elevator_Motor: PROCESS
COM_DATA Move_Scheduled_Elevator_SD : tMove_Scheduled_Elevator:= (I,Motor_Stop)~

COM_DATA Move_Scheduled_Elevator_SS : tMove_Schcduled_Elevator:= (l,Motor_Stop)~

COM_OATAMove_Elevator_SRF : tMove_Elevator := (1, Motor_Stop)~

COM_DATA Move_Elevator_MAS: tMove_Elevator:= (1, Motor_Stop)~

680 COM_OATAMove_Elevator]SSE : tMove_Elevator := (I , Motor_Stop)~
COM_DATA Elevator_Motor_Command: tElevator_Motor_Command:= (1, Motor_Stop)~

BEGIN
CEM_A: WAIT_SELECT

BEGIN
685 WHEN Move_Scheduled_Elevator_SD =>

CEM AI: TASK
BEGIN

RECEIVE Move_Scheduled_Elevator_SD from SO_A~

Elevator_Motor_Conunand.ElevatorNumber:= Move_Scheduled_Elevator_SD.ElcvatorNumber;
690 Elevator_Motor_Command.MotorCommand := Move_Scheduled_Elevator_SD .MotorCommand;

END TASK; -- CEM_AI
WHEN Movc_Elevator_SRF =>

CEM A2:TASK
BEGIN

695 RECEIVE Move_Elevator_SRF from SRF_B;
Elevator_Motor_Conunand.ElevatorNumber := Move_Elevator_SRF.ElevatorNumber,
Elevator_Motor_Conunand.MotorCommand := Move_Elevator_SRF.MotorCo mmand;

END TASK; -- CEM_Al
WHEN Move_Elevator_MAS =>

700 CEM_A3: TASK
BEGIN

RECEIVE Move_Elevator_MAS from MAS_B;
Elevator_Motor_Command.ElevatorNumber := Move_Elevator_MAS.ElevatorNumber,
Elevator_Motor_Command.MotorCommand := Move_Elevator_MAS.MotorCommand;

705 END TASK; -- CEM_A3
WHEN Move_Scheduled_Elevator_SS =>

CEM A4:TASK
BEGIN

RECEIVE Move_Scheduled_Elevator_SS from SS_B;
710 Elevator_Motor_Command.ElevatorNumber:= Move_Scheduled_Elevator_SS .EIevatorNumber,

Elevator_Motor_CommandMotorCommand := Move_Scheduled_Elevator_SS .MotorCommand~

END TASK; -- CEM_A4
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WHEN Move_Elevator]SSE =>

CEM_AS: TASK
7IS BEGIN

RECEIVE Move_Elevator]SSE from PSSE_B;
Elevator_Motor_Command.ElevatorNwnber := Move_Elevator_PSSE.ElevatorNumber;
Elevator_Motor_Command.MotorCommand := Move_Elevator_PSSE.MotorCommand;

END TASK; -- CEM_AS
720 END WAIT_SELECT; -- CEM_A

CEM_B: TASK(l)
BEGIN

IF Elevator Motor Command.ElevatorNumber = I- -
THEN

72S SEND Elevator_Motor_Command to EMIC_AI;
END IF;
IF Elevator Motor Command.ElevatorNumber = 2- -
THEN

SEND Elevator_Motor_Command to EM2C_A I;
730 END IF;

IF Elevator_Motor_Command.ElevatorNumber = 3
THEN

SEND Elevator_Motor_Command to EM3C_A I ;
END IF;

735 IF Elevator_Motor_Command.ElevatorNumber = 4
THEN

SEND Elevator_Motor_Command to EM4C_A I;
END IF;

END TASK; --CEM_B
740 END PROCESS; -- Control_Elevator_Motor
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-- 1.4 Process Reached Floor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

745 -----------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------

-- 1.4.1 Service Reached Floor

750 -- See flowchart

Service_Reached_Floor: PROCESS VARIABLE Elevator: tElevatorNumber:= 1;
VARIABLE FloorNumber : tFloorNumber := I;
VARlABLE ActiveFloor : tFloorNwnber := 1;

755 VARIABLE ConditionA : BOOLEAN := false;
VARIABLE ConditionB : BOOLEAN := false;
VARlABLE ConditionC : BOOLEAN := false;
VARIABLE ActiveElevator : tElevatorNumber := 1~

VARIABLE OldPriority : integer := I;
760 COM_DATA Elevator_atJloor: tElevator_at_Floor:= (1,1);

COM_DATA Floor_EMIC: tFloor:= (1,1);
COM_DATA Floor_EM2C: tFloor:= (1,1);
COM_DATA Floor_EM3C: tFloor:= (I ,1);
COM_DATA Floor_EM4C: tFloor:= (I ,1);

765 COM_DATA Move_Elevator_SRF: tmove_elevator:= (1, Motor_Stop);
COM_DATA Destination_Indication_Off_SRF : tDestination_Indication_Off:= (I, I);
COM_DATA Summons_Indication_Off_SRF: tSummons_Indication_Off:= (Dir_Up,I);
COM_DATA Stop_Elevator: tStop_Elevator:= (I, ScheduledSummons);
COM_DATA Scheduled_Elevator_Stopped: tScheduled_Elevator_stopped:= (I);

770 BEGIN
SRF_A: WAIT_SELECT

BEGIN
WHEN Elevator_atJloor =>

SRF AI: Task
775 BEGIN

RECEIVE Elevator_at]loor from SS_B;
Elevator := Elevator_at_Floor.ElevatorNumber,
FloorNumber:= Elevator_at_Floor.FloorNwnber;

END TASK; -- SRF_AI
780 WHEN Floor EM IC =>

SRF A2: Task
BEGIN

RECEIVE Floor_EM IC from EMIC_BI;
Elevator := Floor_EM 1C.ElevatorNumber;

785 FloorNumber:= Floor_EMIC.FloorNumber;
END TASK; -- SRF_A2
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WHEN Floor EM2C =>
SRF_A3: Task

BEGIN
RECEIVE Floor_EM2C from EM2C_B I ~

Elevator:= Floor_EM2C.ElevatorNumber;
FloorNumber:= Floor_EM2C.FloorNumber,

END TASK~ -- SRF_A3
WHEN Floor_EM3C =>

SRF_A4: Task
BEGIN

RECEIVE Floor_EM3C from EM3C_B 1~

Elevator:= Floor_EM3C.ElevatorNumber;
FloorNumber:= Floor_EM3C.FloorNumber~

END TASK~ -- SRF_A4
WHEN Floor EM4C =>

SRF AS: Task
BEGIN

RECEIVE Floor_EM4C from EM4C_Bl;
Elevator:= Floor_EM4C.ElevatorNumber~

FloorNumber:= Floor_EM4C.FloorNumber;
END TASK; -- SRF_AS

END WAIT_SELECT~-- SRF_A
SRF_B: Task(l)

BEGIN
WAIT_EXCLUSION Summons;
WAIT_EXCLUSION Destination~

WAIT_EXCLUSION Elevator_Status;
WAITyXCLUSION Elevator]osition;
WAIT_EXCLUSION Direction;
WAIT_EXCLUSION Scheduled_Elevators;
WAIT_EXCLUSION Stop_Scheduled_Elevator;
WAIT_EXCLUSION Priority~

WAIT_EXCLUSION Filled~

ConditionA := false;
ConditionE := false;
ConditionC := false~

IF Elevator_Status(Elevator)=Disabled

THEN
Move_Elevator_SRF.ElevatorNumber := Elevator;
Move_Elevator_SRF.MotorCommand := Motor_Stop;
SEND Move_Elevator_SRF to CEM_A2;

ELSE
IF Stop_Scheduled_Elevator(Elevator)=false
THEN

IF (Scheduled_Elevators(Elevator).Schedule=true) and
(Scheduled_Elevators(Elevator).FloorNu mber=FloorNumber)

THEN
IF Destination(Elevator, FloorNumber)=true

THEN
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Destination_Indication_00_SRF.ElevatorNumber := Elevator;
Destination_Indication_Off_SRF.FloorNumber :== FloorNumber;
SEND Destination_Indication_Off_SRF to PIE_A2;
Destination(Elevator, FloorNumber) := false;

END IF;
Move_Elevator_SRF.ElevatorNumber := Elevator;

Move_Elevator_SRF.MotorCornrnand := Motor_Stop;
SEND Move_Elevator_ SRF to CEM_A2;
Sununons_Indication_Off_SRF.Direction := Scheduled_Elevators(Elevator).Direction;
Sununons_Indication_Off_SRF.FloorNUmber:= FloorNumber;
SEND Sununons_Indication_Off_SRF to PAT_A3;
Stop_Elevator.ElevatorNwnber := Elevator;
Stop_Elevator.Appendix := ScheduledSununons;
SEND Stop_Elevator to EDC_A1;
IF Scheduled_Elevators(Elevator).Direction =Dir_Up
THEN

Summons(l, FloorNumber).Value := false;
OldPriority := Summons( I, FloorNumber).Priority;

ELSE
Summons(O, FloorNumber).Value := false;
OldPriority := Summons(l, FloorNumber).Priority;

END IF;
ActiveFloor := I;
WHILE ActiveFloor < 41 LOOP

IF Summons( I, ActiveFloor).Priority > OldPriority
THEN

Surnrnons(l, ActiveFloor).Priority := Sununons( I, ActiveFloor).Priority. I;
END IF;
IF Summons(O, ActiveFloor).Priority > OldPriority
THEN

Sununons(O, ActiveFloor).Priority := Summons(O, ActiveFloor).Priority - I;
END IF;
ActiveFloor := ActiveFloor + I;

END LOOP;
Priority := Priority - 1;
Elevator_Status(Elevator) := Stopped;

END IF;
END IF;
IF (Stop_Scheduled_Elevator(Elevator)=true) or note (Scheduled_Elevators(Elevator).Schedule=true) and

(Scheduled_Elevators(Elevator).FloorNumber=FloorNwnber »
THEN

IF (Summons( I, FloorNwnber). Value=true) or (Summons(O, FloorNwnber). Value=true)
THEN

ConditionA := true;

IF not(Filled(Elevator» and
«Summons( I, FloorNumber).Value=true and Direction(Elevator)=Dir _Up) or
(Summons(O, FloorNumber).Value=true and Direction(Elevator)=Dir _Down) )

THEN
ConditionB := true;
IF «Scheduled_Elevators(Elevator).Schedule=true) and

(Scheduled_Elevators(Elevator).ServiccSwnmons=true» or
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(Scheduled_Elevators(Elevator).Schedule=false)

THEN
Conditione := true~

IF Destination(Elevator, FloorNumber)=true
THEN

Destination_Indication_Off_SRF.ElevatorNumber := Elevator~

Destination_Indication_Off_SRF.FloorNwnber := FloorNwnber,
SEND Destination_Indication_Off_SRF to PIE_A2;
Destination(Elevator, FloorNwnber) := false;

END IF;
ActiveElevator := I;
WHILE ActiveElevator < 5 LOOP

IF ActiveElevator 1= Elevator

THEN
IF Scheduled_Elevators(ActiveElevator). Schedule=true and

Scheduled_Elevators(ActiveElevator).FloorNwnber=FloorNwnber and
Scheduled_Elevators(ActiveElevator).Direction= Direction(Elevator)

THEN
Stop_Scheduled_Elevator(ActiveElevator) := true;

END IF;
END IF;
ActiveElevator := ActiveElevator + I ~

END LOOP;
Move_Elevator_SRF.ElevatorNumber := Elevator;
Move_Elevator_SRF.MotorCommand:= Motor_Stop;
SEND Move_Elevator_SRF to CEM_A2~
Summons_Indication_Off_SRF.Direction:= Scheduled_Elevators(E1 evator).Direction;
Summons_Indication_Off_SRF.FloorNUmber := FloorNumber;
SEND Summons_Indication_Off_SRF to PAT_A3~
Stop_Elevator.ElevatorNumber := Elevator;
Stop_Elevator.Appendix := Summons_Destination;
SEND Stop_Elevator to EDC_AI;
IF Scheduled_Elevators(Elevator).Direction = Dir_Up
THEN

Summons(l, FloorNumbcr).Value:= false;
OldPriority := Summons( I, FloorNumber).Priority;

ELSE
Summons(O, FloorNumber). Value := false;
OldPriority := Summons( I, FloorNumber).Priority;

END IF;
ActiveFloor := I;
WHILE ActiveFloor < 41 LOOP

IF Summons( I, ActiveFloor).Priority > OldPriority
THEN

Summons( I, ActiveFloor).Priority :=
Summons( I. ActiveFloo r).Priority-1 ~

END IF~

IF Summons(O, ActiveFloor).Priority > OldPriority
THEN
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Summons(O, ActiveFloor).Priority:= Summons(O, ActiveFloor).Priority-l;
END IF;
ActiveFloor := ActiveFloor + I;

END LOOP;
940 Priority := Priority - I;

Elevator_Status(Elevator) := Stopped;
END IF;

END IF;
END IF;

945 IF ConditionA=false or ConditionB=false or ConditionC=false
THEN

IF Destination(Elevatof, FloorNumber)=true
THEN

Move_Elevator_SRF.ElevatorNumber:= Elevator,
950 Move_Elevator_SRF.MotorConunand := Motor_Stop;

SEND Move_Elevator_SRF to CEM_A2;
Destination_Indication_Off_SRF.ElevatorNumber := Elevator;
Destination_Indication_Off_SRF.FloorNumber := FloorNumber;
SEND Destination_ Indication_Off_SRF to PIE_A2;

955 Stop_Elevator.ElevatorNumber := Elevator,
Stop_Elevator.Appendix := Sununons_Destination;
SEND Stop_Elevator to EDC_A I;
Elevator_Status(Elevator) := Stopped;

ELSE
960 IF Stop_Scheduled_Elevator(Elevator)=true THEN

Scheduled_Elevator_Stopped.ElevatorNumber := Elevator,
SEND Scheduled_Elevator_Stopped to PSSE_AI;

ELSE
Move_Elevatof_SRF.ElevatorNumber:= Elevator,

965 Move_Elevatof_SRF.MotorConunand:= Motor_Stop;
SEND Move_Elevator_SRF to CEM_A1;

END IF;
END IF;

END IF;
970 END IF;

END IF;
RELEASE Filled;
RELEASE Priority;
RELEASE Stop_Scheduled_Elevator;

975 RELEASE Scheduled_Elevators;
RELEASE Direction;
RELEASE Elevator]osition;
RELEASE Elevator_Status;
RELEASE Destination;

980 RELEASE Sununons;
END TASK; --SRF_B

END PROCESS; - Servicc_Reached]loor
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-- 1.4.2 Move After Stop
985

-- See flowchart

Move_After_Stop: PROCESS VARlABLE Elevator: tElevatorNumber:= I;
VARlABLE Continue: BOOLEAN := false;

990 VARlABLE DestinationRequest : BOOLEAN := true;
VARlABLE ActiveFloor : tFloorNumber := I;
VARlABLE Active_Scheduled_Elevators: tScheduled_Elevators_Record := (false, I, Dir_Up, false);
COM_DATA Continue_After_Stop: tContinue_After_Stop:= (I, ScheduledSumrnons);
COM_DATA Move_Elevator_MAS: tMove_Elevator := (I ,Motor_Stop);

995 BEGIN
MAS_A: WAlT_SELECT

BEGIN
WHEN Continue_After_Stop =>

MAS_AI: Task
000 BEGIN

RECEIVE Continue_After_Stop from EDC_B;
Elevator := Continue_After_Stop.ElevatorNumber;

END TASK; --Continue_After_Stop
END WAlT_SELECT; --MAS_A

005 MAS_B: Task
BEGIN

WAlT_EXCLUSION Destination;
WAlT_EXCLUSION Elevator_Status;
WAlT_EXCLUSION Elevator]osition;

010 WAIT_EXCLUSION Direction;
WAIT_EXCLUSION Scheduled_Elevators;
WAIT_EXCLUSION Stop_Scheduled_Elevator;
Continue := false;
IF Elevator_Status(Elevator) = Disabled

015 THEN
Move_Elevator_MAS.ElevatorNumber := Elevator;
Move_Elevator_MAS.MotorCommand := Motor_Stop;
SEND Move_Elevator_MAS to CEM_A3;

ELSE
020 Active_Scheduled_Elevators := Scheduled_Elevators(Elevator);

IF Continue_After_Stop.Appendix=ScheduledSummons
THEN

Direction(Elevator) := Active_Scheduled_Elevators.Direction;
Scheduled_Elevators(Elcvator).Schcdule := false;

025 ctive_Scheduled_Elevators.Schedule := false;
Stop_Scheduled_Elevator(Elevator) := false;
Continue := true;

ELSE
IF Active_Scheduled_Elevators.Schedule=false THEN

030 Continue := true;
END IF;
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IF (Active_Scheduled_Elevalors.Schedule = true) and (Stop_Scheduled_Elevator(Elevator)=false)

THEN
Move_Elevator_MAS.ElevatorNwnber := Elevator,
IF Active_Scheduled_Elevators.Direction=Dir_Up

THEN
Move_Elevator_MAS.MotorCommand := Motor_Up;

END IF;
IF Active_Scheduled_Elevators.Direction=Dir_Down
THEN

Move_Elevator_MAS.MotorCommand := Motor_Down;
END IF;
SEND Move_Elevator_MAS to CEM_A3;
Elevator_Status(Elevator):= Moving;

END IF;
IF (Active_Scheduled_Elevators.Schedule = true) and (Stop_Scheduled_Elevator(Elevator)=truc)
THEN

Continue := true;
Scheduled_Elevators(Elevator).Schedule := false;
Active_Scheduled_Elevators.Schedule := false;
Stop_Scheduled_Elevator(Elevator):= true;

END IF;
END IF;
IF Continue=true TI-IEN

DestinationRequest := false;
ActiveFloor := Elevator_Position(Elevator);
IF Direction(Elevator)=Dir_Up
THEN

WHILE ActiveFloor < 40 LOOP
ActiveFloor := ActiveFloor + I;
IF Destination(Elevator, ActiveFloor) = true
THEN

DestinationRequest := true;
END IF;

END LOOP;
ELSE

WHll...E ActiveFloor > I LOOP
ActiveFloor := ActiveFloor - I;
IF Destination(Elevator, ActiveFloor) = true

THEN
DestinalionRequest := true;

END IF;
END LOOP;

END IF;
IF DestinationRequest=false
THEN

ActiveFloor:= Elevator_Position(Elevator);
IF Direction(Elevator)=Dir_Up
THEN

Direction(Elevator):=Dir_Down;
ELSE

Direction(Elevator) := Dir_Up;
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END IF;

IF Direction(Elevator)=Dir_Up
085 THEN

WHILE ActiveFloor < 40 LOOP

ActiveFloor := ActiveFloor + 1;
IF Destination(Elevator, ActiveFloor) = true
TIlEN

090 DestinationRequest := true;
END IF;

END LOOP;
ELSE

WHILE ActiveFloor > 1 LOOP

095 ActiveFloor := ActiveFloor - 1;
IF Destination(Elevator, ActiveFloor) = true
THEN

DestinationRequest := true;
END IF;

100 END LOOP;
END IF;

END IF;

IF DestinationRequest=true
THEN

05 Move_Elevator_MAS.ElevatorNumber:= Elevator;
IF Dircction(Elevator)=Dir_Up

THEN

Movc_Elcvator_MAS.MotorConunand:= Motor_Up;
END IF;

10 IF Direction(Elevator)=Dir_Down

THEN
Move_Elevator_MAS.MotorConunand:= Motor_Down;

END IF;

SEND Move_Elevator_MAS to CEM_AJ;
15 Elevator_Status(Elcvator):= Moving;

ELSE
SIGNAL_EVENT Elevator_Status_Changed;
Elevator_Status(Elcvator):= Halted;

END IF;

20 END IF;
END IF;
RELEASE Stop_Scheduled_Elevator;
RELEASE Scheduled_Elevators;

RELEASE Direction;
25 RELEASE Elevator]osition;

RELEASE Elevator_Status;

RELEASE Destination;

END TASK; --MAS_B

END PROCESS; --Move_After_Stop
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1130 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1.4.3 Process Stopped Scheduled Elevator

- See flowchart

1135 Process_Stopped_Scheduled_Elevator: PROCESS VARIABLE Elevator: tElevatorNumber:= I;
VARIABLE DestinationRequest : BOOLEAN := true;
VARlABLE ActiveFloor : tFloorNumber := I;
COM_DATA Scheduled_Elevator_Stopped: tScheduled_Elevator_stopped:= (I);
COM_DATA Move_Elevator]SSE: tMove_Elevator:= (l,Motor_Stop);

1140 BEGIN
PSSE A: WAIT SELECT- -

BEGIN
MIEN Scheduled_Elevator_Stopped =>

PSSE_AI: Task
1145 BEGIN

RECEIVE Scheduled_Elevator_Stopped from SRF_8;
Elevator := Scheduled_Elevator_Stopped.ElevatorNumber,

END TASK; --PSSE_Al
END WAlT_SELECT; --PSSE_A

1150 PSSE B: Task
BEGIN

WAlT_EXCLUSION Destination;
WAIT_EXCLUSION Elevator_Status;
WAIT_EXCLUSION Elevator_Position;

1155 WAIT_EXCLUSION Din.'Ction;
WAIT_EXCLUSION Scheduled_Elevators;
WAIT_EXCLUSION Stop_Scheduled_Elevator,
Scheduled_Elevators(Elevator).Schedule:=false;
Stop_Scheduled_Elevator(Elevator) := false;

1160 DestinationRequest := false;
ActiveFloor := Elevator_Position(Elevator);
IF Direction(Elevator)=Dir_Up
THEN

WHILE ActiveFloor < 40 LOOP
1165 ActiveFloor := ActiveFloor + I;

IF Destination(Elevator. ActiveFloor) = true
THEN

DestinationRequest := true;
END IF;

1170 END LOOP;
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ELSE

WHILE ActiveFloor > I LOOP
ActiveFloor := ActiveFloor - I;
IF Destination(Elevator, ActiveFloor) = true

THEN
DestinationRequest := true;

END IF;
END LOOP;

END IF;

IF DestinationRequest=false

TI-IEN
ActiveFloor := Elevator_Position(Elevator);

IF Direction(Elevator)=Dir_Up

THEN
Dircction(Elcvator):=Dir_Down;

ELSE
Direction(Elcvator) := Dir_Up;

END IF;
IF Direction(Elevator)=Dir_Up
THEN

WHILE ActiveFloor < 40 LOOP

ActiveFloor := ActiveFloor + I;
IF Destination(Elcvator, ActiveFloor) = true
THEN

DestinationRequest := true;

END IF;
END LOOP;

ELSE
WHILE ActiveFloor > I LOOP

ActiveFloor := ActiveFloor - I;
IF Destination(Elevator, ActiveFloor) = true
THEN

DestinationRequest := true;

END IF;
END LOOP;

END IF;

END IF;
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IF DestinationRequest=true
THEN

1210 Move_Elevator_PSSE.ElevatorNwnber := Elevator,
IF Direction(Elevator)=Dir_Up
THEN Move_Elevator_PSSE.MotorCommand:= Motor_Up;
END IF;
IF Direction(Elevator)=Dir_Down

1215 THEN Move_Elevator_PSSE.MotorCommand:= Motor_Down;
END IF;
SEND Move_Elevator]SSE to CEM_A5;
Elevator_Status(Elevator):= Moving;

ELSE
1220 SIGNAL_EVENT Elevator_Status_Changed;

Elevator_Status(Elevator):= Halted;
END IF;
RELEASE Stop_Scheduled_Elevator;
RELEASE Scheduled_Elevators;

1225 RELEASE Direction;
RELEASE Elevator]osition;
RELEASE Elevator_Status;
RELEASE Destination;

END TASK; -·PSSE_B
1230 END PROCESS; --Process_Stopped_Scheduled_Elevator
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-- 2.1 Elevator Motor Control ---.---------------------------------------------------------------.---------------------------------.----------

235

240

245

250

255

260

265

270

Elevator_Motorl_Control: PROCESS
VARIABLE MotorCommand : tMotorCommand := Motor_Stop;
VARIABLE Motor: tMotor_Record:= (Motor_Stop, I);
COM_DATA Floor_EMIC: tFloor:= (I, I);
COM_DATA Elevator_Motor_Command: tElevator_Motor_Command := (I , Motor_Up);

BEGIN
EMIC_A: SELECT_EXE

BEGIN
WHEN Elevator_Motor_Command =>

EMIC_AI: Task
BEGIN

RECEIVE Elevator_Motor_Command from CEM_B;
MotorCommand := Elevator_Motor_Command.MotorCommand;
Motor.Command:= MotorCommand;

END Task; --EMIC_AI;
END SELECT_EXE; --EMC_A

EMIC_B: Task(IO)
BEGIN

IF Motor.Command 1= Motor_Stop

THEN
EMIC_BI: Task(IOOO)

BEGIN
Motor.Position := Motor.Position + I;
WAIT_EXCLUSION Elevator]osition;
Elevator]osition(I) := Motor.Position;
RELEASE Elevator]osition;
Floor_EMIC.ElevatorNumber:= I;
Floor_EM IC.FloorNumber := Motor.Position;
SEND Floor_EMIC to SRF_A2;

END TASK; --EMIC_BI
END IF;

END TASK; -EMIC_B
END PROCESS; --Elevator_MotorI_Control

Elevator_Motor2_Control: PROCESS
VARIABLE MotorCommand : tMotorCommand := Motor_Stop;
VARIABLE Motor: tMotor_Record := (Motor_Stop, I);

275 COM_DATA Floor_EM2C : tFloor:= (2,1);
COM_DATA Elevator_Motor_Command: tElevator_Motor~Command:=(1, Motor_Up);

BEGIN
EM2C_A: SELECT_EXE

BEGIN



106 Systeemimplementatie

1280 WHEN Elevator_Motor_Command =>
EM2C_AI: Task

BEGIN
RECEIVE Elevator_Motor_Command from CEM_B;
MotorCommand := Elevalor_Motor_Command.MotorCommand;

1285 Motor.Command := MotorCommand;
END Task; --EM2C_AI

END SELECT_EXE; --EMC_A
EM2C_B: Task(lO)

BEGIN
1290 IF Motor.Command /= Motor_Stop

THEN
EM2C_BI: Task(lOOO)

BEGIN
Motor.Position := Motor.Position + I;

1295 WAIT_EXCLUSION Elevator]osition~

Elevator_Position(2) := Motor.Position;
RELEASE Elevator_Position;
Floor_EM2C.ElevatorNumber:= 2~

Floor_EM2C.FloorNurnber := Motor.Position;
1300 SEND Floor_EM2C to SRF_A3;

END TASK; --EM2C_BI
END IF;

END TASK; --EM2C_B
END PROCESS; -Elevator_Motor2_Control

1305

Elevator_Motor3_Control: PROCESS
VARlABLE MolorCommand : tMotorCommand := Motor_SIOp~
VARIABLE Motor: !Motor_Record:= (Molor_Stop, I);

1310 COM_DATA Floor_EM3C: !Floor:= (I, I)~

COM_DATA Elevator_Motor_Command: !Elevator_Motor_Command:= (3. Motor_Up);
BEGIN

EM3C_A: SELECT_EXE
BEGIN

1315 WHEN Elevator Motor Command =>- -
EM3C_AI: Task

BEGIN
RECEIVE Elevator_Motor_Command from CEM_B;
MotorCommand := Elevalor_Motor_Command.MolorCommand;

1320 Motor.Command := MotorCommand;
END Task; -- EM3C_AI

END SELECT_EXE; -- EM3C_A
EM3C_B: Task(lO)

BEGIN
1325 IF Molor.Command /= Motor_Stop

THEN
EM3C_BI: Task(IOOO)

BEGIN
MOlor.Position := Motor.Position + I;

1330 WAIT_EXCLUSION E1evalor]osition;
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Elevator]osition(3) := Motor.Position;
RELEASE Elevator]osition;
Floor_EM3C.ElevatorNwnber:= 3;
Floor_EM3C.FloorNwnber:= Motor.Position;

35 SEND Floor_EM3C to SRF_A4;
END TASK; --EM3C_BI

END IF;
END TASK; --EM3C_B

END PROCESS; --Elevator_Motor3_Control
40

Elevator_Motor4_Control: PROCESS

VARIABLE MotorCommand: tMotorCommand:= Motor_Slop;
VARIABLE Motor: tMotor_Record:= (Molor_Stop, I);

45 COM_DATA Floor_EM4C: tFloor:= (I, I);
COM_DATA Elevator_Motor_Command: tElevator_Motor_Command:;; (4, Motor_Up);

BEGIN
EM4C_A: SELECT_EXE

BEGIN
50 WHEN Elevator_Motor_Command =>

EM4C_AI: Task
BEGIN

RECEIVE Elt:vator_Motor_Command from CEM_B;
MotorCommand := Elevator_Motor_Command.MotorCommand;

55 Motor.Command := MotorCommand;

END Task; -- EM4C_AI
END SELECT_EXE; -- EM4C_A

EM4C_B: Task(lO)

BEGIN
60 IF Motor.Command /= Motor_Stop

THEN
EM4C_BI: Task(I000)

BEGIN
Motor.Position :;; Motor.Position + I;

65 WAIT_EXCLUSION Elevator]osition;
Elevator_Position(4) := Motor.Position;
RELEASE Elevator_Position;

Floor_EM4C.ElevatorNwnber:= 4;
Floor_EM4C.FloorNumber:= Motor.Position;

70 SEND Floor_EM4C to SRF_AS;
END TASK; --EM4C_BI

END IF;
END TASK; --EM4C_B

END PROCESS; --Elevator_Motor4_Control
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1375 ----------------------------------------------------------------------•••----.----•••••-------=.•.•=••--------------------------

-- 2.2. Passenger In Elevator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1380 Passenger_In_Elevator: PROCESS
VARlABLE Person_With_Destination_Request: BOOLEAN ;= false;
VARlABLE Elevator: tElevatorNwnber ;= I;
VARlABLE Floor: tFloorNwnber := I;
VARIABLE Destination Indication: tDestination :=

1385 (false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,fa1se,false,false,false,false,false,false,false,false,false,
false,false,false,false,false,false,fa1se,false,false,fa1se,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false),

(false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,falsc,false,false,false,false,false,false,false,false,
false,false,false,false,false,false,false,false,false,faIse,false,false,false,false,false,false,false,false,faIse,false),

(false,falsc,false,faIse,false,false,false,fals e,false,false,false,false,faIse,false,false,false,false,false,false,falsc,
1390 falsc,false,false,false,faIse,false,false,faIsc,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,faIse,false),

(false,falsc,false,false,false,false,faIse,false,false,false,faIse,false,false,false,false,false,false,false,false,false,
false,false,false,false,falsc,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false»;

COM_DATA Destination_Indication_On : tDestination_Indication_On := (1,1);
COM_DATA Destination_lndication_OfT_SRF ; tDestination_Indication_Off:= (I, I);

1395 COM_DATA Destination_Indication_OffJ-IEE : tDestination_Indication_Off := (I, I);
COM_DATA Destination_Indication_Off_HSE : tDestination_Indication_Off := (I, 1);
COM_DATA Destination_Request: tDestination_Request := (1,1);

BEGIN
Plli_A:VVAlT_SELECT

1400 BEGIN
MIEN Destination_Indication_On =>

Plli_A I: Task
BEGIN

RECEIVE Destination_Indication_On from HND_A;
1405 Elevator := Destination_Indication_On.ElevatorNwnber,

Floor := Destination_Indication_On.FloorNwnber;
Destination_Indication(Elevator, Floor) := true;

END TASK; --PIE_AI
WHEN Destination_Indication_OtT_SRF =>

1410 PIE_A2: Task
BEGIN

RECEIVE Destination_lndication_Off_SRF from SRF_B;
Elevator := Destination_Indication_OtT_SRF.ElevatorNwnber,
Floor := Dcstination_Indication_Off_SRF.FloorNumber,

1415 Destination_Indication(Elevator, Floor) := false;

END TASK; --PIE_A2
WHEN Destination_Indication_Off_HEE =>

PIE_A3: Task
BEGIN

1420 RECEIVE Destination_Indication_Off_HEE from HEE_A1;
Elevator := Destination_indication_OtT_HEE.ElevatorNumber,
Floor := Destination_Indication_Off_HEE.FloorNumber,
Destination_Indication(Elevator, Floor) := false;

END TASK; --PIE_A3
1425 WHEN Destination_lndication_OtT_HSE =>
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PIE_A4: Task
BEGIN

RECEIVE Destination_Indication_Off_HSE from HSE_AI;
Elevator := Destination_indication_OtT_HSE.ElevatorNwnber;

.430 Floor := Destination_Indication_OtT_HSE.FloorNwnber;
Destination_Indication(Elevator, Floor) := false;

END TASK; --PIE_A4
END WAIT_SELECT; --PIE_A

PIE_B: Task(l)
435 BEGIN

IF Person_With_Destination_Request=true
THEN

SEND Destination_Request to HND_A;
Person_With_Destination_Request := false;

440 END IF;
END TASK; --PIE_B

END PROCESS; --PassengerJn_Elevator
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------------------------------------------------------------------------------....-~~~~=~-~-~---~------------ ------------------ ...--------------

1445 -- 2.3. Passenger At Floor --------------------------------------------------.-----•.-----------------------------------------------------------

Passenger_AtJloor: PROCESS
1450 VARIABLE Person_With_Summons_Request : BOOLEAN := false;

VARIABLE Floor: tFloorNumber:= I;
VARIABLE Sununons_Indication: tSummons := (

(false,false,false,falsc,false,false,false,false,false,false,false,faIse,false,false,false,false,false,falsc,false,false,
false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,falsc,false,false,false,false,false),

1455 (false,false,false,false,false,false,false,falsc,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,
false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,falsc,false,falsc));

COM_DATA Summons_Indication_On: tSununons_lndication_On:= (Dir_Up, 0);
COM_DATA Summons_lndication_Off_HSE: tSummons_lndication_Off:= (Dir_Up, I);
COM_DATA Sununons_lndication_Off_SRF: tSununons_lndication_Off:= (Dir_Up, 1);

1460 COM_DATA Summons_Request: tSummons_Request:= (Dir_Up, I);
BEGIN

PAT_A: WAIT_SELECT
BEGIN

WHEN Summons_Indication_On =>

1465 PAT_AI: Task
BEGIN

RECEIVE Summons_Indication_On from HNS_A;
Floor:= Summons_Indication_On.FloorNumber;
IF Summons_Indication_On.Dircction = Dir_Up

1470 THEN
Summons_Indication( I, floor) := true;

ELSE
Summons_Indication(O, floor) := true;

END IF;
1475 END TASK; --PIE_AI

WHEN Summons_Indication_Off_HSE =>
PAT_A2: Task

BEGIN
RECEIVE Summons_Indication_Off_HSE from HSE_A I;

1480 Floor:= Summons_Indication_Off_HSE.FloorNwnber;
IF Summons_Indication_Off_HSE.Direction = Dir_Up

THEN
Summons_Indication( I, floor) := false;

ELSE
1485 Summons_lndication(O, floor) := false;

END IF;
END TASK; --PIE_AI

WHEN Summons_Indication_Off_SRF =>

PAT_A3: Task
1490 BEGIN

RECEIVE Summons_Indication_Off_SRF from SRF_B;
Floor:= SummonsJndication_Off_SRF.FloorNwnber;
IF Summons_lndication_Off_SRF.Direction = Dir_Up



THEN

495 Swnmons_Indication(l, floor) := false;
ELSE

Swnmons_Indication(O, floor) := false;
END IF;

END TASK; --PIE_AI
00 END WAlT_SELECT; --PIE_A

PAT_B: Task(l)
BEGIN

IF Person_With_Summons_Requcst=true
UIEN

05 SEND Swnmons_Request to HNS_A;
Person_With_Summons_Request:= false;

END IF;
END TASK; --PIE_B

END PROCESS; --Passenger_In_Elevator

Systeemimplementatie III
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151 0 -.--------------------------------------.-••-••••--~~-~=~~------------------------------------------------------------------------------

-- 2.4. System Operator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIS
System_Operator: PROCESS

VARIABLE Operator_Elevator_Enable: BOOLEAN := false;
VARIABLE Operator_Elevator_Disable: BOOLEAN := false;
COM_DATA Elevator_Enable: tElevator_Enable:= (I);

1520 COM_DATA Elevator_Disable: tElevator_Disable:= (I);
BEGIN

SO_A: Task(1000)
BEGIN

IF Opt.:rator_Elevator_Enable
1525 THEN

SEND Elevator_Enable to HEE_AI;
Operator_Elevator_Enable:= false;

END IF;
IF Operator_Elevator_Disable

1530 THEN
SEND Elevator_Disable to HEE_A2;
Operator_Elevator_Disable := false;

END IF;
END TASK; --SO_A

1535 END PROCESS; --System_Operator
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-- 2.5. Elevator Door Control ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Elevator_door_Control: PROCESS
COM_DATA Stop_Elevator: tStop_Elevator := (I, ScheduledSwnmons);

COM_DATA Continue_After_Stop: tContinue_After_Stop:= (I, ScheduledSwnmons);

COM_DATA DoorStatusl : tDoorStatus:= ("Door open", "Door open", "Door open" , "Door open");
COM_DATA DoorStatus2: tDoorStatus:= ("Door open", "Door open", "Door open" , "Door open");

BEGIN
EDC_A:WAlT_SELECT

BEGIN
WHEN Stop_Elevator =>

EDC_Al: TASK(lO)

BEGIN
RECEIVE Stop_Elevator from SRF_B;
DoorStatus I(Stop_Elevator.ElevatorNwnber) := "Door opened";

SEND DoorStatusl to DV_A;
Continue_After_Stop.ElevatorNwnber := Stop_Elevator.ElevatorNumber ;
Continue_After_ Stop.Appendix := Stop_Elevator.Appendix;

END TASK; --EDC_AI
END WAlT_SELECT; --EDC_A

EDC_AB: Task(lO)

BEGIN
END TASK; --EDC_AB

EDC B: Task
BEGIN

DoorStatus2(Stop_Elevator.ElevatorNumber) := "Door closed";
SEND DoorStatus2 to DV_A;
SEND Continue_After_Stop to MAS_AI;

END TASK; --EDC_B
END PROCESS; --Elevator_Door_Control
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-- 2.6. DoorView ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

DoorView: PROCESS
COM_DATA DoorStatusl : tDoorStatus:= ("Door open", "Door open". "Door open" , "Door open")~
COM_DATA DoorStatus2 : tDoorStatus := ("Door open", "Door open", "Door open" • "Door open");

BEGIN
1580 DV_A: Task

BEGIN
RECEIVE DoorStatusI from EDC_Al;
RECEIVE DoorStatus2 from EDC_b;

END TASK; --DV_A
J585 END PROCESS; --DoorView

END ARCH;
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