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Samenvatting.

Ret is wensel~k dat een hogere orde progTammeertaal beschikbaar is,

als industriele processen m.b.v. een computer bestuurd moeten worden.

In dit verslag worden de mogel~kheden onderzocht van het programmeren

van procesbesturingen in concurrent pascaL Hiervoor Hordt nagegaan

of functies die voor procesbesturing nodig zUn,in concurrent pascal

ver',rezenlijkt kunnen worden. Aan de hand van een industrieel

verhi ttinGsproces, ,~aarin een a:lntal aspecten van de procesbesturing

aan de orde komen, ifOrd t beschreven hoe een pro[;ramma voor

procesbesturing er uit zal zien in concurrent pascal.

Summary.

It is desirable that one can dispose of a higher level programming

language for computer control of industrial processes. In this report

the possibilities are explored of programming of procescontrol

in concurrent pascal. For that reason is checked if functions that are

necessary for procezcontrol,can be realised in concurrent pascal.

An industrial heating proces is taken as an example in which a number

of aspects of procescontrol come up for discussion. For this example

is described what a program for procescontrol will look like in

concurrent pascal.
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Inleiding.

Voor het besturen van industriele processen Hordt tecan-doordig al veal

gebruik gemaaltt van minicomputers. Om de toepasbaarheid van eli t

ap~araa t te vergemakkelijken Horden onder andere zogenaamde real-time

proces besturingstal:en ont',ikkcld, die het machinoonafhankel:ijk prO{;rami;;erCll

3en andere ont~'likkeling op het gabied vcw de progTam:neertalen zijn de

syst02mtalen,waartoe concurrent pascal behoort.

Concurrent rascal is ontworpen me t hot doel betrom;rbcL'c' proGramma's te

maken. 1'. Brinch Hansen, de ontwerper van concurrent pascal, zegt hierover:

"'l'he most dangerous aspect of concurrent rrogTar"min b is the possibility

of timedependant progTammingerrors that are impossible to locate by

program testing. If we are going to depend on real-time l)rogTam:ning

systems in our daily lives,we must be able to find such obscure errors

before the systems arc: put into operation. I!

Concurrent pascal is in eerste instantie niet bedoeld voor proces

besturing,maar vo~r het beschrijven van operatinG sy::3tems.

Aangezien deze twee onderwerpen veel gemeeu hebben en velligheid voor

procesbesturinc een vereiste is,is het interessant om te bokUken of

procesbesturiug in concurrent pascal mogelDk is.
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1.frocesbesturing.

Voor het besturen van industriele processen wordt tegenwoordig al veel

gebruik gemaakt van minicomputers. am de toepasbaarheid van dit
wo~den

apparaat te vergemakkelijken'onder andere zogenaamde real-time proces-

besturingstalen ontwikkeld,die het machine-onafhankeljjk programmeren

vom procesbesturingsprogramma's mogelijk moeten maken.

1.1.Procesbesturing m.b.v. een computer.

Procesbesturing heeft tot doel om eenproces door rnid.d.el van regel- of

stuurketens zodanig te belnvloeden dat een bepaald gewenst resulta::;.t

wordt bereikt.

Het gewenste resultaat kan z~n: stabilisering ,volgwerking,programma

afwerking,opti.malisering,beveiliging,realisering va.n bepo.alde

overdrachten.Om dit gewenste resultaat te kunnen bereiken moe ten in het

proces metingen worden verrieht,nodig als invoer voor de stuur- en

regelketens.

Het verzamelen van meetgegevens over een proees,vooral grote industriale

proeessen,wordt tegenwoordig veel door computers gedaan,die deze

meetgegevens zodanig verwerken dat er een proces mee bestuurd kan worden.

Het besturen van een proees kan zowel direct door de computer gebeuren

(DDC,direct digital control),als door tussenkomst van de mens of beide.

1.1.1. Taken van de comlJUter.

Voor het besturen van een proces met behulp van een computer voert deze

een aantal programma's uit. De acties,die de uitvoering van ee~

programma tot gevolg hebben,worden een taak genoemd.

In een pro!:,;ramma kunnen de volgende acties geprobTammeerd zi.jn:

stabiliseringsregeling,volgregeling,programmaregeling,momentane

( llstatische ll ) optimalisering, verwerking van meetgegevens voor allerlei

doeleinden,prcesbeveiliging,adaptie.

Verwerking van meetgegevens voor allerlei doeleinden houdt in dat deze

meetgegevens niet aileen verwerktworden voor het besturen van een

proees, maar ook voor de registratie van gegevens over het proees,

zoals bijYoorbee:Ld de produetiecijfers.

Programma's met deze funetie's kunnen over een aantal niveaux

verdeeld worden.(lit. 1)



Niveau 1

up niveau bevinden zioh de taken die in direct contact met het prooes

staan.Taken op dit niveau verzorgen de volgende funoties:hat verzamelen

van meetgegevens en eenvoudige bewerkingen daarop,stabiliserings- en

volgregelingen met enkelvoudige regel- of stuurketens(DDC,direct digital

control) ,doorgeven van gegevens voor het bedieningspersoneel, een'/oudige

procesbeveiligingen.

De tijdschaal ....,aarmee deze taken interactie hebben met het proces
o 2

is 10 a 10 sec.

Niveau 2

De voorna"mste taak van dit niveau is om an niveau 1 de juiste

gewenste waarden en andere commando IS voor te schrijven. Op di t niveau

vindt men ondermeer de alg-orit-hmen VOOI' cascade- en verhoudings

regelingen en de algori thman en tabellen die 1)e1)3.L1de programma's

specificeren,die op vaste tijdctipllen 1li tgcvoerd woden. (Deze programma's

dienen voor start-up shut-down en al1er1ei sequentie1e regelingen en

besturingen. )

Ook de berekeningen v:m indirect meetbare grootheden en de meer

geavanceerde diagnostiek van fouten in de procesinstallatie z~n hier

ondergebracht.De t~dschaal van deze taken bedraagt 10
1 a 10 3 sec.

Niveau 3

Op dit niveau treft men berekeningen voor optimalisering en adaptie aan~

Het gaat hier om momentane optimalisering,ook weI statische optimali

sering genoemd. Het optimaliseren gebeurt met behulp van standaard

programma's vo I' lineair programmeren,parameteroptimalisering e.d. of

volgens de principes van Pontryagin,Bellman e.a, VOor het optimaliseren

van t~dprogramma's.Verdervindt hier ook de automatische aanpassing

(adaptie) plaats van parameters,die op niveau 1 en 2 en bD de

optimalisering gebruikt worden.(Zoals:instellingen van regelparameters

op niveau 1,van meesterregelaars en verhoudingsgetallen op niveau 2 en

van convergentieparameters op niveau 3.)
2 .-j

De tijdschaal van deze taken bedrailgt 'lOa 10+ sec.

Niveau 4
De ta;.ik van di t niveau is tweeledig: de versohaffing van informatie aan

de bedrUfslelding enhet vertalen van opdrachten van de bedrUfsleiding

in instructies aan de lagere niveaux.
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o~ dit niveau vindt men berekeningen van gegevens die vooral voor de

bedrDfsleiding van belang zDn in v8rband met de economic of de technolo

gie van het proces en de samenstellin; van protocollen,zoals uur-,dag-,

week-,kwartaal- en jaaroverzichten.

De t..:dschaal van deze taken bedraagt 105 A 101 sec.

Niet alle niveaux moeten noodzakelijk in (;en rekenrnachine aanwezig ZlJn.

20 kunnen gegevens van de niveaux 1 en 2 ui i.gevoerd worden om 0T)

andere rekenQachines verwerkt te worden.

Met het hager worden van de niveaux Viordt de tUdscll<L~"; t:.:rover. De

ui tvoering van een taak met f:.,Tove tcudschaal zal nie t zo urgen t z,ijn ale

die van een taak met fijnere tijdschaaL De priori tei t van een taak geeft

de volgorde van urgentie aan. De priori teiL van een taak ico dus

omgekeerd evenredig met het niVEau waal'toe het programma behoort.

Afgezien van niveau 1t/m4 kan er ook nog sprake zUn van niveau a en 5.
op niveau a bevinden zich taken welke aperiodiek worden uitgevoerd,maar

dan met de hoogste priori tei t. Di t zijn programma's welke een bizondere

toestand in het proces moeten regelen zoals alarmprogramma's. Op

niveau 5 worden programma's uitgevoercl die niets met de procesbesturing

te maken hebOen en danook alleen worden uitgevoerd als de rekenmachine

t~d over heeft.(achter5Tondtaken).

1.2.Programmeertalen.

l'rogrammeertalen maken het mogelijk dat een programmeur zich niet bewust

hoeft te zijn van de interne representatie van een programma in een

rekenmachine. Dit is niet bU alle programmeertalen in dezelfde mate

het geval. 20 zijn er talen,die dicht bij de machinecode staan,de z.g.

maohinegeerienteerde talen(assembleertalen),terwUl andere talen

machine6nafhankelUk progTammeren mogelijk maken,de z.g. probleem

georHinteerde talen(hogere orde programrneertalen).

In de afgelopen jaren zijn veel talen ontwikkeld,die het machine

onafhankelijk programmeren van programma's voor procesbesturing mogelijk

muet maken.

1.2.1.i~isen die men aan IJI'Ocesbosturilly'stalen moet ~;tellen.

am programma's voor procesbesturing te kunnen Bchrijven moe t de

programmeertaal, waarin men dat doet, over de volgende mogelijkheden

beschikken(lit.2):
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1•Tasking.

Tasking is het manipuleren met taken. Dat houdt in dat de toestand waarin

een taak verkeerd veranderd kan worden. 'Poestandsveranderingen van een

taak kunnen vanuit de taak zelf,een andere taak of dOe l r het operating

system geini tieerd worden. De programrnour heeft de volgende mogel\ikheCien

tot ~~'c,n beschikkings .De uitvoerinc: van uen taak kan op e.;n bepaald

ogenblik gestart worden •

• De ui tvoering van oen taa.k vind t periodiek plaatc>

.De uitvoering van een taak kan voor een bepaalde

t~d onderbroken worden •

•Het in uitvoering nemen van een taak na een

bcpaalde gebeurtenis. Een gebeurtenis heeft

betrekking op een toestandsverandering in het

proces. Het optreden van deze gobeurtenis

veroorzaakteen interupt,die aanleiding geeft

tot het in uitvoerint;' nemen van een taak•

•Het in uitvoering nemen van een taak ten gevolge

vaneon toestandsverandering in een taak.

Voor een ui tvoerigere beschrijving van tasking zie bi~lag-e1.

2. Input/Output.

Een computersysteem voor procesbesturing omvat veel randapparatuur

voor hot in- en uitvoeren van gegevens. De programmeur moet de

beschikking hebben over in- en uitvoerprocedures om via deze apparatuur

geg-ev~ns to kunnen vcrwerken.

3.Databeheer en communicatie.

Taken moeten waJ"rden van bepaalde variabolen kunnen ui twisselen.

Ale deze communicatie snel moet zijn, dan moet een taak in staat zijn

rechtstreoks waarden van variabelen in andere taken te inspecteren of

zelfs te bewerken. Variabelen waarbij di t mogelijk is ',forden glo bale

variabelcn genoemd. Deze globale vaI'i~Lbelen moeten zodani!': bescherrnd

worden, dat slechts een taak teGol ijk in s taa t is Oll! deze variabelen te

bewerken(wedorz~dse uitsluiting).

Voor corrnmmicatie tussen taken die langza:lnl mag verlopen,wordt gebruik

gemaakt van files. Deze files worden zolang in een massageheugen

opgeslagen totdat een andere taak ze er weor uit haalt.

4.Interactio met de 9perator.

Interactie van de operator met het proces kan zowel actief als passief
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zljn. Actief·:il zogcen da t de operator kan ingrijpen in de proce"l

besturing, passief wil zeggen da,t er aIleen inspectie mogelijk is.

Actief ingrijpen van de operator houclt in dat hij in staat is bepaalde

veranderingen in de procesbesturing aan te brengen. Deze veranderingen

kmmen zijn:. in- of ui tschakelen van meetpunten in hot ~roces

.het veranderen,van instelrunten van een reg-ellus of het

in- of uitschakelen van deze regellus •

• mogelUkheden om procesgrootheden, m.b.v. x,t-recorders

te laten registreren

Omdat hot ingrUpen van de operator grote conseQuenties voor de

proc8sbesturinb' kan hebben moet dit in,g"rijI1en worden beveiligu. Di t kan

o.a. door het toepas.:en van sleutel technieken tegen onbevoogd gebruik

en contrale binnen de taak op het ov(:.rschrijden van bepaalde grenzen,

die deze verandering teweeg zouden kunnen breng-en.

l'assieve in teractie bestaat ui t hot opvragen van inforn:atie over het

proces vanuit de taken.

5.Rekenen

De mogelijkheid moet worden geboden om berekeningen voor proces

besturing te kunnen doen. Hiervoor moet de taal minstens over de data...,

types integer,real en boolean beschikken,met de operaties die op deze

datatypes kurlnen worden uitgevoerd.

6.Rapportage

Rapportage omvat het registreren van allerlei procesgegevens. Deze

gegevens zijn voor diverse personen besternd, die zich voor diverse

aspecten van het proces interesseren. De registratie zal over het

algemeen plaa tsvinden op: ponsband of -ka,.rten, regeIdrukken, x, t-recorders.

Afgezien vall de eisen die hierboven zijn t;eformuleerd, kurmen ook nog

eisen gesteld ·"orden, die in hot algerneen voor prcgrammeertalen gelden.

Een belangrijk aspect van de h0 6ere orde talen is de veiligheid die ze

kurmon bieden. De taJ.lregels van een hO,-"81'e orde prog-rammeertaal leggen

de progTammeur een zekere discipline op, waitrbij door de compiler ',lordt

gecontroleerd of hij zich daaradn houdt. Als hij tegen de tau,lregels

zondie;t, komt or een fou Lrneldin<.J. Hoe meer mogelijke fouten tijden~J het

cC'mpileren kmmen worden gevonden de:; te veiliger is een I~rograrnmeertaal.

Een andere eis is de efficiency,waarmee Geuprograrr~a in een hogere orde

ta.l in n,achinecod:.:: kan worden omi.~ezet.Deze efficiency heaft twee
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aSl;ecten: Ceheugenruirntc en ~roc,;ssortjjd.

Voor de ui tvoerin~ van ee,. procramma moe t zo\,:einig mOo'eLJk G'eheugen-

ruimte ge bru.ikt WOrderl.

De ui tvoerint~ van eG.; programma kost zo Heinig mogeLjk proces:::'ortijd.

1.2.2.Real-time procesbesturingstalen.

Gan['bare talen,zoals Fortran,cobol,Pl/1,AlCo1 GO en i'uscal,voldoen

niet voor procesbesturing. Deze talen zijn ontHikkeld voor he t oplossen

van numerieke problemen en beschikken niet over aIle 0ll1ctics die

in 1.2.1. ;,jjn .gEmoemd. Om procesbestul'in t ; in hoger orde talon

mOG'olijk to maken zijn de :',0G' ,>eal-Lime irocesbe,--;tul'inl:~',;talenonL-

·"ikkeld. De toevoecinu' real-time \~il zeg-L;"en da teen computersysteem,

HaClrop zo I nl'rocesbesturinl.;'sta::l geimplernentecrd is, in stiLi.-ct i8 binnon

een bepaalde tijd op veranderingoll van de oml.;'eving to rc;ageren.

Inmiddels i g al 8',,'n groot aantal van deze talen ontvrikkeld. Een van de

eerste is het z.g. real-time Fortran,dit is Fortrall voorzien van

fWlcties diG in 1. 2.1. ziJn genoemd. Een andere ontwikkelin,; is Coral 66.

Coral 6e is in 1966 ontwikkeld aan het Royal Radar Establishment in

Engeland. Deze taal bestaat uit Algol-achtige elementen,die efficient

in rnachinecode kunnen worden omgezet. Hij is niet geheel machine

onafhankelijk. Vanwege de afwijkingeL bij de verschillende computers zijn

input-output statEemen ts, het afhanclelen van interrupts en de toe gang tot

files niet gedefinieerd • .tiiervoor moet de programmeur zelf zorgen.

Deze twee talen zijn genoemd omda t ze reeds in de praktljk 1iijdverbreid

worden toegepast. (Ii t. 3,4)

In 1972/7.3 is in EngelanJ een enquete gohouden onder L;" bruikers van

rec'd-time proiSTammeer taJ en, verdeeld ov r 30 organisa tie~;. Bierui t

bleek dat de maest toegepaste real-time procesbesturingstalen real

time fortran en Coral 66 Haren. Technisch gezien werd Corul 66 goed

oeoord80ld terwijl men over real-time Fortran een nef';atief oordcel had.

Dat real-time Fortrcm go bruikt Hordt, hGeft deze turd to clanken a3.11 het

feit dat Fortran algem8n~ b0kendhcid ~eniet. Deze algemene bekendheid

if> oen over"eging om over to gaan tot het gebruik van real-time

Fortran,ookal voldoet deze taal niet in technisc~ opzicht.

Een andere uitkomst van de enquete 1vas dat het on(;'vecr zas> .]aar

iJuLrt vcordat een t :.c;,l vanui t het ont"ikke1inu,::tadiurn in het ,:tcvlium

VL1n ~lgernene tocpasba~rheid komt.
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Zodoende zijn er in de li tLeratu.lr nOt; {(een gegevens bekend over

recent.re procesbe~turinc~talenzoals:Pearl en ~rocol. Dit zUn twes

talen die op hoger niveau stann Clem Goral 6G. })earl iD een taal die in

Dui tsland. is ontwikkeld doer een groot iLi.ntal bedrijv8n en ldeten;~:cha:p,_

Ljke instituten.(lit.3,S) Proool is oen franse real-time procesbostu

rin~staul.(lit.3)

1.2.3.Standulrdisatie.

Door de vele on t,,;ikkelingon, die erplal.tsvinden op het t~'ebied va.n de

procesbesturingstalen, i:c; ann de Perdue Universi ty te Lafayette, Indiana

de IlHorkshop on Industrial Computer Languages"(lit.6) oPt.;ericht, om

tot standaarciisatie te kome op het t;ebied van 1,roce.3bosturinto'stalen.

De owrkshop bestaa t ui teen acmtal oornmi te 1 s, 1'lac~rvan een zich bezig

houd t me teen proce'3be,., turing'S tad.l op Korte termijn, hiervoor is Fortran

gekozen • .sen ander oommi te houd t zioh be zi,., met een 1'roce:::; bes Lurings

ta.\.l op lange termijn, de z.g. long term procedural language:; committee.

Di t heeft rtoe geleid dat men nu do beschiklcin(; heart, ov r e,~n groot

a cnt:Ll eisen .:a:"lraan een procesbe;.:turinr.:;:.::tilil-l zou moeten voldoen.

D8 1,n:l.] zeJf is or eehter nO G niet.

1.2.4.Concurrent Pascal.

3~n andere ontwikkeling op het gebied van de programmeertalen zDn de

systeomtalen. Deze talen zijn bedoeld voor hot prog-rammeren van operating

systems. Een van deze talon is concurrent Pascal.

Zen belanc','rjjk doel, "lnl t b:.j het ont\:erpen van deze to.al is nagestreefd,

is het vinden vail bepaalde, ernstige fouten t Udens he t compileren

Conourrent Pascal beschikt niet over real-time functies, zoals bij

procesbesturingstalen het geval is, macr het heeft 1(lel met deze talen

gemeon dat het in str1.Lt is paralelle processen te killmon uitvoeren.

Bovendien z~n er in operating systom~ oak real-time verplichtingen.

Dat l:il zel;'l~e(l:eGn operat.Lng systlJlll moot binnen eon bepa:Llde tijd

kunnen I'eag-eren, opda t er Goon infoI'ln,~tie ve I'loron ga'l. L.

Vanwege de veiligheid die concurrent l~ascal bied L en cie overeenkorns ten

me t rc;al-time prooesbesturingstalen, is hot inter'o,::sant om na to ga;LYl

of procesbesturint;' in conourrent Pascal mogel-ijk is.
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2.Pascal en concurrent Pascal.

In dit hoofdstuk zullen zowel Pascal als concurrent Pascal besproken

~orden,omdat de doorsnede van beide talen niet leeg is.

Van rascal zal een belmopte beschrijving' Horden gegeven,voornamelijk

a::1n de hand van voorbeelden. In bijlage 2 zijn syntaxdiagrammen va."}

Pascal opgenomen. Voor een uitgebreide beschr~ving Hordt naar de

litteratuur verwezen.(lit.7,8)

Van concurrent Pas cal zal een ui tge breidere beschrijving worden gegeven,

vooral ook omdat hier vrU weinig litteratuur over bestaat.(lit.9,10)

2.1.1.Karakteristieken van Pascal •

•Het declareren van variabelen is verplicht •

• De ta:ll staat een groot aantal dat;ltypes toe,\vaarvan sommige ;3tandaard

zUn en andere door de procrammeur gedefinieerd kunnen worden. De

standaard datatypes z ijn die van de G'ehele en reele getallen, de logische

waarden en de karakters,respectievel~kaangeduid met:integer,real,

boolean,char. De mogel~kheid bestaat om samengestelde types te

definieren met array,record,set,~•

• ATrayls kennen geen be perking in het aantal dimensies. Onder- en boven

grenzen moeten door de gebruiker gespecificeerd worden. (geen dynamische

array's)

.Labels moeten worden gedeclareerd •

•Statements kunnen samengevoegd worden in een compound statement •

• De for statement kent alleen .3tal)pen van +1 en -1 en 1wrdt niet

ui tgevoerd als de 1·'aarcic van de con trolevariabele bui ten de grenzen ligt •

• Er mogen geen multiple a~sif~ments gedaan worden •

•Procedures en func ties kunnen elkaar wederzijds a.·.1l1roepen •

• Parameters worden meegegeven by value of by reference;er is geen

call by name

.De blokstructuur verschilt van die van Algol 60 eL1'L/1 in die zin,dat

er geen anonieme blokken z~n. Alleen procedures en functions z~n blokken •

•Alle objecten,zoals constanten,variabelen,labels,'3tc. mo~ton worden

(j'edeclareercl voor ernaar verwezen wordt. Om het mogelijk te maken dat

procedures E;n~'unctiol1f; elkaa.r wederz~ds aanroepen, moeten ze forward
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worden gedeclareerd.

2. '! .2. De opbouw van een PClscalprocTarnma.

:::;en pascalprogramma bestaat ui-t een kop en een blok,de laatste wordt

c ok \"el 'body genoemd. Inde kop wordt een naam aan het proCTamma

geG"even en een lijst va.YJ. zijn parameters. Deze parameters zijn (file )varia

D.::len,ciie de,_Clrgumenten, en resultaten van de berekening~nweergeven.

IPROGHAI:IHidentifier)--0 identifier

syntaxdiagram van een prOt,Tamma

De .\Jrogrammakop moet altijd de formele parameter output bevaLten.(output

is een file)

Als er inyoer ~s voor het progTamma,uan bevat de l~st met fil~dentifiers

ook de formele parameter input. Moetener in het programma andere files,

externe files, bekend zijn, dan worden oc k deze bij de formele parame ters

genoemd. In tegenstelling tot de files input en output,moeten deze wel

gedeclareerd worden. Rovendien moet worden opgegeven van welk type ze

zijn.:::e files input en output zijn nodig voor communicatie met de

buitenwereld. Het blok(body) van een pascalprogramma bestaat uit twee

gedeelten. In het eerste gedeelte staan de declaraties en definities

en in het tweede gedeelte de statements.

2.1.3.Declaraties en definities.

In pascal moe ten" de volgende objecten gedeclareerd en gedefinieerd

~Torden: .Labels.Zij worden aangeduid door gehele getal1en(integers)

zonder teken •

• Constanten.Het definieren van een constanta introduceert een

identifier als synoniem voor een const~lte.

voorbeeld: pi=3.141592; e=2.11b2b18;

fac=3; 8=false; letter=lfl;

.De typedefinitie.In pascal Iwrdt veel a3ndacht besteedt aan het

defini~ren van data. In elektronische rekenmachinea wordt data

voorgesteld door bits.Elk bitpatroon hect't een bepaalde

betekenis.

Hogere prot.:,rrammeert::llen stai.in het gebruik van ab~3tracties toe.
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remand die in een hogere prograrnrneertaal program r .1eert, hOeft

becon rekening te houden met de l'opresentatie door deze bits.

Hierdoor kan het concept van de datatYI1e s ingevoerd worden.

Een datatype definieert de verzameling van waarden,die een

variabele kan CiiJ,nnemen. Pascal kent vier standa:1-rd data types:

integer,real,boolean on char. De ~-;tandaaT'utYlles hoeven nict

c-;edefinieerd to ''fOrden door de prograrnmcur. liI.b.v. standaard

type.] kan de programmeur niew'le types definieren. Deze types

zUn onder te verdelen in simple en structured types.

Simple types.

Hiertoe behoren de scalar en subrange types. Het scalaire

type definieert een geordende verzameling van waarden,door

het opsommen van identifiers, die deze vraarden voorst':Jllen.

vb: dag=(maan,dins,woens,donder,~r~,zater,zon)

m:l,and=( j an, feb, mrt, april, me i, juni, juli, aug,

sept,okt,nov,dec)

Een subrange tYlJe 1vordt c;edefinieerd als een deelbereik vall

een ~calar type,waarbij het deelbereik ult een samenhangende

deelverzameling bestaat.

vb: tempbereik=-40 •• 60; deelbereik integer

letter='a' •. 'z' ;de~lbereik char

werkdagen=maan. vrlj; deel bereik dag

Gestructureerde types

Van de gestructureerde types bestaan de volgende basisstruturen:

array's,records,sets en files.

ATray~s

~en array bestaat uit een vast aantal componenten van hetzelfde

type. Vb: ar:·ay(.O ••• 5.) of integer;

array(.O ••• 5.) of array(.0 ••• 7.) or char;

kan ook geschreven worden als:array( .0 •• :;,0 • • cr. )0£ char;

array(.'j' •• 'q'.)~r boolean;

array(.jan •• dec.)of real;

Records

Ean record is een structuur met een vast aantal COmI-'Onenten,

mogelijk van verschillende types. De componenten worden fields

genoemd.
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Vb: t~d=record uur:O .• 2J;

min:O •• 59;
sec:O •. )9;

end'--'
datum~record jaar:intecer;

maand: (j'1l1, fob, mrt, Clpri 1, mci, juni, juli,

aue,sept,okt,nov,dec);

dag: 1•• 31 ;

end;

Een record is alsvolgt toegankel~k:de naam van een variabele,

die van het type record is, gevolgd door eenpunt en daarna de

naam van het field, waartoe men toegang wil hebben.

Als t~dstip een variabele van het type t~d is dan kan

tijds tip alsvolgt geini tieerd worden:

tjjdstip.uur: =11 ;

tijdstip.min:=.6;

tl,jdstip. 3ec:=32;

()m d(: notatie tekunnen vorkorten i"~ he t wi th ~,taterncnt ingevoerd.

Initialisatie met de with statement vindt alsvolgt plaats:

vii th tiJdstip do

begin uur:=11;

min:= 6;

sec: =32;

end'--'
In bovengenoemde records bestaat de fieldlist uit een fixed

part. Het is ook mogeluk dat de fieldlist een variant part

bevat of alleen een variant part. Voor het variant part wordt

naar het rascal,User Manual and Report verwezen.(lit.7)

Set types

Een set type definieert de verzameling' van waarden, die bestaan

ui t de verzameling Vd.n deelverza.melin(~en van zijn basi::., type.

Vb: (.10,100,100.) deelverzameling van basistype inte.,s'er

( • a •• f, 5•. 8. ) II "" char

~ basiskleuren=(rood,blauw,groen);

kleur==set of basiskleuren;

var tint 1,tint 2,tint 3:kleur;
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tint : =(. rood, blam;. ) ;

tint 2 :=(.croen.)+tint 1;

File types

tint 3 :=( •• ) leeg

Een file bestaa.teen opeenvolcing van waarden, die van hetzel;:'de

type zUn. De componenten vun een file z~n niet random

toeganl(elijk. Voor het manipuleren me 1. een fjle zijn een aan tal

basisfile-operatoren aanwezig.

Pointertypes (lit.7)

.Declaraties van variabelen

AIle variabelen,die in het prClgramma word.en gebruikt,moeten

worden gedeclarE'erd. Variabelen zijn al tiJd van een bepauld type

en worden gepresenteerd door een identifier. Het type geeft het

waardebereik van de variabele aan.

Datatypes kunnen,zoals uit het voorbeeld z~l bl~ken,op twee

manieren worden geintroduceerd.

Vb: val' a : acray(. 1. .9. )oi' integer;

of: ~ b==::trray(.1 •• 9.)of integer;

val' a:b;

.l)rocedures en functions

In pascal maakt men onderscheid tussen procedures ell functions.

De procedure declaratie dient om een programmadeel te definieren

en er een identifier mee te ussociere:;J.zodat de procedure kan

worden geactiveerd door een procedure statement.

Functiondeclaraties dienen omeen deel van een progTamma te

definieren,dat een scalaire waarde uitrekent. Functions

'....-orden geactiveera door de berekening van een functiondesignc..

tor,die de activatie van een function specificeert en decl

uitmaakt van een expressie.

2.1.4.Statements.

1. Assi 6'nmen t statement. <variabule >: == <expref;sion>;

De voorrangsregels van de operatoren wijken af van d.ie van Algol 60.

Vergeleken met Algol 60 luiden de voorrangsregels van hoog naar laag:



Pascal

not

* , / ,div ,mod and

+,-,£E.

,< "1' <'<=,7 = , '? , in

A"'·,
- ,I -

Algol 60

l'
* , /

f , <
--,
1\
V
'/
--

;? ,;:>

2.Compound statement

<compound statement.> ::= begin<statement~{;<statement)}end

~.Herhalende statements

.De while statement

vrhile <e:xpse~~'3io9 do<sta temen 1;>
De while statement worldt nul of moer keren uitgevoerd tot de

e:x~ression false is •

• De repeat statement

repeat< statement>{; <statement;>} until <expression,>

De repeat statement wordt een of meer keren uitgevoerd tot de

expression true is •

• De for statement

for <control variabele>: =< ini tial value? to <final value>

do(statement)

of for <control variabele?:= <ini tial value) downto <final value>

~(statement>

In de for statement met to wordt de waarde van de control variabele

met stappen van +1 opgehoogd, in het geval van dcwnto zijn di t stappen

van -1.

4.Conditionele statements

.De if statement

if <expression) then (statement>

of: if <expression,>~ <statement~ else <statement>

.De case statement

~<expression>of

<case label list>: <sta ternen t .,. ;

{<case label list> :4(statemeni, >]
enq.



De expression tUBsen case en of is Qe selector.

De case statement zoekt voor ujtvoerine; dat statement uit,waarvan de

case label overeenstemt met de selector. Case labels zijn niet

bereikbaar met de goto statement.

5.De goto statement

g-oto <label>

2.1.5. Commentaar in een prOb'Tarnma.

De costructie [ < elke opeenvolging van symbolen met ui t.zonderinf;

van "},, ') } maf3: tussen elke twee identifiers, getallen of speciale

symbolen geplaatst worden.

Identifiers zijn namen die constanten,types,variabelen,procedures,en

fUnctions aangeven.

2.2.Concurrent Pascal.

2.2.1.Inleiding.

Concurrent pascal is een programmeertaal,die bedoeld is voor een

algori thmischebeschrijving van operatine; systems.

In operating systems kent men processen en procesinteractie via

tSemeenschappelijke gegevens. Di t kan duidelijk gemaakt worden a,),n de

hand van het volgende voorbeeld:

Beschouw hiee processen, die alle beibe,rerkingen op eon gemeenschappelijke

variabele n kunnen uitvoeren. Beide [rocessen worden cycliGch

ui tgevoerd en l)ij do vol tooiing van olko cyclus van een proces word t

n met 1 verhaogd, zodat de gemeenschappelijke variabelo het totaal

aantal doorlol)en cycli van beide processen aangeeft.

Het is echter niet mogelijk om, zonder voorzorgsmaatregelen,de processen

n te laten ophogen,om het gewenste resultaat te bereiken. Stel namelijk

dat de vraarde van n 6 is en dat beide processen in een fase zijn, dat ze

n met 1 "'dillen ophogen. Dan zal zowel proces 1 als proces 2, bij inspectio

tot de ontdekking komen dat dG waarde van n 6 is en dan deze waarde

met 1 ophogen,zociat n='( vlOrdt,terwijl het 8 had moeten zijn.

Om di t probleem op te lossen mag slechts a~m een proces tegelijk worden

toeges LLan om bewerkingen op n ui t te voeren. Inspecteren en veranderen

moeten ondeelbare handelingen worden. Het inspecteren en ophogen van n

is een z.g. kritische sectie van het proces,kriti8ch in die zin ,dat

ten hoog.::te aan ~en van de processen Hordt toegestaan om in zijn
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kritische sectie te zijn. Om te bereiken d~t slechta AAn proces zijn

kritische sectie binnengaat,moeten de processen met elkaar kunnen

communiceren. Dit kan gebeuren m.b.v. de s;ynchronisatieprimitiva.(lit.11)

Deze synchronisatieprimitiva zijn de zogenaamde P- en V-operaties op

een seinpaal. Seinpalen z~n essentieel niet negatieve integers.

De V-operatie is een operatie met een ar€:;u.men t en di t cl.I'!:;ument lS een

variabele van het type seinpaaL Zljn rune tie is het verhogen van het

argument met 1;deze verhoging moot als een ondeelbare handeling

Horden gezien.

De P-operatie is een operatie met ean dT'f,Ument en di t ar[,'1.lment is een

variabele van hat type sein})aal. Zijll functie is,meteen de waarde van het

.l.rgument met 1 te verlagen als de 1'0 suI terende vlaa,rde niet negatief

wordt. lIet voltooien van een P-operatie moet als een ondeelbare

handeling worden gezien.

De P-operatie is dus in staat om de uitvoering van een proces stil te

leggen want "mnneer een proces een P-operatie ini tieert op een seinpaal,

die op dat ogenblik nul is,dan kan de P-operatie niet voltooid Horden,

voordat oen ander proces een V-operatie op dezelfde seinpaal uitvoert.

M.b.v. de P- en V-operaties kan men wederzijdse uitsluiting bewerk

stelligen,d••v.z. er bevindt zich ten hoogste een proces in zijn kritische

::loctie. Voor het verkrijgen van ,:ederzijds0 ui tsluiting voaren de

proce,3sen bij he t binnenga..m van huYJ kri tische soctio eerst een

f-operatie uit op o,,,,n seinpaal,'Helko ini tieel d2 ldaarde 1 heeft gekregen.

Hierdoor kan slechts een proces de kri tische sectie binnengaan. Bij een

ander rroces,dat ook zijn kri tischo sectie wil binneng~"an,zal de

voltooing van de P-operatie net zolang duren: totdat het andere proces

een V-operatie heoft uitgevoerd. Aan het eind van de kritische sectie

moet dus een V-operatie plaats vinden.

Bij het ingaan en verlaten van de kri tische sectie moet do programrlleUr

v.:..or \'Iederzijdse ui tslui ting zorgen door het progeamnleren van P- erl V

operaties. }- en V-operaties mooten gepaard voorkomen.

Hte ortogen van n,dooi' beide processen Vcill het voorbeeld,moet tus.;en

een r'- en eonV-operatie plaatsvinden op een seinpaLll met een ini tiele

"aardo ",,1 ,"IL. n he t juiste aLn t::tl ui tgevoerde cycli V:.dl beida

pl'oce-~Gen ,vecrg'even.

In concurrent pascal hoeft do vrogTammour niet ;\0];' voor de HedeI':6ijdse

uitsluitinC te zorgen. Hiervoor kent de taal de monitor en doze biedt
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:J.utomatisch parinG van 1- en V-of'e.c~Lt,;. ::118 cof' Gcn [-or,oraLi· \JOT'dt

uitgevoerd,iwrdt er oak eon V-opel'atio uit,;evooru:.

Als nu het totale a::mtal ui tgevoenle cycli van 1;1;100 l.rocessen geteld

moet ·"ord.en, zal het ophogen van de gemeen"chali[,cLjke variabele n in

een monitor plaatsvindQn. Bohalvu monitors kent concurr0nt pascal 0ck

noz class-es en krocess-en. Ev~nals b~ pascal ',J orcH van do clas'·--ec3.--- '

Doni tors en.0rooess-on eerst een typoboschrijvin[' f!;egeven en deze

heten systemtypes. Do reali;~:J.tiGs(instancoc3) van deze types worden

systemcolTIl'onents genoemLi.

~.2.~.De systolTIcomponents.

1.H~t type class.

:~en clas:cc; is de implernentatie van (,en dooI' de programmeur;edefinieerde

datastructuur. De class bestaat ui teen co11ectie g'egevens en een

a.~ntal procedures, ua:lruoor bel'erkingen op doze g.,(:;ovens kunnen Viorden

ui tgevoerd. De representatie van de data:Jtructu,lr, VIaar deze ge[;evens

in ofceslagon worden, is aIleen birmon d.e class zichtbclar. De dahc-

:::'tructU'Jr van een class is van bui ten die clas::; bereikba2.T cloor het

a_nroepen van procedures,die tot die class behoren en be~erkingerl op

de datastructulir kunnen uj.tvoeren. Alle.,n IH'ocedure,c; ·,:o.ar ontry bij

staat, [,unnen van bui ten de clas'3 acml.;eroepen ..rorden. Procedures ~onder

en tr,Y ;;"n 10ka:11 VOOl' die cla0,_~.

Variabelen kULnen ook van ontry ,JOrden voc'rzien. In dat goval is he t

mOi;'o1 ijk am do waarde van die vari:"bele van bui ten die class te

insuecteren.

DoordCt t a11e"n 'procedures beVlerkinE;on op de datacc:tructUlJT kwmen ui t

voeren, \fordt de cornlTiunicatie tussen lrOGramrna en datarepresentatie a:,Yl

strikte rego1;;o [;8 bonden. De vlijze van toegane; tot de datastructuur lIard t

~eregeld door de procedure ontrie:.

Hte correct ·,:erken V:-L;. de datarepre::::onLati.: irl de CL.L" hanic:t ui L;lui-

t(;)'1<.; eli' van de ir:: lementati .. van de cIa,;,;

Van e .;n Glas3 l:1aL~ :dech ts oen procedure en try L;C~·.Ljk Horde:: ui tc;.,;voclrd.

( m dit to bereiken zUn class-os 10ka ,1 ~edeclar~8rd binnen systom-

c cnlj-,IOl18.l1 t s.



Voorbeeld van een als class ce!mplement~erde buffer:

~ ciat.:", q

val' buf : array (.U .. 2/f .) of integer

head,tail,lencth : intb~or ;

procedure Citiry 8end (i;inLl),; d
begin i f lenGtb=~~5 then. OTi'or

buf (.tail.) := i ; 10nl':L11 := len(:ih +

taU : =0 (tail + 1 )mod ~:5

end. l~ond ;

1:'roceduI'() entry' receive (V"'" i - ir1 ie'.·'ol")=: _ ~ .... t":J ~

be;;i11 if len,:.;t;h = 0 then erTor

i := buf(.head.) ; length := length - 1

head :=(head+1.)mod 25
er,d receive ;

oegin head := 0 ; tail .- 0

V1T buffer : data q ;

ne CL123 is toc:~'ankclJk me t:

length : = 0 end---'

bUffcr.::;enll(m),vul1en van de buri'eT,eD buffer.receive(n),legcn v,n de

na,:t:1l van

con proccducd en try mo L :lls argurnen t on v~Lriabolo v:tn e.n typo, cia L :Ln

de procedure entry codefiniecrd staat. Door hot; feit dat men allo,n via

p:roceclure entries in de class lean, kan (ie da tastructu'J.I' van de class

niet bcschadigd ~oTden.

De la:.tste statement van de clas; is de z.g. initialisatiestatement. De

initialisatiestatcment wordt slechts ~6n keer uitgevoerd 0n weI '00 het

:J_ctic:f ''IOrden van de cla~~s.

2.H~t ty~e monitor.

De liJOni tor bestaatevenals de cIa:;:;::; ui t een data,_~tructuur en een il __ntal

rrocodUTo ontrieq,;elke bevrorking>en op deze clat:.LJtructuur kunnen uit-

vorell. Tn ~e~enstelling tot de clu~8 worden d~ procedure ent~ie8 van

slecht:" ~6n SYi.3 temcomponen t toge lijk toul;an t,,' 1wrd t Vc; ['h~cl1ci. IIi._reLool'

biedt de monitor automatisch ,!edor~Ud8e uitsluitjn~.

De implementatie van een bu£f.r 'als monitor ziet or alsvolgt uit:
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type dataq = monitor ;

val' buf : arra~ (.0 .. 24.) of integer

head,tnil,length : intecer ;

pro ceJ.ure en try: send (i: in t e c'er )

begin if length<25 then

beGin buf (. tail.) : = i length: '" le11,,;th +1

tail :=(t3.il+1)mocl ~l5

end

end send

l,rocedure entry: recei ve (~i integer)

begin if lencth)O then

~gin i := buf(.head.) ; length := length -1

he::1.d := (head +1) mod. 25

Gnd

end receive

begin head. :.~ ° ; t:lil : - l; ; length : = 0 011,1 ;

De buffer ,wrd t 8'evuld ,ioor eon produccrencL proces en G()lee,~;·d door eon

consurnerenli proce;).

De producent plaatst een waarde van het type integer in dt') buffer en

de consument haJ.lt er edn Haarde van hat type integer uit. Dit is 11et

enige 1-lat van bui tenaf bekend is over de buffer. Een goede 1-lerking v:"-n

de buffer L; afhankeLjK van de implementatie in de monitor. Door de

eigenschap van de monitor dat slechts ~~n systemccmponent tcCeliJk

toeEi'a11g tot cie monitor krijgt en ciaarc100r als enige een procedure

en try ka.n ui tvoeren, kan de buffer nooi t tegeliJk gevLl.ld en gele(ji~'d

':forden, '1'och '·'erkt bovenstaande buffer niet goed, Hant als ue buffer

bUv~crboeld vol is,kan de producent or Hel niet~ in zetLen maar de

producent D;J.atlJe) door'met proc1uceren. De producent zet hot aLleon niet,

in de buffer. Om de buffer goed to laten werken,moot de productie van

de prcd'<.lcent. gestollt Horden, totLiat er ,Hcor pluJ-ts is in de buffer.

In concurrent pascal is hierin voorzien.

Short term- en longtermscheduling.

Van een moni tor Hordt veronclersteld dat hij niet to lanG' bezet j,s en

dat de 1Jachttijd,om toegant:;' tot eon monitor te Krucen kart iii>. AI::; dc.t

Als een a,nt~l systemcomponents toeganl~ tot een monitor wil hebbeo,dan



18 er een toewJzincsalgorithme nodi~,die hat ~6n vo~r 66n toslaten

VJ,n de c>ystemcomponents tot de moni tGr 1'8 ,01 t. Als de toegang van een

systemcomponent toteen monitor 0 r clezG manier viord t gercL~e Id, d,m

spreekt men V'ln ,:;hortterm scheduling.

30ms kan de status van een moni tor echter zodanit:; zijn cia t em1 systcm-

comI~onerlt niet v8rder :",OU Illogen gaan VOCT do st:.ttUG vorandert. Di t i8

b "ye,:,rbeold hot .:;cv:l1 aL1 con COl1';umcn t data uit oon lee;'" buffer liil

Lyre incevoerd, de (lueuc.

Z'j Cl een variabGle van hol type (lUeue, dan "I\'Grdt de ccnsument gestopt

als deze de statement delay(Cl) uitvoert. In dat ceval verliest de

cnsument de exclusiove toe2;ang tot de monitor en sta..:ckt aIle

activi tei ten. De consument 1;;ordt in de va2iabcle Cl te s1i:q,cn celeg-d,

"aarbij in 'i maxima:ll e~n slapeI' kan "lwrden ondorcobracht.

De benaming ~ueue voor dit type is dus nogal mi~leiQend,omdat ~ueue

su,;e-;eroert dater zicll meerdere ,31apers in een variabele van da,t type

2cudenkuJmen bevinden •

.sen c3Ll[)Or "lvordt gevJokt do,n: uitvoerin;; VEln een continue(q) statement.

~Iet c"lltinue(q) statement heGft tot ,-sev,ll~' dat dc.' sy,::;temcc'mponenL,die

dit statement uitvoert,onmiddellUk de monitor verl~at eneen eventuele

slapeI' in q 'iekt, die: de ui tvoerin.c;' V:ln (ie procedure en try vervolgt

v:ln'lf het punt "lmar hij vms gLlan slapen. Ale eem ;3jr stemcomponent in een

variabele van het type '::,UC,U0 ligt to slapen,dan moet er altijd een

andere systemcomponent zUn om hem t~ wekken.

ivenals bij de 1'- en V-operaties ;[,oeten delay(q) en continue(Cl) state

r:1.6nt~ g8IJa:;irQ uitgevoercl word,::n,wat ",reI dOGr do pro,~:rammeu:r zel1'

:Ue mogelijt;:heid om de activiteiten van een sy:;temcomponent ineon monitor

r,e ku~men onderbreken,totd:.tt de status van die monitor verandert"wrdt

Jon;.-;term ~;chedulin,':: Genoemd.

De implemontJ,tie van een moni tor ah~ buffer ziet or alBvolgt ui tt

v
(J
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~ dataq = monitor

var buf : array (.0 •• 24.) of integer

sender,receiveL : queue ;

head,tail,length : integer;

procedure entry send (i:integer)

begin if length ::;25 then delay(scnder)

buf (.tail.) := i length:= length +1

tail := (tail +1) mod 25 ;continue (receiver)

end send ;

procedure entry receive (~i:intBger) ;

begin if length =0 then delay (receiver)

i := buf (.head.) ; length := length -1

head := (head +1) mod 25 ; continue(sender)

end receive

begin head :=0 taLL :=0 ; lel1gth :=0 end;

Als nu de buffer vol is,wordt de producent te slapen gele~j in de

variabele sender (van het type queue). De producent worut p3.S [';owckt

als er geconsumeerd is. Hetzelfde geldt als de buffor leeg is maar dan

om0ekeerd. Hierdoor zal de buffer alt~d correct werken.

Het zou ook mogel~k z~n geweest om de longterm scheduling met een

variabele van het type queue uit te voeren. Het is namel~k uitgesloten

da t zovrel de producent als de consument stil worden gelegd. Volgens

deze implementatie komt de symmetrie van de procedure entries echter

mooier naar voren.

3.Het type process.

Een process bestaat uit lokale data en e~n sequentieel progTamma,dat

bewerkingen op deze data uitvoert. Een process kan geen bewerkingen

uitvoeren op de lOKale data van andere process-en.

Process-en kunnen aIleen communiceren via monitors. Een process heeft

echter alleen toegang tot een monitor als deze in de accesl~st staat,

welke bU dit process hoart.

Een fundamenteel verschil tussen monitors en process-en is dat een

monitor niet in staat is om zelfstandig activiteiten te ontplooien.

De procedure entry van een monitor wordt ook alt~d binnen een

process uitgevoerd.



- 25 -

Vb: een copieer proces

~ Quplo = process ;

var kaart : array (.0 •• 00.) of char

begin cycle readcards (kaart) ;

punchcards (kaart)

end

end

Een E,rocess van bovenstaand type leost een kaart in Ill. b. v. e8n ka:.irtle

zero Dit word"t :ungeduid met read.cards(kaart). II'Iet pUllchcards(kaart)

\-lord teen nielu:e ka::Lrt geponst, die dezelfde informatie bevat als de

gelezen kaart. Readcards(kaart) en punchcards(kaart) zDn symbolisch

weergegeven 10 procedures,waarbD de details van deze procedures hier

niet van belang zDn.

Met cycle wordt aangegeven dat de statements die hie rna volgen cyclisch

worden ui tgovoerd. Hiermee wordt e",n "e'euwig"durend proces gecreeerd.

AIle statements die voor cycle staan,worden een keer uitgevoerd en

kunnen dienen voar initialisaties. Als cycle ontbreekt,Vlordt het

sequentiEHe programr:.a een keer ui tgevaerd en aangezien er t;een

be~indigingsrite is,blijft het prooess in het systeem aanwezig.

2.2.3.De OpbOUVl van een concurrent pascal programma.

In een concurrent pascal programma kunnen drie delen worden onderscheiden:

1.de typebeschrDving

2.de variabelendeclaratie

3.het activeren van de systemcomponents

1.de typebe~chrDving

Ev~nals in pascal vindt er een typedefinitie plaats. De meeste types

variabelen die pascal kent,mogen oak in concurrent pascal gebruikt

"orden. daarbij is concurrent pascal utg'obreid met de types class,

monitor en Erocess.

Poin tel's, files en hot variant yart V:lll een record bestaan niet ir;

concurrent pascal,d.w.z. aIle tYl)8c> mel, dynamische geheugenDtl'Ucturen.

De class-es,moni tors .en I)roCess-en,die in de tYJJebeschrijving gedefinieerd

zijn, worden systemtypes genoemd. De valgorde waarin de tyres gedefinieerd

worden is bizonder belangrDk. Hierdoor worden de toegangsrechten bepaald.
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Toegangsrechten,de sGoperules van concurrent pascal.

Als regel zijn binnen een systemtype alleen de lokale namen bekend en

geen globale. Hierop z:.;;n twee ui tzondeJ'ingen:

a. globaal gedeclareerde types en constanten zijn wel bekend binnen eEn

systemtype.

b. een systemtype mac een parameterlijst hebben met da'J.rin formele

l'arameter,;, vaneon vooraf e~edefini.eGrd moni tortype.

Dan zijn er in het bloY; van die cystemtY1->e oak de namen van de

procedure entries van die monitor bekend. V-.or eiKe sy,-,temcomponent

lIordt dan bij de activering d.m.v. een actuele p,11'am ter vastgeleg;d.

tot welke monito:r die sy.3temcomponunt taegang heeft. Doordat de

definitie van ee11 type aan zijn gebruik vooraf moet ga:Ll1,I/orclcll

hiermee hierarchische betrekkingen tussen de systemcomponents

afged.ongen.

2.De variabelen declaratie.

In het variabelen declaratie gedeelte vindt het opsommen van de

systemcomponents plaats. Een systemcomponent is een class,monitor of

proce2s van.ean type,dat in de typebeschr~vinggedefinieerd is. In het

declaratie gedeelte kr~gen deze systemcomponents een na~m,met opgave

van het type.

3.Het activeren van de systemcomponents.

Systemcomponents "IOrden geactiveord door de i1'1i t statement. Hierbij

'dorden tevens de hHirarchische betrekkinii'en vastgelegd. JEr Horcit

op;;oL;even "elke ~,;y~" temcomponen t.s toegani; tot wellce moni, tor he bOen.

Het uitvoeren van de init statement heaft veor cen proces~ de conse

quentie dat het actie±' wordt en het ser,uentiole .programma gestart wordt

en voar de monitor dat het initialisatie statement wordt uitgevberd.

Als er class-es binnen een process of een monitor zijn gedeclareerd, dan

r.:oeten de initialisatie statements vail die class-es binnen dat process

of die monitor uitgevoerd worden. In een process gebeurt dit door voor

cycle de init statement te plaatsen gevolgd door de namen van de class-es,

in een monitor wordt 1e init statement,gevolgd door de namen van de

class-es,in de initialisatie statement van die monitor opgenomen.

4.De acces graaf.

De acces graa,f is een hulpmiddel om een concurrent pascal programua in

beeld to brent';en. Hierbij worden d0 syc.:temcomponcnts aangegeven cl.m.v.

een cirkel en de toegangsrechten van de sJ,3temcomponents tot de monitors
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door ean pijL Als een systemcom.ponent toegangsrechten tot een monitor

heeft,dan w~st een p~l vanuit die systemcomponent naar die monitor.

2.2.4.Een spooling systeem.

In di 1, spooling systeem worden geg0verw m. b. v. een kaartlezer ingevoerd,

daLl.rna verwerkt en tenslotte via een regeldrukl<.er ui tgevoerd.

Deze handelingeL kurmen in een 1'1'OCe38 ondergebrach t ,'lOrden macll' dan

Hordt slechts een van de drie handelingen tegelijk ui tgevoerd. Door deze

handelingen elk in een apart Enoce~ onder te breni:;en~is het mogelijk em

ze paralel uit te voeren. Dit J.eidt tot een betere bezettingsgraad van de

randappuratuur.

Via als monitors geimplementee1'de buffers kunnen de E~~-en data

ui tHisselen. I-Iet concurrent pascal prcgrar;:ma van eli t spooling systeem kan

alsvolgt geprogrammeel'c1 worden:

type kaart = array (.O.. So.) or char;

recel array (. u .. 144.) of char ;

kaartbeeld = monitor ;

val' beeld : kaart ; sender,receiver queue

full : boolean ;

procedure entry send (k:kaart) ;

begin if full then delay (sender)

beeld := k ; full := true; continue(receiver)

end. send ;

procedure entry receive (~k:kaart) ;

begin if not full then delay (receiver)

k : = ka::trt

end receive ;

full := false; continue (sender)

queue

begin full := false end

lijnbeeld = moni tor

val' beeld : re~;el ; sender,receiver

full : b olea.n ;

procedure entry send (1:regel) ;

begin if full then delay( sender)

beeld := 1 ; full := trm.e ; continue (receiver)

.end send ;

procedure entry receive (~l:regel) ;

begin i~' not full then delay (receiver)



I:" beeld ;full .- false

end receive ;

oegin full : =: false end ;

inputproces =0 process (buf:kai~rtbeeld)

var card : kaurt ;

begin cycle readcards (card)

buf.send (card)

eno.

end. inpu Lpro ce ,'l

jobproces process (bufl:ka~rtboold

vHr

begin

...
buf1 receive ( ••• ) ••.

'oufe: • send ( ••. ) ••.

end ,jobproces ;

outputproces = process (buf:ltnbeeld)

~ liJn : regel ;

begin cycle buf-receive (lijn)

printlines (lljn)

end

end outputproces

val' ktJ:kaartbeeld ; Ib:IJjnbeeld invoerproces:inputproces;

verwerkingsproces:jobproces ; uitvoerproces:outputproces

betiin ini t kb, I b, invoer proces (kb), venrorkingsp:toces (kb, I b),

uitvoerproces(lb)

end.

invoer-

lza.lrtponser

verHerkings
proces

Acces g-raaf van het flpooling systeem

uitvoer
proces

regeldrukker



Dmdat de details van jp niet bekend z~n,worden hier geen va~iab6len

gedeclareerd en het sequentiele programma la(',. t aIleen f(,aar 'twee I",)TIi tor

aanrc,e pen zien. De data, die tus::3en de process-on word t ui tgdvJ:i.sseld

..]ordt met behulp van als monitor.s geimplementeerde buffers over'gezonden.

Deze 'buffers hebben een lengte ~~n. lliel'door worden d.e onderlinge

beden van de £roce88-en sterk :lLJ,n GJka::ll' cekoppeld. De ondor1inv:;

snelheden kUllnen onafhankelijker worden door d.e buffers een groi,ere

lengte to geven.

"

'nel.-

;~ • ,2 • 2' Be s lui. t.

De rTo,:;rarnmeertaal conmtrrent pascal 1.3 zodanig ontHorpen, de,t ,:lommi.ge,
ti1UC)1S

ern~;tige progTammeerfoutS'n net compileren ku..'1Ylen l-rorI:en gevonden. De

ernstigste pro[s"I'ammeerfouten die op kunnen treden, zljn de fouten die

tljdsafha.nkelijk zijn. ;~;en concurrent pascal compile:::, contrcleeJrt of de

lokale cia ta van eon l;rocess allec;n voor dat process toegankelJ,jK is en

niet voor a.1'1Qere 1?roces~.~-en. lJ.levens ..rordt gecantrolcerd of de data

structuren van monitors en class-es aIleen via hun ~Tocedure o1'11.:rie;::;

toegankelijk zijn. IIierdooI' kunrien tijdsafhankelijke fauten tijciens het com

pileren ontdekt worden.

Ailllgezien de uitvoering van een bTocedure entry van een lTIonitor doze

moni tor VOlr andere nyc temcomponen is ontoegankelijk maakt, moet voorkomen

"lorden iiat een monito:' zichzelf recur~lief a2.nroopt. Als dat gebeurt ,

treed t nameLvk deadlock op en daaron: if, recursie in cccurrent pascal

verboden. Recursie is ook verboden om dynami.sche geheugen uitbreiding

,:\ls de llierarchische structuur van concurrent })ascal c;eHeld aangedaan

~ordt,k::ln ook deadlock optreden. Stal namel~k dat or tHee monitors z~n:

moni tor A en [i.oni tor B. Als e1' geer.! hierarchic zou zijn, kan moni tor A

r~onj, tor B a ',nroepen en omg-ekeerd.

Stal nu dat monitor A monitor B aanroept en een procedure entry van

moni tor t3 in 1.1.i tvoerinc; neamt, ..marin een (l,:.nroep van monitor A voorkomt.

Tn dat ,e;-oval wordt tOlJg'aYlL,' va.n rnoni tor B tot rnoni tor A r:'G'dC igord , omda t

in monitor A een 'procedure entry' '"orcl t ui Lgovoord, name Li.ik do pI'ocedure

en try VLtn liiJ.::lrui t :noni tor B "wrdt aanc::'orocpen. He L !:':evolg is dan do. t

ceen val'. de -procedu:re en tries verdeI' ui tg:evoe1'c1 kan Hprden on or deadlock

O}) tc-oedt. Doordat concurrent iJilscal e(Jt! hierarchiscbe structuu1' heeft

kan monitor B monitor A niet aanroepen.
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b

toegangs graaf van twee monitors

a.hierarchische structuuI'

b. zonder hierClrchische structuur, me t oen maa~-; die

uitsluitend uit moniLors bestaat

De comriler onderzoekt of lie toegani~'~:;r8chten van do systemcomponen t::;

viel hierarchisch geordend zUn. Hot optreden van deadlock is niet

uitgesloten. Doordat de monitor echter wederzUdse uitsluiting

garandeert,zullen eenvoudige gevallon van deadlock niet voorkomen.

Deadlock ontstaat door programmeerfou ten bij de longterm scheduling,

dio,in tegerrstelling tot de shortterm scheduling,zelf door de

prO[;Tar.llI1eUr geprogTammeerd moet vorden. Deadlock tre2dt op als een

sL~per niet cev1ekt vlOrdt,ondanks dat de atatus van d.e monitor clit

Hel toestaat.

Stel dat in het programma van het sIJooling systeern (2.2.4.) in een

v~n de procedure entries de statement continue(sonder) ontbreekt,dan

k:::n eeD slapende prociucent niet meer c;owek t "I'lOrden. Hot gevolg is da t

de "Detr()ffende buffer niet meer gevuld wordt. Hierdoor kan de cosument

niet Eloor consumeren en komen t"l-Jee process-en stil to lig'[;en.

Dit heoft tot gevolg dat de andere buffer ge8n informatie meer te

verHcrken kr~gt,waardoor ook het derde process stil komt to liggen.

Doordat eon variabole van het type queue maximaal 66n slapeI' lean

beva t to.', moe t theoretisch voor ellcc systomcomponen t, 'Helke toe gangs

rechten tot een moni tor heaft en HClal'Op lcmgterrn schedulinG van

toepassLnc is,een va~iabele van het type queue gedeclareerd zUn. Het

zou gem'J,kkel:jker gel-west zijn als eon va:ciabele Y"n hot tYi-'G "ueUE)

meerdere slalJerS zou kunnen bevatten.
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b rcco::besturing en co_ncUTren !._J2.~9:~~_._

Concurront pascal is niet als proceuboGturinGsta~] ontworpon. Om na

te kunnen ga.:",n of concurt'ent Ilascal voor procesbe;;turinc cebruild kan

llOrden, zal bekeken moeten ~·rorden of hnt mogelijk is om functios,dic men

voor procesbesturing nodiC heeft (1.2.1.),ook in concurrent pascal

ver"rezenlijkt kunnen '\-,orden.

3.1. rl'asking.

Zen concurrent pascal proceer" is al tijci actief op t"wo uitzondering'en na.

De oerste uitzonderin[j' is het aJ.nroepon van een ~ii.'?!:.. Een proce~s

':'lOrci t stilgelegd al~etoegang I'dl tot een moni tor "l'Taartoe eon ander

proce.38 al toegang heuft. Het rnech;:,nismo dat hiervooI' zorgt,wordt de

shor Lterm scheduling genoemd. Het L; de bedoelinr;, cia teen amvi,'a:.1G am

toe[j':tnc; tot oon moni toY' snel t\'ohonoreeru Hord t.

lip het GtLl leCi.:;en vnn een proces~3 volc;enu shortterm Gchedulin{)' heefL de

p~'ol~r:1mmeur t;'e,m onk010 invloed. De orcanisatie hiervan loopt coh..:cl

via het operating system.

De tweede uitzondering kan optreden bD het uitvoeren van een procedure

entl'Y van een moni tOl'. In dat geval kan een "process worden stilgelegd

QGO:::' het mechanisme van de longterm scheduling;. Lonc,;term scheduling

moet doo:::' de programmeur zelf gepI'oGTammeeI'd worden,zodat hD zelf kan

bepalen t. g.v. 'Helke voorwaarden eon process lTordt stilgelegd,als di t

process een procedmre entry van cen ~itor uitvoert.

Voor procesbesturing in concurrent pascal zuililen in de rUL~ttoe8tand,

dus als er geen besturingsacties viOl' en ui tgevoerd, aIle proces;~-en

:3tilliC:i:8n. Di t is mogelijk door al deze process-en een procedure entry

to laten ui tvoeren, Haarin de voor1·raarde voor continuerin[;' niet aan1',ezig

is. AIle process-en kunnon stilgelegd "rorden,omclat concurrent pascal

tuee sO.Jrten monitors kent:soft1mre en hardvmre monitors.----
In hardware geimplementeerde monitors kan de voorua:1rde voor continuerimg

van een process Haar 1vordem gemac:dct door een fysisch 1'rOce3. Bij soft:v.are

monitors is aIleen eon ander process hiertoe in staat. Door ervoor te

zorgen dat de voorwaarde voor continuering van een -process op het

juiste ogenblik waar "Tordt, kunnen de tasking-functies verv,ezenlijkt

viOrden.
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3-.1.1. He t p,_ ['iodiok cltarten van 11:rOC0~~~l-en.

In de procesbesturing "Torden de meeste taken periodielt ui tgevoerd, me t

v~n tevoren vastgestelde perioden. De uitvoering van een seQuentieel

programma binnen een process vindt ook periodiek plaats,de periode

ervan is onbekend.

am de uitvoering van een sequentieol J:lrograrnma in eon process met een

bepaalde periode te laten plaatsvinden,moet dit process met een

periodiek proces gesynchroniseerd ,,,orden. Het procee; dat hiervoor in

al.nmerking komt, is de hardwareclock. In concurrent pascal 1tTordt de

hardwareclock als monitor beschouwd. Als elm process cen a:1.nroop tot

deze monitor doet,dan duurt doze aanroep zolanD tot de hardwareclock

een ou tputoperatie heeft vol tooid. HiermeeworcH bereikt dat he t

sequentiEHe })rogramma in di t process met een bcpa::::.ldo periodc word t

ui tgevoerd.

Als er eGD process is,waarvan het sequentiele programma met een

bepaalde periode "Tordt uitgevoerd,dan kan dit process gebruikt lwrciem

om de uitvoeringen van andere sequemtiele pro~~amma's te starten.

Dit gaat alsvolgt in zijn werk:

AIle process-en waarvan de ui tvoering op een bepaD-ld tijdstip gestart

moet '{Torden, zijn door het aanroepen van eel1;moni tor stilgelegd. De

voorwahrde voor continuering van deze Erocess-en wordt verwezenlijkt door

het process,vTa;irvan het sequentiele proc;ramma met e8n bepaalde periode

..lOrd t ui tgevoerd. Doordat dii progT2,mma met een bepa.:.tlde periode \fOrdt

ui tGuvoerd,kunnen hier allerlei ui tvoeringsvoorHa~l.rdenmee verbonden

'IlOrden. Daardoor k-U11llen de voorwaarden voor continuering van Erocess-en

op allerlei verschiliende tijdstippen verwezenlijkt worden. Dit kan

duidelijk worden gemaakt a:CLn de hand van hetvolgendo voorbeeld:

di t vo:::rbeeld bestaa t ui teen progTamma, 'Imarin een Erocess aanwezig is,

dat door het met een bepaalde periode uitvoeren van zijn sequentiele

programma,het staJ'ten van de uitvoering van drie andere process-en

regelt. Omdat details van deze drie Erocess-en niet van belang zijn,zDn

ze aIle drie van het type taak en wordt dit tYiJe niet gedefinieerd.

Het uitvoeren van de Erocess-en,taak1,taak2,taak3,vindt resp. plaats

met een periode van e~n seconde,~~n keer in de dertigseconden en

tussen twee bepaclde tUdstippen met een periode van een keer per seconde.



monitortype synchronisatie

~ me : queue

procedure entry stop

beGin delay (me) ~

~rocedure entry start ;

begin continue (me) end

begin end ;

tDd: process (mon1,mon2,mon3:synchrmnisatie)

.!§:E. sec, min, uur, u 1, u2, m1, m;:?, 81, s;'.: integer

bcgin <ini tialisaties>
cycle clock ;

sec := (sec+1) mod 60 ;

if sec : 0 th'2n min ,: == (min+1) mod 60 ;

if sec 0 and min = 0 then uur := (uur+1) ~ 24

mon1.start

if sec: a or sec = 30~ mon2.start ;

if (u1(uur and m1<min and s1<sec)and

(u2)uur and m2)min and s2)sec) then mon3.start

end

~;

taak = proces, (mon: synchronisatie) ;

~ <declaraties van lokale variabelen)

begin <. ini tialisaties>

cycle < seq.progr.>

end

end •-'
var sync1,sync2,sync3:syn~hronisatie

syncproces : tDd ; taak1,taak2,taak3:taak

begin init sync 1 ; sync2 ; sync3 ; syncproces(sync1,sync2,sync3)

taak1(sync1) ; taak2(sync2) ; taak3(sync3)

~.

De monitors van het type synchronisatie zorgen voor het synchroniseren

van de proceS3-en. In di t programma Horden de procesG-en taalC! , taak j

en taakj gesynchroniseerd met process syncproces.

am di t te bereiken roe pen de procesJ-en taak1 , taak2 en taak3 re~~p.

de monitors sync1 , synC2 en sync3 aan om de proceduro entry stop ui t

te voeren. Uitvoering van deze procedure entry heeft tot gevolg dat de
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process-en ,;,orden ~:3tilgelegd. Deze proces:3-en ,JOrden netzolanc stil

gelegd,totdat er in het process syncproces een uitvoeringsvoorwaarde

aam,ezig is,zodat in deze monitors dv procedure entry start ,wrdt

uitgevoerd. Het uitvoeren van deze procedure entry heaft tot gevolg

da teen s tilgelegd proces~1 ge\iektW'ord t.

In proceBS syncproces is de uitvoeringsvoorwaarde voor het aanroepen

van de procedure entry start in moni tor sync1 tijdens elke cyclus van

het sequentiele progTamma aanwezig. Als het uitvoeren van het

sequentiele programma van taak1 minder tDd in beslag neemt dan dat van

het syncproces,dan zal het sequentiele progTam~la van taak1 met dezelfde

periode uitgevoerd worden als dat van syncproces.

De uitvoeringsvoorwaarde voor het aanroepen van de procedure entry

start in monitor sync2 is ~~n keer per dertig cycli van het

syncproces a,mwezig. Als taak2 voot het ui tvoeren van de procedure

entry start is stilgelegd,dan is de cyclus van taak2 30 *" langer dan

die van syncproces. Er wordt verondersteld dat de cyclus van syncproces

een periode van 1 sec. heeft. In syncproces wordt dit bereikt door de

a:.mroep clock van de hardware clock. Door deze periode van 1 sec. is

het mogelijk om in syncproces de tijd te registreren door, per cyclus van

het sequentiele programma,de seconden,a~lgegeven door de variabele s,

modulo 60 te verhogen en daaruit de minuten en de uren te bepalen.

Nu binnen het process syncproces de t.jd geregistreerd staat,kan deze

worden gebruikt bij het samen::3tellen van de ui tvoeringsvoorwaarden voor

het wekken Vdn process-en. Dit is het geval bD taak3. Process taak3

wordt tussen de t~dstippen,aangeduidmet u1,m1,s1 en u2,m2,s2,een keer

per seconde uitgevoerd,omdat de uitvoeringsvoorwaarden tussen die

tDdstippen aanwezig z~n.

Het voorbeeld toont aan dat het mogelUk is om process-en op bepaalde

tUdstippen of met verschillende periodes in uitvoerinc te nemen.

Hierv00r moet wel een process gecreeerd worden,waarin de uitvoerings

voorwaarden zijn ondergebracht. In real-time pToCe~3beGLuring'stalen

worden deze activiteiten aan hc;t operating system overgelaten. In oen

programma in zo'n taal staan wel de voorwaarden vermeld,waarmee een

bepaalde taak moet worden ui tgevoerd, de organisatie hiervan "lOrdt geheel

door het operating system verzorgt.

In concurrent pascal moet de programrneur zelf voor een afhandelings

programma zorgen. Hierdoor is in het programma zichtbaar hoe dit gebeurt.
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3.1.2.Het tiJdelijk onderbreken v;:w de u:i tvoerint.; V:ln een procoss.

Als de ui tvoering van e,n sequon tieal pro(':pamr1ct in oen proces3 voor een

bepa:tlde tijd moet worden onderbrol<en, dan kan cU t gebeuren door eli t proces~

een monitor te lateq'aa,nroepen, waardoor het proeef;S voor eon bepaaldo

tijd wordt stilgelegd. Ook dit moet door de pro[~ammeur zelf georganiseerd

worden, omdat het operatin; system deze mogelijkheden niet biedt.

3.1.3.Het wekken van een process t.g.v. een gebeurt61J. ....S.

Een gebeurtenis wordt veroorzaakt,dooraat de status van een apparaat in

het proces veranderd 'lOrdt. Di t kan b. v. een ~;chakelaar zijn, die een

andere stand in gaat nemen. Voor het concurrent pascal programma is

deze schakelaar een hardware geimplementeerde monitor,die door een

process aangeroepen kan worden.

Het type van een proee2o:'" ,dat gev!ekt wordt door het veranderen van de

status van een apparaat,kan er alsvolgt uitzien.

~ taak = proce~;s «accesrechten» ;

~~declaratie van lokale variabelen:>

begin <initialisaties>

cycle status;

<rest seq. prog. >
end

end ;

Sta tus is de symbolische weergave van een aanroep van een hardvmrf)

monitor,waarb~ de details hier niet van belang zijn.

Het process wordt gewekt als er een bepaalde statusverandering optreedt.

3. 1.4.IIet wekken van een process t.g.v. eon toestandsveranderinc;.

Het optreden van eon toestand.sverandering is een interne aangelegenheid

in een procesbesturingsprogramma. Een bepaalde toestandsvorandering Hordt

bereikt door de uitvoering van een of meer process-en.

Als t.G_v. een toestandsverandering ecn procedure entry wordt uitgevoerd

kan daardoor een process gewekt worden. Ben voorbeeld hiervan is in 3.1.1.

al €;e€;even. Het vTekken van process ta.')ok2 vindt Mm keel' in de dertig

se canden pla.'~ts. De toestandsverandering, die hierb~j optrced t, is he t

al dan niet aanwezig zijn van een ui tvoeringsvoorH:tarde voar process taak2.

De toestandsverandering wordt veroorzaakt door de uitvoerinc van een
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procesS,ciyncproces. Algemeen gezien zalvoor het \iekken van een process

t.g.v. een toestandsverandering in een process de volgende statement

voorkomen: if.( expressie> then <moni toraanroep >
Door het uitwerken van de expressie wordt bepaald of er een toestands

verand8ring heeft plaatsgevonden en afhankel~k daarvan vindt er een

monitoraanroep plaats. Deze monitoraanroep is mogel~k als de hierarchische

structuur van het programma geen govleld i'lordt aangedaan.

Voor he t Hekken van een process t. g. v. cen toestand.sverandering kan nog

steeds gebruik gemaakt worden van een monitor van het type

synchronisatie (3.1.1.).

3.1.5.Het wekken van een IToces-~ tog.v. meerdere toestandsveranderingen.

Om een process t. g. v. meerdere toestandsveranderingen te ..,ekken kan niet

meer volstaan worden met cen monitor van het type synch.ronisatie(3.1.1.).

Hiervocr moet een nieuw type monitor gedefinieerd worden,waarin toestanden

m.b.v. boolean variabelen geadministreerd worden. B~ het optreden van een

bepaalde combinatie van toestanden,zal een process in deze monitor

b'e-dekt ..rorden. In zijn eonvoudigste vorm kan deze monitor er alsvolgt

uitzien: ~ mon = monitor;

val' toestand1,toestand2 :boolean

me : queue ;

procedure entry stop

beGin delay (me) end

procedure entry start1 (status1 boolean)

beGin toestand1 := status1

if toestand1 and toestand2 then continue (me)

end ;

~ocedure entry start2 (status2 boolean)

begin toestand2 := status2 ;

if toestand1 and toestand2 then continue (me)

end ;

begin toestand 1 : = false ; toe8tand~! : '-= L~lse ~ ;

Het process waarvan de ui tvoering door deze monitor is stilgelc,gd, zal

gewekt worden als toestand1 en toestand2 gelden •

.Ben e<ncreet voorbeuld is dat een process gellekt moet :ordcn aL3 er een

ge beurtonis tusc3en twee bepaD,lde t lJdstipI->en pla:l tsvindt. Tussen die tHee

tljd:.:;tippen is a~m ~8n condi tie voldaan. Di t kan a ongegeven worden door
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b.v. toestand1 true te maken. Als er nu ook nog ean Gobeurtenis pla~ts-

vindt,toestand2 lwrdt truc,dan Hordt hot proces., C8Hd;:t. VUllLt de

ge beurtenis echter bui ten die periode f\l~t.lt~; dan ;;·,:bo: T L or nie t,~;.

3.2.I/C.

Zoals al eerder is opgemerkt, \'ford t in concurr:ant. pascal een randaj'l,arau.t

als ean hard~are geYmplementeerde monitor ~escholuld

3en proces~ kan aeces tot een randap~arRat l~Dgen do,r eon procedure

aan te roepen,die de I/O operaties uitvoert. HierbD ligt het process

stil totdat de I/O operaties vcltooid zUn.(de interrupts worden

behandeld doer de virtuele machine waarop de process-en lopen)

Det een randapparaat zal ov~r het alceme0n 66n process gekoPfeld zijn.

Als er meerdere proces~-en toeganc tot het randapparaat hebDen,dan zal

acces van deze process-en tot het TC.l.ndapraraat via een monitor ge:ceceld

moeton worden,opd:J.t elk process exelusief acces tot dat randapparaat

hoeft. HeL exclusiove aeces van een process tot een monitor kan dit

proces:; niet ontnomen Horcien dcor een ander process. Vooral voor

procesbesturing zal kritisch bekeken moeten worden dat het acces van eon

process tot een monitor niet te lang duurt. Di t is voornamelijk bedoeld

voor hard1'lare geimplementeerde monitors, wa.rbij de r/o operaties veel

t~jd vergen en het a'lntal process-en,dat accesrechten hecdt,groot is.

Door de 3pecifieke functies die ileen process zijn rimdergebracht, komt een

concurrent pascal ;procee;:;, niet overeon met een taak in een real-time

procesbesturingsprogramma. Vanuit een taak in een real-time proces-

besturingstaal is het mogelDk om acces tot al1erlei ranciapparaten te

krijgen. De organisatie hiervan komt voer rekening van het operating

system. De me,'ste talen zijm in{~'ebed in ecn oper:lting system,dat ook de

toetS'ant': tot de randapparaten reu:el t.

In concurrent pascal moet de pro,::"Tamrncur hier zelf voer z.OI'i~:en en dat

is niet verwonderlijk, aantjezion cocurren L pa,-~cal bedoelcl i~; voor het

LJeschrijYen Vd.n operating system,j.

Het in- en ui tvoeren van data voor de procesbesturi.nc zal in daartoe

bestemde process-en plaatsvinden. Voor elk randapparaat,dat in een

procesregelsysteem wordt gebruikt, zal een I/O I1rocedure moe ten 'Horden

;~;eGchrGven en in een procos,. ondergebracht. Di t probleem is echter

mindel' groat als ervan [,iordt uitget~'a",n,ddt,als or een I/O l)('oceclure i"

chreven vaor een bepa:lld randapi,araat,deze r/c) procedure a 1:1 ;:;Landaard



8.3:1 J.=Toee~"~ tot de segrijfmaehine tOc)~jtaLt._';en prob~:GCJil dae hierblJ

o~,:treedt, i}J dat he b volledig onbekend i,e;, llanneer er eon mededelin£,' 'r~tn

de operator komt. IIierdoor is het onmoc'elijk dat vanui t het operatoJe

process,via de monitor uislui ter,het keyboarrl met ee:-1 I/O procedure

,-;ord t a,mgeroe:pen. In dat geval heeft het operator proces;-:; net zolang

exclusief aeces tot de de monitor uitsluiter totdat de I/O procedure

is ui tcevoerci. 130vendien :<..r ij(~,-en e:;edurencie deze tijd andere procesn.,..en,

~~elke ook c;ebruik v-rillen ;]::1ken van dl') noni tor ui tslui ter om mededelinc;en

3.f te kunnen clrukken, [','e;;n acees tot dozo monitor. D:urom maG het o'i'erator

proce:J~':; pa~3 acees tot do monitor re,;elaar hebbol1 als or son medocLolinc

ie). Di t kan gobeurolil door hot l.:.E.~~~ oj)(;rator P::1C) t:.; wekken aL." or oen

mededeling is,d.'I1.z,. hot proees,~ Hordt ,-o'l'lOkL als '-.'1' 8','11 toestand~;

veranderi~~ is. Deze toestandsverandering besta~t uit het opzetten

van het statusbit van de schrijfmaehine,als de operator een karakter

intypt. In de figullr is dit a,-ngeceve~1 mot een aecesreehtpijl van

processoperator naar SBK (statusbit keyboard)

De cOI:lr;~liu1icatie van operator naar Erocess, operator kan alsvolct ,-lOruen

tYi.~e ui tsl =: monj. tor

val' n: integer

...
karakter:char

procedure entry string (~ s:~ray (.0 .. max.) of char

begin n := 0

ropeat s(.n.) := read (karakter) ;

Ilri te (karaktor) ; n : = n'11

until<special char>~ n >max ;

end

<procedure entries die door Clnd,ere system components

~Lan6eroel,en 'Horden>

begin ~ uitsl ;



01' I)rocesc~ (mon:uitc:l ; (accesrechton»

val' s array (. O•• max.) of char ;

•••
begin

cycle SBK ;

mon.string(s)

interpreteer s

case monnr of

mon 1 : <monitor a:ulToep)

moni: <monitor ,LLDroep);

error: <print foutmeldin,<>

end

end

end op ;

Het process operator Hordt (ievTekt als het statusbi t van het keyboard

"ordt opgezet. In monitor uitsluiter wordt dan de procedure entry

string aanceroepen. Ui tvoering van d_eze procedure entry heeft tot gevolg

da t de inge-printte karakters van de opera tor in een :uray Horden

opgeborgen. Di t l'1Ordt mogelijk gemaakt door de I/O procedure read. Met

d-:: I/O procedure vTri te "Wordt he t ingetypte karakter ook afgedTukt

(echo~n). De monitor uitsluiter is net zolanc bezot totdat de operator

een special symbol heeft getypt of totdat hot array vol i8. D.H.i.:.

dat er al die tijd geon meded.elingen vaIllLit het systeem kW1l1en '.fOrden

af{;edrukt. Als echter de monitor Hoer is vrJjgec;even zullen ::11 deze

meciedelingen afgedrukt worden in een volgorde, die door de shortterm

scheduling Hordt opgelegd.

Als de proced.ure entry str'in~' beEhndigd is,lfOrden de ingetypte

karakters overgestuurd n:~ar het process operatmr. In interpreteer string

::ordt de string van karakters orngezet in bruil::bu.re data. Deze d.ata

besta3. t ui t gegevens over ,':elke moni tor~} aangcrocpen moeten Ilord.on

en welk,e data in deze monitors moot ~[orclen ceadministreerd.

Omdat in het ~~ operator veel monitor aanroepen zullen voorkomen,

':aarvan slechts enkele per cyclus van het soquontiele I)rog-ramma ':Iorden

ui t;}Jvoercl, viordt ge br-uik gemaak t van do ca~3e st,:L Lemen~,.

<lie veld bevat clc monitor aanroeperl,die voor een bepaalde actie van de

operateI' nodig zijn



Je mededeling van ue operator zal dus informatie raoo teno8vat ten rLlar

welk veld er moet wordon cespron~en. Ala interpreteer strinG de

boodschap niet kan ontcijferen,"Tordt 'Jr een foutmelding geGenereerd,

p.3.2.Actieve on pas,,~iove actie~ van de OI)erator __

Voor zouel de actievo a.ls de pa:c;:iicvc ilctio;J van d.e operator mouton de

waarden van de variabelon,die hierb., L)()trok~.o\l ;~Un ,in .'Doni tor;; vlorden

G"eadmini:-,treerd. Als dat het geval is, kan er vanui t ho t proces~; oporator

mee ~orden cemanipuleerd.

3.3.2.1.Actieve acties.

Actieve acties houden in dat het voar de operator mocel.ijk is om

Haarden van variabelen in het ~iysteem te veranderen. Als di t lokale

variabelen in eenE~ zijn, is di t niet rccht,;treeks mogelijk. Hel

kunnen de waarden van die variabelen in eon monitor ceadministreerd.

"orden. Als een process die waarden dan nodig heeft,inspecteert het die

monitor om te onderzoeken of er Haarden van variabelen zDn die aangepast

moeten worden.. Een monitor Haarin dit gebeurt,kan van het vol[iende type

zUn: ~ veranderlijk = monitor;

val' veranderbaar : data

veranderd : boolean

procedQ~e ontrl verander (vd:data)

begin veranderbaar .- vd

veranderd := true

end ;

procedure entry inspecteer (~vd:data) ;

begin if veranderd then vd := veranderbaar

veranderd := false

end ;

begin veranderd := false end;

;:8 variabelen van een 'proces;3, die veranderd kuymen worden, Horden

(;cadministreerd in de variabele veranderlnar v::m ho t type data. De

dofinitie van het type data is voor he [, voorbceld nie t van belan{;. Door

het intypen van een mededeling kan de operutor door het proce:c>s operator

de procedure entry verander aanroepen,wnardoor aan veranderbaar nieuwe

waarde(n) worden toegekend.

"Q : :,ocod.ure entry inspecteer Hordt vanui teem process aangeroepen am

te onderzoeken of zDn variabele van het type data gecopieerd moet worden.
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De variabele veranderd, vall he '0 Ly;~e boolean, i;'ecft a:."11 of ,,~ind~; de voriGc

inspectie van dit proceGS de v~riabelc veranderba~r nieuwe waarden heeft

gekregon. Ais di t zo io dim l-Jordt er gocopiecrd, zonie ldan verla '. t he t

proceG~; de procedure entry zonder to copiEhen. Door het vcranderen van

rl3.3.rden van variabelen moet het mogelijk zjjn om veranderingen in de

procesbesturing aan te brengen.

3.3.2.2.Passieve acties.

Passieve actmes van de o~orator bcstaan uit het uitvoeren van waarden

van variabelen, Deze waarden kunnen Horden aitgevoerd als ze in e_n

moni tor geadministreerd kW1nen 1-rorden. 1;a·:lrden van variabelen vrorden

uitgevoerd als aan de ui tvoeringsvoorwa,lrde is voldaCln.

Door een actie van de operator is de uitvoeringsvoorwaarde van waarden

voor een cyclus van het sequentieleprogTamrna a~Lnwezig. Deze actie van

de operator loopt via het process operator en een monitor van het type

verClnderLjk. He t ui tvoeren van 17tarden van variClbelen vo~,r de l)rO{;rammeur

kan or alsvolgt uitzien:

~ passief = monitor «accesrechten»

val's: array (.O •• max.) of char

prin~ : data ; i : integer ;

procedure transformeer (u:gegevens

~ string:array(.O •• max.)of cnar);

< body>

end transformeer

procedure entry uitvoer (uitv:data)

begin p~int := uitv ;

transformeer (print,s)

mon.write(s)

end ;

begin end

In een process is een ui tvoeringsvoor1'rClarde aanHezig voor het ui tvoeren

vaL1 waarden van variabelen van het type data(definitic hier niet van

belang),hierdoor wordt de procedure entry uitvoer aangeroepen. Door de

procedure transformeer worden de waarden ¥an het type data omgezet in

een string van karakter:3. Deze string kan a;J.n een ui tvoerapj,Jaraa t aan

geboden worden. Het afdrukken van de ;segevens kan b.v. pla:... tsvinden or

de schrijfmacnine van de operator. De monitor aaJ1roep man. wri te( s) is

cian een a:mroep van de monitor ui tslui tel' (3.3.1.).



procedure voor andere c;cbruil:er::; lx;;~chL\baar ii.

3.3.Intcractie mot de opcr~tor.

De opor:,tor moe t zO"l'lol ac tie:l' ~lu pa~;, io r me t het ;'yc~ teem kunlion

communiceren. Voor deze commmicil tic Zill jn h"t concurrent pa::1ca'L ,1'0-

,':rarnrna ZiiIl. V~mu.it cliL !'rOCC3;t" ~ _

kunnen zO'He1 dG ~ctieve als de pa:Jf;ieve actie:;; onclernomen '.Jorden.

3.3.1.Het operato~ rroce~G.

Hot operator procee:" transformeert me(i.2deling'en van de ofJerator in vaal'

het sY~jteer.l aQngepaGte code. Voor de commmicatie met het ::JysteeD heeft

de operator de beschikkinlS over een :::chrijfmachine. ;k(ledelil1~:en van de

operator or deze machine ing8typt,moeten a n het operator process

Licorgel;'even \lorden. In het operator ('I'ocess "I'mI'dt g'eCOll. troleercl of do

mededeling voldoet a::J.Yl do c;ostelcie eison. Als dit het G'8va1 i:::>, kUllnen

er verdere actios lIorclen ondernomen; anclers komI, er o,m fou tmelding.

Omda t de schrijfmachine ook (c;ebruik t word t voer het afd.rukJ; en van

mededelinben voor de operator vanuit het systeem,heeft het operator

;process niet rechtstreeks acces tot de schrijfmachineorn mededeling'en van

de operator in ontvangst te nemen. 31' moet voorkomen worden dat,als de

operator bezig' is met het intypen van een mededeling,deze mededeling niet

onderbroken l,ord t d'."or het afdrukken van mededelingem vanuit het :3ysteem.

IIededelint~'eYl vanui t het systeem mogen pas 1dorden afgedrukt als de

operator klacr is met zijn mededelinc;en aLln hot systeem. Di t kan bereikt

';:ord,en door i'e'bruiL te [:laken van een monitor.

Het organisatieschema lliervan kan weer[;egeven 1:01'0.811 B\et eell aoees

craaf en dje ziet or alsvolct Llj,t:

jJci:1tor

andere Llece~roehton

operator proces

:::;en schrijfE\achine bestaet ui t tl'we ondecde1en, die 1:'1 fOL'll1atie ~:annen

ver-rerk'0n. vat z:,in: eon keyboard voor do info1'II1;],tief3troorr, van operator

r,a",r ::1yst:;em en een ;)rin tel' voor de informatie :3truom V:Ul :;y:] teem n30ar

operator. ,~L3 de opera tor een rnecl8delint~ in tyr L ,;1. b. v. [1\; t key(Jo:,,x'u,



Vind t het ui tvoeren van gegevens op deze manier plaats, dan worden ·ze

blj de eerst volgende uitvoering van het sequentiele programma van een

process na de uitvoeropdracht van de operator afgedrukt. Dit kan soms

erg lang duren,bovendien wordt het process opgehouden zolang de gegevens

niet afgedrukt kunnen worden. Een andere methode is dan oak om,net als

bij de variabelen die veranderd kun::'1en w'orden,ook aIle waarden vall

variabelen die uitgevoerd kunnen worden in een monitor te administreren.

Een dergelljke monitor ziet er alsvolgt uit:

~ administrateur = monitor ( accesrechten )

~ print:data; s:~ray(.O•• max.) of char

function transformeer(d:data) etc.

procedure entry push(uitv:data)

begin prin~ := data

end ;

procedure entry pu~l (~ string:~~(.O•• max.)of char)

begin string := transfomeer(print)

mon.write(string)

end •-- ,
begin end

Per cyclus van een process zal de procedure entry push aangeroepen

worden om de waarden van een variabele van het type data in een monitor

van bovenstaand type te administreren. Vanuit het operator process

wordt de l'rocedure entry puJl aangeroepen,waardoor de gegevens op een

schrjjfmachine of ander ui tvoerapparaat worden afgedrukt.

3.3.2. 3.0rganisatieschema vande intero.cti0) met de operator.

'l'otnutoe zijn aIleen oncLrdelen van het communicatiesysteem tus::.;en

operator en procesbesturing behandeld. Aan de hand van een acces graiif

kan worden weergegeven hoe het totaal er uitziet:
s chrij fmachine

keyboard It----oof

vorander A

A

B
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De process-en taak A en taak B bevatten een sequentimel prOt;ramma

dat besturingsacties onderneemt. Elk van deze process-en heeft een

monitor(verandBr A en verander B),oQ te kunnen inspecteren of er

waarden yam gegevens veranderd moeten vlOrden, en een moni tor(administr'L

teur A en B) ,om .marden van variabelen in te administreren, die eventue0l

uitgevoerd moeten worden. Aangezien er in deze moniters eeen lon[;terrn

csheduIint': L; toet'7opas t, zullen de J1roces :-cn ta:..k A on tank 13 niet door

de comiimnica tie van de operator met. .bet procesbestul'ings~~ysteemopee

houden kunnen worden.

3.4. Rapportage.

Rapportage slui t namr aan bij het voorgaande amderwerp.Bij rapi-'ortage is

srsprake van,· 3en informatiestroom van proceGbesturingssysteem naar de

buitenwereld,de omgeving. Deze informatiestroom vindt plaats als er een

bizondere toestand optreedt,t.g.v. acties van de operator of gedurende

de tijd dat de procesbesturing w,.n·kza~:.m L;.

De informatiestroom van Bystoem nC'Lar buitenwereld t.g.v. een bi?ondere

t08,~Land JordL GL:~:;tar\' :LIs er ~~prakc i,: V:l1l con over{';ang nn,:lr (ho too-

stand. Dit kan vergolekell .'!orden met [let. i1eld~on vall eell llI'OCeG,; t.,;'.v.

een toestandsvoranderin6'

De operator is in staat am informatie, andel's dan Vir.L ~e operators

c-:ns01e (:.:ccbrijfmachine), ui t te laten voeren. Informatie"ove; h~t proces

die de operator via de console bereikt,wprdt verondersteld kort te zUn.

Uitvoer van ~Totere hoeveelheden informatie zal langs andere wegen

gebeuren. Het varanderen van deze informatiestromen,ci.w.z. ini'ormatie

brannen worden verwisGeld,is een actieve actie van de oper~tor.

In concurrent pascal procesbesturingsprogramma's zal rapportagc geen

grote problemen oplveren. Elk randap'paraat dat hiervoor wordt LSebruikt,

zal A~n of meal' process-en toe~ev08gd hebben om de informatiestroom
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3.5.Rckenen.

Het 1'e)<::on8n in cen f~Gquentieel pro:':1'amClrt binnen e'"I: 1'l'oce;.';0_ is af

hankel i), vall du mO{;'elijLheden dio de La:tl bied t,w:larin c;epror,Tammeerd

lc,m "lord on.

3.6. I'atabehec,r en GOmmlUlica tie.

Er zijn vrocesbesturingssystemen dio groto hoeveulheden uata moeten

verl,rerken. Di t kan problernen o-pleveren ale; deze data in het voorgronds

(;-eheugen moet vrurden opgeslagen. In dat [;eval Iwrdt de data in files

op disk gezet.

Tn het geval van een real-time procesbesturingstaal zal de taal over ae
wogeL.Jl::heid moeten beschikken om deze uata in files OT) to kunnen bergen.

In conCUTrent pascal zjjn er h:ee mocelijkheden. De eer~:;te is,dat vanui t

hot sequentHile pror;:rarnr:ia bil1'18n een pro~.::~~;_ 110 L opf3laan van data in

filcc~ mOl','eljk if~. Daarbi:1 ;~jjn deze fj ler; rno!':elijk l(~·lobaal. Dan moeten or

cclleer wel lIiaatru,ulon "JOruon {';ctroffol1 0111 mutual e}:clw~iioJ1 to lomnon

,:CLrcwdercm. De tweede moc;elijkheid if3,da.-t de data vanuit eon of moer

process-en op di sk 1,0I'd t geze t, 1·;aarbij de progTarnrneur di t zelf orcanineert.

In dat Geval wordt vanuit een process cen disk geacceseerd. Omdat

c,ncurrent pascal a18 proeralluneertao"l voor operatinr: systems is bedoeld,

levert di t geen al te Grote problemen op.

De communicatie tussen programma's is in concurrent ;liu::cal communicatie

tussen process-en en d.eze verloopt via moni tors. Via deze monitors kan

data tussen cie process-en Horden ui tg81'risseld, waarb,U de data van diverse

types kan zijn. ~'lelke mogelijkheden er zijn, is prcbleemafhanl:elijk•

.3.7.:Iet uitvoeren vall de process-en.

Tn cell concurrent pascal prO,'\T:J.mm<1 worden de actmvitei t"Jn bepaald door

de process-en ;el~: E~~ vocrt eCI~ sc:ucn tical prG,:;I'~Lmma uiL. Daarvoor

is een processor nodig, die echter een sclnars hul ~,middel is. i~r zijn rneer

pToces2-en dan procef3noren. Om een concurrent pascal llr0l.;:ramma tc kunnen

uitvocren,moet het gebruik makon van de rrocessor(en) onder de process-en

verdeeld viOrden.
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.3.7. 1.Hot too::; tandsdia{iTam van een -E~c;~

H~t' Toestandsdiagram is een hulprniddel om aan Le ("even in lwlke

toestanden (~en process kan vorkoren on \Velke functie:.:: de overgang van

de ene naar de andere toestand bewerkstelligen. Deze overgang kan

wprden geinitieerd door het operatinc system,het process zelf of door

een ander process. De toestandsveranderingen zelf vrorden ui tslui tend

geeffectueerd door het operating system.

Vaor de pro~:rammeur kan een process zich in de volgende toestanden

bevinden:

toestand Q"niet bestaand" Het operating system kent het process nog

niet. deze toe stand is ing8voerd om de

discussio te vergemakKelUken.

toe,-~tan(l 'I "acticf" Het overatin[" system kent; he L proce:.:;.:. Het

1'rOCO:':38 hooft data en code en ,~:eheugen

ruimte hiervoor en heeft ecn virtuele

processor.

toestand 2 "stilgelegd " Het proces;: krijgt niet de bcschikking over

een processor,omdat continuering van het

process niet mogelDk is.

Toestand 1 (actief) kan gespli tst ";orden in t",ce toestand.en, die all",en

voor het operating system zichtbaar z~n. Dit zijn toestand 1.1(lopend) en

toestand 1.2(uitvoerbaa1').

1. 1 lopend

o niet besta·.md

delay( ••• )

continue( ••• )

2

1.;:> uitvoerbaar

2 stilgelegd

toestand.,-;diaC1'am van een procas,,;

In bovenstacmd toestandsdiaS"I'am is aanceceven welke ovcrgangen 131' tussen

de toestande rnogelDk zijn. Door het operating sys~em worden de volgende

tJclstandsveranderingen geini tieerd en geeffectue8rdc 1.1--~~1.2

0 )0 ] ini t
1 -.2 delay( •• )
2 ~ 1 continue( •• )

In het concurrent pascal progTamma zjjn de voicende overganr;en zich tbaar

(deze Zj, 6f ceimplementeurd in e",n sLandaarupak. et(I/C: IJroccuuros) of

d('<'1' de rrogra.i~;r.eur ...;es)r02;rammeerd.):

AIle andere overcancen zijn verboden.
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4•.~'roce8be,.:;turing in concurrent pascal.

In hoofd~}tuk 3 is ondorzocht of het mocel\jk is om f'Wlctie;.:;,llelke voor

proces be;.:; turin:; nodig zUn, ook in concurren t [ascal tG ver;re zen1 ijhm.

V~'or een verdeI' onderzoek vQ.n de mogell,jkhedon om concurrent pasc::cl

v: or procesbesturing ta gebruiken ,;wrdt ui:bgegaan van e8n voorbeeld.

Di t voorbeeld bevat een ,STOOt ~,antal aspecten,die bij procesbesturing

m.b.v. ean computer aan de orde zUn.

4.1.Het ljroces.

Het preces dat gereceld moet worden, is een industriele vc:rhi tting:;instal

latie(lit. 12). Men wenst de tempuratuur van een op~e~armde stroom

vloeistof constant te houden,ondanks variaties in de doorzet F,enwel

30danig dat het brandstofverbruik minimaal is.

T. =ingangstemperatuur
In

T . ==ui t~"an['stemperatuur
u~ t <::0,'

F ==doorzet(flow)

B ==brandstofstroom

1 =oluchtstroom

5 =oaan/ui tkrLlCln vlooif~tor

15 ==aan/uit kra:i.n luchttoevoer

BS ==aan/uit kraan brandstoftoev.
....c;;;;.... ---:- ~Tuit

I
I

I
I
I

...-....=-i_ fzI'
J
I
I I
1- --1

F, 'Pin

BS

18

industrieel verhittingsproces

4.1.1.Het re~elen van hot proces.

Voor stabilisatie van rr . t Hordt {';C bruik I:emaakt van teru{';kopl'eling VLln
Ul'

'l'ui t naarB en van een ~.:; tuurketen VLln II' naaT B.

De re[';elalgori thme voor B is al~Jvolgt:

B =: (T . _'1' ). ,P + B
O

+ ( a +b. F+c. p2 )
Ult g

T is de ge1"7enste uitgangstemperatuur
g

P,BO,a,b,c zijn constantan

Om de regeling te kunnen uitvoeren moeten drie bTootheden in het proces

gemetsn worden,te weten: T. ,T'
t

en F.
In Ul

De grootte van de luchtstroom \lOrdt pros;ortioneel met B gere{;'eld volgem.;:

L == !>..B

Begeling van net proce~ vindt 6An ke2r per secondo plaats. Het proces
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";ordt gesturt of e~estopt door rospectiveliji\. de kleppen s,ts en3S tte

openen of te sluiten.

4.1.2.Gptimalisatie.

Om he t brand::; tofvorbruik te minimali seren '"ora t 0ptimali su. tie toeE':':'-::pa.;t.

In eerste instantie viora t de luehtstream proportioneel met de branr~.3tof-

straom gCl'egeld. De :Ieonstante" I. l;aarmee di t gedaan 1,wrdt, is "elim'Taar

niet const.ant ,maar er wordt veronderstc;ld dat de variaties van 1\

lanl:zuam plaatsvind.en. Urn do or-timalo "l'J:larlle van i', te vinden HorliL

G'bruik cem~nkt van ecn "try ~.md error" methode. De waarlie van 1\ I10rdt

met dK veranderd on na eell bepaalde tjjd wordt gemeten or het verbrandin,._,s

proces hie1'door effieignter is ~e00rden. Als dit h~t goval is,dan wordt

veranderin,; van K met dK in dezelfde richting voortgezet,zoniet dan

wordt K met dK in de andere riehtini; veranderd.

E = effieigntie van de verbranding

dK

L
B

E""

lueht/branlistof verhouding

F. ('1' . -T. )
U1.t 1.11

B

Uit de e:rafiek blijkt aat er een optimum 17001' K is. A18 h L," klein i:J

Hordt de oranstof niet vollc;dic; bonuL,al:.; L to ;',Toot is,gaat er to veel

warmte door de sehoorsteen verloren. Ben optirnale ':Jaarde 17001' K i:.:;

onder andere van de bui tentemperatuur van de lueht afhankelijk.

O:ptimalisatie van r-~ 1I:.an met de volgende algori thme geda3.n vTorden:

E : = F. (T . -1'. ) / B
l'1. 1; 1.n

if (.8 -::; d)
- ou

L .- K + dK

o then dK:= -dK

Deze optimali~;atie a1L;o1'i thme ,'lOrd teen keel' per bmrtier uitgevoerd.

In een proces kwmen omstandigheden optreden,die tot direct ingrijpen

nOl·en vanui L het procesbesturingsprol;ioaIlHrl:J.. In bovenstaand proees wordt

veronders teld dater tv;oe toestnaden zijn, die ine,Tijpen vanui t het
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programma noodzakelijk maken. De ene tmestand treed t op ah, de ui tgangs

temperatu~r buiten een bepaald bereik komt. De andere toestand trecdt

op als de doorzet van de vloeistof een bepuulde,maximale waarde

overschrijdt. In bei.de gevallen zal de toevoer van vlocis1;of, brandstof

en lucht worden stopgezet.

[Iiet het bui ten zjjn bereik komen van de ui ti<:angatempera tuur is een t;rOve

schaal bedoeld. AIC3 a·tngenOillen word t da L UL~ ui Lgan(i's L"llDpcI'u tuuI' VClO de

vloeisLof i'lbLelba:.LI' i~: tll~~l,en '.JUG en c)uC,dan k,Ln de alaI'mLoest:Lnd

ortreden als de uitgangstemperatuur buiten ,-,en bereik van 45C en SJ5C

komt. De ui tgangstemperatuur kan oOk nOtS nam,keUrii:i"er gecontroleerd

worden. In dat geval wordt de afvrijking van de gewenste tempera tuur T ,_
()

gameten. Als deze afwDking te gTOOt wordt,moet deze aan de programmeur

worden gemeld. De uitvoering van het proces wordt niet gestaakt.

4. 1 .4.Rapportage.

Een van de zaken,die uit dit proces gerapporteerd kunnen worden, is het

brandstofverbruik. Di t is niet zo I n probleem,omdat de 1marde van B per

seconde gewoon gesor.lmeerd kan wprden. Noeilijker is hot b.v. om ecnmaal

per ,,',j uur de I:;'emiddelde waarde en de standaarddeviatie van K ta bepalen.

Urn di t te berekenen moe ten de. w::.arden van Kover 24 uur geregistreerd

worden.

4.2. Procesbesturing in concurrent pascaL

Een procesbesturingsprogramma in concurren t :pascal bestaat ui t system

components,waarin specifieke onderdelen van de procesbesturing z~n

ondergebracht. Hierdoor is he-:; mogel:.jk om elk aspect van de procElsbestu

rine afzonderl~k te behandelen,om zodoende een be~er overzicht van het

totale programma te kriJgen. Ben belane;rijk hulpmiddel hierbij is de

acces graaf.

4.2. 1.De re,;ellus.

Voor het s tabiliseren van het rroces mo~;ten ill di t proces drie €,TOOt

heden \Hlrden cemeten en twec f_;rootheden 1'1Orden ingesteld. Deze twee

handelingen worden elk in een afzondel'lijk process ondergebracht,namelijk

een proces8,dat w.eotgegevens vanuit het prodes invoert,en cen pro~,

dat gegevens veor hot proces uitvoert. In een derde process wordt o.a.

de regelalgorithme ondergebracht.

Voor het uitwisselen van de gegevens tussen de process-en wordt gebruik
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gemaakt van als monitors geimplementeerde buffers.

De re,!:e1.1us heert de volgende acces :.:raaf:

adc

adc 2

adc 3

acces graaf van de regellus

dac 2

De ta:lk van het process in is het invoeren van drie f'l'c ;)es meetgegevens

F(doorzet),T. en T via resp. kanaal 1,2 en 3 van de analoog digitaal
1 u

omzetter(adc) •

Di t moet een keer per .~ec:,nde ge beuren.

Starten van de ui tvoerin t ; van het sequentiele programma van l)roCess in

moe t dus gesynchronjseerd worden met een tijdfJroces.

Ala de ,",'eti:evens ui L het proces bekenu z.jn"wrden 7,0 via monjtor buffer 1

over,,':ehQveld naar l'rc'ce:::;u reC:olen.

Het .i-rocesG in hee ['t d.e volgende typcbeschrijvinc;,het type heet inv.

~ inv = process «accesrechten»

~f, ti, tu,:integer

begin cycle clock ;

adc (1, f)

adc (2,ti)

adc (.3, tu)

mon.send (f,ti,tu)

end

end. ;

r\loni t.or buffer 1 is cen buffer ter lenc;td e6n.

Door eL:- 1. angterm schedulinG die j.n deze monj tor word t toegepast, word t de

uitvoerin, van het process re~elen sterk gekoppeld aan die van process in.

Hierdoor is het niet nodig om het starten van heL sequenti~le programma

van prOCG~;S rO,·;'elen door een t;:'dproces te laten plaatsvinden,maar door

het aanbod van data vanuit process in.

In het process regelen '\Jorden de vol£j'ende acties ondernomen:

1.Het aanroepen van monitor buffer '1 voor het VErkrijgen van meet

gegevens vanuit hot process in.

2.Het omzetten van de meetge;~'even2 in fysL:,che tT'ootheden. Er "Tordt

l.an/;enomen dat di t eenvoudig kan cebeuren door vermeni2:vnldiging met

een constante. In process re~elen zijn dit de constanten c1,c2 en c3.
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voor resp. de grootte van de doorzet 11' in kg/sec, de ingane;steml). fl'i.

in °c en de uitgangstemp. in °C.
3.Van doorzet F en uitg-angstemp. Tu >vordt gecontI'oleerd of' F' een bepaalde,

maximale wai:,rde niet overschrijdt en of Tu niet bui ten het bereik van

45
0

en 9S
o

C komt. Als deze grenzeni:orden overschreden dan Irordt het

proces gedoofd(alarmtoestand).

4.He1, a::1nroepen van een monitor van het ~,ype veranderlijk(3.2.2.1.) om

te inspecteren of de ~aarde van Tg,do gewenste uitgangstemp,ook

veranderd moet worden.

S.BEIlt ui tv02ren van de ref;elalgori thme voor het bepalen van B.

6 • lIe 1, amroe "en van monitor buffer ~~ voor he t versturen van proces-

ge(;'evens. 1,loni tor buffer 2 is evenah1 buffer 1 ecn buffer tor lenc1,e

~~n. Hierdoor >vordt het process uit in uitvoerinc Genomen alB er data

oecshikbaar is. Naar buf:i:~er 2 worden de \·raareen van F,Ti,rru en B

overgezonclen.

7.Het aanroepen van een monitor van het :,ype passief (3.3.2.2.).

Hierin worden ge~ev~ns geadminis1,reerd waarover de operator eventueel

,iil beschikken. Dat zijn ell waarden van F,Ti,Tu (B kom;t later nog aan

de orda.) •

Het type van het process regelen heel, rgl en heeft de volgende

type be schr i~ving:

type I'{;'l = process «accesrechten» ;

val' tg, f, tin, tui t .. : integer

floWl1lax, c1, c2, 03, flow, 1,i, tu, 04, bo,

a1, a2, aJ,

be0in ~initialisaties;>

cycle mon1.receive (f,tin,tuit)

flow : = f*c1 ;

if flo,,) flo'l'1ffia~: then < alarmtoestanci >
ti .- tin*c2 ;

real

tu .- tuit*c3

if tu <. 45 £!' tu>SiS then < alarrntoe,~,and>

mon2.ins~ecteer (tg)

b := (tu-tg) *c4+ bo+ (a1+ a2*flow+ a3*flow*flo,,) ;

mon2.senel (flow,ti,tu) ;monJ.aiministreren(f,ti,tu)

end

end ;



Jmdat er nog geen monitor tYles gedefinieerd zijn,worden monitor aanroepen

a2..ngeduid met mon1,mon2,etc. De procedure entries,die in deze monitors

worden aangeroepen,zijn in hofdstuk t~ee en drie reeds gedefinioerd. In

bc'vens taand process komen een t',Toot a:!,n tal oonstan ten vaor. Tn

<ini tialisaties) worden deze constante .vaarclen aan een identifier

too!;"evoecd. Het zou cok moc;elijk zijn cewec~Jt om deze constanten met ~t

te dei'inieren. Di t is Ondermcer niet ,;ecL:.an,omdat cic numerieke .·marden

van d.a constanten hier niet bekend zijn.

Met <alarmtoestand> wordt bedoeld dat er acties moe "C8_. ,.rorden cimder

nomen als deze toe stand. optreedt. Helke deze acties zJn,komt in

alarmering(4.2.3.) nog aan cle orde.

De ui tvoerinf::; van het sequentiele programma van hat proces.: ui t ::ol'dt

gestart al;:; er data vanui t het proces:; regelenbecshj kba:.l.r komt.

Proce~~:; ui t verzorgt het ui tvoeren vay; data voor het iToces via de

kanalen 1 en c: van een digitaal analoog omzetter. De uitgevoerde data

betreft het instellen van do kleppen veor lucht en branci,:;tof' toevoer.

Hit'rvoor moeten de fysische waarden van L on B .unr;epast worden door ze

resp. met 01 en c2 te vermeni~~ldigen.

De 'laarda van 1 Hordt cevonden door B met K te vermenigvuldigen (4.1.1).

De ,marde v:m K sta-a t in monitor bu ,'fer 2 ceadministreerd. De reden

Ha'::.rom dit g-edaan vJordt zal in (4.2.2) duidelijk worden gem:.akt. Vanuit

het process uit worcltok een rmmitor van het type passief(3.3.2.2)

aangeroepen om de IJaarden van K,L en B door de operator te kunnen laten

uitvoeren. Het type van het proces_ uit heet uitv en heeft devolgende

type be schrijvinc:

~ ui tv = process « accesrechten»

Val' k, 1, b, c1, c2 : real;

lucht, brandstof : L1teger

begin initialisaties

c,ycla mOll 1.1'8 ceive (k, b)

1 := k*b ; lucht := antier(cl*l)

brandstof' := entier(c2*b)

dac(1,lucht)

dac(2,brandstof)

mon2.administreren(k,1,b)

end

end .-- ,
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De types van de moni,tors buffer! en buffer 2 heten resp. bYI en bf2 en

hebben de vol,;'ende typebeschrijving:

type bf1 == monitor

val' f, ti, tu : integer ; full : boolean

sender, receiver q,ueuE: ;

procedure entry send (i,j,k:inteber)

begin if full then delay (sender)

f : == i ti :== j ; tu := k ; full :== true

continue (receiver)

end .-- ,
procedure entr,y receive (~i,j,k:integer)

begin if~ full then d lay (receiver);

i := f ; j := ti ; k :== tu ; full :== false

continue (sender)

end

begin full := false end

bf2 == monitor

val' flow, tin, tuit, br, k : real;

fU.Ll boolean ; sender, receiver c,ucue

procedur,;ntry send (f, ti, tu, b:real)

begin if full the~ delay (sender)

dow :=0 f ; tin :== ti ; LuiL :~ Lu

full := true; continue (receiver)

br : == b

;md ;

procedure entrx receive (val' V, b:real) ;

ber;in if not full then d.elay (raceiver)

p :== k b:== br ; full :== false ;

continue (sender)

Gnd ;

begin full := false k := kU end

4._.2.Lptimalisatie.

Het ~roces Hordt ~~\:;optimaliseerd met e.n optimalisatie algorithme,dle

in\".l.,~) vormeld sta:1t. Doze aleyrithme Hordt binnen eell niel-Hi te

dt:: finior en rr()c\.;~~s ui ti.:ovo"rd. Di t ecces .' hooft acc8~~r'echten tot

,:oni t;'r Duffer ~2 om daaruit ,-;a3.rden te kunnen overnemen, die: nodL u' zj.Jn

00 do o,S,timalisatie alt;ori thme te kW1,ion ui Lvoercn en om de niewfo



uaarde van L in buffer 2 ts kUYlllen aclrninj streren. liiervoor vlOrd t moni tor

buffer 2 uit ebreid met twee prOCSQure entries.

Het ~:t~lrten v:m de uitvoeringvan het optimalis:1tie proce:3 ,;cbsl';'l't vanuit

een t,d proces, Eel's t Hardt do moni tor buffer ;~ a.:mgerocpcn am de waarrlol1

V:lll F, '}'i, Tu, en I3 over I,e hevelen. Vervoll:enf'. wordt de op Lirnalisatlu

a1r:oriLlm8 uit,;evoord en do nieu:'e Hilill"lle van l( wordt in burfer

l-;,eQdr.dni streercl.

[.loni tor buffer 2 wordt ui t,:;'ebreid met devolGende procedure entries:

procedure entr;r ha.Ll (~ f,ti,tu, b:re(1) ;

begin l' := flow; ti := tin; tu := tuit

ena .-- ,
procedure entry brang. (p:real)

be {;iYl Ie ::::: p

end

b •.- br

Het tYl'e van 1'r,ce88 optimalisQtie heat opt en hueft do volg'cnde

tyre art =: proc08~, (man: bf2)

val' k, f, ti, tu, eo, en, ell,

begin -<: ini tL:llisaties >
cycle clock ;

mon.haal ~f,ti, tu,b)

real

en := f*(tu-ti)/b ;

if (en-eo) 0 then dk := -dk

eo := en ; k:= k +dk ;

mon.brenD (k)

end

ena. .-- ,
l\10t de "tatGment clock "I'wrdt de c;y:clu;~t,(i van dit proce~,3 'bepaald. Dit

;~tatemCl: l ~~ill lC1ter do.r ee.l monitor ., LilT'OCT \';oruen v,,,rvclllccn.

Dc l.ljeLJclla;li \:a·lrme(:~ hct optimalisC1 -Lie !)'oce,; Hardt uj, LL.Jvocrd, is vee;l

ToveI' d'l.n heL uitvoeren van de rei:,;.lill;; Villi hot verhii,tin{)3 prc:ce~,. De

uitvcerill van het Ortimillisatie proces vindt 3 ~~ k08T rcr uul' plaats.

118t over.!.!. v::len van dc;.ta.

cloc::

o~tiraalisatie buffer 2 ::lcces Ira.;-£'
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lIet ra..: ~'orte::.'elJ bes taat ui t het (~on keorpcl' cia" uj I voereD V:lJl he~:

brandstofverbruik cn de c:emidd elde l:a<:1.r<1e van K mot "cijrl stal1(iaarddeviatie.

Ret bepalen vall hot brarl(L~tofv,,:rbruE: en de cemiddeldo vlaardo van K

leveren CC'8n problemen op. Vaal' h(~t bC:tJalen van de standanrddeviatie van

:: meeten a1Je wa~d8n ,die K 09 Gon dag aQnneemt geadministreerd worden.

Di t adm.inistreren gebou.rt in moni tel' buffer 3. Deze monitor I'Tord"t, via

buffer :" door 1;roce38 ree;elen a:J,nceroepen voor he i., u,dministreren van

he~ brand~t~fvcrbrui\ or d~or process optim~lisatie vo r het

."dmini~1treren en sommeren van de K-vmarden.

In ,'r('COD~J ravrort lwrdt (1. ctancl:,,::.:rdd.cvia ti,· vn,n K boretcnc1 en I"Tordt

V," Jr ,':'~30ri'd dilt de IJewrden van het 'orandstofverbruik,dc i:omid.old(;

l;:J.arde VilLi ;~ en zjjn G tandaarJdevia ti,~' n:1ar dt.: 0 perator canejo} (} lfOrd '3n

Het or~anjsatieschemavan de rapportago ;iot er alsvolct uit:

clock ,--_", buffer 3

rec-elen

o:dimalisatie

buffer 2

acces "TaafCl rapj10rtage ged301te

Retype van moni 1.0 buffer 3 hoot b1'3 en hcuft de volConc1e

t.,Y1'O be ~~ ell ri,ivinr::

t;fi'e bf3 = !DcnitoE

va:r buf : array (.0 •• 99.) of rea,l

heacl,tail:intecer

sb,sk:real ;

val' entr;y lencth: integer

procedure entry send (k:real)

bee-in if lenl;th <1OC then

besin buf (.tail.) := k ; leneth := lencth +1

tail := (tail +1 )mod 10, ;

8k := 81'. +k

end send



:,Tocc;cLLcre e~-ltrlr l'eceivok (W1T k:re:tl)... v _'_'

bec;in if length) 0 J;hen

beGin k := bUf(.he~d.) ; lenGth := lenGth -1

head := (head +1)rnod 100

end

end recoivek

procedure entry r,ceiv,k,;ern(~_~~kcem:real)

beg'in J<cern :=

end ;

,procedurc entry brandstof (b:real);

end ;

procedure, entr'y brandstofverbruik (~ verbr:real)

beCSin yerbr ..- sb ;

GO := 0

begin tail := 0 ; head :~ 0 1enc;th . - 0

enc1

sb := (: sL := 0 ;

1wrrlen uige breid.

eEl nonit,)r burfer 3 yanui t do j'rc,co8:';-OYl 1'8 ,'clen en Gjitimalis:i,tie to

brenc met eon monitor aanroep voer lnlffer

Daze worden nu alsvc1Ct:

.E;0ccdure. entr~/ send (f,ti,tu,b:rea1);

becin f:= flo,:) :, ti := tin ; tn := tuit; b:= br

mon.orandstof(br)

proc8dv..I'(; ~ntrL bron,_' (p: real)

Oe(~ill k := p ; mon.sonc(p)

end ;

rncm is hier eon woni tOT van het tYI:o bf:',.
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bo c~~llrjjvi rl{~:

.1Y:.E.£ 1';lPi' = f 1', C8~!~ « accesrecbten»)

var lenc~te,n:intol~er ;

k,kcem,ksd,sb,d:real

bep:in

cycle clock

lenete := mon1.1eneth

mon1.receivekgem(kgem) ;

mon1. branl1stofverbruiL( sb)

ksd := a ;
repeat mon1.recoivek(k)

d : = i.:[r,em -k ;

leni:1.o : = ltmt'~te -1

until 10n,';1.o '" a
lC3d := sqrt(ksd)

mon2.rapporteer(sb,kgem,ksd)

end

end •-- ,

He t proce S8 rapport "ordt ~~n keel' in de 24 u'.'.r ui tcevoerd. De tjjdscbaal

is dus ab-reer veel r;rover dan bij procN,::; optimali;:;a tie. Riel' is eve-meens

geen s:r;:rake va~1 long-term schedulinc.

In het ~~ocess rapport wordt de lengte van de rU K-waarden over de laatste

2~f v.1.;.r bope.ald. Deze wordt verondersteld 1C!~ of kleinc:r t:zijn. Is de rU

(':roter d::m is d.at n():~: niet zo'n ramp w;~nt .dan carlt er slechts Hat

st:1ti,,~tisch matori,w,l v:rloren. nac dit niet cobeuren dan moet

he t. mlderc; georc-aniseerd ;;orden.

4. ,2.4. Alarmerin..·•

Als de alarm1.oestand optrecdt dan moeten er drie kranen gfJsloten 'JOrd~n,

d,H. z. h~,t proces ,Tardt Gudoofd. amdat deze handelincen snel en ondeelbaar

moeten Hordcn uitgevcerl1,zijn ze in monitor openenensluiten ondergebracht.

Deze monitor bevat t"ree IJrocedu:re entries, Haarvan ui tvoorin,; in het ene

r:ev~LI openen en in ho t andere geval slui ten van de k ra..\II..en tot C:evolg

he2:ft. :De procedure entry 'Ta:..:rin de acti s veor het openen van de kranon



zijn ondcr,;e brach t, bm via een actio v:m lie f'ro:_~;_!·o.mmenl'

roopen v,\('r het G c:Lrten V:Ul hot vcrhi Li.inc·~)proce~").

De In',~cC'dLU'l) entry voar het :::;1~1iten V:lll ,k kranen k~LYl ok door CCYl

ac tie van de programmeur '\-Iorden a;l.nGeroepcn, ,-ocr het cLovon van h()t j'roc()"").

j·;or.'t het proces C:edcofd t.t;.v. een alarmtoe~)tand dan ga.at or auk eOD

mcdedolir:~: naar de operator. ]lie mededeling houdt in t.c~.v. w~lke

ala.:'mtoef'tand het proces is ,;edoofd.

Het type van monitor openenensluiten

tYfebeschrUvinc:

~ 013 S == rr.oni tor

procedure entry openen

bGgin OIJenlr...ranen

end ;

hect oes on he'3ft de voleende

procedure entry sluiton

beGin clui Lkranen

end ;

begin end

Openkranen en :Jlui tkranen zSjn r/o procedures, 'da:,:rdoor de kranen S, LS en

BS ceollend resp. gesloten "lOrden.

4.2.5.Synchronisatie.

Het starten van de ui tvoerin,; van de ;;roceo:;::-en in,optirnalisatie en rap!.Jort

~'lOrd t centraal gereg'eld m. b. v. het preces.:: tj.jd. De cyclus vIa;:"rmee di t

process i";ord t ui tc;evoerd io; G""'elijk aan die van het snelste process, n1.

dat met een cyclustj,;d. van 1 sec.

Eet synahrcniseren lean ~;cbeuI'en met monitors van het type synchronisatie

(3.1.1.). Om de uitv6erinc van de rrocescl-en in,eptimalisatie en rapport

nie L. tel:l Len 1Lew, Lwintlen al~:~ hot i'roces ,,;tilligt, HorcH een ander type

moni tor gedefinieerd. Deze moni tor hecft de volgende typebe:]chrijving:

.tl.E.£ "lie = moni tor ;

var toe stand. :boolean ; me :liu,:ue ;

procedure entry startstop (status:boolean)

begin toestand := status

end ;

11rocedure entr,Y start ;

begin if toe stand then continue (me)



-59-

procedure entry stop ;

be i';in de] a;y ( me) end

beGin toestand := false end

De bo:-Iean variabele toestand wordt true als het proces wordt gestart

en false als he t proces "lord. t gedoofd. Het is dan veer de hand liggend

om het veranderen Vall de Haardo van toestand vanuit de monitor openen

ensluiten te laten plaatsvinden. Hiervoor moeten de procedure entries

van deze monitor worden uitcebreid met monitoraanroepen van het type wk.

Het betreft hier drie monitoraanroepen,om de uitvoeringen van de

process-en in,optimalisatie en rapport te starten resp. te stoppen. Het

monitor type oes lcr~ct dan de volgende beschrtving:

type oes = monitor (wk1,wk2,wk3:wk)

prl,cedure entry openen

begin wk1.start~top (true)

openkranen ;

\.;k2. starts top (true)

wk3.startstop (true)

end ;

procedure entry :::;lui ten

begin sluitltranen ;

wk1.startstop (false)

wk2.startstop (false)

llk3. startstop (false)

end.

begin end

He t type VQn IJrocess tijd. heet t en heeft de volgende typebeschrijving:

tErre t = proces:.; (\,k1,Hk2,"lflk3:wk)

val' sec, min, uur : inteL~'er

begin initialisaties

cycle clock ;

\'lk1. start

sec~ec +1 )mod 60 ;

if sec 0 then min := (min +1)mod 60 ;

if sec = 0 and min = 0 then uur := (uur +1)rnod 24



end

end ;

if min

if uur
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o or min = 20 or min

8 then \lk3. stClrt

40 then wk2.Rtart

Organisatieschema van het starten van de proces~-en in,optimalisatie

en rapIJort.

c1oc~""~'"

wekker 1

Ifekker 3 rapport

optimalisatie

acces graaf van het start proces

4.~).6.Interactie van de operator.

De operator krijgt de b88ChikkiYl\.; over de volgendc commando's om met het

c~;r~ teem to kunnen com;::unicercn:

START

,3TOf

T 75
TEI:Il)

het proces wordt gestart

het proces wordt godoofd

de £'evrenste temperatuur Hordt ingesteld op 7S o
C

behalve de temporaturen Ti,Tu en Tg wordt ook de waarde van de

flow op de console van de operator afgedrukt

behalve de waarde B van de brandstoftoevoer worden ook do

1,:e,",rden K en L op de console van de operator afG,'cdrul::t

CPT opdracht tot het ui tvoeren van een extr:;. ClJtim:;.lisatieactie

De commando's van de operator worden "vertaald" in het .f;rocess operator.

:0e ui tvoerin..; van di± process wordt ,,,,8start als de operator een toets

v:;.n (1c; schrijfmacl1ine indrukt.
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He L type va.n 1'roce5:; operator hect apr L en hee f L lil) vol(;ende

type besollrijvinc:

~ oprt = process « acoesrechten» ;

val's: array (.0 •. 4.) of char;

temp : integer ; 01 : 'a' •• ' g'

begin

oycle statusbitkeyboard

mon 1. string( s) ;

if s(.O.)='s'and s(.1.)='t'and s(.2.)='a'and

s(.3.)='r'and s(.4.)='t'~ 01 := 'a' ;

if s(.O.)='s'and s(.1.)='t'and s(.2.)='0'and

s ( • 3. ) =' p' then 01 : = 'b' ;

if s(.O.)='t'and s(.1.) in (.5 •• 8.) and

8(.2.) in '(.0 •• 9.) then~t""p:::do*sUl+s[t.];cl:=-·c'er\d)
if s(.O.):'t'and s(.1.)='e'and s(.2.)='m'and

s(.3.)='p'then 01 := 'd' ;

if s(.O.)='b'and s(.1.)='r'and s(.2.)='a'~

s(.3.)='n'and s(.4.)='d'then cl := Ie' ;

if s(.O.)=IO'~ s(.1.)='p'and s(.2.)='t'then 01 := If'

cl : = 'g' ;
case 01 of

a mon2.open

b mon2.s1uiten

c mon3.veranderen(temp)

d mon3. afdrukken

e mon4. ufdrukk.en

f mon5.start;

g mon1.onbekend

end

end

end ;

De monitor console regel t in samemverkin2,' met het process operator de

cor.L::unicatie tussen proces en opel' tor • In de monitor zijn een aantal

prooedure entries aanwezig,die zorgen veor het afdrukken van procesdata

01' een console en eon prooedure ontry,die de mededelingen van de oyerator

naar het process operator overhevelt.
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Het type van monitor console heet cs en heeft de volgende typebeschr~ving

type cs ; monitor;

var n : integer

...
karakter char

Erocedure entry string (~s:array(.O•• 4.) of char)

begin

n := 0

reEeat 3(.n.) := read (.karakter.)

write (karakter) ; n := n +1 ;

until karakter ::: , • I, or karakter I CR' or n) 4

emi ;

vrocedure entry alarm1

begin < print: flo"T te groot>

end ;

procedure entry alarm2 ;

begin <print: temp. bui ten bereik>

end ;

Erocedure entry rebelen (f, ti, tu, tg:real)

begin <print llaJ.rden van : r, ti, tu, tg >
~ ;

procedure \mtry uit (k, 1, baeal) ;

beGin <prin t waarden van: k, 1, b >
end ;

procedure entry rapporteer (brandstofverbruik,kgem,ksd:real) ;

begin <print de waarden van: brandstofverbruik, kgem, ksd >
~;

Erocedure entry onbekend

begin <print:? >
end ;

begin <ini tialisatie> end

Vaal' de interactie van 18 operator met het proces moe ten nog twee monitors

cedefinieer~ Kord2n. De ene monitor,administrateur1,wordt gebruikt veer

het adminii,tL'~~ren v,u rllg,de i'laarde hiervan ,,,ordt door process regelen

cein:Jrecteerd, en het administreren van de wa,rden van F, 'I'i en Tu door

process rec;elell om V')C.T eventuele ui tvoer naar de console beschi\baar

te zjjn. De and.::,re mcnitor,administrateur2,Hordt gebruikt om de waarden

van I'~' L en B vanui t rroces...: ui t in te administreren veal' eventuele
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,ti tvoer na,tr d'2 console.

De typos van deze monitord heton resp. adm1 en acim2 en hobben de

vol ,',;el1<ic' type be Dchl' :.Jvlne;:

tYlle adml := monitor (mon:cs) ;

val' tge1·T : integer ; veranclerd boolean

flow, tin, tuit :real ;

procedure entry veranderen (tc:integer)

begin tgew : tg ; veranderci := true;

~;

proceciure entry inspecte,r (val' tg:integer)

begin if veranderd then tg := tgew ;

veranderd := false

~ ;

procedure entry administreren (f, ti, tu:real)

begin flow 1= f ; tin := tl ; tuit := tu

end ;

procedure entry afdrukken ;

besin mon.regelen (flow, tin, tuit, tge0)

~ ;

begin veranderd ::= false end

adm2 := monitor (mon:cs) ;

~ p, lucht,brandstof:real

~rocedure entry administreren (k, 1, b:real)

begin p := k ; lucht := 1 ; brandstof := bend

pro cedure en try :.lfdruk:\en ;

begin mon.uit (p, lucht, brandstof) end

be,;in ~ ;

Ortc--:anisai.ieschGma van lie interactie van de operator met het proces:

"lVekken2

administrateur2

console
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4.2.7.Het pro~ramma en de acces gra~f.

In het vooga':J.nde zijn aIle proces~;-en eD moni tors be,:,chreven, die vCCJr

de procesbesturing nodi(~ zljn. Voor het weeri~even van het totale programma

Hordt bjj de typebeschrijvingen danook volstaan met het noemen van de

namen van de system typl"3.

Het totals programma ziet er nu alsvolgt uit:

~ cs = monitor

...
"Hk = monitor

...
bf1 = monitor

·..
bf3 monitor

bf2 = monitor (mon:bf3)

·..
OBS monitor ( VIk 1, wk2 , wk 3: wk )

·..
adm1 = monitor (mon: cs)

·..
adm2 monitor (mon:cs)

• ••
t = process (wk1,wk2,wk3:wk)

...
oprt = process (mon1:cs ; mon2:oes ; mon3:adm1

mon4:adm2 ; mon5:wk)

• ••
inv process (mon1:wk mon2:bf1)

·..
rc:l = process (moD 1: bf1 mon2:oes ; mon3: cs

mon4: bf2 mon5:adm1)

uitv = process (mon1:bf2 ; mon2:adm2)
*·..

opt process (mon1:wk ; mon2:bf2)
·..

rapp = process (mon1 :wk rnon2:bf3 mon3:cs)



optimalisatie:opt ; ra~port:rapp
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va""::: ccnsole:cs ; vTe::ken1,1:ekken2,'.,;c;d(e113:vrk ; buffer1:bf1

buffer3:bf3 ; buffer2:bf2 ; openenensluiten:oes ;

administrateur1:~dm1 ; administr~teur2:adm2 ; in:inv

re6elen:r~1 ; uit:uitv

tUdlt ; oper~tor:oprt ;

bei:;;in ini t console, wekken 1, wekken2, v/ekken3,

openenensluiten(wekken1,we~~en2,wekken3),

tijd( wekken 1, wekkon2, wekken3), administrateur 1 (console) ,

admini~:;tratcur2(console), bU.I'1'er1, bUffer],

bUfCer;J( buffer 3), in( \vek:,on J, bUffer1), rei ,'elen( bufL'or1,

openenenslui ten, console, bu i' fer2, adminis tratour 1),

optimalisa tie ("le1:ken2, bUffer2), rapport (l"ekken3, buffer 3,

console), uit(buffer2,administrateur2), operator(consola,

openenensluiten,administrateur1, administrateur2,wekken2)

end.

De acces ~~raaf van di t programma staat op de volgende bladzi.jde.



0\
"J\

dac2

ecbrijfmachine

buffer2

etatuebitkeyboard

buf'fer1

wekken1

clock

Acces graaf van het procesbesturingsprogramma

van het industriele verhittingsproces.

ado3
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B~ het opstellen van een procesbesturingsprobTamma in concurrent pascal

kan ervan worden ui tgegaan ela t met elk randapparaa teen l.TOCess is

gekoppeld. In het voorgaande progTamma zou echter het process in

ach ter~Iege kunnen blijven, want de I/O procedures voar F, Ti en Tu kunnen

~ok in het proceS3 regelen worden mndergebracht,dit zou zelfs efficienter

zijn. In andere proces;J-en zijn specifieke gedeel ten van de procesbesturing

ondercebracht,zoals:recelen,optimalisatie en rapport.

VOl'lr het Uhlis80len van data tUSGen de proc~-enworllt ,(~ebruik gemaakt

van moni tor,~, l"aarm"e zowel sterke als zwakkc ko [J l'elincen tus:;en de

process-en mogel~k zijn.

Een sterke koppeling tusGen de process-en wordt bereikt door het toepassen

van een als buffer geimplementeerde monitor met een len6te een.

Een zwakke koppeling Hordt bereikt door geon longterm scheduling toe te

paSden voor het overhevelen van data. Monitors die een sterke koppeling

tus3en de process-en be11erkstel igen, Horden ge bruikt voor het OpbouvTen van

ketens van system components,die een bepaalde taak in het procesbesturings

programma vervullen.

In het voogaande programma zi~n deze ketens:

de resellus; de volGord(~ van system components is:

tijd, wekken1, in, bufl'er1, regelen, buffer2, ui t.

de ol\timalisatie; (L~ volc;orde van ",ytem componen Ls is:

t~d, wekken2, optimalisatie.

de rap;;ortage; de vol(!;orde van system components is:

t~d, wekken3, rapport.

am te garanderen dat het procesbesturingssysteem altijd in dezelfde rust

toestand verkeert,mac er per process maar een monitor aanroep zijn,waarbij

eli t process door longterm schedulinG in zijn rusttoestand vlOrdt sti12;elegd.

In de acces graaf kan dit Horden aangegeven door blj die accesrechtpijl

een sterretje te plaatsen,vTaar het .E.~ss in rusttoestand door longterm

scheduling vlOrdt stilgelegd. Per process mag er niet llleer dan een

sterretje voorkomen~

~onitors die e2n zwakke korrelinG tussen de process-en bewerkstelli6en,

1-Jorden ,;ebruikL voor het Clllministreren en inspecteren van data.

liet is dan niet noodzakel~k dat alle data,die in deze monitors wordt

ceadministrserd, auk 1-lOrd t verHerkt.
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4.3.Tijdbeschomringen.

Het is de vraag of de toe1'rijzingsal c;,ori thUle, v<elke de over'c'angen tus";en

de t,'estanden "executable" en "rlmning" ini tieert, ook v·.- or prucesbesturi:n.;

voldoe L. Voor IJrocesbellturillC beGtaat een z. g. real-time verpl ich tine.

In C,-'l1 concurrent pasc3.1 p:rO(~Tamrna wil d:l t zei';con: kunnen ue proces,,;-en

binnen een bepaalde tUd uitg_voerJ worden.

In real-time procesbesturill[stalen wordt dit probleem opgelost door het

stellen van prioritei ten. In concurrent }Jascal bestaan ge',m priori tei ten

bt het toekennen van een processor aan een process. Alleen een process,

dat uit een queue wordt verlost,wordt met voorrang behandeld tot in

ieder geval de procedure entry is uitgewerkt.

Alle process-en wa~rvan de voortgang mogel~k is,kr~gen 0ffi de beurt,voor

een bepa.ilde periode, d beschikking over e:;n proces.;or, tenzij er een

interrupt plaatsvindt,waardoor de proces)or een ander process aandacht

mo,:;t schenken. Als een process nu snel moet vrorden ui t,";evoerd, is het

zaQk ervoor te zorcen da t het aantal process-en, waarv:,m voorti~·an.; mocelijk

is, klein is. Di t kan 81.:1 tisch en eventueel dynamisch Horden o}lgelost.

Het problecm kn.n ~lta tic;ch worden opc;e] ost aIr; van do l'l'ocoss-en bckend is

H:mncer ze ui tL;evoerd moe ten ,lOrden en welke tolera.nties hierop kunnen

Norckn toecestaan. Dan kan Horden vast,;e,_~teld welke process-en 01) welke

t:;jdstip1Jen ui tgevoerci moeten ',;orden,en ,·/el zodanig dat,als er process-en

met hoee prioriteit uitgevoerd moeten worden,er weinig andere process-en

z~n die oak uitgevoerd moe ten worden.

Het uitvoeren van process-en m.b.t. hun prioriteit zal alleen goed "Herken

volgens dit systeem,als er weinig process-en z~n waarvan de uitvoering

a-periodiek is. Deze oplosfJinG' is ook mogelijk omdat dellrogramrneur zelf

moot zorgen dat de proces ,-en op cen bepaalde ti~d ..;o,"ekt worden vanui 1,

het synchronisatie process.

Betel' is het al:o, het ~;ekken van de process-en clynamisch kan gebeuren.

Dit is rno[~'el;jk als do rrOl:~Tamr.}eUr over een procedure beschikt,die het

aa.n t:cl actieve .l?roces,3-en aan(;eeft. Di t levert dan een parameter op die

op[;enomen kan ,·rorden in d.e ui tvoeringsvoorivaarde van een ITocess. In dat

geval hangt het ~',ekken yam een proces,3 a1' van het aantal actieve process-en.

Omdat uitvoering tocil binnen een bepaalde t~d moet hebhen plaatsgevonden

kan deze ui tvoeringsvoorwaarde met het verstrijken van de tijd verzacht

worden of zelfs helemaal verdwijnen. Hierdoor krijgt het proces:; een

variabele prioriteit.
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Deze methode is m0L':el:.lk ollidat d,; nro,_;raIlll!lCU1' hot Hekkon van do\roce:J:~-Qn

zelf TTlOet reGelen. Of de methode succo~; heefi. is o.a. afhanl;eli); van de

GTOO ::te van de variaties,die het aantai <:Lctieve proce,,;s-tm t(; zion :o;ocft.

:E;en and.er IJrobleem is de duur van de ui tvoerin u Vem het ,Frocess. Di t

kan echter opgelost worden door het process recclmatig de uitvoerings

vcor~aarde te laten testen. Het voldoen van deze methodes zal in de

prakt~k moe ten blJken.

Het we:cken van proces:.;-en vanui t het synchronisatie p~,)cess.

Vanni t het synchre,njsatie roce:~:; Horden IJlonj tors a::.nCToepon,clie

process-en 01) bep[ulde tijdstip'pen maeten wekken. Door de velernoni tor

aanroepen zal de uitvoering van het synchronic\atie pr('~ zeer

onrec:elmo,tig pLlatsvinden. Door het aanroepen van een monitor vanui t het

synchronisatie proces; worden namelUk proces-en gewekt,dio onrniddellUk

de beschikking over ec'n rrocessor krj(;·en.

Ui teen "vTorst case "analyse kan dan de maximum periodc .varden vastgesteld

dat een proces.; de beschikldl1C over een proce'3sor maL,:,' hobben.

Vaor een proces;or kan di t alsvolgt iwrden berekend:

Bepaal het maximum aantal process-en dat ir: een cyclus van het

synchronisatie prOCefJ:c; gewekt wordt. Ir;a,c,~:_ een schatting van het maximum

aantal process-en dat tegelijkertijd actiaf is. De periode dat elk actief

process de beschikkinc over de proceS.30r kan krjjgen, is dan de cyclustijd

va."} hot synchronisatie IlToceGs gedeold door hot product van het a:~~,ntal

moni tor a ~l1roepen en het aantal actievo proces:.;-cn.

De bedoelinG hiervan is to voorkomen da L de cyclustijd van het synchronir

satie ;;:rocess g-roter Horclt dan de Ileriode vTaarmee deze cyclus eigenlijk

moet worden uitgevoerd. Als dit tach gebeurt dan is het implementatie

afhankelUk hoe de situatie zich verdeI' ontwikkelt.

Er zijn twee mogelijk11eden:

a. er wordt een cyclus overgeslagen

b. de aanvang van de volgende cyclus begird; later

l::ogeLjkheid b kan worden verkregen door s'ebruik to maken van een

seinl)aal. De real-time clock voert met ecn bepaalde periocle een V-operatio

uit op een semafoor,terwUl ~8 uitvoerin~ van het synchronisatie process

becint met het uitvoor~n van ecn F-operatie.(clock).

Do 2·einrac:,1 k:l'ij,:';t initioL'l cen i,aarde nul. Als d, c;ycluGtijd van het

synchronisatie process voortdurend langor is dan de period:) vla;:~rmee de
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V-operatie Hordt ui tgevoerd dan zal de '"aarde van de 2,einrmal tcenemen.

Bij e8n be.'..1a_'lde 'Haarde van de ssrnafocr kan de 0I-iera tmr ge"ra'crschm;d

,-Torden of de operator kan zelf de waarde van de 8Ginpaal insfiecteren.

Di tzelfde geld took voer andere l)r.2~-en dan het syncr::cronisatie proce~"3.

Als een cyclustijd van ecn froces ~ te lan,; j s dan hee ft het continue ( •.• )

statemen:t !;een effect op dit l)roce~~s. Door een seinJla~:.l als moni tor te

imvlemen teren kan he t l'roblecm Ilorcl,;n oPC;c lost.

He t type van deze mon} tor heet penv en hee f't de volgende type beschrijvinL's

~ per.v = monitor;

var me : queue

sem : integer

procedure entry p

begin if sem ~ 0 then delay(me)

end. .-- ,
procedure entry v ;

begin sem :~ sem +1

continue(me)

end ;

beGin sem := 0 end

s', m : "" sem -1

Bovensta"nde moni tor zou men een verbeterde versie kunnen noemen van een

monitor van het type synchronisatie uit(3.1.1.). Het synchroniserende

process voert de procedure entry V ui t, terHijl het gesynchroni.-

seerde process de procedure entry p uitvoert.

In d.e procedure entry v kan de volgendestatement ~fOrden opgenomen:

if sem = ••• then <moni toraanroep > ;
Als de variabele sem een bepaalde waarde heeft gekregen,dan resulteert

dat in een monitor a .nroep. Dit kan een boodschap voor de oIlorator zijn,

wa.,rbij bekend wordt ~:;emaakt ',rat er aan de hand is.

~J. GeheuL,'enruimte.

voor procesbesturin(': problemen OI)leveren. Niet alle system components

van het procesbes Lurincspt'qp:'ammazulJ en j n het voorgrondsgeheuCen

kunnen ~fOrden ondergebracht. Over hoe di t georganiseerd moet "\'[orden, kan

nu nog geen uitspraak worden gedaan.
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Di1. il.3 afh:mkeli-ik V;\.lI do m:11Jil)T' \':t:'I'O!' h(~l; t",'{~imp·i()IlIoil(,ocrd k:tn I'mrdcn.

Indion mogelijk zull en l'roccLi8-en di\3i n U\3 [,0,),3 Land '~Jti 1,;'0 J ()(,,1 '

verkeren in he L ach terc;rondsgeheu{;cn \':orden ceplaa1.81..

d.d. juni 1976
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Conclusie.

Theoretisch gezien is procesbesturing in concurrent pascal wel mogelijk,

maar de pro[:;TamDJeur mOl~t alJ es zel f orcaniseren. Di t wordt veroorzaakt

door he L rei t dateen pr0i::i1'.'ammeur geon operating system tot zijn

beschij,kint~ heeft,dat bepaalde taken vaor hem overneomt. Di t heeft

vooral be trekking op tasking en interactie van de operator met het l-'roces.

In real-time procesbesturin~stalenwordt tasking door het operating

system geregeld,in concurrent pascal da:::r.rentegen moet de programmeur

zelf voor tasking zor~en door hiervoor een apart process en monitors

te programmeren. De interactie van de operator met het proces verct

extra geheugenruimte en processortijd. Bij elk process dat data bevat,

die eventueel uigevoerd moet worden van of naar de operator,zal een

moni tor \'lOrden gedeclareerd, vraarin deze data ,.lOrdt geadministreerd.

v:at het schrijven van procesbesturingsprogramma's in concurrent pascal

betreft,zal van elk proces dat bestuurd moet worden,apart moeten worden

bokl~kell hoe di t het beste kan gebeuren.

Hat dat betreft zijn allt)en maar zeer alL;emene richtlijnen mogeljjk.
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TASKING FACILITIES

INTRODUCTION

rhe purpose of this section is to propose a set of functional re
qJlrements for the tasking facilities of the LTPL. First a
number of terms are defined (in the Appendix). These terms are
J3Ld to Jescribe a very general model of tasking. The next section
proposes a set of functional requirements for the T3PL in terms
Df this general model. This proposal combines the valuable features
Df all the previous proposals on the subject into one unified
f'lcility. The last section very briefly discusses tLe relation of
these proposal~ to existing or proposed languages.

~ODEL

rhis section i8 an attempt to define a model for the operation of
a task and the interaction between tasks. This model is intended
to be rich enough to include all the functions available in many
existing and proposed systems, although most systems do flOt contain
all the functions available in the model. Later in this paper an
attempt will be made to reduce the model to a more compact form
that satisfies the functional requirements for a procedural langua~e

for industrial computer applications.

~ task can be in one of a number of states. In some states addition~

Bl information is required, such as the segment which the task is
executing. The state of the task and the additional information
required for particular states is contained in a portion of storage
~alled the state vector of the task. This state vector is known
to the system and is used by the system to control the execution of
the task.

Pigure 1 illustrates the possible states and some of the transitions
that could take place between them. In principle, a transition is
possible from any state to any other atate, but some of these trans
itions are of little practical value. The meanings of the various
states are as follow!:

~. Nonexistent

The task is not known to the system in any way; i.e., no
storage has been allocated to contain the state vector for
the task. (Since the task does not exist, this is not
really a "state", but considering it as such clarifies the
discussion).
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Dormant

The task is known to the system; i.e., storage for its
state vector has been allocated. However, no spgment
or data area is associated with the task in this state.

Idle

The task exists and has a segment alld a d;lta arCA associ.
ated with it. However, execution of the task i~ neither
taking place or scheduled to take place.

'. Runable

The task is ready to execute and has all requested re-,
sources allocated to it except for a physical processor
to execute its code.

, .

, .

Suspended

The task is waiting for some event to occur, such as for a
resource to become available or for some other task to give
it a signal to continue.

Scheduled

Execution of the segment assobiated with the task is sched
uled to occur at some future time or on the occurrence of
some event. When the time is reached or the event occurs,
the task i8 automatically transferred to the runable state.
The main difference between scheduled and suspended is that
the scheduled state exists before executi.on of the segment
has started, whereas the suspended state occurs in the midst
of execution of the segment.

I. Running

A physical processor is actually executing the segment
associated with the task .

• task exists if it is in any state except state~. A task is said
o be active if'it is in any of the states 2 through 6, i.e., if it
las a segment and a data area assigned to it. A task is executi~

f it is in states 3, 4 or 6. Thus, a process can be described as
11 the actions that a task performs during the time period between

! particular entrance to the executing state and the next exit from
he executin& state.
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The transition from one state to another can be caused by an action
of the task itself or by an action of another task or by some Bction
of the system. In order to clarify the meaning of the state
diagram, it will be helpful to explain the actions required to
cause some of the more important transitions.

A task comes into existence when a state vector for it is allo
cated and this state vector is made known to the system; it ceases
to exist when the state vector is de-allocated or when the system
ceases to be aware of the state vector. A task becomes active
when a segment and a data area are assigned to it, and inactive
when the segment and data area are released. A task moves from
the idle state to the scheduled state when the system is informed
that the task should be executed at a particular time or on the
occurrence of some event. The task starts executing when a sched
uling condition is met or when another task requests its execution.

The reason for having both the idle and the dormant states is to
allow for u distinction between the creation of a tasking and assign
ing a code segment to it. In some languages both of these functions
are performed-by the declaration of a task, i.e. the declaration
puts the task into the idle state. In other languages the. segment
may not be specified until the task is put into either the runable
or the scheduled state, and therefore the declaration puts the task
in the dormant state.

A task starts executing by entering the runable state. Transitions
between states 3 and 6 are caused automatically by the system and
are not under the direct control of any task. At any instant in
time, any number of tasks can be runable, but the number of running
tasks is limited to no more than the number of physical processors
avaiwble to the system. The mechanism by which the system decides
which task should be run by a given l physical processor at a partic
ular time involves a numerical value which i~ part of the state
vector and is called the priority of the task. When a physical
processor becomes available, the system allocates it to the highest
priority runable task. If several runable tasks have the same
priority, the system makes an arbitrary choice. Some systems may
only have one priority level, but this is genera~ly not useful in
an industrial computer application.

If a task wisher, to change its own state vector, it does so by
making a request to the system. While this request is being pro
cessed, the task is still considered to be in the running state.
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lerefore t the only transition which a task can cause on itsplf
~e the transitions from state 6 to one of the othel" stat.es. All
:her transitions can be caused only by the actions of other tasks
= of the system. In principle, a task can request a transi tiol1
f itself from state 6 to any other state, and can request any
)ssible transition for another task. In a practical system, how
ler, only some of these possibilities will be allowed.

le of the more important states in the model is the suspended
ta te, s ta te 4. loJhere a ta sk is sus pended, it is no t performing
ly actions but is waiting for something to happen outside itself.
len the awaited thing happens, the task becomes runahle again.
lile a task is suspended, it can be waiting for one of the follow
19 things:

A time interval to elapse.
Another task which requested its suspension to allow it
to continue.
An event to occur.
A semaphore which it is trying to secure to be released
by another task.
A resource controlled by the system to become available.

Dme systems may allow a task to be waiting for more than one thing
t the same time. If this is allowed, there must be a set of rules
o determine what combination is required to make the task runable.

Ithough this paper is not intended to deal with interrupts, a
rief discussion of the relationship qf interrupts to this model
s appropriate. There is no mechanism for an interrupt to affect
he state of a task directly. However t recall that a task can
nter the runable state from either the scheduled state or the
uspended ptate on the occurrence of an event. It is possible for
system to provide a facility for establishing a connection be

~een an interrupt and an event. Once this connection is establish
d, the system will automatically cause the event to occur when
he interrupt is received. A facility for establishing and control
ing such connections should be provided by an industrial computer
ystem.

o summar-ize, tben, a task is defined by a state vector which con
ists of the following components (some of which may be empty at
arious times):
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l. A state number.
~. The name of a segment.
i. The name of a data area.
•. A priority number.
). A list of scheduling conditions.
). A list of things for which it is waiting.

~hree things can change the value of the state vector: the task
Ltself, another task, or the system.

~UNCTIONAL REQUIREMENTS

)nce the model of a task has be~n defined, it is possible to pro
:eed to consideration of a language that will provide those parts
)f the general model which are required for industrial computer
lpplications. This must be done in two stages: first, select
:hose. parts of the model t.hat are required by the application,
.. e., define the functional requirements; second, define language
:eatures that. will satisfy these requirements. This paper will
lnly attempt the first of these two steps. This section will
lropose a subset of the general tasking model as the functional
·equiremcnts for a procedural language. These functional require
lents llIust be considered by the LTPL Conmlittee, and only when
Igreement on them is reached, we can proceed to defining the
.anguagc features.

'he specific functional requirements proposed here have been. dis
:illed from all the previous work done by the participants in
~PLC from throughout the world.

n terms of the tasking model presented above, all that is needed
o specify the functional requirements for a particular application
s to specify which state transitions are allowed and what infonna
ion must he supplied when one of the transitions is requested.
he transitions which can be caused by a task for itself, for
nother tClsk, and by the system must be separately specified.

he folloWing paragraphs define the functions required in each of
he three areas. Each function is given a name written in lower
ase and unclerlincd. These names serve only as labels for function
1 cap(Jhilities are are not intended to have any relation to possible
inguistic representations .

. task is made known to the system with a declaration, which assigns
name to the task and causes a state vector for it to be static

llyallocated. This does not actually cause the task to exist;
he task is brought into existence when the system performs the
reate function. This occurs when the block containing the declara-
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lon is activated; Le., when the static declaration is invoked.
Ie create functi.on puts the task in the dormant stale. The system
In return the task to the nonexistent Rtate when it performs the
.:l(~~ function. This occurs when the stoRtic declaration ceC1ses
) exist; i.e., when the block containing the declaratjon is de
:tivat3d. This task can be made available to other blocks by
lking its name avail~ble through the normal language rules for
:ope of names or by passing it as an argument to a procedure.

lce a task exists it can be .1ctiv<lted by another. task wi t h eithel~

le execute or the schedule function. In either caso, a segment
ime must be suppli~ The data area is supplied autonl<1ticnlly
If the system thrcugh activation of the outennost block of the
~gment. In the case of the execute request, the task enters the
Jnable state. The schedule request puts the task in the scheduled
~ate and requires that scheduU ng conditions be suppli Pel. These
)nditions can consist of an initial time, a repetition interval,
ld/or an event. When the scheduling conditions are met, the
ystem makes the task l~unable wi.th the ready. act i on. Either the
<ecute or the schedule request may optionally specify an event
lich is to occur when the task stops executing.

1e task can suspend another with either a ~e~ or a su~~pcnd_

['quest. The dela.Y function must specify a time period. The ob
ect task will be suspended for that period, after which it auto
:ltic.!llly becomes runable again. The suspend request \o1il1 leave
1e object task suspended until some task makes it runable again
ith a continue request.

task can stop the execution of another task with the terminate
~nction. If the object task still has scheduling conditions in
ts state vector, it will enter the scheduled state; otherwise
t will become dormant. The exit function will produce the same
esults except it applies to the task that executes it iU:elf.
he system can also stop the execution of a task with the same re
ults by performing the abort action.

task can make another task dormant regardless of any scheduling
onditions by using the kill function. This clears out nny sched
ling conditions which may have existed. The Systplll enn do this
ith the exterminate action. A task can force itself to become
ormant with th~ killme request.

nce a task is runable, the system can put it in the running state
ith the ~ action. The pre-ernpt action by the system relunlS tbp
ask to the runable state.
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\. task can suspend itself with either the delayme or the wait
function, wtdch must specify either a time interval or an event,
respectively. A task can also be suspended if it executes the
secure fun<.:tion on a semaphore that has already been secured. In
this case, it will become runable again when another task execut~s

~ release on the same semaphore.

If a task requires the use of a resource which is controlled auto
nati.cally by the system and that resource is unavailable, the
system will suspend the task with the inhibit action. The system
:an make a suspended task runable with the unsuspend function,
~hich will happen if the task was waiting for a time interval, an
event, or a system resource and the awaited condition becomes true.
If the task is waiting for an event, another task can make it run
~ble with the signal function specifying that event.

rhere are also several functions that do not directly change the
state of a task, but do affect the other information in the state
.rector. A scheduleme request will put a scheduling condition into
the state vector. The priority of another task can be set with
priority, and of the requesting task with mypriority. Similarly,
the entire state vector of a task can be examined with either status
(for anolhc~r task) or mystatus (for the same task).

rable 1 Sllliunarizes all the functional capabilities required for
tasking. This table numbers each function, shows the effect on the
state vector, and specifies the inforn~tion that must be supplied
for each. For all the functions that require a task as an argument,
:In error occurs if that. task is not in the state specified on the
left~hdnd side in the state change column. Figure 2 shows all the
functions on the state diagram, with each transition labeled with
the appropriate function numbers from Table 1.

\lthough the list of functional capabilities looks very complicated
:it first, it is much simpler than the complete model. Note that
state 2 is not used at all, and only about half the possible trans
itions are used. Also, analogous operations are defined as separate
functions depending on whether they operate on the current task or
:!nother t~lsk. However, these pairs of functions could each be
implemented with a single language featur.e. For instance, a single
DElAY statement could be used without a task name for delayme and
;.li.th a task Tlame for delay. Similarly, if the system were implement
ed ill the samc language, some of the system functions could be
implemented with the same language features as some of the non-system
functions. Furthermore, although a lot of functions have been de
fined, each one represents a fairly simple operation on the state
vector; therefore they should not be very difficult to implement.
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;ince the idle state in Figure 2 has no transitions entering it
)r leaving it, it appears to be unnecessary. However, it is U~

Eul to retain this state in the model so that the model is still
powerful enough to show the features of all the proposed languages
~nd so that it will be still possible to consider p~oposals to
~dd functional requirements that require the use of the idle state.
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