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Samenvatting

Weelie, Th. A. van; Beveiliging van robotsystemen en hun omgeving a.h.v. de object
georiënteerde systeemontwikkelmethode van Rumbaugh et al.

Afstudeerverslag, vakgroep Meten en Regelen, Faculteit Elektrotechniek,

Technische Universiteit Eindhoven, juni 1992.

Dit verslag beschrijft het afstudeerwerk dat gestart is met de opdracht een algemeen concept

voor het beveiligen van robots en hun omgeving te schrijven.
Al snel bleek dat voor het maken van een algemeen concept voor het beveiligen van robots

en hun omgeving, het ter beschikking hebben van een hiërarchisch model noodzakelijk is. Een

literatuuronderzoek naar methoden ter modellering van hiërarchische systemen heeft geresul
teerd in de keuze voor de object-georiënteerde systeemontwikkelmethode van Rumbaugh et al.

genaamd de Object Modeling Technique (OMT).
Twee veiligheidsmaatregelen zijn op grond van een uitgebreid onderzoek naar veiligheids

maatregelen ter beveiliging van robotsystemen en hun omgeving geselecteerd om als eerste te
worden geïmplementeerd.

Aan de hand van de OMT is het ASEA IRb-6 robotsysteem van de vakgroep ER gemodel
leerd en een start met de implementatie van de geselecteerde veiligheidsmaatregelen is

gemaakt. Het aan de hand van de OMT geconstrueerde object-model is goed naar derden
presenteerbaar. De OMT is geschikt bevonden voor de beveiliging en ontwikkeling van

industriële robotsystemen.

Weelie, Th. A. van; Safeguarding of robot systems and their environment with the help of the
object-oriented development method of Rumbaugh et al.

M. Sc. Thesis, Measurement and Control Group ER, Department of Electrical Engineering,

Eindhoven University of Technology, The Netherlands, June 1992 (Dutch).

This thesis describes the work of the flnal project that started with the instruction to write a
general concept for safeguarding robot systems and their environment.

Quite soon it appeared that for developing a general concept for safeguarding robot systems
and their environment, one needs the availability of a hierarchical model. A literary study for

methods to model hierarchical systems resulted in the choice for the object-oriented
development method of Rumbaugh et al. called the Object Modeling Technique (OMT).

Two safety measures which will be implemented flrst have been selected based on a
extensive literary study for safety measures to safeguard robot systems and their environment.

The ASEA IRb-6 robot system of the Measurement and Control Group has been modeled
with the help ofthe OMT and thereafter the implementation ofthe selected safety measures has

started. The object-model constructed in accordance with the OMT is very weil presentabie to

thirds. Finaily the OMT has approved 10 fit for safegum'ding and developing industrial robot
systems.
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1 Inleiding.

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen als zowel tussen een aantal faculteiten
onderzoek verricht op het gebied van de industrit:le robots. Onderzoek vindt vanzelfsprekend

veelal plaats in samenwerking met geïnteresseerden in het bedrijfsleven.
De meest betrokkenen zijn de vakgroep 'Meten en Regelen' (ER) van de faculteit
Elektrotechniek, de sectie 'Technische Toepassingen' van de vakgroep Informatica van de
faculteit Wiskunde&Informatica en de vakgroep 'Produktietechnologie en -automatisering'

(WPA) van de faculteit Werktuigbouwkunde.

Onderzoek op het gebied van industrit:le robots vergt een multi-disciplinaire aanpak. Iedere
betrokkene heeft een eigen invalshoek op het gebied van industriële robots in het verlengde van
zijn vakbied. De vakgroep 'Meten en Regelen' heeft zich op het onderzoeksgebied industriële

robots het volgende ten doel gesteld:

1. De ontwikkeling van geavanceerde detektie-, herkennnings- en meetsystemen ten dienste

van de produktie-automatisering.
2. De ontwikkeling van hiërarchische computersystemen voor de produktie

automatisering.
3. Het verbeteren, met regeltechnische middelen, van de prestaties van robots en vergelijkbare

manipulatoren.
4. De ontwikkeling van systemen voor automatisch booglassen.

Het afstudeerrapport van [Goossens-199l] in het kader van 'De ontwikkeling van hiërarchische

computersystemen voor de produktie-automatisering' betreft de ontwikkeling van een
hit:rarchisch robotbesturingssysteem. Paragraaf 6.2 blz. 44 van dit afstudeerrapport bevat een

aantal aanbevelingen. De aanbevelingen aangaande robotveiligheid (§6.2.2. blz. 46) hebben

oorspronkelijk geleid tot de volgende afstudeeropdracht:

Maak een algemeen concept voor het "beveiligen van robots". De beveiliging zal ervoor moeten

zorgen dat schade aan mensen en middelen (daaronder ook de robot begrepen) voorkomen

wordt.

De beveiliging zal hiërarchisch moeten zijn opgebouwd en naarmate het nivo lager is,

robuuster moeten worden ingericht (van software beveiligingen via hardware/firmware naar

elektronische/elektrische en tenslotte mechanische beveiliging).

De beveiliging zal als systeemcomponent voor zover mogelijk onafhankelijk moeten zijn van de

commando-lijn in het besturingssysteem.

Het 'collision avoiding' besturen behoort nadrukkelijk niet tot beveiliging maar tot de

baanberekening.
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Een concept voor het beveiligen van robots bestaat uit een samenhangend geheel van
veiligheidsmaatregelen. Bij het opstellen van een concept voor het beveiligen van robots zullen

veiligheidsmaatregelen die in het algemeen toegepast kunnen worden en die tevens
nadrukkelijk de veiligheid bij het gebruik van de ASEA IRb-6 binnen de vakgroep ER doen

toenemen, extra aandacht krijgen.

[Goossens-199I] beschrijft de ontwikkeling van een hi~rarchischrobotbesturingssysteem voor
een binnen de vakgroep opgestelde ASEA IRb-6 robot. Het ligt nu voor de hand om te

inventariseren welke veiligheidsmaatregelen meegenomen zijn bij deze ontwikkeling. Goossens
heeft bij de ontwikkeling van het genoemde robotbesturingssysteem met name gebruik gemaakt

van de systeemontwikkelmethode YSM (Yourdon Structured Method). Daarnaast heeft hij in
aanvulling op YSM de projectbeheersingsmethode SQS gebruikt In het projectdocument

behorende bij fase 3 getiteld "SPECIFICATIES" ([Goossens-1991] Appendix A) komen
veiligheidsaspecten fragmentarisch aan de orde. In dit projectdocument zijn geen

literatuurverwijzingen opgenomen. In de literatuurlijst (blz. 48-49 [Goossens-1991]) wordt
gerefereerd naar een aantal afstudeerverslagen waar hij tijdens de specificatiefase hoogst

waarschijnlijk gebruik van heeft gemaakt.

Het afstudeerverslag [Rudolf-1989] bevat een geheel hoofdstuk (H7) gewijd aan de beveiliging
van de ASEA IRb-6. Dit hoofdstuk bestaat uit een mengeling van reeds geïmplementeerde

veiligheidsmaatregelen als zowel enigzins uitgewerkte voorstellen voor nog te implementeren
veiligheidsmaatregelen. Naar dit afstudeerverslag wordt ook door [Goossens-1991] gerefereerd.

Op grond hiervan mag aangenomen worden dat dit verslag tijdens de specificatiefase door
Goossens gehanteerd is bij het uitwerken van veiligheidsaspecten.

Goossens heeft zoals reeds eerder gezegd een hiërarchisch besturingssysteem voor de ASEA

IRb-6 ontwikkeld. Zoals te verwachten is, en dit wordt bevestigd bij het lezen van H7 van

[Rudolf-1989], heeft een enkele veiligheidsmaatregel in veel gevallen al reeds betrekking op

meerdere niveau's van het hiërarchisch besturingssysteem. Een concept voor het beveiligen van
robots bestaande uit een samenhangend geheel van meerdere veiligheidsmaatregelen zal dan

zeer zeker alle niveau's van het hiërarchisch besturingssysteem bestrijken.

Gesteld kan worden dat een goed- vanwege de complexiteit van een robotsysteem!

noodzakelijk- hi~rarchischmodel van robotsystemen in het algemeen onontbeerlijk is bij het

opstellen en uitwerken van een algemeen concept voor het beveiligen van robots.

De vraag in hoeverre en op welke wijze Goosens bij de ontwikkeling van het hi~rarchisch
besturingssysteem voor de ASEA IRb-6 aan modelvorming heeft gewerkt, is het uitgangspunt
voor het volgende hoofdstuk.

I Voor een uitgebreide beschrijving van termen wordt verwezen naar [ISOm 8373-1988] en naar
bijlage E bevattende een bibliotheek met beschrijvingen van modelentiteiten.
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2 Methoden ter modellering van hiërarchische (robot)
systemen.

2.1 Beschouwing van het bestaande model van hiërarchische
besturingssysteem van de ASEA IRb-6 robot.

De ontwikkeling van het hit!rarchische robotbesturingssysteem voor de ASEA IRb-6 door
Goossens heeft plaats gevonden aan de hand van de systeemontwikkelmethode YSM. YSM
behoort volgens [Rumbaugh-199l] blz. 266 tot de grote groep van systeemontwikkelmethoden
welke gebaseerd zijn op data flow diagrammen. In §3.4 blz. 19 van [Goossens-1991] wordt dit

eveneens naar voren gebracht.

De analysefase als onderdeel van het totale traject van systeemontwikkeling vindt in fase 3
(specificeren) van de door Goossens gehanteerde projectbeheersingsmethode SQS plaats. Het

projectdocument behorende bij deze analysefase is te vinden in Appendix C van [Goossens
1991].

De gehele analyse is volgens verwachting geheel opgehangen aan data flow diagrammen.
Figuur 2 van Appendix C bevat het data flow diagram van het 'RBS in grove lijn'. Figuur 2 uit
Appendix C is opgenomen in figuur 2.1.
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Figuur 2.1: "RBS in grove lijn", Fig. 2 Appendix C blz. 6 [Goossens~1991].

Eerst een korte opmerking over de invulling van figuur 2.1 alvorens in te gaan op de
(on)bruikbaarheid van een dergelijk model in het geval van robotsystemen.

Invulling van figuur 2.1.

De deelprocessen welke door het centrale proces genaamd RBS worden gecontroleerd, behoren
niet op eenzelfde detailleringsniveau thuis. Het deelproces 'link. initialisatie' hoort b.v. onder in
een model van een hiërarchische besturingssysteem thuis terwijl het deelproces 'teach in' als een

van de toepassingsmogelijkheden van het robotsysteem boven in een model van een

hiërarchische besturingssysteem thuis hoort.
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Bruikbaarheid van een model zoals in figuur 2.1 in het geval van robotsystemen.

1. Het robotbesturingssysteem wordt beschouwd als één groot proces welke een aantal
deelprocessen controleert. Een uitgebreid robotsysteem kan evenwel beschouwd worden als
een verzameling gedistribueerde processen. Een verzameling gedistribueerde processen
heeft een decentraal karakter in tegenstelling tot het centrale karakter van figuur 2,.1 t.g.v.
het centraal plaatsen van het RBS-proces. Deze zienswijze wordt ondersteund in [Zhang
1990] en [Mulder-1991]. Beide artikelen komen nog aan de orde bij een nog te behandelen
literatuuronderzoek in §2.2.

2. Het RBS zoals gemodelleerd in figuur 2.1 is moeilijk onderhoudbaar daar de processen niet
overeenkomen met voorwerpen (objectenl welke deel uitmaken van een robotsysteem.
Stel de hanteerinrichting als onderdeel van het robotsysteem wordt vervangen. Waar en
welke aanpassingen zullen in figuur 2.1 plaats moeten vinden? De processen 'teach in', link
initialisatie' en 'testen' moeten aangepast worden? Stel 'teach in' moet aangepast worden.
Welke deelprocessen moeten hiervan aangepast worden en welke niet?

De hanteerinrichting kan als een object beschouwd worden. Aan de leverancier kan verteld
worden wat de functionaliteit van de hanteerinrichting op het hoogste niveau zou moeten
zijn. Bijvoorbeeld een regelsysteem welke op wijze X geïnitialiseerd kan worden, op wijze
Y en Z getest kan worden, met bepaalde setpoints aangestuurd kan worden, etc.
De aan de hanteerinrichting afhankelijke zaken worden op deze wijze binnen het object
hanteerinrichting uitgewerkt Lp.v. een mogelijke verspreiding van deze afhankelijkheden
over meerdere processen zoals in figuur 2.1.

Beide bovenstaande opmerkingen zijn ontleend aan het resultaat van het literatuuronderzoek
naar modelleringsmethoden voor het modelleren van hiërarchische (robot)systemen, te vinden
in §2.2. De resultaten van dit literatuuronderzoek kunnen onmogelijk de aanleiding tot dit
onderzoek zijn geweest.
Wat is nu wel de aanleiding geweest tot een literatuuronderzoek naar methoden voor het
modelleren van hiërarchische (robot)systemen en waarom reeds op de resultaten daarvan
vooruit gelopen?

De volgende punten zijn de aanleiding geweest tot een literatuuronderzoek naar methoden voor
het modelleren van hiërarchische (robot)systemen:

2 Hier wordt ingegaan op een problematiek die in § 2.2 nog uitvoeriger aan de orde zal komen.
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1. Goossens' keuze van de systcemontwikkelmethode YSM voor de ontwikkeling van een
besturingssysteem voor de ASEA IRb-6 robot, berust op het afstudeerwerk van J. Venneir.
Zie [Goossens-1991] blz. 6 alinea 4. Volgens Goossens'literatuurlijst sloot deze zijn
afstuderen in oktober 1990 af. De ontwikkelingen in de techniek gaan snel en daarom is er

reden genoeg om na te gaan of betere methoden beschikbaar gekomen zijn. Het vennoeden
bestond dat dit inderdaad het geval was zoals bij punt 2. zal blijken.

2. Goossens doet in zijn verslag tot tweemaal toe de aanbeveling om te bestuderen in hoeverre

een object-georiënteerde wijze van systeemontwikkeling geschikt is voor een verdere
ontwikkeling van het door hem ontwikkelde robotbesturingssyteem. Zie [Goossens-199l]

§3.8 blz. 29-30 en §6.2.l blz. 44-45.

Waarom vooruit gelopen op het literatuuronderzoek van §2.2? Bij de·eerste bestudering van
figuur 2 (Appendix C [Goossens-1991]) kwamen vennoedens omtrent de bruikbaarheid van de

wijze van modelleren naar voren zoals verwoord in deze paragraaf. Het literatuuronderzoek
bevestigde deze vennoedens waarvan nu alvast melding gemaakt.

Na bovenstaand betoog reden genoeg om over te gaan tot een literatuuronderzoek naar
methoden voor het modelleren van hiërarchische (robot)systemen.

2.2 Literatuuronderzoek naar methoden ter modellering van
hiërarchische (robot)systemen.

Als eerste zal in deze paragraaf de wijze waarop het literatuuronderzoek is uitgevoerd worden
weergegeven samen met de bijbehorende resultaten. Hierna zullen de gevonden methoden voor
het modelleren van hiërarchische (robot)systemen nader beschouwd worden.

Door de vakgroep Meten en Regelen wordt het college robotbesturing verzorgd. Het dictaat
behorende bij dit college ([Kylstra-1990]) bevat een artikel (blz. 126-154) getiteld

"Hiërarchische besturingssysteem voor sensor-interactieve robots". Dit artikel is, zoals de
auteurs op blz. 130 naar voren brengen, gebaseerd op een reeks van artikelen van J.S. Albus et

al. over 'Hierarchical control for robots'. Zie ook de literatuurlijst behorende bij dit artikel op
blz. 154. Het meest recente artikel uit deze lijst wordt aan de literatuurlijst van dit verslag
toegevoegd ([Albus-1983]).

Een ander reeds binnen de vakgroep ER bekend artikel is getiteld 'Intelligent Robotic Control'
van G.N. Saridis ([Saridis-1983]).

Binnen het online-catalogussysteem VUBIS en het op het onderwerp toegesneden Computer

and Control Abstracts is gezocht m.b.V. de zoeksleutels hiërarchisch (hierarchical), model

(model) en systemen (systems) alsmede met varianten hiervan. Wat betreft de Computer and

Control Abstracts is gezocht over de periode jan. 1985 - aug. 1991. Na selectie heeft dit de



- 15-

artikelen [Acar-1990], [Mulder-1991] en [Zhang-1990] opgeleverd.

Zoals in de vorige paragraaf ter sprake is gekomen, heeft Goosens aanbevolen de object

geori~nteerde wijze van systeemontwikkeling nader te beschouwen. Binnen VUBIS is gezocht
m.b.v. de zoeksleutel object. Na selectie leverde dit de boeken [Graham-1991], [Jacobsen-1991]

en [Rumbaugh-1991] op.
Bij de selectie is nadrukkelijk bekeken in hoeverre in het boek of het artikel ingegaan werd op

object-georiënteerd modelleren. Veel auters behandelen n.l. het reeds langer gebezigde object
geori~nteerde programmeren en niet het op dit moment meer in de belangstelling komende

object-georiënteerd modelleren.

Binnen de Technische Universiteit Eindhoven is door O. S. van Roosmalen een wijze van
object-georiënteerd modelleren ontwikkeld welke de naam OOOPS meekreeg ([Roosmalen

1991]). O. S. van Roosmalen is lid van de wetenschappelijke staf van de sectie Technische

Toepassingen van de vakgroep Informatica.

Reeds lang na afloop van het eigenlijke literatuuronderzoek bracht een afstudeerder van de

vakgroep ER het overzichtsartikel [Benders-1991] onder de aandacht. Een interessant

overzichtsartikel waar tevens een bescheiden poging gedaan wordt de opbouw van een robot te

modelleren.

Onlangs heeft Prof. dr. ir. A. J. Udink ten Cate het ambt van deeltijd-hoogleraar in de
toegepaste systeemkunde aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen aanvaard. Een

bewerking van zijn inaugurele rede van 20 februari j.l. is als artikel in 'de Ingenieur' van april
1992 opgenomen. Het artikel brengt een aantal zaken over het voetlicht welke opvallend veel

overkomst vertonen met karakteristieken van het object-georiënteerd ontwikkelen van

(software)systemen. Dit is gezien de achtergrond van de auteur misschien niet verbazend maar

hij gaat er echter in dit artikel in het geheel niet op in.

Op de gevonden artikelen en boeken van bovenstaand literatuuronderzoek, zal nu verder
ingegaan worden.

Aan het begin van deze paragraaf is ter sprake gekomen dat het dictaat [Kylstra-1990] een

artikel getiteld "Hiërarchische besturingssysteem voor sensor-interactieve robots" gebaseerd op
een reeks artikelen van J. S. Albus et al. bevat. Het behoeft geen verbazing te wekken dat de

wijze van modelleren van Aldus et al. opduikt in publicaties van de vakgroep ER.

In het afstudeerverslag [Groot-1988] is in figuur 2.1 blz. 6 het "functioneel schema van het
besturingssysteem" opgenomen. Dit figuur is overgenomen in figuur A-I in bijlage A van dit
verslag.

De vakgroep ER ontwikkelt in samenwerking met de vakgroep WPA van de faculteit

Werktuigbouwkunde binnen het FALC-project (Bexibele Assemblage en L,asçel) een flexibele
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fabricagecel. Op blz. 7 van [Kylstra-1990] wordt hiervan melding gemaakt. Hierbij wordt

verwezen naar figuur 5 (blz. 15). van dit dictaat bevattende "het concept voor de hiërarchische

structuur van het besturingssysteem voor een sensorgestuurde robot". Dit figuur is opgenomen

in figuur A-2 in bijlage A van dit verslag.

E. de Wilde is bezig met de ontwikkeling van een uitbreiding op het besturingssysteem van de

ASEA IRb-6 robot. Na Goossens heeft een uitbreiding van het besturingssysteem

plaatsgevonden door E. L. W. Kreuwels ([Kreuwels-1992]). Hierop voorbouwend ontwerpt De

Wilde t.b.V. het automatisch lassen, m.b.v. camera-informatie en zonder a priori-informatie over

de werkstukgeometrie, een naadvolgsysteem. In de tussentijdse rapportage [Wilde-1992] is in

figuur 2 blz. 3 een model van het besturingssysteem van de ASEA IRb-6 robot opgenomen. Dit

figuur is tevens opgenomen in figuur A-3 in bijlage A van dit verslag.

Figuur A-3 heeft De Wilde uitgewerkt a.h.V. zijn aantekeningen van dat deel van het college

robotbesturing welke door C. A. M. van den Brekel in het cursusjaar 1991-1992 is gegeven.

In §2.1 van dit verslag is in figuur 2.1 het uit Appendix A van [Goossens-1991] afkomstige

model van het robotbesturingssysteem weergegeven. In §2.4 van [Goossens-1991] wordt

medegedeeld dat tijdens de ontwikkeling van het RBS van het hiërarchische model volgens

figuur 3 is uitgegaan. Dit figuur 3 van [Goossens-1991] blz. 10 is opgenomen in figuur A4 in

bijlage A van dit verslag. Helaas wordt in de rest van het verslag van Goossens niet meer

gerefereerd naar het model uit figuur 3, ook niet in het projectdocument behorende bij fase 3

(specificatie, Appendix C).

Het model van het besturingssysteem van Goossens zoals te vinden in figuur 2.1, had

geprojecteerd moeten worden op het model zoals te vinden in figuur A4.

Gesteld kan worden dat de modellen van de figuren A-I t./m. A-4 overeenkomen met het model

van figuur 2 uit [Albus-1983]. Dit laatste figuur is opgenomen in figuur A-5 in bijlage A van dit

verslag.

De methoden ter modellering van hiërarchische systemen zoals te vinden in [Albus-1983] en

[Saridis-1983] worden op hun waarde geschat in het artikel [Acar-1990]. Een samenvatting van

dit artikel waarbij de zienswijze op de methoden van Albus en Saridis aan bod komen, is nu op
zijn plaats.

Samenvatting [Acar-1990]
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Er zijn veel redenen om een hiërarchische sbUctuur op te zetten voor grote systemen. Mogelijke
redenen zijn:

1. De ontwerper kan zich concentreren op met elkaar interactieve kleinere systemen Lp.v. op
één groot systeem. De vereenvoudiging verkregen door het werken met kleine systemen
overtreft het ongemak van het moeten omgaan met meerdere systemen.

2. Hiërarchische structuren maken een foutenanalyse en herontwerp eenvoudiger door het
doorvoeren van kleine locale veranderingen.

3. Hiërarchische structuren bieden de mogelijkheid tot gedistribueerde en parallelle
berekeningen die bijzonder belangrijk zijn voor regeling en foutenafhandeling.

In hoofdlijnen konden tot voor kort 2 typen hiërarchieën worden onderscheiden:

mathematische hiërarchie;
functionele hiërarchie.

De mathematische hiërarchie wordt gevormd door het decomponeren van de mathematische
beschrijving van een systeem in partiële beschrijvingen. Deze composities zijn gebaseerd op de
relaties van zekere parameters en variabelen met anderen.
De functionele hiërarchie bepaalt het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen
m.b.v. een speciale opzet welke een hiërarchische boom wordt genoemd. In deze boom worden
eerst doelen geformuleerd welke gerelateerd zijn aan het functionele gedrag van het systeem.
Dan worden deze doelen gedecomponeerd in subdoelen zodanig dat het bereiken van de
subdoelen bijdraagt aan het bereiken van het originele doel.

In de literatuur werd de synthese van functionele en mathematische beschrijvingen afgehandeld
op 2 verschillende wijzen.
De eerste was een hiërarchie met een vast aantal niveau's en aangehangen door Albus et al. en
anderen. Albus gebruikte een vijf-niveau hiërarchie met terugkoppelingen dat verbonden is met
het systeem op vingertop-niveau. Ook al is deze benadering succesvol geïmplementeerd om
zekere taken met een robotarm uit te voeren, het is niet algemeen genoeg om de meer
gesofisticeerde systemen met velerlei functioneel gedrag te dekken.
De tweede was een hiërarchie ontworpen door Saridis et al. welke bestaat uit een drie-niveau
hiërarchie ter classificatie; het organisatorische niveau, het coördinatieniveau en het
uitvoeringsniveau. Overeenkomstig de eerste hiërarchie is deze hiërarchie verbonden met het
systeem op vingertop-niveau. Het coördinatieniveau is een vertaler tussen de functionele en de
mathematische beschrijving. Saridis' werk is meer algemeen maar in feite leidt dit tot
dubbelzinnigheden.

Dit artikel introduceert een alternatieve hiërarchische structuur welke de dynamiek van het
systeem verenigt met zijn functioneel gedrag. In eerdere pogingen waren hiërarchieën



- 18-

gedwongen tot interactie met het systeem na het vonnen van alle elementaire functies op
vingertop-niveau. Deze aanpak is misschien voordelig voor een zich niet wijzigend

produktieproces omdat het vervangen van het systeem door een ander even capabel systeem de
hiërarchische structuur niet veranderd. Aan de andere kant, voor applicaties zoals menselijke

beweging, flexibele produktie, vliegtuigbesturing, telerobotica, besturing op afstand en vele
anderen, blijft het systeem hetzelfde terwijl de functionaliteit varieert.

Om de gehele functionaliteit van een systeem te beschrijven, startten we- ons baserend op de
fysische structuren van het systeem- de constructie van de hiërarchie om vervolgens de

functionaliteit hierop te projecteren.

Einde samenvatting [Acar-1990].

De door Acar et al. voorgestelde constructie van een hiërarchisch model van een
(robot)systeem, gerelateerd aan de fysische structuur van het systeem, is feitelijk een object

georiënteerde wijze van modelleren. Bij de bespreking van de .object Modeling Iechnique
(OMT) van Rumbaugh et al. in hoofdstuk 3 van dit verslag, zal duidelijk worden dat dit het

geval is. Het artikel van Acar et al. is te beknopt om op grond hiervan systemen te gaan
ontwikkelen en zal daarom verder niet gebruikt worden.

De nog niet besproken artikelen [Mulder-199l] en [Zhang-1990] handelen beide over het

ontwerp van een robotbesturingssysteem waarbij het hele pad van object-georiënteerde software
engineering doorlopen wordt.

Het artikel van Zhang is zeer interessant en zal later in dit verslag nog aan de orde komen.

Goosens heeft, zoals reeds ter sprake kwam in §2.l, aanbevolen te onderzoeken in hoeverre een
object-georiënteerde wijze van systeemontwikkeling geschikt is voor een verdere ontwikkeling

van het door hem ontwikkelde besturingssysteem van de ASEA IRb-6 robot. Het

literatuuronderzoek naar methoden ter modellering van hiërarchische (robot)systemen leidt in

alle artikelen van recente datum eveneens naar de object-georiënteerde wijze van
systeemontwikkeling.

Op grond hiervan is definitief gekozen voor een verdere bestudering van de object
georiënteerde wijze van systeemontwikkeling. De reeds gevonden boeken [Graham-199l],
[Jacobsen-199l] en [Rumbaugh-199l] betreffende object-georiënteerde systeemontwikkeling,
zullen daarom nu besproken worden.

Wat betreft het boek [Jacobsen-199l] kan het kort blijven. Het boek is in het najaar van 1991

aangekondigd maar komt juni 1992 op zijn vroegst op de markt!

Graham behandelt in zijn boek [Graham-199l] een groot scala aan onderwerpen gerelateerd aan
de object-georiënteerde wijze van systeemontwikkeling. In hoofdzaak handelt het boek (de titel

geeft dit al aan) over de diverse methoden van object-georiënteerde systeemontwikkeling zelf.

Dit boek van Graham is doorgenomen om na te gaan of er een geschiktere methode van

object-georiënteerde systeemontwikkeling beschikbaar is dan die van Rumbaugh et al. Bij de
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vergelijking is met name gelet op de "kwaliteit" en de presenteerbaarheid van het als onderdeel

van de methode te construeren object-model. Het zou te ver voeren de door Graham behandelde

methoden hier af te zetten tegen die van Rumbaugh et al.

In §12.4 van het boek [Rumbaugh-1991] wordt de alhier gepresenteerde OMT vergeleken met

andere methoden van object-geori~nteerdesysteemontwikkeling. De hierbij behorende lijst met
referenties (blz. 275 [Rumbaugh-1991]) is echter geenzins een volledig overzicht van hetgeen

op het gebied van object-geori~nteerdemethoden van systeemontwikkeling gepubliceerd is.

De door Van Roosmalen ontworpen object-geori~nteerdemethode van modelleren is ook

bestudeerd. Deze methode helt, evenals vele andere methoden, steIk over naar de

implementatie-fase en is om deze reden afgevallen.

De methode van object-geori~nteerdesysteemontwikkeling zoals behandeld wordt in
[Rumbaugh-1991], komt uiteindelijk als meest geschikte methode naar voren. In hoofdstuk 4

zal uitgebreid op de Object Modeling Technique van Rumbaugh et al. ingegaan worden. In

hoofdstuk 5 zal deze methode gehanteerd worden bij de modellering van het bestaande ASEA

IRb-6 robotsysteem. Indien voorafgaande aan deze modellering bekend is welke

veiligheidsmaatregelen als eerste geïmplementeerd zullen worden, kan dit bij de modellering

worden meegenomen.

Om deze reden zal in het volgende hoofdstuk eerst het literatuuronderzoek naar de veiligheid

van robotsystemen en hun omgeving behandeld worden. Aan de hand van dit onderzoek

worden de veiligheidsmaatregelen geselecteerd welke als eerste geïmplementeerd zullen

worden. Deze veiligheidsmaatregelen zullen vervolgens in hoofdstuk 5 bij de modellering van

het ASEA IRb-6 robotsysteem worden meegenomen.
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3 Veiligheid van robotsystemen en hun omgeving.

3.1 Literatuuronderzoek naar veiligheidsmaatregelen ter beveiliging
van robotsystemen en hun omgeving.

Ook nu zal, evenals bij het literatuuronderzoek naar methoden ter modellering van
(robot)systemen, eerst ingegaan worden op de wijze waarop het literatuuronderzoek is verricht.

De hier bijbehorende resultaten worden natuurlijk gelijk meegenomen. In paragraaf 3.2 zal
nader worden ingegaan op deze resultaten. Op grond van de resultaten vindt een selectie van
veiligheidsmaatregelen plaats die als eerste geïmplementeerd zullen worden.

Het literatuuronderzoek is wederom uitgevoerd m.b.v. het online-catalogussysteem VUBIS en

het catalogussysteem Computer and r:ontrol Abstracts (CCA). Wat betreft de CCA is gezocht
over de periode jan. 1985 - sept. 1991.

In principe zou van meer catalogussystemen gebruik gemaakt kunnen zijn, bij dit

literatuuronderzoek zowel als bij het literatuuronderzoek uit §2.2. Hier valt met name te denken
aan de Science Citation Index en IEEE Electrical and Electronics Abstracts. Het

catalogussysteem CCA leverde in beide literatuuronderzoeken echter in voldoende mate

artikelen en boeken op om het onderzoek als geheel te vervolgen. De inschatting die men moet

maken is of men voldoende representatief materiaal heeft gevonden. Het is namelijk niet erg als
men b.v. een artikel verzuimd te vinden wat dezelfde strekking heeft als de 10 die men al heeft

gevonden. Naast deze inschatting moet de afweging gemaakt worden of de tijd die men
investeren moet in het vinden van extra artikelen (die vaak niets bijdragen aan hetgeen men
reeds gevonden heeft), niet beter aan andere zaken besteed kan worden.

Binnen VUBIS en de CCA is gezocht m.b.V. de zoeksleutels veilig (safe) en veiligheid (safety).
VUBIS leverde slechts 2 boeken op, het tamelijk gedateerde [Bonney-1985] en [IME-1982].

De CCA leverde het boek met congresverslagen behorende bij de Ie internationale conferentie
over 'Ergonomics of Advanced Manufacturing and Hybrid Automated Systems' op. Dit boek

bevat een reeks van zeer interessante artikelen welke in het 2e deel van de lijst met
literatuurverwijzingen aangaande 'veiligheid van robotsystemen en hun omgeving' bijeen zijn

gezet De congresverslagen uit dit boeken lopen van [Etherton-1988/1] t./m. [Tian-1988].

Daarnaast leverde de CCA een aanzienlijk aantal artikelen op. De gevonden artikelen zijn:
[Briggs-1986], [Graham-1988/1], [Parker-1988], [Sanders-1988], [Segantini-1990] en [Strand

1990].

Binnen de vakgroep ER waren o.a. het artikel [Sjöstrom-1989] en de brochure [Linger-1987]
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reeds langer bekend.

Vanuit de vakgroep WPA van de faculteit Werktuigbouwkunde heeft G. J. B. Klop een
literatuuronderzoek verricht op het gebied van praktische richtlijnen en wettelijke bepalingen
aangaande robotveiligheid. De resultaten hiervan zijn verwerkt in [Klop-1992]. Enkele
(gezamelijke) resultaten zijn tevens opgenomen in de literatuurlijst van dit verslag. Dit zijn
[Arbeidsinspectie-1991/1], [Arbeidsinspectie-1991/2], [Arbeidsinspectie-1991!3] en
[Goossens-1989]. Het bureau veiligheid gevestigd in het RekenCentrum van de TUE heeft veel

literatuur van de Arbeidsinspectie in haar bibliotheek.

3.2 Keuze van verder uit te werken en te implementeren veiligheids
maatregelen.

Een uitgebreid literatuuronderzoek naar de veiligheid van robotsystemen en hun omgeving
heeft plaatsgevonden. Veel aandacht wordt besteed aan het afschennen van de maximale ruimte
van het robotsysteem voor mensen. Eveneens worden veel methoden aangedragen voor het
stilzetten van de hanteerinrichting van het robotsysteem bij betreding van de maximale ruimte
van het robotsysteem.
Hetgeen in de literatuur minder aan de orde komt en een belangrijk onderdeel zou moeten zijn
van een algeheel concept voor de veiligheid van robotsystemen en hun omgeving, betreft de
interactie tussen mens en de hanteerinrichting van het robotsysteem. We gaan uit van een

mens-hanteerinrichting interactie als vervolg op het betreden van de maximale ruimte van het
robotsysteem door een persoon. Bij het betreden van de maximale ruimte staat de
hanteerinrichting stil of wordt als reactie op het betreden van de maximale ruimte stilgezet. De
motoren van de hanteerinrichting blijven bekrachtigd opdat de produktie na een produktiestop
eenvoudig vervolgd kan worden.
De mens-hanteerinrichting interactie valt nu als volgt uiteen:

1 hanteerinrichting behoeft niet door de in de maximale ruimte binnengetreden persoon
bewogen te worden en wordt ook niet geacht op eigen initiatief te gaan bewegen (statisch
geval);

2 hanteerinrichting behoeft wel door de in de maximale ruimte binnengetreden persoon
bewogen te worden of op aangeven vindt voortzetting van taakuitvoering plaats terwijl de
persoon in de maximale ruimte blijft (dynamisch geval).

Bij het statisch geval van de mens-hanteerinrichting interactie kan gedacht worden aan inspectie
en/of herpositionering van het werkstuk, kleine reparatie aan de hanteerinrichting of andere
objecten in de maximale ruimte, etc. In deze situatie is het voldoende dat gegarandeerd wordt

dat indien de hanteerinrichting zich in beweging zet, voedingen alsnog van de motoren van de
hanteerinrichting afgekoppeld worden (motoren niet meer bekrachtigd).
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[Fukaya-1988] noemt bovengenoemde beveiligingsmaatregel monitor hold.
Monitor hold kan m.b.v. de reeds voorhanden zijnde hoekstanden van de hanteerinrichting,
afkomstig van de resolvers, in software uitgewerkt worden. Monitor hold kan daarnaast zoals
het zich laat aanzien ook voldoende robuust in hardware gei'mplementeerd worden. In het
artikel van [Fukaya-1988] worden een tweetal wijzen van implementatie voor monitor hold
aangedragen.
Door implementatie van monitor hold in hard- en software kan een hoge mate van veiligheid in
het statisch geval van de mens-hanteerinrichting interactie geboden worden. Dit wordt ook wel
het waterval model genoemd. Het uitwerken van monitor hold in software heeft naast verhoging
van de betrouwbaarheid het voordeel dat de toestand van het robotsysteem behouden blijft
opdat voortzetting van de produktie eenvoudig kan plaatsvinden. De economische schade door
een produktiestop wordt zodanig geminimaliseerd.

Bij het dynamisch geval van de mens-hanteerinrichting interactie wordt voornamelijk gedacht
aan teach-in en inspectie van de bewerking van werkstukken.
Het gevaar van het op hol slaan van de hanteerinrichting t.g.v. hard- en/of softwaregebreken is
door de robotgroep reeds langer onderkend. Onlangs is een stageopdracht verstrekt met als doel
na te gaan of het mogelijk is door gebruik van een sensor de max. toelaatbare versnelling en/of
snelheid te limiteren onder het max. niveau van versnelling en snelheid haalbaar door de
hanteerinrichting.

Deze verstrekte stage is zodanig ver gevorderd dat gebleken is dat enkel aandacht gegeven moet
worden aan limitering van de max snelheid. Het limiteren op versnelling is (althans voorlopig)
in de ijskast gezet omdat een voldoende robuuste implementatie in hardware, mede veroorzaakt
door de complexiteit die deze hardware zou moeten bezitten, op dit moment niet haalbaar lijkt.
Het belangrijkste argument is echter het feit dat het gevaar welke van een hanteerinrichting
uitgaat voornamelijk gerelateerd is aan de impuls die deze hanteerinrichting bezit en niet aan
zijn versnelling. Een hanteerinrichting die vanuit stilstand met max. versnelling accelereert naar
een zeer lage snelheid, levert geen gevaar op.
Toch zou het kunnen zijn dat men gegeven een bepaalde toepassing ook de versnelling door het
gebruik van hardware zou willen limiteren. In een dergelijk geval moet nagegaan worden of een
versnellings-limiteringssensor met bijbehorende hardware voldoende betrouwbaarheid biedt.

Bij betreding van de maximale ruimte van het robotsysteem door een persoon vindt automatisch
hardwarematige limitering van de snelheid van de hanteerinrichting plaats of belandt het
systeem in de monitor hold toestand. De vraag dient zich nu aan hoe de limiteringssnelheid
ingesteld zou moeten worden. Een hardwarematige wijze van instellen is uit het oogpunt van
betrouwbaarheid te verkiezen boven een softwarematige wijze van instellen, onder de
voorwaarde dat het instellen voldoende nauwkeurig kan plaatsvinden.

Moet daarnaast de limiteringssnelheid eenmalig ingesteld worden op een weloverwogen vaste
waarde of moet deze door de programmeur vrij ingesteld kunnen worden? In het geval van de
ASEA IRb-6 robot binnen de vakgroep ER ligt een vaste limiteringssnelheid voor de hand.
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Evenals in het verhaal over de limitering van de versnelling, zullen in het algemeen gesteld
bepaalde toepassingen toch een hogere limiteringssnelheid dan de standaard limiterings
snelheid vereisen. Denk bijv. aan de inspectie van de bewerking van een werkstuk op een
snelheid boven de standaard limiteringssnelheid daar onder de standaard limiteringssnelheid de
bewerkingsfout niet optreedt Het risico verbonden aan een dergelijke inspectie moet door de
programmeur zelf ingeschat worden.

Moet men de programmeur een dergelijke vrijheid geven? Bij bestudering van de literatuur
welke is gevonden tijdens het literatuuronderzoek van §3.1, wordt er in een groot aantal
artikelen nadrukkelijk op gewezen werkbare veiligheidsmaatregelen toe te passen.
Veiligheidsmaatregelen welke in de praktijk tot onwerkbare situaties leiden of die door de
werknemer als zeer hinderlijk worden eIVaren, zullen uiteindelijk of omzeild worden of
ongedaan worden gemaakt.
In bovenstaand voorbeeld zal b.v. de beveiligingsinstallatie voor snelheidslimitering geheel
afgeschakeld worden of men betreedt de maximale ruimte van het robotsysteem zodanig dat de
sensor verbonden aan de monitor hold schakeling betreding van het werkgebied niet detecteert.
Dit gegeven zal bij de implementatie van de snelheidslimiterings-sensor nadrukkelijk in het
achterhoofd gehouden moeten worden. Voor een uitgebreidere analyse van deze problematiek
wordt verwezen naar het stageverslag van [Rooijakkers-1992] wat bij het schrijven van dit
verslag nog niet beschikbaar was.

Op welke waarde moet de limiteringssnelheid van de ASEA IRb-6 van de vakgroep ER gelegd
worden? Het Concept-publikatieblad CP 23 van de Arbeidsinspectie getiteld 'Industri~le robots'
([Arbeidsinspectie-1991/2]) doet hier een uitspraak over. In §6.4 'Veiligheidsmaatregelen
tijdens het programmeren' is veiligheidsmaatregel 6.4.3 op blz. 21 opgenomen. De tekst van
veiligheidsmaatrgel 6.4.3 luidt als volgt:

Voorzieningen op het inleespistool en snelheidsbegrenzing
Alvorens zich in de werkruimte te mogen begeven, zal de programmeur op het centrale
bedieningspaneel (van de produktielijn), of op het bij de robot behorende paneel (cel), het
automatisch bedrijf van de betreffende robot moeten uitschakelen. Programmeren en/of inlezen
terwijl de operator zich binnen het werkgebied bevindt, mag slechts met een zogenaamd
inleespistool (teach-pendant) of programmeerpaneel gebeuren. Door programmeer- of
bedieningsfouten kunnen onverwachte bewegingen van de robotarm of het gereedschap
gevaarlijke situaties doen ontstaan. Het pistool moet daarom zijn voorzien van een
dodemansknop en een noodstopschakelaar. Loslaten van de dodemansknop of bedienen van de
noodstopschakelaar moet onmiddellijk stoppen van de robot tot gevolg hebben. Bovendien moet
tijdens het programmeren de snelheid van de bewegingen van de robot worden gereduceerd tot
maximaal 15 cm/sec.

Voor de duidelijkheid: het betreft hier een Concept-publikatieblad! Dit concept is, zoals in de
inleiding te lezen is, ontwikkeld door de vakgroep Veiligheidskunde van de Technische
Universiteit Delft en aangepast door een werkgroep van het Directoraat-Generaal van de
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Arbeid. In de inleiding staat tevens dat "deskundigen en gebruikers van industiële robots
worden uitgenodigd hun praktijkervaringen met beveiliging van deze machines ter beschikking
te stellen. Aan de hand van dit commentaar zal een definitieve versie tot stand komen".

Als het drempelniveau van de in te stellen max. toelaatbare snelheid van de limiteringssensor
zeer laag is, zou de limiteringssensor in beide gevallen van de mens-hanteerinrichting interactie
bruikbaar zijn. Bij de selectie van een limiteringssensor zal hier mee rekening gehouden moeten
worden.

Voor de mens-hanteerinrichting interactie kunnen vele veiligheidsmaatregelen getroffen
worden. Dit geldt eveneens voor de overige aan het robotsysteem gerelateerde
veiligheidsaspecten welke in een algeheel veiligheidsconcept uitgewerkt kunnen worden.
Vanwege de beperlcte duur van een afstudeerperiode zal een aan prioriteit gerelateerde keuze
gemaakt moeten worden. Daarom zullen in eerste instantie de volgende veiligheidsmaatregelen,
als vertegenwoordigers van de binnen de mens-hanteerinrichting interactie te onderscheiden
gevallen, uitgewerkt worden:

1 stilzetten van de hanteerinrichting bij betreding van de maximale ruimte van het
robotsysteem door gebruik van lichtgordijnen waarna overgang naar de monitor hold plaats
vindt.
Produktie kan buiten de maximale ruimte van het robotsysteem door b.V. het indrukken van
een knop weer in gang gezet worden.

2 Limitering van de max. snelheid van de hanteerinrichting in hard- en software.
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4 Samenvatting van de Object Modeling Technique
van Rumbaugh et al.

Dit hoofdstuk tracht een beknopt overzicht te geven van de door Rumbaugh et al. ontwikkelde
methode van object-georiënteerde systeemontwikkeling genaamd de Object Modeling
Technique. Bij het schrijven van dit hoofdstuk is er van uit gegaan dat u na het lezen hielVan,
het in hoofdstuk 5 aan de orde komende modelleren van het ASEA IRb-6 robotsysteem, aan de
hand van de Object Modeling Technique, kunt volgen.

4.1 Wat is object-georiënteerd?

Object-georiënteerd is een benaderingswijze bij het oplossen van problemen waarbij modellen,
de structuren van software, etc. georganiseerd worden rond een collectie van objecten welke
overeenkomen met fysische of conceptuele objecten welke een mens in en rond het
probleemdomein in kwestie waarneemt.

Deze definitie staat niet in [Rumbaugh-1991] maar is samengesteld op grond van een aantal
fragmenten uit dit boek.

4.2 Objecten en hieraan verbonden onderwerpen: een introductie.

Deze paragraaf is een inleiding in de object-georiënteerde wijze van beschouwing en de hieraan
verbonden onderwerpen. Hij is niet specifiek van toepassing op de Qbject Modeling Iechnique
(OMT) en zou dus algemeen geldig moeten zijn. Bij de bespreking van object modelering
volgens de OMT zal dieper (en specifieker) op de materie worden ingegaan.

Object.

Een object is eenvoudigweg iets dat thuishoort in de context van een toepassing. We definiëren
een object als een concept, een abstractie of een ding met te onderscheiden grenzen en wat van
betekenis is voor het probleem in kwestie.
Joe Smith, Simplex B.V., Lassie,procesnummer 7648 en het bovenste venster zijn voorbeelden
van objecten. Objecten kunnen concreet zijn zoals een fiets of conceptueel zoals de
toewijzingsstrategie bij het toewijzen van een proces aan een processor in het
besturingssysteem van een computer.
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Alle objecten zijn van elkaar te onderscheiden en hebben een eigen identiteit. Twee appels met
dezelfde kleur, vorm en weefsel blijven toch verschillende appels; een persoon kan eerst de ene

opeten en dan de andere. De term identiteit betekent in deze context dat de objecten van elkaar
worden onderscheiden op grond van hun bestaan en niet op grond van de karakteristieke

eigenschappen die ze hebben.

Objecten dienen 2 doelen: zij vergroten het begrip van de werkelijkheid en bieden een
praktische basis voor het ontwerp van computerprogramma's. Decompositie van een
probleem in objecten hangt afvan de kijk op en de aard van het probleemdomein. Er is geen
correcte unieke representatie!

Object klasse.

Een object klasse beschrijft een groep van objecten met overeenkomstige eigenschappen
(attributen), overeenkomstig gedrag (operaties) en overeenkomstige semantiek.

Bicycle objects
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Figuur 4.1: objecten en klassen
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De afkorting klasse wordt veel gebruikt Lp.v. object klasse. Objecten in een klasse hebben
dezelfde attributen en operaties. In het algemeen ontlenen objecten hun individualiteit aan hun

verschillende atribuutwaarden en hun relaties tot andere objecten. Zoals reeds gezegd, objecten
met identieke attribuutwaarden en relaties blijven mogelijk.
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De objecten in een klasse delen een gemeenschappelijk semantisch doel benevens de vereiste
overeenkomstige attributen en operaties. Als een hooiberg en een paard puur beschouwd
worden als bezit, dan behoren ze mogelijk tot dezelfde klasse. Als de ontwikkelaar in
overweging nam dat een persoon een hooiberg verft en een paard voedert, dan zouden ze
gemodelleerd worden als verschillende klassen. De interpretatie van het semantieke doel hangt
af van het doel van de applicatie en is ook een kwestie van inschatting.

Het groeperen van objecten welke dezelfde datastructuur (attributen), gedrag (operaties) en
semantiek bezitten in klassen, wordt aangeduid met de tenn classificatie.

Ieder object 'kent' zijn klasse. Een object's klasse is een impliciete eigenschap van het object.

Als objecten in het brandpunt van object modelleren staan, waarom dan al die drukte om
klassen? Het abstraheren is de essentie van de zaak!! Door het groeperen van objecten in
klassen, abstraheren we het probleem. Abstraheren geeft het modelleren zijn kracht om te
generaliseren vanuit een aantal specifieke gevallen naar een menigte overeenkomstige gevallen.
Gemeenschappelijke definities (zoals klassenaam en attribuutnamen) worden eenmalig op
papier gezet voor de klasse i.p.v. voor iedere instantie van deze klasse (object). Operaties
kunnen eenmalig geschreven worden voor een klasse. Bij het gemeenschappelijk gebruik van
de code van operaties van een klasse door objecten van deze klasse, kan met recht gesproken
worden van het hergebruik van code.

AttribuuL

Een attribuut is een gegeven behorende bij een object van een klasse. Naam, leeftijd en gewicht
zijn bijv. attributen van persoon-objecten. Ieder attribuut is toegekend voor iedere object
instantie. Bijvoorbeeld, attribuut leeftijd heeft de waarde" 14" in object Joe Smith. Attributen
van object-instanties mogen dezelfde of verschillende waarden zijn toegekend. Elke
attribuutnaam is uniek binnen een klasse, in tegenstelling tot uniek-zijn over alle klassen. Dus
klasse persoon en klasse bedrijf mogen ieder het attribuut adres bezitten.

Operaties en methoden.

Een operatie is een functie of transfonnatie die uitgevoerd wordt op een object van een klasse.
Openen, sluiten, verbergen en opnieuw_vertonen zijn operaties op de klasse venster. Alle
objecten van een klasse delen dezelfde operaties (letterlijk en figuurlijk).

Iedere operatie heef een doel-object als een impliciet argument. Het gedrag van een operatie
hangt af van de klasse waartoe het doel behoort. Een object 'kent' zijn klasse en vandaar de
bijbehorende implementatie van een operatie.

Dezelfde operatie kan van toepassing zijn op vele verschillende klassen. Een dergelijke operatie
is polymorf; dat wil zeggen, dezelfde operatie neemt verschillende vonnen aan over de
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verschillende klassen. Een methode is de implementatie van een operatie voor een bepaalde
klasse. Voorbeeld: de klasse gegevensbestand heeft de operatie 'druk af. Verschillende
methoden kunnen geïmplementeerd zijn voor het afdrukken van ASCII-bestanden, het
afdrukken van binaire bestanden en het afdrukken van gedigitaliseerde foto-bestanden. Al deze
methoden voeren logisch gezien dezelfde taak uit n.l. het afdrukken van een bestand. Echter
iedere methode is waarschijnlijk anders geïmplementeerd.

Een operatie heeft veelal extra argumenten naast zijn doel-object. Deze argumenten
parameteriseren de operatie maar bepalen niet de keuze van een methode. De te kiezen methode
hangt enkel afvan de klasse waartoe het doel-object behoort.

Wanneer een operatie meer methoden heeft voor een aantal klassen, is het belangrijk dat de
methoden dezelfde signatuur hebben. Signatuur: het aantal en de typen van de argumenten en
het type van het resultaat. Het gedrag van alle methoden van een operatie zou een consistente
intentie moeten hebben.
Het is het beste het gebruik van dezelfde naam voor 2 operaties die semantisch verschillend zijn
te veffilijden. Inversie voor het beschrijven van zowel een matrix-inversie als van het roteren
over 180· van een geometrisch figuur, is onverstandig.

Overerving (inheritance) en generalisatie.

Overerving is het delen van attributen en operaties tussen klassen gebaseerd op een
hi~rarchische relatie. Een klasse kan breed gedefinieerd zijn om vervolgens verfijnd te worden
in steeds fijnere subklassen. Iedere subklasse bezit, of overerft, al de eigenschappen van zijn
superklasse (ouder) en voegt zijn eigen unieke eigenschappen toe. De eigenschappen van een
superklasse behoeven echter niet overgenomen te worden door al zijn subklassen. Scrollend
venster voegt b.V. een scrollbalkje en een offset toe aan de superklasse venster.
De mogelijkheid om gemeenschappelijke eigenschappen van een aantal klassen bijeen te
brengen in een superklasse en om eigenschappen van een superklasse te overerven, kan repetitie
in ontwerpen en programma's sterk beperken en is een van de sterke punten van object
geori~nteerde systemen.

Generalisatie is de relatie tussen een klasse en één of meerdere verfijnde versies hiervan
(subklassen). Een superklasse is de generalisatie van zijn subklassen. Vanuit het
tegenoverliggende gezichtspunt is de subklasse een specialisatie van zijn superklasse.

Generalisatie en specialisatie zijn 2 verschillende gezichtspunten van dezelfde relatie, gezien
vanuit de superklasse of de subklasse.

De teffil generalisatie wordt gebruikt om te refereren naar de relaties tussen klassen, terwijl
overerving refereert naar het mechanisme van het delen van attributen en operaties onder
gebruik van de generalisatie-relaties.
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4.3 Object-georiënteerde thema's.

Er zijn verscheidene thema's waar de object-georiënteerde techniek op gebaseerd is. Al deze
thema's zijn niet uniek aan object-georiënteerde systeemontwikkeling maar worden hierdoor
wel goed ondersteund. Veel onderwerpen uit de vorige paragraaf komen in deze paragraaf weer
aan de orde maar worden nu meer samenhangend beschouwd.

Abstraheren.

Abstraheren bestaat uit het concentreren op essentiële en wezenlijke aspecten van een object en
het terzijde leggen van toevallige eigenschappen. In het geval van systeemontwikkeling
betekent dit het zich concentreren op wat een object is en doet, alvorens te beslissen hoe het
geïmplementeerd moet worden. Gebruik van abstracties levert zo lang als mogelijk het behoud
van de vrijheid om beslissingen te nemen door het zich vastleggen op premature details te
vermijden. De meeste moderne programmeertalen bieden de mogelijkheid tot data-abstractie.
Overerving en polymorfisme zijn een krachtige aanvulling hierop. Abstraheren tijdens analyse
betekent enkel het omgaan met applicatie-domein concepten en niet het maken van
ontwerpbeslissingen voordat het probleem uitgediept is. Goed gebruik van abstractie staat het
gebruik van het analyse-model toe gedurende hoog-niveau ontwerp, ontwerp van
programmastructuren, ontwerp van databasestructuren en documenteren. Een programmeertaal
onafhankelijke stijl van ontwerp schuift programmeerdetails naar de laatste, relatief
mechanische, fase van de systeemontwikkeling.

Encapsulatie.

Encapsulatie (ook wel informatieafscherming) bestaat uit het scheiden van de externe aspecten
van een object van de interne aspecten van een object. De externe aspecten van een object
worden geacht voor andere objecten toegankelijk te zijn, in tegenstelling tot de interne aspecten
die niet toegankelijk mogen zijn voor andere objecten.

De implementatie van een object kan gewijzigd worden zonder dat de applicaties die het object
aanroepen hier bij de aanroep iets van merken. Er zijn velerlei redenen denkbaar om de
implementatie van een object te wijzigen, bijv. het verbeteren van prestaties, elimineren van
fouten, etc.

Encapsulatie is niet uniek voor object-georiënteerde programmeertalen, maar de mogelijkheid
om een data-structuur en operaties in een enkele entiteit te combineren maakt encapsulatie beter
mogelijk dan in de conventionele programmeertalen die de datastructuur en de operaties
scheiden.
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Polymorfisme.

De aanroeper van een operatie behoeft zich niet af te vragen welke implementaties er van een
operatie bestaan. Operatie-polymorfisme schuift de vraag welke implementatie gebruikt moet
worden af op de klasse-hiërarchie.
Een niet-object-georiënteerde code voor het weergeven van de inhoud van een venster moet het
type van ieder figuur (polygoon, cirkel, tekst) onderscheiden alvorens de juiste procedure voor
weergave te kunnen aanroepen. Een object-georiënteerd programma zou simpelweg bij ieder
figuur de operatie 'geef weer' aanroepen voor weergave van de figuren. De beslissing welke
methode gebruikt moet worden, wordt impliciet door ieder object genomen op grond van de
klasse waartoe het behoort. Men behoeft niet meer bij iedere aanroep van een operatie in een
programma de juiste methode te kiezen. Onderhoud wordt nu ook eenvoudiger omdat de
bestaande code niet gemodificeerd behoeft te worden wanneer een nieuwe klasse wordt
toegevoegd.

Delen van code (sharing).

Object-georiënteerde technieken bevorderen het delen van code over meerdere niveau's.
Overerving van data-structuur en operaties, laat het toe dat overeenkomstige code gedeeld
wordt door verscheidene klassen. Het delen van code door het gebruik van overerving is een
van de sterke punten van de object-georiënteerde programmeertalen.

Object-georiënteerde ontwikkeling laat het niet alleen toe dat code gedeeld wordt binnen een
applicatie maar biedt tevens het perspectief van het hergebruik van ontwerpen en code bij
toekomstige projecten. Alhoewel de mogelijkheid overgeaccentueerd is als pleidooi voor
object-georiënteerde ontwikkeling, biedt de object-georiënteerde ontwikkeling de
gereedschappen (abstractie, encapsulatie, overerving) voor het opzetten van bibliotheken van
herbruikbare componenten. Object-georiënteerd is echter geen magische formule welke
hergebruik garandeert. Hergebruik valt niet uit de lucht; het moet gepland worden door het
denken voorbij de huidige ontwikkeling van een applicatie waarbij extra geïnvesteerd moet
worden in een meer algemeen ontwerp.

Nadruk op de object-structuur, niet op de procedure-structuur.

De object-georiënteerde aanpak benadrukt wat een object is i.p.v. hoe het gebruikt wordt. Het
gebruik van een object hangt in grote mate af van de details van een applicatie en wijzigt
frequent tijdens een ontwikkeling. Als de eisen zich ontwikkelen zullen de eigenschappen
welke een object bezit zich beter stabiliseren dan de manier waarop het gebruikt wordt
Vandaar dat softwaresystemen welke gebouwd worden op een object-structuur op de lange
termijn veel stabieler zijn.
Object-georiënteerde ontwikkeling benadrukt meer de data-structuur dan de traditionele
functionele functie-decompositie methoden. In dit opzicht heeft de object-georiënteerde
ontwikkeling overeenkomst met informatiemodelleringstechnieken welke in het ontwerpen van
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databases gebruikt worden. Object-geori~nteerde ontwikkeling voegt hier echter het concept
van klasse-afhankelijke operaties (methoden) aan toe.

Synergie.

Identiteit. classificatie. polymorfisme en overerving karakteriseren de hoofdconcepten van
object-geori~nteerdeprogrammeertalen. Elk van deze concepten kan geïsoleerd worden
gebruikt maar samen vullen ze elkaar synergisch aan. De voordelen van de object-geori~nteerde

benadering zijn groter dan op het eerste gezicht mocht blijken. Hoe sterker de nadruk op de
essentiële eigenschappen van een object worden gelegd, des te meer moet de software
ontwikkelaar denken over wat een object in kwestie is en doet, met het resultaat dat het
systeem helderder, algemener en robuuster is dan het zou zijn indien enkel nadruk op het

gebruik van data of operaties zou zijn gelegd.

4.4 Object-georiënteerde systeemontwikkeling a.h.v. de Object
Modeling Technique.

Wat is object-georiënteerde softwareontwikkeling?

Object-geori~nteerde softwareontwikkeling is een manier van denken over
softwareontwikkeling gebaseerd op abstracties van fysische of conceptuele entiteiten uit de
werkelijkheid. In de context van de OMT refereert ontwikkeling naar het eerste deel van het
traject van softwareontwikkeling. te weten analyse. ontwerp en implementatie. De essentie van
object-geori~nteerdeontwikkeling is de identificatie en organisatie van applicatiedomein
concepten i.p.v. hun uiteindelijke representatie in een programmeertaal. object-geori~nteerd of
niet. Het boek [Rumbaugh-1991] gaat niet expliciet in op integratie. onderhoud en uitbreiding.
maar een goed ontwerp en een goede notatie vereenvoudigen deze fasen uit het traject van de
softwareontwikkeling. Het geheel van object-geori~nteerdeconcepten en notaties gebruikt voor
het annoteren van een ontwerp. vormt zeer bruikbare documentatie gedurende deze fasen.

Modelleren van concepten.

De aandacht van het grootste deel van de huidige object-geori~nteerde gemeenschap is gericht
op programmeertaal-aangelegenheden. In de huidige literatuur ligt de nadruk op implementatie
i.p.v. op analyse en ontwerp. Object-geori~nteeerde programmeertalen zijn bruikbaar in het
verwijderen van beperkingen in flexibiliteit van traditionele programmeertalen. Eigenlijk is de
nadruk op implementatie een stap terug in softwareontwikkeling ondanks de goede

onderliggende gedachten waar ze uit voortkomt.
De grote vooruitgang komt echter van het beschouwen van conceptuele zaken aan de voorzijde

van het traject van softwareontwikkeling i.p.v. de implementatie-zaken aan het einde van het
traject. Ontwerpfouten die opduiken tijdens implementatie zijn kostbaarder om te verhelpen dan
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die welke reeds eerder zijn gevonden. De aandacht te snel op implementatie-zaken richten, leidt
vaak tot inferieure produkten. Een object-geori~nteerde wijze van ontwikkeling moedigt de
ontwikkelaar aan te werken en te denken in termen van het apllicatiedomein tijdens het grootste
deel van het traject van de softwareontwikkeling. Alleen dan wanneer de inherente aspecteIl van
het applicatiedomein onderkend, georganiseerd en begrepen zijn, kunnen de details van
datastructuren en functies ter hand genomen worden.

Object-geori~nteerde ontwikkeling is een conceptueel proces, tot de laatste fase onafhankelijk
van een programmeertaal. Object-georiënteerde ontwikkeling is een fundamentele wijze van
denken en is geen programmeertechniek! Zijn sterkste punten liggen in het helpen van degenen
die specificeren, ontwikkelaars en gebruikers bij het duidelijk uitdrukken van abstracte
concepten en bij de onderlinge communicatie hierover. Het kan dienen als een medium voor
specificatie, analyse, documentatie en .... jawel ook voor het programmeren.

Object Modeling Technique: een object-georiënteerde ontwikkelmethode.

De OMT presenteert een methode voor object-georiënteerde ontwikkeling en een grafische
notatie voor het representeren van object-georiënteerde concepten. De methode bestaat uit het
opzetten van een model van een applicatiedomein om vervolgens implementatiedetails
gedurende de ontwerp-fase van het systeem toe te voegen. De methode heeft de volgende fasen:

1. Analyse.
Startend vanuit een beschrijving van het probleem bouwt de analist een model dat de
belangrijke aspecten van het probleemdomein bevat. De analist moet met de opdrachtgever
in de slag om het probleem werkelijk te doorgronden omdat probleembeschrijvingen zelden
compleet en correct zijn. Het analyse-model is een precieze abstractie van wat het gewenste
systeem moet doen en niet hoe het iets moet doen. De objecten in het model zouden
applicatiedomein concepten en geen computerdomein concepten moeten zijn, zoals b.V.
datastructuren. Een goed model moet begrijpbaar en critiseerbaar kunnen zijn voor
applicatiedomein experts die geen programmeur zijn. Het analyse-model zou geen
implementatiedetails moeten bevatten.

2. Systeemontwerp.
De systeemontwerper maakt hoog-niveau beslissingen over de algehele architectuur.
Gedurende systeemontwerp wordt het gewenste systeem georganiseerd in subsystemen op
basis van de analyse-structuur en de voorgestelde architectuur. De systeemontwerper moet
beslissen welke prestatiekarakteristieken geoptimaliseerd moeten worden, hoe resources
gealloceerd worden, etc.

3. Objectontwerp.
De objectontwerper benut een ontwerp-model gebaseerd op het analyse-model maar
bevattende implementatiedetails. De ontwerper voegt details aan het ontwerp-model toe in
overeenstemming met de strategie welke tot stand gebracht is tijdens systeemontwerp. De
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aandacht richt zich tijdens objectontwerp op datastructuren en algoritmen benodigd voor het
implementeren van iedere klasse. De object klassen van de analyse blijven betekenisvol
maar worden uitgebreid met computerafhankelijke datastructuren en algoritmen, zodanig
gekozen dat belangrijke prestatieeisen gehaald worden. Applicatiedomein objecten en de
computerdomein objecten worden beschreven met dezelfde object-geori~nteerde concepten
en notaties, ondanks het feit dat ze op verschillende vlakken liggen.

4. Implementatie.
De object klassen en de relaties daartussen ontwikkeld tijdens objectontwerp worden
uiteindelijk vertaald in een zekere programmeertaal, database of hardware-implementatie.
Programmeren zou een relatief ondergeschikt en mechanisch onderdeel van het
ontwikkelpad moeten zijn omdat alle lastige beslissingen gemaakt zouden moeten zijn
tijdens ontwerp. De implementatietaal beïnvloedt het ontwerp tot op zekere hoogte, maar
het ontwerp zou niet moeten afhangen van details van een programmeertaal. Tijdens
implementatie is het belangrijk om ontwikkeling van software volgens de regelen der kunst
uit te voeren opdat het pad terug naar het ontwerp eeneenduidig is waardoor het systeem
flexibel en uitbreidbaar blijft.

Object-geori~nteerde technieken kunnen toegepast worden tijdens het doorlopen van het
gehele pad van systeemontwikkeling, van analyse via ontwerp naar implementatie.
Dezelfde klassen kunnen meegenomen worden van fase naar fase zonder wijziging van de
notatie, alhoewel implementatiedetails in de latere fasen toegevoegd worden. De object
georiënteerde concepten identiteit, classificatie, polymorfisme en overerving blijven van
kracht gedurende het gehele traject van systeemontwikkeling.

Bepaalde klassen maken geen deel uit van de analyse maar worden geïntroduceerd tijdens
ontwerp of implementatie. Datastructuren als boom, hash-tabel en geketende-lijst zijn
zelden aanwezig in het probleemdomein. Ze worden geïntroduceerd voor de ondersteuning
van bepaalde algoritmen tijdens ontwerp. Deze datastructuur-objecten worden
geïntroduceerd voor het implementeren van objecten uit het probleemdomein en ontvangen
hun eigenschappen niet rechtstreeks uit het probleemdomein.

4.5 De systeembeschrijving uiteengevallen in drie orthogonale delen:
het fundament van de ÜMT.

Het is vruchtbaar om een systeem te modelleren vanuit drie aan elkaar gerelateerde maar toch
verschillende gezichtspunten. Ieder aanzicht bevat belangrijke aspecten van het systeem en zijn
alle nodig voor een complete systeembeschrijving. De Object Modeling Technique (OMT) is
een methode die vanuit deze drie gezichtspunten modelleert en de resulterende aanzichten
combineert om tot het g~wenste resultaat te komen.
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Het object-model representeert de statische en structurele data-aspecten van een systeem. Het
dynamisch-model representeert de temporele gedragsmatige besturings-aspecten van een
systeem. Het functioneel-model representeert de transformatische functionele aspecten van een
systeem. Een doorsnee softwareprodukt bevat al deze drie aspecten: het gebruikt datastructuren
(object-model), het voert afgezet tegen de tijd operaties uit (dynamisch-model) en het
transformeert data (functioneel-model). Ieder model bevat referenties naar entiteiten van de
andere 2 modellen. Operaties zijn b.v. bevestigd aan objecten in het object-model maar worden
in het functioneel-model pas volledig beschreven.

Deze drie modellen komen overeen met de drie orthogonale aanzichten van een systeem. De
drie modellen zijn niet geheel onafhankelijk maar ieder model kan afzonderlijk tot op zekere
hoogte geihspecteerd en doorgrond worden.

De interconnnecties tussen de modellen zijn beperkt en afgebakend. Het is natuurlijk mogelijk
om slechte ontwerpen te creëren waarin de drie modellen met elkaar verstrengeld zijn, maar een
goed ontwerp isoleert de drie verschillende aspecten van een systeem en beperkt de
interconnecties.

Ieder van de drie modellen evolueert gedurende de ontwerpcyclus. Gedurende analyse wordt
een model van het applicatiedomein opgezet zonder inachtneming van eventuele implementatie.
Gedurende ontwerp worden oplossingsdomein-constructies toegevoegd aan de modellen.
Tijdens implementatie worden applicatiedomein- en oplossingsdomein-constructies gecodeerd.
Het wereld-model heeft twee dimensies: de gezichtspunten van een systeem (object-model,
dynamisch-model, functioneel-model) en de ontwikkelingsfasen van een systeem (analyse,
ontwerp en implementatie).

Het object-model.

Het object-model beschrijft de structuren van de objecten in een systeem: hun identiteit, hun
relaties met andere objecten, hun attributen en hun operaties. Het object-model verzorgt het
essentiële raamwerk waarin het dynamisch- en functioneel-model geplaatst kunnen worden.
Veranderingen en transformaties zijn zinloos zolang er niets is om veranderd of
getransformeerd te worden. Objecten zijn de eenheden waarin we de wereld onderverdelen, de
moleculen van onze wereld.

Het doel van het construeren van een object-model is het vastleggen van de belangrijke
concepten uit het applicatiedomein. Tijdens het modelleren van het applicatiedomein zou het
object-model enkel termen moeten bevatten die familiair zijn voor experts uit het domein. Een
analyse-model behoort geen computer-constructies te bevatten tenzij het applicatiedomein een
computer-gerelateerd domein is zoals b.v. een compiler of een besturingssysteem. Het ontwerp
model geeft aan hoe het probleem opgelost moet worden en bevat daarom mogelijk wel
computer-constructies.
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Het object-model wordt grafisch gerepresenteerd met object-diagrammen bevattende object
klassen. Klassen worden ondergebracht in een hi~rarchie en worden geassocieerd met andere
klassen. Klassen definiëren de attributen welke iedere object-instantie van deze klasse meekrijgt
en de operaties welke ieder object uitvoert of ondergaat.

Het dynamisch-model.

Het dynamisch-model beschrijft de tijdsaspecten van een systeem en de volgorde waarin
operaties uitgevoerd zullen worden: gebeurtenissen markeren de veranderingen, volgorde van
gebeurtenissen, toestanden die de context van gebeurtenissen bepalen en de organisatie van
gebeurtenissen en toestanden.

Het dynamisch-model legt beslag op besturingsaspecten; het aspect van een systeem dat de
uitvoeringsvolgorde van operaties vastlegd zonder acht te slaan op wat deze operaties doen,
waarop ze opereren en hoe ze geïmplementeerd zijn.

Het wordt grafisch gerepresenteerd met toestandsdiagrammen. Ieder toestanddiagram laat de
mogelijke volgorde van toestanden en de gebeurtenissen van een object klasse van een systeem
zien. Toestanddiagrammen refereren naar de andere 2 modellen. Acties in een toestandsdiagram
corresponderen met functies van het functioneel-model, gebeurtenissen in het toestandsdiagram
waarop actie ondernomen wordt, komen overeen met operaties op objecten in het object-model.

Het functioneel-model.

Het functioneel-model beschrijft de aspecten van het systeem betrekking hebbende op
transformaties van gegevens: functies, afbeeldingen, beperkingen en functionele
afhankelijkheden. Het functioneel-model beschrijft wat een systeem doet zonder acht te slaan
op hoe of wanneer het gebeurt

Het functioneel-model wordt gerepresenteerd met data flow diagrammen. Data flow
diagrammen laten de afhankelijkheden tussen gegevens en bewerkingen daarop zien. Functies
worden aangeroepen als acties in het dynamisch-model en als operaties op objecten in het
object-model.

4.6 Object modelerings concepten volgens de OMT.

In §4.2 zijn een aantal object-georiënteerde concepten aan de orden gekomen. De concepten die
nodig zijn voor het volgen van de modellering van het ASEA IRb-6 robotysteem volgens de
OMT en die in §4.2 niet aan de orde kwamen, zullen in deze paragraaf worden behandeld. Van
alle behandelde concepten (inclusief die uit §4.2) zal de corresponderende grafische
representatie (voor zover van toepassing) worden gegeven.
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representatie (voor zover van toepassing) worden gegeven.
Een groot aantal concepten van de üMT zullen niet worden behandeld daar ze niet gebruikt
behoefden te worden bij de opzet van het object-model van het ASEA IRb-6 robotsysteem.
Voor een volledige uitgebreidere behandeling van de concepten van de üMT wordt verwezen
naar hoofdstuk 3 en 4 van [Rumbaugh-1991].

Het symbool voor een klasse is een rechthoek met daarin de klassenaam vermeld. Het symbool
voor een object is een rechthoek met ronde hoeken. De naam van de klasse waartoe het object
behoort, wordt boven de naam van het object tussen haakjes geplaatst. Zie ook figuur 4.2.

Class

(Person)

Mary Sharp

Objects

(Person)
Joe Smith

Figuur 4.2: symbool voor een klasse en een object.

Voor het vermelden van de attributen en operaties van een klasse wordt de klasse-rechthoek
onderverdeeld in 3 delen. In het 2e deel worden de attributen van een klasse opgenomen, in het
3e deel worden de operaties van een klasse opgenomen. Iedere operatie mag optioneel gevolgd
worden door de argumentlijst en resultaat-type. De argumentlijst wordt tussen haakjes
geschreven, de argumenten worden gescheiden door komma's. De naam en het type van ieder
argument moet vermeld worden evenals het resultaat-type. Het resultaat-type wordt vooraf
gegaan door een dubbele punt en moet vermeld worden om de operaties die een resultaat
retourneren te kunnen onderscheiden van die dat niet doen.
Een lege argumentlijst tussen haakjes laat expliciet zien dat er geen argumenten zijn. In figuur
4.3 is een samenvatting van de notatie van het beschrijven van een klasse te vinden samen met
een drietal voorbeelden van beschrijvingen van klassen.



Class-Name
attribute-name-1: data-type-1 =default-value-1
attribute-name-2: data-type-2 = default-value-2...
operation-name-1 (argu ment-list-1): result-type-1
operation-name-2 (argu ment-list-2): result-type-2...
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Person
name
age
change job
change address

tue
file name
size in bytes
last llpdate
print

Figuur 4.3: samenvatting van de beschrijving van klassen met voorbeelden.

Links en Associaties.

Een link is een fysische of een conceptuele connectie tussen 2 object-instanties. Mathematisch
gezien wordt een link beschreven door een tupel, in dit geval bestaande uit een geordende lijst
van object-instanties.

Een associatie beschrijft een groep van links met gemeenschappelijke structuur en semantiek.
Alle links in een associatie verbinden objecten van dezelfde klasse. Associaties en links
verschijnen in een probleembeschrijving vaak als werkwoordsvormen. Een associatie beschrijft
een verzameling van potentil:le links overeenkomstig een klasse een verzameling van potentil:le
objecten.

Associaties zijn in principe bidirectioneel. De naam van een bidirectionele associatie is meestal
in één richting leesbaar maar de bidirectionele associatie kan in twee richtingen doorlopen
worden. De richting afgeleid van de naam van de associatie is de voorwaartse richting; de
tegengestelde richting is de inverse richting. Bijvoorbeeld, werkCvoor verbindt een persoon
met een bedrijf. De inverse van werkcvoor zou verschafcwerk kunnen heten en verbindt een
bedrijf met een persoon. In werkelijkheid is het doorlopen van de associatie in beide richtingen
even zinvol en refereert het naar dezelfde onderliggende associatie. Namen van associaties
bepalen echter een richting. Figuur 4.4 toont een een-op-een associatie en corresponderende
links. Iedere associatie in het klassediagram correspondeert met een groep links in het
instantiediagram overeenkomstig een klasse correspondeert met een groep objecten.
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Class
diagram

Instance
diagram

Has capital
Country City

name name

(Country) Has capital (City)

Canada Ottawa

Figuur 4.4: een-op-een associatie en een link.

De OMT-notatie voor een associatie is een lijn tussen klassen. Een link is een lijn tussen
objecten. Een associatienaam mag weggelaten worden als een klasse-paar een associatie heeft
waarvan de strekking duidelijk is.

In figuur 4.5 is een associatie opgenomen waarbij de multipliciteit van de associatie is
aangegeven.

Line Intersects - Point-.
i2+ ..

name name

Figuur 4.5: veel-op-veel associatie.

De zwarte bolletjes en "2+" zijn multipliciteitssymbolen. Multipliciteit specificeert hoeveel
instanties van een klasse mogelijk relateren aan een enkele instantie van een geassocieerde
klasse.

Associaties kunnen binair, ternair of van een hogere orde zijn. In praktijk is de overgrote
meerderheid binair. Hogere orde associaties zijn gecompliceerder om te tekenen, te
implementeren en te begrijpen dan binaire associaties en moeten zoveel mogelijk venneden
worden.

Fguur 4.6 toont een ternaire associatie. Personen die programmeur zijn gebruiken
programmeertalen voor bepaalde projecten. Deze ternaire associatie is atomair en kan niet in
binaire associaties worden omgezet zonder verlies van infonnatie. Het OMT-symbool voor
ternaire associaties is een ruit verbonden met lijnen aan de gerelateerde klassen. De naam van
de associatie wordt naast de ruit geplaatst.
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Figuur 4.6: ternaire associatie.

Multipliciteit.

Multipliciteit specificeert hoeveel instanties van een klasse mogelijk gerelateerd zijn met een
enkele instantie van een geassocieerde klasse. Multipliciteit wordt vaak omschreven als zijnde
'één' of 'vee!', maar in het algemeen is het een (mogelijk oneindige) deelverzameling van de
niet-negatieve integers.

De multipliciteits-waarde is vaak een enkel interval maar het kan ook uit een verzameling van
elkaar niet overlappende intervallen worden samengesteld.

Object-diagrammen duiden de multipliciteit met speciale symbolen aan het einde van
associatielijnen aan. Multipliciteit wordt gespecificeerd met een nummer of een verzameling
intervallen, zoals" 1" (precies één), "3-5" (drie tot vijf) en "2, 4, 18" (twee, vier of achttien). Er
zijn binnen de OMT speciale lijn-afsluiters om een zekere multipliciteit aan te geven (zie ook
figuur 4.5). Omdat het object-model van het ASEA IRb-6 robotsysteem met een standaard
tekenprogramma moest worden getekend, is hier geen gebruik van gemaakt. De speciale
lijn-afsluiters waren te lastig om mee te werken.

Multipliciteit hangt af van de veronderstellingen bij het vastleggen van de grenzen van het
probleem. Vage eisen maken de multipliciteit vaak onzeker. Men moet zich vroeg in de
softwareontwikkeling niet te druk maken over multipliciteit.
Het bepalen van de multipliciteit brengt vaak verborgen veronderstellingen naar voren.
Bijvoorbeeld, is de werkCvoor associatie tussen persoon en bedrijf een-op-veel ofveel-op
veel? Het hangt van de context af. Een belastinginnings-applicatie zou het toelaten dat een
persoon voor meerdere bedrijven werkt. Aan de andere kant zal een vakbond voor mecaniciens
bij het bijhouden van persoonsgegevens een 2e baan irrelevant vinden. Het expliciet aangeven
van de multipliciteit in een object-model maakt verborgen veronderstellingen zichtbaar en
onderwerp van onderzoek.

Het belang van associaties.

Het fenomeen associatie is zeker geen nieuw concept. Associaties worden reeds vele jaren
gebruikt binnen de database-gemeenschap.
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In contrast hiermee ondersteunen weinig programmeertalen associaties expliciet. Desondanks
moet benadrukt worden dat een associatie een zeer nuttige modellerings-constructie is voor
programma's, databases en andere systemen, onafhankelijk van hun implementatie.

Gedurende conceptuele modellering zou men zich binnen objecten in de vorm van attributen
niet te veel moeten inlaten met pointers en andere object-referenties. In plaats daalVan moet
men associaties hanteren om aan te duiden dat het gaat om een zaak die niet gebonden is aan
een enkele klasse, maar afhangt van 2 of meer klassen.

Zekere object-georiënteerde auteurs vinden dat ieder stukje informatie gebonden moet zijn aan
een enkele klasse. Ze beweren dat associaties encapsulatie van informatie in klassen doorkruist.
Rumbaugh et al. kunnen hier echter niet in meegaan. Bepaalde informatie overtreft een enkele
klasse en de fout om associaties en klassen op gelijke voet te behandelen, kan leiden tot
programma's met verborgen veronderstellingen en afhankelijkheden.

Aggregatie.

Aggregatie is een 'deel-geheel' of 'deel-van' relatie waarin objecten representerende
componenten van iets geassocieerd zijn met een object representerende het ensemble. Een
bekend voorbeeld is de stuklijst van een produkt. Een ander voorbeeld is naam, argumentlijst en
samengestelde statement als deel van de C-taal functie definitie welke op zijn beurt weer
onderdeel van een geheel programma is. Aggregatie is een sterke vorm van associatie met extra
semantiek. De meest significante eigenschap van aggregatie is zijn transitiviteit, dat wil zeggen
als A deel is van B en B is een deel van C, dan is A een deel van C. Aggregatie is ook
antisymmetrisch, als A een deel van B dan niet B een deel van A.

Bepaalde eigenschappen van het ensemble propageren naar de componenten, eventueel met wat
locale modificaties.

Een aggregatie-relatie wordt gedefinieerd als relaterende een ensemble-klasse aan één
component-klasse. Een ensemble met vele verschillende componenten correspondeert met vele
aggregatie-relaties. Ieder individueel paar wordt als een aggregatie gedefinieerd opdat de
multipliciteit van iedere component van het ensemble gespecificeerd kan worden. Dit benadrukt
dat aggregatie een speciale vorm van associatie is.

Aggregatie wordt afgebeeld overeenkomstig associatie uitgezonderd een kleine ruit welke het
ensemble-einde van de relatie aangeeft. Figuur 4.7 laat een deel van een object-model van een
tekstverwerker zien.
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Document ~-----I Paragraph Io----~ Sentence I

Figuur 4.7: aggregatie.

Het bestaan van een component-object kan afhangen van het bestaan van het ensemble-object
waar het deel van uitmaakt. De binding van een boek is een deel van het boek. De binding kan
niet los van het boek bestaan. In andere gevallen leiden componenten een onafhankelijk bestaan
zoals in het geval van de mechanische onderdelen van een kist. Figuur 4.8 demonstreert dat
aggregatie een willekeurig aantal niveaus mag hebben.

Figuur 4.8: meer-niveau aggregatie.

Generalisatie en overerving.

Generalisatie is de relatie tussen een klasse en één of meer verfijnde versies van deze klasse. De
klasse die verfijnd wordt heet de superklasse en iedere verfijnde versie wordt subklasse
genoemd.
Iedere subklasse wordt gezegd de eigenschappen van de superklasse te overerven. Generalisatie
wordt soms de 'is een' relatie genoemd omdat iedere instantie van de subklasse tevens een
instantie van de superklasse is.

Generalisatie en overerving zijn transitief over een willekeurig aantal niveaus. De termen
voorvader en afstammeling refereren naar generalisatie van klassen over meerdere niveaus. Een
instantie van een subklasse is een instantie van al zijn voorvaderklassen. Een operatie van een
voorvaderklasse kan uitgevoerd worden op alle subklassen-instanties. Iedere subklasse overerft
niet alleen al de eigenschappen van zijn voorvaderklassen maar het voegt daarnaast zijn eigen
specifieke attributen en operaties toe.

De notatie van generalisatie is een driehoek welke een superklasse verbindt met zijn subklassen.



~ 44-

De superklasse wordt door een lijn verbonden aan de top van de driehoek. De subklassen
worden door lijnen verbonden aan een balk welke aan de basis van de driehoek is bevestigd.
Voor het gemak kan de driehoek op zijn kop geplaatst worden en subklassen kunnen boven en
onder de balk bevestigd worden, maar zo mogelijk wordt de superklasse boven en worden de
subklassen onder getekend.

Figuur 4.9 toont een uitrustings-generalisatie. Het bengelende subklasse stijlfiguur bestaande uit
drie stippen geeft aan dat er nog additionele subklassen zijn die niet opgenomen zijn in het
diagram, misschien omdat er geen ruimte meer over is op de bladzijde of omdat de enumeratie
van subklassen nog niet compleet is.

Equipment

name
manufaeturer
weighl
eost

A equipment type

I I
I

I
Pump Heatexchanger Tank

surfaee area • • • volumesuetion pressure
diseharge pressure tube diameter pressure
flow rate tube length

tube pressure
shell pressure

/\ pump type

I I I
ICentrifugal pump Diaphragm pump Plunger pump

impeller diameter diaphragm material plunger length ...
number of blades plunger diameter
axis of rotation number of eylinders

tank type /\

I I \

Spherical tank Pressurized tank Floating roof tank...
diameter diameter diameter

height height

Figuur 4.9: een meer~nïveau overervings-hiërarchie.

Het woord geplaatst naast de driehoek in het diagram, zoals equipment type, pump type en tank
type, zijn discriminators. Een discriminator is een attribuut van het enumeratie-type dat
aangeeft welke eigenschap van een object geabstraheerd wordt door een zekere generalisatie
relatie. Enkel één eigenschap zou gediscrimineerd moeten worden tegelijkertijd. De
discriminator is eenvoudigweg een naam waarop generalisatie kan plaatsvinden. Discriminators
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zijn inherent volgens een een-op-een relatie verbonden met de subklassen van een generalisatie.
De discriminator is een facultatief onderdeel van een generalisatie-relatie.

Subklassen behoren niet te diep genest te worden. Diep geneste subklassen zijn moeilijk te
begrijpen. Vaak is het na enig denkwerk mogelijk de diepte van een te uitgebreide
overervingshiërarchie door structurering te reduceren. Of een subklasse in de praktijk te diep
genest is, is een kwestie van inschatting en de particuliere details van het probleem. De
volgende vuistregel kan handig zijn: een overervingshiërarchie 2 of 3 niveaus diep is zeker
acceptabel, 10 niveaus diep is excessief, 5 of 6 niveaus diep is een twijfelgeval.

Groeperingsconstructies.

Een module is een logische constructie voor het groeperen van klassen, associaties en
generalisaties. Een module bevat een perspectief van een situatie. Elektrische-, loodgieter- en
ventilatiemodulen zijn verschillende gezichtspunten van een gebouw. De grenzen van een
module zijn tamelijk willekeurig. Het bepalen van deze grenzen is een kwestie van inschatting.

Een object-model bestaat uit één of meerdere modulen. Modulen stellenje in staat een object
model in manipuleerbare stukken te verdelen. Modules voorzien in een intermediaire
pakeenheid liggende tussen een geheel object-model en de basiseenheid klasse. Klassenamen en
associatienamen moeten binnen een module uniek zijn. Getracht moet worden om consistente
klasse- en associatienamen binnen de diversie modules te gebruiken. De modulenaam wordt
doorgaans bovenaan een bladzijde vermeld.

Aan dezelfde klasse mag in veschillende modules gerefereerd worden. Het refereren aan
dezelfde klasse in meerdere modulen is feitelijk het onderling verbinden van de modules. Er
zouden minder links tussen modules (externe binding) dan binnen modules (interne binding)
moeten zijn.

Een module zou uit meerdere pagina's kunnen bestaan. Er is bij het modelleren van het ASEA
IRb-6 robotsysteem gekozen voor het beperken van een module tot één pagina daar dit het
overzicht ten goede komt.

4.7 De OMT versus SAISD.

De verschillen tussen de OMT en de functie-georiënteerde ontwikkelmethoden komen in
[Rumbaugh-1991] op meerdere plaatsen aan de orde. In dit boek zijn er vele onderwerpen
welke op meerdere plaatsen aan de orde komen. Hierbij valt men vaak in herhalingen hetgeen
als een van de zwakke punten van het boek kan worden aangemerkt. De vraag is of deze
herhalingen vermeden hadden kunnen worden. Daarnaast gaat van het herhalen van belangrijke
aspecten een leereffect uit hetgeen weer als positief aangemerkt kan worden.
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De verschillen tusssen de OMT en de functie-georiënteerde ontwikkelmethoden komen in
§1.2.4 blz. 6, §7.3 blz. 146 en §12.1 blz. 266 van [Rumbaugh-1991] aan de orde. Hier zal een
zo goed mogelijke samenvatting van deze paragrafen worden gegeven. De redenen om deze
vergelijking hier uitgebreid aan de orde te laten komen, zijn als volgt:

1. Goossens (zie [Goossens-1991]) heeft tijdens zijn ontwikkeling van het besturingssysteem
voor de ASEA IRb-6 robot gewerkt aan de hand van een functionele ontwikkelmethode n.l.
YSM.

2. Acar et al. zeggen in [Acar-1990] het volgende:

.On the other hand , for applications such as human motion, flexible manufacturing, aircraft
control, telerobotics, remote control and many other systems, the system stays the same,
and the functionality of the system valies from one goal to another.
To consider all the functionality of a specific system, we start to form the hierarchy based
on the physical structure of the system and then associate its functionality".

Dit is tijdens het wekelijks overleg binnen de vakgroep enkele malen onderwerp van
discussie geweest waarbij het lastig bleek dit aannemelijk te maken. Rumbaugh et al.
ondersteunen Acar et al. in overeenkomstige bewoordingen (zie de hierboven genoemde
paragrafen) maar maken het ook helaas niet aannemelijk. Getracht zal worden om deze
uitspraken aan de hand van een voorbeeld aannemelijk en duidelijk te maken.

Samenvatting van §1.2.4 blz. 6, §7.3 blz. 146 en §12.1 blz. 266 van [Rumbaugh.1991].

Op dit moment zijn de meest gebruikte softwareontwikkelmethoden gebaseerd op data flow
diagrammen. Verscheidene variaties van de data flow benadering worden in de praktijk
gebracht. Structured Analysis/ Structured Design (SNSD) is een representant van de data flow
benadering. Yourdon, Constantine, DeMacro, Page Jones en anderen hebben geschreven over
SNSD.

De OMT en SA/SD methoden bezitten overeenkomstige modelleringscomponenten. Beide
methoden ondersteunen de drie orthogonale aanzichten van een systeem: het object-, het
dynamische- en het functionele-model. De OMT en SA/SD methoden verschillen in het
relatieve verschil in nadruk welke ze op de verschillende modelleringscomponenten leggen. In

de SNSD benadering domineert het functionele-model; het dynamische-model komt op de 2e
en het object-model op de 3e plaats. In contrast hiermee beschouwt de OMT het object-model
als het belangrijkste model; het dynamische-model komt op de 2e en het functionele model op
de 3e plaats.

SNSD organiseert een systeem rond procedures. In tegenstelling hiermee organiseert een
object-georiënteerde ontwerpmethode (zoals de OMT) een systeem rond fysieke of conceptuele
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objecten welke de gebruiker waarneemt in het applicatiedomein. De meeste veranderingen in de
eisen waar het systeem aan moet voldoen. betreft veelal veranderingen in de functionaliteit en
niet de objecten. Veranderingen in de functionaliteit kunnen desastreus zijn voor op procedure
gebaseerde systemen. Veranderingen in functionaliteit zijn echter snel verwerkt in een object
georiënteerd ontwerp door het toevoegen of veranderen van operaties. waarbij de
objectstructuur intact blijft.

Een SNSD-ontwerp heeft wel-gedefinieerde systeemgrenzen waarover de softwareprocedures
met de buitenwereld moeten communiceren. De structuur van een SNSD-ontwerp is voor een
deel gebaseerd op deze grenzen zodat het lastig kan zijn een SA/SD-ontwerp uit te breiden door
het verleggen van de grenzen. Het is veel eenvoudiger om een object-georiënteerd ontwerp uit
te breiden; men voegt enkel objecten en relaties naast de grens toe voor het representeren van
objecten die tot voor kort enkel in de buitenwereld bestonden. Een object-georiënteerd model is
beter uitbreidbaar.

De directe analogie tussen objecten in het object-georiënteerde ontwerp en de objecten in het
probleemdomein. resulteert in systemen die beter begrijpbaar zijn. Dit maakt het ontwerp meer
intuïtief en vergroot de binding tussen de eisen en de softwarecode. Het ontwerp is tevens
samenhangender voor personen die oorspronkelijk geen deel uitmaakten van het originele
ontwerpteam.

In SNSD is de decompositie van processen in subprocessen enigzins willekeurig. Meerdere
mensen maken verschillende decomposities. In object-georiënteerde ontwerpen is het ontwerp
gebaseerd op objecten uit het probleemdomein. Ontwikkelaars van verschillende programma's
in hetzelfde domein zullen overeenkomstige objecten ontdekken. Dit doet het mogelijke
hergebruik van componenten binnen projecten toenemen.

Een naadloos ontwikkelproces is binnen een object-georiënteerde ontwikkeling mogelijk door
het vroeg in het project definiëren van probleemdomein-objecten en deze blijven gebruiken en
uitbreiden gedurende de gehele ontwikkelingscyclus. De scheiding tussen ontwerpfasen is veel
minder scherp.

In de OMT wordt het object-model ontwikkeld gedurende analyse en wordt vervolgens gebruikt
voor ontwerp en implementatie. Het werk wordt gekarakteriseerd door het steeds verder
verfijnen van het object-model i.p.v. het overstappen van de ene presentatie naar de andere. Het
proces is naadloos omdat er geen discontinui'teiten zijn in de vorm van het vervangen van de
notatie bij het overgaan naar een nieuwe fase van de ontwikkeling.

Object-georiënteerde ontwikkeling is meer iteratief dan sequentieel. Alhoewel de beschrijving
van de OMT noodzakelijkerwijs lineair is. is het actuele ontwikkelproces iteratief. De naadloze
object-georiënteerde ontwikkeling is eenvoudig te herhalen gedurende de ontwikkeling. steeds
op een lager detailleringsniveau. Iedere iteratie voegt eigenschappen toe of verheldert
eigenschappen. dan dat het werk modificeert uit andere fasen. Er is zodoende minder kans op
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fouten en inconsistentie.

Een object-georiënteerde benadering integreert databases met programmacode. Een uniform
paradigma, het object, kan zowel database- als programmastructuren modelleren. In
tegenstelling hiermee is een procedurele ontwerpbenadering terughoudend in het omgaan met
databases. Het is moeilijk om programmacode georganiseerd rond functies te verenigen met een
database georganiseerd rond data.

Er zijn verscheidene redenen waarom data flow benaderingen zo veel gebruikt worden. Een
daarvan is historisch gelegen in het feit dat SA/.SD een van de eerste uitgedachte formele
benaderingen was voor software- en systeemontwikkeling.
Het is te verwachten dat de voordelen van een object-georiënteerde aanpak van ontwikkeling en
de rijping van object-georiënteerde technieken, langzaam maar zeker in toenemende mate het
gebruik van deze aanpak voor analyse, ontwerp en implementatie zal doen toenemen.
Einde samenvatting.

Voor een systeem gebaseerd op functionele decompositie en een systeem gebaseerd op fysieke
of conceptuele objecten uit het probleemdomein, zal nu worden nagegaan wat de gevolgen zijn
van veranderingen in de eisen wat betreft de functionaliteit van het systeem.
Acar et al. en Rumbaugh et al. beweerden dat het systeem gebaseerd op functionele
decompositie in een dergelijk geval, in tegenstelling tot het andere systeem, mogelijk grote
herstructurering behoeft.

Stel er wordt uitgegaan van de sterk van elkaar verschillende functies F(t) en F '(t) welke het
robotsysteem moet vervullen in 2 verschillende werkomgevingen. Laat het ontwerp van dit
systeem in beide gevallen gebaseerd zijn op een functionele decompositie en op fysieke en
conceptuele objecten uit het applicatiedomein. In figuur 4.10 t./m. 4.13 zijn de te onderscheiden
gevallen uitgewerkt.
In figuur 4.10 en figuur 4.12 staat ft voor fea,ture, te weten de eigenschappen van een object
bestaande uit attributen en operaties. De uitwerkingen van F(t) en F '(t) in respectievelijk figuur
4.11 en figuur 4.13 zijn "volkomen" willekeurig maar zeker niet hypotetisch.

I robotsysteem I F(t)

9
10+ 11+ 11+ 1 11+ I

beveiligings- robot- automatische
werkstuk

afstands-
installatie

sensor
gereedschap hanteerinrichting bediening

ftl(t) ft2(t) ft3(t) ft4(t) ft5(t) ft6(t)

Figuur 4.10: robotsysteem met functionaliteit F(t) gebaseerd op fysieke en conceptuele objecten
uit het applicatiedomein.
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Figuur 4.11: robotsysteem met functionaliteit F(t) gebaseerd op functionele decompositie.

I robotsysteem I F(t)

9
10+ 11+ 11+ I 11+ I

beveiligings- robot- automatische
werkstuk

afstands-
installatie

sensor gereedschap hanteerinrichting bediening

ftl'(t) ft2'(t) ft3'(t) ft4'(t) ft5'(t) ft6'(t)

Figuur 4.12: robotsysteem met functionaliteit F '(t) gebaseerd op fysieke en conceptuele
objecten uit het applicatiedomein.

Figuur 4.13: robotsysteem met functionaliteit F '(t) gebaseerd op functionele decompositie.
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Het robotsyteem in figuur 4.12 is anders functioneel gedecompositioneerd dan in figuur 4.11.
Bij het implementeren van het robotsysteem zoals te vinden in figuur 4.13 zal men zich
afvragen of er nog functies uit figuur 4.11 (a(t) t./m. g(t)) herbruikbaar zijn. Stel er wordt naar
een mogelijke equivalent van pet) gezocht onder aCt) t./m. g(t). Daar F(t) en F 'Ct) sterk
verschillen weet men in principe niet welke functie, mogelijk deels, overeen zal komen met
pCt). Dat wordt, zeker bij grote systemen, dus zoeken geblazen.

Dit ligt bij de systemen uit figuur 4.10 en 4.12, gebaseerd op fysieke of conceptuele objecten uit
het applicatiedomein een stuk eenvoudiger. De functies F(t) en F 'Ct) worden geprojecteerd op
het object-model en leveren respectievelijk fil(t) t./m. fi6(t) en fil'(t) t./m. fi6'(t).
Indien men nagaat of er een quivalent is van een operatie uit fi4'(t) onder fil(t) t./m. fi6(t), dan
is het duidelijk waar men in eerste instantie zoeken moet. De verwachting is dat het object
'automatische hanteerinrichting' een deels of zelfs geheel overeenkomstige functie vervuld voor
F(t) en F 'Ct).

Vit figuur 4.10 t./m. 4.13 blijkt dat een systeem gebaseerd op fysieke en conceptuele objecten
uit het aplicatiedomein bij een sterke wijziging van de functionaliteit van het systeem, door het
binden van de functionaliteit aan de objectstructuur zich naar verwachting inderdaad stabieler
gedraagt.
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5 Object-georiënteerde modellering van intelligente
robotsystemen a.h.v. de OMT van Rumbaugh.

5.1 Uitgangspunten bij aanvang van het modelleren.

In §3.2 is een keuze gemaakt voor verder uit te werken en te implementeren
veiligheidsmaatregelen. Gekozen is voor het in eerste instantie uitwerken van de volgende
veiligheidsmaatregelen als vertegenwoordigers van de binnen de mens-hanteerinrichting
interactie te onderscheiden gevallen:

1. stilzetten van de hanteerinrichting bij betreding van de maximale ruimte van het
robotsysteem door gebruik van lichtgordijnen waarna overgang naar de monitor hold plaats
vindt.
Produktie kan buiten de maximale ruimte van het robotsysteem door b.v. het indrukken van
een knop weer in gang gezet worden.

2 Limitering van de max. snelheid van de hanteerinrichting in hard- en software.

De bovenste lagen van het object-model worden volledig uitgewerkt. Gekozen wordt voor het
in detail uitwerken op alle niveau's van het object-model van de aan te brengen
veiligheidmaatregelen in het geval van de mens-hanteerinrichting interactie.
In figuur 5.1 wordt aangegeven welk deel van het object-model zal worden uitgewerkt.

;' ;', , .
;' ;' ;', ,, ;' ;'. ;' ,, ,. ;' ,.' ,

Figuur 5.1: aanduiding van het uit te werken deel van het object-model.
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Monitor hold en de limiteringssensor zijn nog niet beschikbaar. Tijdens modellering zal een
interface naar deze hardware ontworpen worden.
Indien in de implementatie- en testfase monitor hold en de limiteringssensor ook dan nog niet
beschikbaar zijn, zal handmatig volgens de gedefinieerde interface de mens-hanteerinrichting

interactie gesimuleerd worden.

De delen van het object-model welke in de ontwerpfase uitgewerkt zijn, zullen uiteindelijk
geïmplementeerd gaan worden. Implementatie m.b.V. de object-georiënteerde programmeertaal
Eiffel heeft de voorkeur, om de volgende redenen:

1. In Eiffel is het enkel mogelijk op een object-georiënteerde wijze programma's te
construeren, in tegenstelling tot b.v. C++. C++ is een uitgebreide versie van de
programmeertaal C hetgeen een op functies gebaseerde taal is.

2. Binnen de sectie Technische Toepassingen van de vakgroep Informatica is ruime ervaring
opgedaan met Eiffel. Een Eiffel/S-compiler is hier besteld. De compiler biedt de

mogelijkheid tot het aanroepen van externe C-functies. Hergebruik van bestaande C
programma's van het robotbesturingssyteem is dus mogelijk.

Alvorens de geselecteerde veiligheidsmaatregelen te implementeren, lijkt het verstandig eerst
ervaring op te doen met het gehele traject van object-georiënteerde systeemontwikkeling
volgens de OMT. De klasse 'joystick met drukknop' van het robotsysteem van de ASEA IRb-6
zal gemodelleerd worden om vervolgens in Eiffel te worden geïmplementeerd.
De volgende argumenten hebben de keuze voor de object klassse Joystick met drukknop'

bepaald:

- joystick met drukknop is reeds in C uitgewerkt. De uitwerking van de object klasse joystick
met drukknop in Eiffel kan dus vergeleken worden met reeds bestaande functionerende
software hiervan;
bestaande software van joystick met drukknop lijkt goed gedocumenteerd;

toegankelijkheid te kiezen object klasse;
plaats van de object klasse joystick met drukknop in het object-model.

5.2 Ontwikkelomgevingen.

Voor een in zekere mate produktieve ontwikkeling van software zijn hulpmiddelen nodig. Een
programmatekst-editor en een compiler zijn voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen, die in dit

geval zelfs onmisbaar zijn daar deze de 'laatste' fase van de softwareontwikkeling
(implementatiefase) mogelijk maken.

Huipmidddelen ter ondersteuning van de analyse- en ontwerpfase worden vaak omschreven als
CASE-tools (Computer Aided Software Engineering), wat in het uiterste geval kan leiden tot
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het volledig automatisch genereren van programma's.

De noodzaak van het ter beschikking hebben van CASE-tools is reeds door Goossens
onderkend bij de ontwikkeling van het besturingssysteem voor de ASEA IRb-6 robot. Hij
maakt hier in zijn verslag aangaande de ontwikkeling van dit besturingssysteem nadrukkelijk

melding van ([Goossens-1991] §3.7 blz. 29, §4.2.3 blz. 33, §5.4 blz. 41 en §6.2.l blz. 45).
In §4.2.3 verwijst Goossens naar de verslagen [Kloprogge] en [Venneir] (literatuurlijst van
Goossens' verslag!) die de noodzaak van CASE-tools al reeds voorzien zouden hebben bij de
ontwikkeling van uitgebreide (complexe) software.

Een onderzoek naar wat precies de toegevoegde waarde van CASE-tools is bij
softwareontwikkeling, is in het kader van dit afstudeerwerk niet uitgevoerd.
Bij de opzet van het object-model a.h.V. de OMT tijdens de modellering van het ASEA IRb-6
robotsysteem. komt de wenselijkheid van een CASE-tooI reeds naar voren. Een CASE-tooI kan
in dit geval:

bijdragen aan de beheersbaarheid daar modellen snel aangepast kunnen worden;

controleren op consistentie aangaande het meervoudig gebruik van een klasse binnen
meerdere modules van het object-model;
testen op overtreding van modelleringsregels;
automatisch een bibliotheek met beschrijvingen van modelentiteiten genereren;

etc.

Gestart is met het bestuderen van documentatie van 2 CASE-tools. Deze documentatie is in het
bezit van de sectie Technische Toepassingen van de vakgroep Infonnatica en betrof de

volgende CASE-tools:

1. CADRE: An 00 Method for C++.
2. Sabe~: Integrated Programming Environments: The Solution for C and C++.

Deze CASE-tools zijn, zoals de subtitels al doen vennoeden, sterk gericht op de ondersteuning

van de ontwikkeling van software die uiteindelijk geiinplementeerd wordt m.b.v. C of C++.
Deze tools bleken meer gericht te zijn op de implementatiefase i.p.v. op de analyse- en

ontwerpfase. Deze CASE-tools zijn niet algemeen inzetbaar en zijn daarom terzijde gelegd.

In het boek [Rumbaugh-1991] wordt in §lO.l.3 blz. 229 melding gemaakt van de 'Object
Modeling Toor, kortweg OMTool. Dit is een grafische editor voor het constueren van

objectdiagrammen en is geschreven door een van de auteurs van het boek.

Er is contact gezocht met de auteurs welke, zoals op de eerste bladzijde van het boek te lezen is,

3 Michael A. Pilla van AT&T BeH Laboratories meldde, naast vele andere interessante zaken, in een
van zijn E-mails dat Sabre inmiddels CenterLine heet.
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verbonden zijn aan 'Het Genereral Electric Research and Development Center' hetgeen
gevestigd is te Schenectady (staat New Vork). Na een paar maanden moeizaam communiceren
bleek dat Genera! Electric Company (GEC) de OMTool in licentie gegeven had aan Versant
Object Technology. Versant Object Technology (vanaf nu Versant OT te noemen), gevestigd te
Menlo Park (Californië), is benaderd voor de documentatie van de OMTool. Versant OT heeft
toegezegd de gewenste documentatie toe toe sturen maar deze is helaas nooit ontvangen.
Later is uit betrouwbare bronnen vernomen dat het moeilijk is zaken te doen met Versant OT.
Naderhand lijkt, gegeven het feit dat toegezegde documentatie niet ontvangen is, Versant OT
geen partij om mee in zee te gaan.

Destijds in afwachting van de documentatie van de OMTool is er voor gekozen om het object
model m.b.v. een standaard tekenpakket te tekenen.

Onderzoek naar CASE-tools ter ondersteuning van de analyse-, ontwerp en wellicht ook
implementatiefase van een object-georiënteerde systeemontwikkeling is sterk aan te bevelen.
Onderzoek kan zowel inventariseren en beoordelen van aangeboden (commerciële) tools
betreffen als zowel ontwikkeling van een tooI. Beide kan waarschijnlijk het beste in
samenwerking met de vakgroep Informatica plaatsvinden.

5.3 Verder uit te werken onderdelen van de OMT.

Nadere bestudering van de OMT ([Rumbaugh-1991]) gaf aanleiding tot een aantal vragen over
de OMT. Dit betrof onduidelijkheden over of mogelijk geconstateerde hiaten in de OMT.
Onderstaand is het antwoord van James Rumbaugh zelf op de m.b.v. E-mail verzonden
vragenlijst opgenomen.

Answers to your questions:

1 Is it possible to introduce hierarchy in the Object Model by

folding object classes open (or by some other way)? Have you

considered to combine your notation with HOOD?

We are considering the best way to handle hierarchy by adding

new constucts to the model. We have some good ideas but have not

made a fina! decision about which is the best way yet.

This is an important capability for any large problem.

2 Are the object classes not included in the Object Model but

involved in the operation of some object class in some way

associated?



We feel that the object model should represent structural relationships,
not simply usage relationships, such as a class which is passed as
an argument to another class. The object model represents what
a system IS, not what it DOES. It might be useful to construct
a usage diagram showing the patterns of usage of one class by
another, but that would be a separate diagram.

3 Is it wise/allowed to introduce several copies of an object class?
It will make survey turbid!?

We have found it useful and necessary to allow several copies of
an object class in a large model. You should try to partition your
model into modules within which classes are tightly coupled,
but connections between modules are necessary and we fell the best
way to show this is by duplicating classes on the boundaries of
two modules. We have found it best to designate one copy of the class
as the "main" copy and to show its attributes and operations there,
while the other copies just show the name. When a model gets large
(more than 5 pages or so) you need some kind of index or automated
support to find things easily.

4 The same as for question 3, but now over severallevels of the
hierarchy of an object model.

If a class is part of a higher-level abstraction, then it would not
be visible outside that part of the hierarchy. However, there may
be "supplier" classes that are usabIe anywhere in a system at various
points in the hierarchy, so visibility of classes could go across
severallevels of hierarchy.

These are good questions and affect the usability of a methodology on
large problems. We are working on a comprehensive solution which we
will publish when it is ready.

- 55 -
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5.4 Modelleren van het ASEA IRb-6 robotsysteem.

De Object Modeling Technique van Rumbaugh et al. is een object-georiënteerde
systeemontwikkelmethode. De ontwikkeling van een systeem valt zoals besproken in §4.4
uiteen in de analyse-, systeemontwerp-, en implementatiefase. De analyse leidt tot 3
analysemodellen overeenkomende met de drie aanzichten van een systeem, te weten het
object-model, dynamisch-model en functioneel-model.

In deze paragraaf zal het doorlopen van de analysefase, zoals te vinden in hoofdstuk 8 van
[Rumbaugh-1991], worden beschreven.

Beschrijving probleemgebied.

De eerste stap in de ontwikkeling is het opstellen van een beschrijving van het probleemgebied.
Een goede beschrijving van het probleemgebied in een vroeg stadium van de ontwikkeling is
wenselijk daar het uitstellen hiervan leidt tot het nemen van beslissingen in een latere fase.
Wijzigingen in een latere fase van de ontwikkeling zijn vaak vrij kostbaar.

De beschrijving van het probleemgebied moet aangeven wat er gebeuren moet en niet hoe dit
gebeuren moet. Het zou een behoeftenverklaring moeten zijn en geen voorstel voor een
oplossing.

De opdrachtgever moet aangeven welke eigenschappen noodzakelijk zijn en welke optioneel,
om maximale vrijheid tijdens de ontwerpfase te houden. Prestatie-specificatie en protocollen
van interactie met externe systemen zijn geoorloofde eisen. Softwareontwikkelings-standaarden
zoals modulaire constructie, testbaar ontwerp en voorzieningen voor toekomstige uitbreidingen
zijn eveneens toelaatbare eisen.

Veel probleembeschrijvingen verwarren eisen met ontwerpbeslissingen. Er is soms een
aansprekende reden om een bepaalde computer of programmeertaal te eisen maar er kan zelden
een reden zijn voor het specificeren van het gebruik van een bepaald algoritme. De analist moet
de werkelijke eisen scheiden van ontwerp- en implementatiebeslissingen die vermomd zijn als
eisen. Er kunnen organisatorische of andere redenen zijn voor dergelijke pseudo-eisen maar de
analist zou moeten onderkennen dat dit geen essentiële eigenschappen van het probleemdomein
zijn. Pseudo-eisen moeten zoveel mogelijk terzijde worden gelegd daar ze met name de
flexibiliteit in de ontwerpfase beperken.

Een beschrijving van het probleemgebied heeft meer of minder detail, afhankelijk van de kennis
van het probleemdomein.

Veel probleembeschrijvingen zijn dubbelzinnig, incompleet of zelfs niet consistent. Sommige
eisen zijn zelfs gewoon fout. Andere eisen, ook al zijn ze precies omschreven, hebben
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onplezierige consequenties voor het systeemgedrag of dwingen tot onredelijke
implementatiekosten.

De probleembeschrijving is slechts een startpunt voor het begrijpen van het probleem en geen
onwijzigbaar document Het doel van de hier op volgende analyse is het volledig doorgronden
van het probleem en zijn implicaties. Er is geen enkele reden om te verwachten dat een
probleembeschrijving voorafgaande aan een volledige analyse correct is.

De analist moet met de opdrachtgever in de slag om de eisen te verfijnen opdat deze de
ware bedoelingen van de opdrachtgever representeren. Dit brengt het betwisten van eisen
en het zoeken naar ontbrekende informatie met zich mee.

Samengevat moet de probleembeschrijving in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

strekking van het probleem;
wat moet er gebeuren;
context van de applicatie;
veronderstellingen;
prestatieeisen.

Met inachtneming van bovenstaande richtlijnen is de probleembeschrijving opgesteld. Bij het
opstellen is uitgegaan van de beschrijving van de afstudeeropdracht zoals te vinden in de
inleiding van dit verslag, samen met binnen de vakgroep Meten en Regelen aanwezige
documentatie aangaande de ontwikkeling van een besturingssysteem voor het ASEA IRb-6
robotsysteem. Deze documentatie bestaat uit stage- en afstudeerverslagen welke door Van den
Brekel in oktober 1991 in een database op een rijtje zijn gezet. Dit overzicht loopt over de
periode 1983 - oktober 1991. Het belangrijkste verslag voor het opstellen van de
probleembeschrijving is het afstudeerverslag (Goossens-1991].

Het afstudeerwerk waarvan dit verslag de resultaten weergeeft, is uitgevoerd onder begeleiding
van 2 begeleiders. Van den Brekel (lid van de wetenschappelijke staf van de vakgroep ER) is de
verstrekker van de afstudeeropdracht.
Na afsluiting van het literatuuronderzoek naar methoden ter modellering van hi~rarchische

(robot)systemen (§2.2), is besloten de beveiliging van robotsystemen en hun omgeving a.h.v.
een object-geori~nteerde systeemontwikkeImethode verder uit te werken.
Binnen de vakgroep Meten en Regelen was geen expertise op het gebied van object
geori~nteerde systeemontwikkeling. Om deze redenen is contact gelegd met de vakgroep
Informatica. Van Roosmalen, lid van de wetenschappelijke staf van de sectie Technische
Toepassingen van de vakgroep Informatica, is bereid gevonden om als 2e begeleider de
object-geori~nteerde systeemontwikkeling te ondersteunen.

Van den Brekel heeft een elektrotechnische achtergrond, Van Roosmalen een informatica
achtergrond en de auteur van dit verslag lag met zijn informatietechnische achtergrond tussen
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twee vuren. Deze drie verschillende achtergronden kunnen al terugkijkend eerder voordelig dan
nadelig worden beoordeeld. Waar visies met elkaar botsen kunnen inzichten ontstaan die anders
waarschijnlijk nooit onstaan zouden zijn. Het vraagt echter van de deelnemers veel geduld,
begrip en inzet om tot een zekere onderlinge afstemming te komen. Bij de bespreking van de
probleembeschrijving kwam dit al naar voren.

De probleembeschrijving al bijschavende zijn meerdere versies de revue gepasseerd. Op een
gegeven moment is er een punt achter gezet omdat zoals reeds eerder gezegd niet verwacht mag
worden dat een probleembeschrijving voorafgaand aan een volledige analyse correct is.
Misschien is er wel te veel tijd besteed aan de probleembeschrijving maar dit is zeer moeilijk te
beoordelen. In bijlage B is de laatste versie van de probleembeschrijving opgenomen.

Identificatie van object klassen.

Na het beschrijven van het probleemdomein in de probleembeschrijving, kan worden
overgegaan tot de identificatie van object klassen in deze beschrijving. De identificatie van
object klassen is beschreven in §8.4.l van [Rumbaugh-l99l]. Hier volgt eerst een samenvatting
van deze beschrijving waarna de identificatie zal worden behandeld.

De eerste stap in de constructie van een object-model is het identificeren van relevante klassen
in het probleemdomein. Objecten betreft fysieke entiteiten zoals huizen, werknemers, machines
als zowel concepten zoals trajectories, betalingsschema's etc. Alle klassen moeten betekenisvol
zijn in het applicatiedomein (=probleemdomein). Vermijd computer implementatie constructies
zoals geketende-lijst en subroutines. Niet alle klassen behoren expliciet in de
probleembeschrijving voor te komen; sommigen zijn impliciet aan het applicatiedomein
gebonden of behoren tot de algemene kennis.

Start met het zoeken van kandidaat object klassen door het zoeken naar zelfstandig
naamwoorden. Wees niet selectief. In de zin 'een reserveringssysteem voor het verkopen van
kaartjes voor uitvoeringen in diverse theaters' zijn de onderstreepte woorden mogelijke klassen.

Besteed niet te veel aandacht aan hoog-niveau klassen; verzamel eerst alle klassen opdat
onbewust geen details onderdrukt worden om aan een bepaald beeld van een structuur te
voldoen (einde samenvatting).

De zelfstandige naamwoorden in de probleembeschrijving zijn bijeengebracht in de lijst met
object klassen (voor selectie) zoals te vinden in bijlage C.

Verwijder overbodige klassen.

De lijst met object klassen bevat nog overbodige klassen. De volgende klassen zijn overbodig:

redundante klassen;
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irrelevante klassen;

vage klassen;
attributen;
operaties;
rollen;
implementatie constructies.

Een uitgebreide behandeling van deze overbodige klassen vindt plaats in §8.4.2 van
[Rumbaugh-1991]. De lijst met object klassen (na selectie) is tevens in bijlage C opgenomen.
Het verwijderen van overbodige klassen bleek, ondanks de beschrijving in §8.4.2, in een aantal
gevallen lastig. Wanneer is een klasse bijv. net wel irrelevant en wanneer niet?

De lijst met object klassen (na selectie) zoals te vinden in Bijlage C moet als uitgangspunt voor
de verdere analyse worden beschouwd. Later, tijdens de constructie van het object-model, is

gebleken dat een aantal klassen overbodig of missend waren. Het zou een vertekend beeld

opleveren indien naderhand deze lijst op grond van deze ervaring bijgesteld zou worden.

1dentijicatie van associaties.

Elke afhankelijkheid tussen 2 of meer klassen is een associatie. Associaties corresponderen met
werkwoordsvormen. Localiseer alle associatie-kandidaten in de probleembeschrijving en plaats
deze in een lijst. Laat bepaalde associaties niet te vroeg vallen.

Besteed niet te veel tijd aan het maken van onderscheid tussen associaties en aggregaties.
Aggregatie is gewoon een associatie met extra connotatie. Voor een uitgebreidere beschrijving

wordt verwezen naar §8.4.4 van [Rumbaugh-1991]. De lijst met associaties is opgenomen in
Bijlage D.

Verwijder overbodige associaties.

Overbodige associaties kunnen worden verwijderd aan de hand van de volgende criteria:

associaties tussen ge~limineerdeklassen;
irrelevante of implementatie associaties;
acties;

ternaire associaties;
afgeleide associaties.

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze criteria wordt verwezen naar §8.5.4 van

[Rumbaugh-1991]. Bovenstaande criteria zijn gehanteerd voor het verwijderen van overbodige
associaties uit de lijst van associaties zoals te vinden in bijlage D. Dit heeft niet tot wijziging

van deze lijst met associaties geleid. De lijst uit bijlage D moet wederom als een aanzet tot een
verdere analyse worden beschouwd. De lijst bevat ook termen die later niet meer gehanteerd

zijn. Bij het opzetten van een bibliotheek met beschrijvingen van modelentiteiten en na het
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vinden van [ISO/fR 8373-1988] zijn een aantal tennen velVallen. Andere tennen zijn hielVoor
geïntroduceerd.

Opzet van een bibliotheek met beschrijvingen van modelentiteiten.

Geïsoleerde woorden zijn op meerdere wijzen te interpreteren. Om deze reden is een
bibliotheek met beschrijvingen van modelentiteiten opgezet.

De bibliotheek bevat beschrijvingen van iedere object klasse. Van iedere klasse wordt, voor
zover van belang geacht, het bereik van een klasse binnen het probleemdomein beschreven met
inbegrip van veronderstellingen over of beperking van zijn gebruik.

De bibliotheek zou ook beschrijvingen van associaties, attributen en operaties kunnen bevatten.
Van entiteiten van dit type is enkel een beschrijving opgenomen indien dit als noodzakelijk
werd elVaren. Veel associaties. attributen en operaties spreken gezien hun context voor zich.

In bijlage E is de bibliotheek met beschrijvingen van modelentiteiten opgenomen. Gedurende
het verloop van de analyse zijn aan de oorspronkelijke lijst van geïndentificeerde object klassen
een aantal object klassen toegevoegd. Deze klassen zijn eveneens aan de bibliotheek met
beschrijvingen van modelentiteiten toegevoegd.
Op dit punt is sterk het gemis van een CASE-tooI elVaren. Het kunnen toevoegen van
beschrijvingen aan entiteiten van het object-model in een grafische editor, zou zeer praktisch
zijn geweest. Het object-model getekend met een tekenpakket, gescheiden van de bibliotheek
met beschrijvingen van entiteiten van het object-model in een daaIVan losstaande database, is
verre van praktisch. Indien een entiteit uit het model verdwijnt of bijv. anders aangewend zal
gaan worden, moeten wijzigingen op overeenkomstige plaats in de bibliotheek worden
doorgevoerd. In de praktijk blijkt dat door het scheiden van het object-model en de
bijbehorende bijschrijving van zijn entiteiten, het moeilijk te zijn hier de hand aan te houden.

Bij de bespreking van de constructie van het object-model zullen een groot aantal zaken die bij
de beschrijving van modelentiteiten aan de orde komen worden toegelicht.

Constructie van het object-model.

Rumbaugh et al. gaan over tot de constructie van de eerste versie van het object-model na de
indentificatie van de associaties. VelVolgens worden de attributen van de objecten bepaald aan
de hand van de probleembeschrijving en de kennis van het applicatiedomein. Er wordt
benadrukt dat men niet overdreven veel tijd in het ontdekken van attributen moet steken.
Daarnaast moeten attributen welke enkel tijdens implementatie benodigd zijn venneden
worden. Maar wat heeft het voor zin om grote aantallen attributen (met veel moeite) te zoeken
indien deze tijdens implementatie toch niet gebruikt gaan worden?

[Rumbaugh-1991] meldt op blz. 161 onderaan het volgende: "Fortunately attributes seldom
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affect the basic structure ofthe problem". In §13.2 blz. 279 van [Rumbaugh-1991] staat "When

the main concern is access to persistent data, rather than operations on the data, a database is
often the appropriate form of implementation".

Op grond van beide bovenstaande citaten gecombineerd met de er aan voorafgaande vraag, kan
gesteld worden dat het identificeren van attributen zinvol is indien de verwachting bestaat dat
de applicatie uiteindelijk geïmplementeerd wordt als database. De verwachting bestond niet (het

tegendeel zelfs) dat het te ontwikkelen robotbesturingssysteem in de vorm van een database
geïmplementeerd zou gaan worden. Het toevoegen van attributen aan het object-model van het
besturingssysteem zal daarom tijdens de ontwetp- en implementatiefase plaatsvinden.

Het identificeren van attributen met bijbehorend het verwijderen van overbodige en incorrecte
attributen valt dus uit de analysefase weg. Zoals gezegd wordt door Rumbaugh et al. de eerste
versie van het object-model geconstrueerd na identificatie van de associaties. Verfijning van het
object-model door gebruik van overerving moet in een volgende stap leiden tot de 2e versie van

het object-model. Deze verfijning zou volgens §8.4.8 gebaseerd moeten zijn op het zoeken naar
klassen met overeenkomstige attributen, associaties en operaties. Het merkwaardige is dat
operaties later in de analysefase na de constructie van het dynamisch-model pas bekend zijn.

Het verfijnen van het object-model door toepassing van overerving moet plaatsvinden voor het
construeren van het dynamisch-model. Eerst een volwaardig object-model alvorens over te

kunnen gaan tot de constructie van het dynamisch-model. Dit zal echter moeten gebeuren op
grond van de kennis die de analist heeft van het probleemdomein. Hij moet nagaan welke

klassen subklasse van een mogelijke superklasse zijn (generalisatie). Bij deze bottom-up
benadering kan zoals Rumbaugh et al. aangeven gebruik gemaakt worden van overeenkomstige

attributen en associaties van klassen maar niet van operaties daar die nog niet bekend zijn. Op
het punt van overeenkomsten in operaties wordt het inzicht in het probleemdomein van de

analist beproefd.

Top-down (specialisatie) is de andere benaderingswijze voor het verfijnen van het object-model
door gebruik van overerving. Dit komt meestal in de probleembeschrijving naar voren. Zie voor

uitgebreidere informatie §8.4.8 blz. 163 en 164 van [Rumbaugh-199l].

Zoals aangekondigd in §5.l is gekozen voor het yolledig modelleren van de klasse joystick met

drukknop. De uitwerking van deze klasse zal plaatsvinden binnen de module joystickcontroller.

Hier zal later in deze paragraaf op ingegaan worden.
Door het uitwerken van o.a. de module joystickcontroller hebben de overige modulen van het

object-model lichte wijzigingen ondergaan. De laatste versie van het object-model is
opgenomen in bijlage F. Bespreking van de modules van het object-model zal nu plaatsvinden.

Als laatste vindt de bespreking van de module joystickcomroller plaats.



- 62-

Opmerkingen aangaande de modules van het object-model uit bijlage F.

Intelligent robotsysteem met zijn (werk)omgeving.

Op het hoogste niveau van het object-model is het robotsysteem centraal gesteld. De overige
klassen uit de modulen vonnen de context van het systeem.

Behoort een taak (zie bijlage E voor een omschrijving) tot de context van het systeem? Het
object-model is in eerste instantie een model van het ASEA IRb-6 robotsysteem. Aan de andere
kant is tevens getracht, mede uit het oogpunt van hergebruik, het model meer algemeen geldig
te doen zijn, in dit geval voor intelligente robotsystemen. Daar waar deze uitgangspunten met
elkaar in conflict komen heeft het modelleren van het specifieke ASEA IRb-6 robotsysteem de
hoogste prioriteit gekregen. Dit robotsysteem zal n.l. als eerste beveiligd gaan worden.
Indien een taak zodanig algemeen beschreven wordt dat deze niet gebonden is aan een specifiek
robotsysteem (zoals het ASEA IRb-6 robotsysteem) dan kan deze klasse als onderdeel van de
context van een robotsysteem worden beschouwd. Is dit niet mogelijk dan zal de klasse taak
onderdeel moeten uitmaken van de klasse/module robotsysteem.

De klasse veiligheidsmaatregel bevat de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn. Bij deze
klasse blijkt een sterke relatie tussen de implementatiefase en de analysefase. In hoofdstuk 6
wordt nader ingegaan op de object-georiënteerde programmeertalen Eiffel en C++. Nu zal reeds
enigzins op de behandeling van Eiffel en C++ vooruit worden gelopen.

In C++ (MS-DOS omgeving) is het mogelijk eigen interrupt handIers te schrijven en hier via
interrupt vectors van de interrupt-tabel naar te verwijzen. Een interrupt vector is een pointer
wijzende naar een interrupt-function (interrupt handIer). Een aantal interrupt vectors zijn in
gebruik van het besturingssysteem van de PC. De nog niet in gebruik zijnde interrupt vectors
kunnen gebruikt worden voor het verwijzen naar zelf geschreven interrupt functions. De
interrupt handIer waar door de interrupt vector naar toeverwezen wordt (voor het toekennen van
een nieuwe pointer), wordt door het opnieuw zetten van de interrupt vector op non-actief gezet.
De interrupt-functies zijn globaal geldig, dat wil zeggen dat een interrupt-functie op een
willekeurig moment tijdens de executie van zekere programmacode uitgevoerd kan gaan
worden als reactie op een bijbehorende interrupt. De executie van het programma wordt door de
uitvoering van de interrupt-functie onderbroken. De interrupt-functie in C++ is niet gebonden
aan een bepaalde klasse.

Stel er worden een aantal interrupt-functies geschreven ter implementatie van een aantal
veiligheidsmaatregelen. Neem b.V. het stilzetten van de hanteerinrichting als reactie op het
betreden van de maximale ruimte door een persoon. Een lichtgordijn detecteert deze betreding
en genereert een interrupt welke leidt tot uitvoering van een hiervoor geschreven interrupt
functie. Bij het schrijven van deze interrupt-functie behoeft men zich niet af te vragen wanneer,
d.W.Z. tijdens de executie van welk object van een zekere klasse, kan deze interrupt optreden.



- 63-

Het optreden van de interrupt leidt n.l. automatisch tot uitvoering van de bijbehorende interrupt
functie. Men wordt niet gedwongen na te gaan welke veiligheidsaspecten bij de executie van
een bepaald object van een zekere klasse aan de orde zijn.
Alle veiligheidsmaatregelen bevat in de klasse veiligheidsmaatregel leveren een
overeenkomstig aantal globaal geldige interrupt-functions.

In Eiffel wordt Lp.v. over interrupts over excepties gesproken welke dezelfde strekking hebben
als interrupts. Iedere operatie van een klasse heeft in Eiffel optioneel een zogenaamde 'Rescue
Clause'. Deze rescue clause wordt doorlopen (uitgevoerd) indien, tijdens de executie van een
operatie waartoe een rescue clause behoort, een exceptie optreedt. Het is nu mogelijk in de
rescue clause specifiek actie te ondernemen op grond van de opgetreden exceptie. In de rescue
clause kan n.l. opgevraagd worden welke exceptie opgetreden is.
Stel de operatie beweeg_naar-positie van een hanteerinrichting wordt uitgevoerd en als gevolg
van het betreden van de maximale ruimte door een persoon treedt een exceptie op. De rescue
clause van de operatie beweeg...naacpositie zal nu vervolgens uitgevoerd worden. Deze rescue
clause kan zelf de uit te voeren acties bevatten of kan operaties van andere klassen aanroepen,
van b.v. de klasse veiligheidsmaatregel. In het laatste geval fungeert de klasse
veiligheidsmaatregel nog steeds als vergaarbak van geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen.
Wanneer en welke operaties van de klasse veiligheidsmaatregel aangeroepen moeten worden,
wordt echter locaal bepaald bij het uitwerken van de operaties van een klasse. Bij het uitwerken
van een klasse wordt men gedwongen na te gaan welke veiligheidsaspecten verbonden zijn aan
de afzonderlijke uitvoering van operaties van die klasse.

Het bepalen van de operaties van de klasse veiligheidsmaatregel tijdens de analysefase zal
veelal uit een totaalvisie plaatsvinden. C++ dwingt niet tot een andere benaderingswijze in de
implementatiefase terwijl Eiffel dit wel doet. Imp1ementaite in Eiffel kan door de andere
benaderingswijze bijdragen tot een vruchtbare 2e analyse wat betreft de klasse
veiligheidsmaatregel.

De klasse (werk)omgeving is geïntroduceerd om de fysieke omgeving waarin het gehele
robotsysteem opereert aan te duiden. De term komt niet voor in [ISOffR 8373-1988].

Tijdens de constructie van het object-model met de bijbehorende invulling van de bibliotheek
met modelentiteiten (bijlage E) bleek dat van een groot aantal begrippen/termen uit de robotica
niet of moeilijk te achterhalen was waar deze precies voor stonden. Wat is bijv. een robot? Is dit
de robotarm inclusief of exclusief het bijbehorende besturingssysteem, inclusief of exclusief
sensoren, etc.
Voor enig houvast op het gebied van de robotica-terminologie is gezocht naar normen op dit
gebied. Er blijken op dit gebied (nog) geen Nederlandse NEN-normen of Duitse DIN-normen te
bestaan. Uiteindelijk zijn 2 normen gevonden op dit gebied van de Internationale Organisation
for Standardisation (ISO), te weten [ISOffR 8373-1988] en [ISO 9787-1990].
Beide normen zijn vanuit de vakgrope ER rechtsteeks bij het Nederlandse Normalisatie
Instituut (NNI) te Delft besteld. Dit instituut stuurde echter, ondanks uitdrukkelijke vermelding
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dat de bestelling naar de vakgroep ER opgestuurd moest worden, de bestelling naar de Centrale
Bibliotheek Administratie (CBA) in het hoofdgebouw van de TUE. Dit zou op zich te
overkomen geweest zijn als het NNI meer dan alleen een bestelnummer op haar verzending van
de normen had geplaatst. De normen bleven steken bij de CBA.
Het NNI en de CBA houden sterk vast aan 'traditie' (lees: bureaucratisch). Het is daarom aan te
bevelen normen via de CBA bij het NNI te bestellen.

De bibliotheek met beschrijvingen van modelentiteiten (bijlage E) was voor het vinden van
(lSO/I'R 8373-1988] en [ISO 9787-1990] al voor een deel uitgewerkt. Het is mogelijk dat een
aantal omschrijvingen van modelentiteiten niet volledig overeenkomen met de overeenkomstige
omschrijvingen van (lSO/fR 8373-1988] en [ISO 9787-1990].

Beide normen zijn eerste edities en zijn zeer zeker nog niet compleet. Een trajectorie (komt
later nog ter sprake) is b.v. niet in (lSO/I'R 8373-1988] omschreven.

De vermeldde multipliciteit van de associaties in het object-model moeten niet al te serieus
genomen worden. In een aantal gevallen is de multipliciteit niet vermeld daar deze niet bekend
of triviaal is. De multipliciteit behoeft in dat geval dus niet altijd één te zijn! De afspraak is n.l.
dat het niet vermelden van de multipliciteit van een associatie een multipliciteit van één
impliceert.
Daar waar de multipliciteit wel vermeld is, betreft dit in principe een niet voor de hand liggende
multipliciteit. Vaak is in dit geval de multipliciteit weloverwogen gekozen. Deze keuze is
echter als voorlopig te beschouwen en kan in een latere fase van de ontwikkeling, waarin de
kennis van het probleemdomein toegenomen is, eventueel worden bijgesteld.

De overige onderdelen van de module 'intelligent robotsysteem met zijn (werk)omgeving'
moeten met inachtneming van hun context voor zich spreken. Bijlage E kan er op nageslagen
worden voor nadere informatie. Bij de bespreking van de overige modules worden alleen die
zaken besproken waarvan verwacht wordt dat deze enige toelichting behoeven.

Robotsysteem.

Zoals zojuist besproken is, gaf het begrip robot aanleiding tot verwarring. De een verstaat dit
onder een robot en de ander weer dat. Het begrip robot is in principe wel in een passende
definitie vast te leggen maar in de praktijk is het begrip robot eigenlijk niet meer bruikbaar.
Men kan niet met een lijst definities in de hand blijven rondlopen, deze laten doornemen door
iedere gesprekspartner, om vervolgens een gesprek te kunnen aanvangen.
Er is gezocht naar een voor zich sprekende term die niet door oneigenlijk gebruik belast is. Na
enig zoeken, wikken en wegen is gekozen voor de term hanteerinrichting. Deze term wordt
tevens "gehanteerd" in de inleiding van [Kylstra-1990].
Voor de difinitie van hanteerinrichting wordt naar bijlage E verwezen. [ISO/I'R 8373-1988]
hanteert manipulator hetgeen niet te verkiezen is boven hanteerinrichting. Een manipulator doet
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eerder denken aan robotgereedschap dan aan een complete hanteerinrichting. Daar komt bij dat
[ISO/fR 8373-1988] definitie 2.6 de manipulator als equivalent van de robotann beschouwt
welke samen met de voedingen en het besturingssysteem de robot vonnt

Gekozen is voor de tenn automatische hanteerinrichting als equivalent voor de tenn robot zoals
te vinden in definitie 2.6 van [ISO/fR 8373-1988]. Het besturingssysteem van de automatische
hanteerinrichting vertegenwoordigt de intelligentie terwijl de hanteerlnrlchting het meer fysieke

deel van de automatische hanteerinrichting representeert.

De klasse afstandsbediening is gedefinieerd in bijlage E. Gewezen moet ook worden op de
overeenkomstige definitie van programmeerpaneel op blz. 9 van [Arbeidsinspectie-1991/2].

De klasse sensor is gespecialiseerd in de drie subklassen configuratiesensor, beveiligingssensor
en werksensor. De discriminator is de toepassing van de sensor. Een sensor kan wellicht dienen
als configurtiesensor als voor zowel beveiligingssensor om aan te geven dat de scheiding tussen
de drie subklassen niet al te scherp is. De specialisatie van de klasse sensor is gebaseerd op een
artikel van ir. C. Huber getiteld 'Sensoren in de robotica' en o.a. te vinden in [Kylstra-1990].

In een bepaald stadium is gewerkt met de tennen interne- en externe sensorinfonnatie. Hier
werd bij interne sensorinfonnatie gedacht aan sensorinfonnatie welke een sterke binding heeft
met de hanteerinrichting zoals b.v. de resolverstanden welke de pose van de robotann
weergeven. Bij externe sensorinfonnatie werd gedacht aan meer additionele sensorinfonnatie
voor het bijsturen van de hanteerinrichting zoals b.v. camerabeelden.
Het onderscheid tussen interne- en externe sensorinfonnatie bleek in de praktijk moeilijk te
maken en diende daarnaast ook geen enkel doel en is daarom vervallen.

Het robotsysteem geaggregeerd uit zijn onderdelen zoals te vinden in bijlage F, komt redelijk
overeen met definitie 2.6 van [ISO/fR 8373-1988] van een robotsysteem. De module
robotsysteem was echter reeds uitgewerkt voordat [ISO/fR 8373-1988] beschikbaar kwam. De
auteur van dit verslag en Van den Brekel hebben hier echter wel "enige uurtjes" al
discussiërend aan besteed.

Taak.

Een taak kan zowel off-line als on-Hne door een programmeur gespecificeerd worden. Het
begrip on-lïne en off-lïne wordt wederom op velerlei wijzen gedefinieerd en te pas en te onpas
gebruikt. Op blz. 6 onderaan (NOTE) van [ISO/fR 8373-1988] wordt het gebruik van de
tennen on-line en off-line programming afgeraden. Ook dit was reeds voor de ontvangst van
[ISO/fR 8373-1988] geconcludeerd. [Arbeidsinspectie-1991/2] blz. 9 definieert off-lïne
programmeren als 'het maken van programma's voor de bewegingen van de robotann zonder de

installatie zelf te gebruiken'. Dit is op zich een aardige definitie. De verschillende wijzen van
programmeren die in definitie 5.2 bI. 6 van [ISO/fR 8373-1988] worden onderscheiden
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genieten echter de voorkeur, mede vanwege de Babylonische spraakverwarring rond on-line en
off-line programmeren.

Taken worden onderverdeeld op grond van hun eventuele interactie (tijdens de uitvoering!) met
de omgeving door gebruik van sensoren. [Kylstra-1990] punt f. blz. 4 onderaan, onderscheidt
'interactief programmeren', naast 'programmeren door voordoen' en 'off-line programmeren', als
een wijze van programmeren. Hier wordt interactie gehanteerd ter classificatie van taken.

Waar bestaat een taak welke door het robotsysteem uitgevoerd moet worden nu eigenlijk uit?
[lSO/fR 8373-1988] geeft in definitie 5.1.1 een definitie van een 'task program'. Een taak
programma bestaat volgens deze definitie uit een set van bewegings- en hulpfuncties die de
specifieke taak van een robotsysteem definiëren.

De taak binnen de module taak van het object-model zal samengesteld worden uit één
trajectorie een set van bewerkingen. Bewerkingen kunnen als hulpfuncties aangemerkt worden
en een trajectorie kan een bewegingsfunctie beschrijven. Veronderstelt wordt dat def. 5.1.1 met
bewegingsfuncties een groep van standaard-bewegingen aanduidt. Een bewegingsfunctie
beschrijft een zeker type beweging die nader gespecificeerd moet worden (o.a. door het
opgeven van snelheids- en/ofversnellingsprofielen). Laat een straight move (smove) als
voorbeeld van een bewegingsfunctie dienen (zie [Kreuwels-1992] voor een overzicht van een
aantal bewegingsfuncties). Stel er wordt opgegeven de begin- en eindpositie en de periode
(tijdsduur) waarover de beweging uitgevoerd moet worden. Begin- en eindpositie bepalen de
translationele baan/pad die het TooI Centre Point (TCP) doorloopt. De tijdsduur zet deze baan
uit tegen de tijd. Een tegen de tijd uitgezette baan wordt een trajectorie genoemd.

In het geval van de definitie van een taak volgens [lSO/TR 8373-1988] wordt de uiteindelijke
trajectorie die door een taak gespecificeerd wordt, samengesteld uit nader gespecificeerde
standaard-bewegingen die ieder voor zich een deel van de totale trajectorie van de taak
beschrijven. Het aaneenrijgen van de nader gespecificeerde standaard-bewegingen levert
uiteindelijk de totale trajectorie van een taak op.

Eigenlijk is het op deze plaats in het model niet echt interessant om te weten hoe de baan- en
trajectorie berekening plaatsvindt. Het volstaat met te constateren dat een taak beschreven kan
worden als een trajectorie gecombineerd met een tegen de tijd uitgezette verzameling
bewerkingen.

Hoe kan nu op zijn beurt een trajectorie gerepresenteerd worden? Een trajectorie kan worden
opgebouwd uit setpoints die aangewend worden voor het regelen van het regelsysteem
hanteerinrichting. Er van uitgaande dat de setpoints gescheiden door een zekere intervaltijd Th
(T-hanteerinrichting) na elkaar verstuurd worden, ligt de trajectorie vast. De Th waar tijdens de
berekening van de setpoints van een trajectorie mee gewerkt wordt, moet echter gelijk zijn aan
de Th welke gehanteerd wordt bij het versturen van de setpoints naar de hanteerinrichting. Deze
veronderstelling is niet expliciet in de module taak weergegeven daar in het geval van de ASEA
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IRb-6 de intervaltijd Th vast is (32 ms).

In het geval van een hanteerinrichting zullen uiteindelijk setpoints uitgedrukt in robotasstanden
(robotcoördinaten) aangeleverd moeten worden. Indien zekere trajectorieberekenings-software
een trajectorie in setpoints uitdrukt t.o.v. een ander coördinatenstelsel (bijv. wereldcoördinaten),
dan moeten uiteindelijk deze setpoints getransformeerd worden naar setpoints in
robot&oördinaten (rc).
Om iedere specifieke presentatie van een trajectorie naar de buitenwacht identiek te doen lijken,
zijn specialisaties van de klasse setpoint in het leven geroepen. Iedere subklasse van de klasse
setpoint bezit de operatie 'geeCsetpoinCin_robotcoördinaten welke bij het versturen van de
setpoints van een trajectorie gebruikt wordt. Een voorbeeld van het gebruik van de object
georiënteerde techniek polymorfisme.

Hier vloeit dus de associatie van de klasse setpoint in wc ~ereldwördinaten) met de klasse
coördinatentransformatie uit voort. In eerste instantie was gekozen voor het specialiseren van
de klasse hanteerinrichting in de subklassen 'hanteerinrichting aanstuurbaar in re' en
'hanteerinrichting aanstuurbaar in wc'. Zoals Van Roosmalen destijds terecht opmerkte, denkt
iemand die thuis is op het gebied van de robotica niet aan meerdere varianten van de
hanteerinrichting daar er in het probleemdomein slechts één hanteerinrichting is n.l. de ASEA
IRb-6. Dit is dus een voorbeeld van het op een verkeerde wijze aanwenden van de object
georiënteerde techniek polymorfisme.

3D-editor.

De module 3D-editor is ontstaan uit de gedachte dat voorwerpen (uiteindelijk werkstukken) die
door het robotsysteem zullen worden bewerkt, vaak reeds ontworpen zijn m.b.v. een CAD
pakket of gedestilleerd zijn uit camerabeelden. Dergelijke ontwerpen van voorwerpen kunnen
in een referentie-database geplaatst worden. De ontwerpen van voorwerpen kunnen uit de
referentie-database worden gehaald door een 3D-editor om hiermee taken te specificeren.

Het destilleren van voorwerpen uit camerabeelden vormde/vomlt een aanzienlijk onderdeel van
de inbreng van de vakgroep Meten en Regelen in respectievelijk het ESPRIT-project
Hephaestos I en Hephaestos 11. Deze module moet daarom ook als een soort schakel gezien
worden tussen taakspecificatie voor het ASEA IRb-6 robotsysteem en de mogelijkheden aan
beeldverwerking zoals binnen Hephaestos I & 11 aan de orde kwam/komt.

Robotbesturingssysteem.

Het robotl2esturings.systeem (RBS) bevat de intelligentie van de automatische hanteerinrichting.

SRL (S,tructured Robot L.anguage) is een robotprogrammeertaal voor het uiteindelijk
specificeren van taken in de vorm van SRL-programma's. Binnen de vakgroep ER is een
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SRL-omgeving voor het ASEA IRb-6 robotsysteem ontwikkeld. Deze SRL-omgeving (zie voor
een defInitie van SRL-omgeving etc. bijlage E) voor het specifIceren van taken is in principe

door het vervangen van een aantal robotathankelijke onderdelen geschikt te maken voor ieder
"willekeurig" robotsysteem. De ontwikkelde SRL-omgeving wordt sterk met het ASEA IRb-6

robotsysteem geassocieerd en is daarom als onderdeel van het RBS opgenomen. Principieel
gezien kan de SRL-omgeving, overeenkomstig de 3D-editor, als onderdeel voor het

specifIceren van taken op het hoogste niveau van het object-model geplaatst worden. Het
behoort op dat moment tot de context van het robotsysteem.

BES-maatregel staat voor b.eperking ~conomische .§chade-maatregel. Economische schade is

voor wat betreft het gebruik van industriè1e robots in bijlage E gedefInieerd. Onderkend is dat
beperking van economische schade door produktiestops mede uit het oogpunt van veiligheid de

volle aandacht verdient. Het is niet denkbeeldig dat produktiestops in onveilige situaties
achterwege gelaten worden omdat de er uit voortvloeiende economische schade als te groot

wordt gezien. Dit moet uit veiligheidsoogpunt vermeden worden.
Bij BES-maatregel werd in eerste instantie gedacht aan voorzieningen in het RBS. Indien het

beperken van economische schade algemeen uitgewerkt zou worden dan kan deze klasse

,evenals de klasse veiligheidsmaatregel, op het hoogste niveau van het object-model geplaatst

worden.

De geselecteerde veiligheidsmaatregel monitor hold kan tevens gezien worden als een BES

maatregel vanwege eenvoudig vervolg van de produktie na een produktiestop.

De positievergaarder-klasse is feitelijk een abstracte superklasse (zie voor een defInitie van een

abstracte klasse §4.2 blz. 61 van [Rumbaugh-199I]) als generalisatie van zijn subklassen. De

subklassen leveren namelijk allen posities die gebruikt kunnen worden voor het specifIceren

van taken.

Controleren of een setpoint binnen het werkgebied ligt van de automatische hanteerinrichting,

wordt uitgevoerd door de klasse werkgebied.

Bufferen van setpoints, langduring (fIle) als zowel kortstondig (communicatiebuffer), is op

velerlei plaatsen binnen (o.a. teach-in) en buiten (o.a. de hanteerinrichting) het RBS aan de

orde. De klasse buffer is binnen de module RBS geplaatst omdat hoofdzakelijk hier van buffers

gebruik gemaakt wordt.

De module veiligheidssensor en de module configuratie- en werksensor spreken voor zich en
zullen niet besproken worden.

Hanteerinrichting.

De totstandkoming van de module hanteerinrichting heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Aan

het einde van de bespreking van de module taak is deze module al ter sprake gekomen.
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Wat behoort de hanteerinrichting voor functionaliteit te bezitten en wat maakt deel uit van de
hanteerinrichting?

Het met een bepaalde snelheid in een bepaalde richting laten bewegen. met een bepaalde
snelheid naar een zekere positie bewegen zijn functionaliteiten die geassocieerde klassen
wellicht graag toedichten aan de klasse hanteerinrichting. De wensen van de gebruikers-klassen
zijn niet als richtgevend genomen voor het bepalen van de functionaliteit van de
hanteerinrichting. Er is gekeken naar de aard van de hanteerinrichting. De hanteerinrichting is
een regelsysteem welke in setpoints aangestuurd wordt.
Er is enige tijd overheen gegaan voor de ware aard van de hanteerinrichting achterhaald was.
Eigenlijk heeft De Groot in zijn 'functioneel schema van het besturingssysteem' dit al eerder
(onbewust?) aangegeven door het leggen van een stippellijn met het label 'setpoint' tussen het
blok coördinatentransfonnatie en het blok digitale regelaar. Zie figuur A-I bijlage A voor dit
schema van De Groot.
Na het leggen van deze "setpoint-grens" is het niet moeilijk om na te gaan wat behoort deel uit
te maken van de hanteerinrichting.

De module hanteerinrichting illustreert duidelijk hoe associatie en aggregatie gehanteerd zijn.
Wanneer moet een klasse geassocieerd danwel geaggregeerd worden? Het moeten kiezen
tussen associatie en aggregatie wordt besproken in §4.1.1 van [Rumbaugh-1991].
Grof gesteld dient men een klasse te aggregeren indien het deel uitmaakt van een groter geheel
(deel-geheel). Is de klasse als onafhankelijk te beschouwen, ook al heeft deze veelvuldig een
link met een andere klasse, dan dient deze klasse geassocieerd te worden.

De setpointcommunicatiebuffer maakt eigenlijk geen deel uit van de hanteerinrichting. Het
buffert enkel naar de hanteerinrichting verzonden setpoints en is daannee gelegen tussen zender
en ontvanger. Door het gebruik van associatie en aggregatie is in de module hanteerinrichting in
een oogopslag te zien wat tot de hanteerinrichting behoort en wat niet.

De klassen welke deel uitmaken van dezelfde aggregatie moeten onderling (voor zover van
toepassing) nog met elkaar geassocieerd worden. Dit is niet uitgevoerd in het object-model van
bijlage F omdat anders de modules niet meer op een A4-velletje zouden passen. Een
gedetailleerder uitwerking van de modules is mogelijk door het in stukken verdelen van de
modules. Een uitzondering hierop is de gedetailleerde uitwerking van de module
joystickcontroller.

SRL-taak.

Tijdens de bespreking van de module taak is onderscheid gemaakt tussen interactieve taken en
niet-interactieve taken. Zoals te zien in de module taak kan een SRL-taak behoren tot de
categorie van interactieve taken of tot de categorie van niet-interactieve taken.
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Bij de uitwerking van de module SRL-taak is getracht na te gaan wat een interactieve taak
onderscheidt van een niet-interactieve taak. Dit is geplaatst in het vierkant met gestippelde lijn.

Alle klassen die een SRL-taak zal betrekken bij zijn uitvoering, zijn geassocieerd met deze
klasse. Dit wil niet zeggen dat alle geassocieerde klassen ook daadwerkelijk bij de uitvoering
van een taak betrokken zijn. Betrokkenheid van een geassocieerde klas is mogelijk maar niet
altijd noodzakelijk bij de uitvoering van een SRL-taak.

Joystickcontroller en geprotileerdejoystick met dk.

In paragraaf 5.1 is aangekondigd dat de module joystickcontroller volledig (gedetailleerd)

gemodelleerd zou worden om vervolgens te worden geïmplementeerd in Eiffel.

Wat waren de belangrijkste redenen voor de keuze van de klasse joystickcontroller?
De klasse joystickcontroller is, evenals de klasse teach-in, subklasse van de klasse
positievergaarder. De klasse teach-in vergt stringente veiligheidsmaatregelen. Voor het kunnen
geleiden van de robotarm tijdens teach-in, moet de programmeur zich in de maximale ruimte
van de hanteerinrichting begeven hetgeen de nodige risico's met zich meebrengt. Herinnering:
de geselecteerde veiligheidsmaatregel ter limitering van de snelheid is o.a. van toepassing op
teach-in! Daarnaast leek in de vorm van het stageverslag [Haagen-1991] goede documentatie
van de bestaande joystickcontroller aanwezig.

Een gedetailleerde modellering in de analysefase zonder kennis te hebben van de wijze van
implementatie in de implementatiefase, is theoretisch gezien mogelijk. Bij aanvang van het
modelleren van de module joystickcontroller bleek het modelleren zonder kijk op de

implementatiefase wel erg "abstract". Om meer gevoel tijdens het modelleren te hebben, is het
boek [Meyer-1988] voor het overgrote deel doorgenomen. Meyer behandelt de eerste versie van
de object-georiënteerde programmeertaal Eiffel.

Uitgangspunt bij het modelleren van de joystickcontroller is het stageverslag getiteld 'Robot
besturing met joysticks' van Haagen([Haagen-1991]) geweest. Dit verslag beschrijft de
bestaande in de C-taal geïmplementeerde joystickcontroller.

Haagen heeft in zijn verslag een functioneel-model van de door hem ontwikkelde
joystickcontroller opgenomen. Dit functioneel-model is te vinden in figuur 2.1 blz. 11 van

[Haagen-199 1]. Tevens is dit functioneel-model in bijlage G van dit verslag opgenomen.
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Een fout die door iemand die van een functionele benadering overstapt op een object
georiënteerde benadering snel zal maken, is het vervangen van de functies door klassen door
eenvoudigweg de werkwoordsvormen te vervangen door overeenkomstige zelfstandig
naamwoorden. Het blok 1/S uit het functioneel-model wordt bijv. vervangen door integrator,
filteren door filter, etc. Een deel van het aldus verkregen object-model is weergegeven in figuur
5.2.

joystick
met drukknop

snelheidsvector
in wereldcoërdinaten

I IIR LDF
positie-
communicatiebuffer

gemodificeerde snelheidsvector posities
in wereldcoördinaten uitwisselen

I integrator : : opteller : I controleur Iverpfaatsingsvector in wereldcoördinaten I werkgebied

Figuur 5.2: deel van een functioneel georiënteerd object-model van de joystickcontroller.

Dit is eigenlijk geen object-model. Wat men zo doet is het bevestigen van de functies uit het
functioneel-model aan klassen in de vorm van operaties waarbij iedere klasse precies één
operatie krijgt.

De aanleiding tot deze misstap is het feit dat het dynamisch gedrag (control) van het
functioneel-model uit bijlage G vastgelegd is door de volgorde waarin de functies aangeroepen
worden. De volgorde van de aanroepen wordt op zijn beurt bepaald door de weg die de data
volgt door het functioneel-model (data flow diagram).
[Rumbaugh-1991] §10.5 blz. 239 getiteld 'implementation of control' doet een aantal
benaderingen aan de hand voor het implementeren van het dynamisch-model, als onderdeel van
de OMT. Het principe van het introduceren van een zogenaamde 'state machine engine' in de
vorm van een klasse, sprak in het geval van de joystickcontroller het meeste aan. De klasse
joystickcontroller moet als een 'state machine' beschouwd worden.
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De snelheidsvector afkomstig van de joystick wordt bewerkt:

ter voorkoming van het door de robotann schokkend bewegen als gevolg van het schokkend
bewegen van de joystick;
om een nul-gebied in de overdrachtsfunctie van de joystick (joystick-curve) aan te brengen
om te voorkomen dat de robotann mogelijk wegdrift in de situatie dat de pook van de
joystick in het midden staat (losgelaten).
om snel en nauwkeurig te kunnen bewegen.

Zie [Haagen-199I] voor een uitvoeriger uitleg.

Na de blokken filter enjoystickcurve (zie bijlage G) bestaat de data nog steeds uit een
snelheidsvector en een boolean die aangeeft of de drukknop van de joystick al of niet ingedrukt
is. Hier is het idee uit ontstaan om de klasse geprofileerde joystick met dk te introduceren. Deze
geprofileerde joystick met dk geeft ook een snelheidsvector en en een boolean af na bewerking
van de snelheidsvector van de fysieke joystick.
Wederom toepassing van de object-georiënteerde techniek polymorfisme.

Uitwerking van o.a. de module geprofileerde joystick met dk bracht het probleem naar voren of
men een extra operatie toevoegt aan een bestaande klasse of meegeeft aan een toe te voegen (en
te associëren) nieuwe klasse.
Moet het filteren van de snelheidsvectoren van de joystick met dk als operatie worden
toegevoegd aan de klasse geprofileerde joystick met dk of moet een nieuwe klasse genaamd
filter worden gefntroduceerd?

Het toevoegen van nieuwe klassen aan het object-model heeft het voordeel dat modulariteit en
daannee samenhangend hergebruik toeneemt Wenst men later bijv. een andere joystickcurve
dan vervangt men eenvoudigweg de klasse joystickcurve.
Zoals te zien is in de module geprofileerde joystick met dk. is (op grond van modulariteit)
gekozen voor het toevoegen van de klassen joystickcurve en filter aan de module Lp.v. het
toevoegen van de operaties 'filteren' en 'wijzig,...curvejoystick' aan de klasse geprofileerde
joystick met dk.

De snelheidsvector van de geprofileerde joystick met dk wordt gefntegreerd door een integrator
om de verplaatsingsvector te verkrijgen. De verplaatsingsvector opgeteld bij de positievector
van de huidige TCP-positie. levert de gewenste positie die het TCP moet gaan innemen (Th

later).

Gewenste posities worden in de vonn van setpoints aan de hanteerinrichting kenbaar gemaakt
nadat gecontroleerd is of het setpoint binnen het werkgebied van de hanteerinrichting ligt.
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Het indrukken van de drukknop van de joystick heeft tot gevolg dat de positievector van de

TCP-positie in de vonn van een setpoint in een setpointfile wordt opgeslagen. De opgeslagen

posities kunnen later bij het specificeren van taken worden gebruikt

De klassen instelling joystickcontroller en toetsenbord spreken na bestudering van [Haagen

1991] voor zich. Het voert te ver om hier uitgebreid op in te gaan.

De bespreking van de modulen joystickcontroller en geprofileerde joystick met dk is bewust

beperkt tot hoofdlijnen. Deze mededeling voor het geval u zich bijv. afvraagt wat er gebeurt als

een te versturen setpoint niet binnen het werkgebied van de hanterinrichting ligt.

Let op: de bespreking beperkt zich tot hoofdlijnen terwijl de uitwerking van de

joystickcontroller redelijk voledig te noemen is!

Nu de module joystickcontroller van het object-model voorhanden is, kan worden overgegaan

tot implementatie van deze module hetgeen in het nu volgende hoofdstuk aan de orde komt.
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6 Implementatie van delen van het besturingssysteem
voor de ASEA IRb-6 robot a.h.v. het geconstrueerde
object-model.

6.1 Keuze van een object-georiënteerde programmeertaal.

Analyse aan de hand van de üMT als onderdeel van de ontwikkeling van een
besturingssysteem voor de ASEA IRb-6 robot heeft in hoofdstuk 5 plaatsgevonden. Alvorens
de geselecteerde veiligheidsmaatregelen te implementeren is er voor gekozen om eerst de
module joystickcontroller te implementeren.

Implementatie m.b.v. een object-georiënteerde programmeertaal ligt voor de hand daar dit het
beste aansluit op de uitgevoerde object-georiënteerde analyse. Voor aanvang van de constructie
van het object-model was gekozen voor de programmeertaal Eiffel. In §5.1 is deze keuze al
reeds enigzins gemotiveerd waarvan een herhaling hier op zijn plaats is.

Implementatie m.b.V. de object-georiënteerde programmeertaal Eiffel heeft de voorkeur, om de
volgende redenen:

1. In Eiffel is het enkel mogelijk op een object-georiënteerde wijze programma's te
construeren, in tegenstelling tot b.v. C++. C++ is een uitgebreide versie van de
programmeertaal C hetgeen een op functies gebaseerde taal is.

2. Binnen de sectie Technische Toepassingen van de vakgroep Informatica is ruime ervaring
opgedaan met Eiffel. Een EiffellS-compiler is hier besteld. De compiler biedt de
mogelijkheid tot het aanroepen van externe C{uncties. Hergebruik van bestaande C

programma's van het robotbesturingssysteem is dus mogelijk.

Naast bovengenoemde eigenschappen bezit Eiffel nog een aantal zeer bruikbare constructies
welke alle andere object-georiënteerde programmeertalen missen.
Het is i~ Eiffel mogelijk voor iedere operatie (in Eiffel routine geheten) mogelijk precondities,
invarianten en postcondities te definiëren. Het aanroepen van een routine die niet aan zijn
preconditie, invariant of postconditie voldoet, resulteert in het optreden van een exceptie. Deze
excepties kunnen binnen het programma o.a. gebruikt worden in de zogenaamde 'rescue clause'
(zie ook de behandeling van de module 'intelligent robotsysteem met zijn (werk)omgeving in
§5.4) of voor debugging.
Eiffel bezit de debug-instructie. Alle instructies die in het programmadeel staan dat behoort bij
een debug-instructie worden conditioneel uitgevoerd. Uitvoering is afhankelijk van het al of
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niet aanstaan van de debug-optie tijdens de compilatie van een programma.

Conceptueel is Eiffel meer object-georiënteerd dan b.v. C++. Voor het compileren van een
Eiffel-programma geeft men aan welke operatie van welke klasse (root-klasse) als eerste
uitgevoerd moet worden. Van een C++ programma wordt de zogenaamde main-functie altijd
als eerste uitgevoerd. Men heeft geen keuzemogelijkheden. Erger is echter het bestaan van de
aan geen enkele klasse gebonden main-functie hetgeen in strijd is met een object-georiënteerde
benadering.

Door de sectie Technische Toepassingen van de vakgroep Infonnatica is een Eiffel-compiler
voor MS-DOS PC's besteld, de zogenaamde EiffeI/S-compiler. Een EiffeI/S-compiler is besteld
bij een Duitse finna genaamd 'SiG Computer GmbH' en dit betrof een 1.0 versie (u voelt nu al
nattigheid?) welke Eiffel versie 3 zou ondersteunen.

Een andere geschikte object-georiënteerde programmeertaal zou Parallel C++ van Zhang (zie
[Zhang-1991]) kunnen zijn. Parallel C++ zoals Zhang in zijn artikel naar voren brengt,
ondersteunt het beschrijven van parallelle processen.
Zhang is per E-mail gevraagd wie de leverancier is van Parallel C++ en welke platfonns
ondersteund worden. Parallel C++ is door Zhang zelf in elkaar gezet voor IMOS transputers en
dus niet bruikbaar voor een MS-DOS PC.

In de toekomst is een transputer met bijbehorend C++ wellicht een noodzaak. Het
besturingssysteem van de ASEA IRb-6 bestaat, gezien de totale capaciteit van de rekenkaarten
van het VME-systeem, uit een relatief klein aantal processen. De VME-bus zorgt voor de
interconnectie van het VME-systeem, waar de processen van het besturingssysteem op 3
rekenkaarten worden uitgevoerd. Tijdens de implementatie van een naadvolgsysteem voor de
ASEA IRb-6, bleek dat de VME-bus bij het distribueren van resolverstanden en setpoints al
voor problemen te zorgen.

Een transputemetwerk heeft veel interconnectiemogelijkheden en biedt de mogelijkheid tot
parallelle executie van processen. Parallelle executie vindt nu ook al binnen het VME-systeem
plaats daar de 3 rekenkaarten parallel processen executeren. Indien het aantal te executeren
processen van het besturingssysteem toeneemt door b.v. een toename van te bewerken en
verwerken (sensor)infonnatie, zal het VME-systeem met rekenkaarten uitgebreid moeten
worden. Maar de VME-bus die nu al bijna overbelast is, zal dit niet aankunnen.

Het is in dit licht gezien aan te bevelen om nu reeds na te gaan in hoeverre transputers in de
toekomst bruikbaar en/of nodig zijn voor het implementeren van besturingssystemen voor
industriële robots.

Vooruitlopende op de ontvangst van deze EiffeI/S-compiler is gestart met het schrijven van
Eiffel-programma's voor de module joystickcontroller. Hiertoe is het boek [Meyer-1992]
aangekocht. Dit beschrijft Eiffel versie 3 ([Meyer-1988] beschrijft Eiffel versie 1).
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Bij het schrijven van de Eiffel-programma's bleek het boek [Meyer-1992] slecht hanteerbaar te
zijn. Het mist voorbeelden en komt door de versnipperde behandeling van onderwerpen zeer
warrig over. Meyer heeft in dit boek getracht een user-guide en een programmers-guide in één

boek te verenigen. Hij somt een aantal redenen hiervoor op maar het heeft de auteur van dit

verslag niet kunnen bekoren.

Het boek moet als een naslagwerk beschouwd worden van de taal Eiffel versie 3 voor het
oplossen van specifieke problemen tijdens programmeren. Het boek [Meyer-1988] geeft beter

aan hoe men Eiffel-programma's moet schrijven dan [Eiffel-1992].

Het ontvangen EiffeVS-systeem van SiG bleek bij ontvangst geen programmatekst-editor te
bezitten. Gekozen is voor de tekst-editor Q. In geconditioneerde vorm is deze editor gebruikt

voor het editen van Eiffel-programma's. Het conditioneren van Qhetgeen nogal wat tijd heeft
gekost, is zoals naderhand bleek helaas verspilde tijd geweest.

Het missen van en programmatekst-editor was niet het enigste mankement van het Eiffel/S
systeem van SiG. Hier volgt een beperkte opsomming:

De installatievoorschriften waren zeer onduidelijk en soms zelfs tegenstrijdig.
De compiler wenste minimaal2MB extended memory. Dit extende memory moet de
compiler alleen ter beschikking hebben en residente programma's zoals b.v. de
netwerksoftware van de vakgroep ER kunnen daarom ook niet worden gebruikt.

De compiler was traag met compileren.
De compiler hercompileerde bij de eerste compilatie van een programma ook alle
basisklassen (b.v. integer) Lp.v. het gebruik van de object-files van de basisklasse die reeds
aanwezig waren.

De compiler gaf bij compilatie geen of zeer slechte foutmeldingen.

Het EiffeVS-systeem versie 1.0 van SiG is met al zijn mankementen teruggezonden. Veel
kostbare tijd is verloren aan het besruderen, installeren etc. van het EiffeVS-systeem versie 1.0

van SiG.

Na het terugzenden van het Eiffel/S-systeem van SiG moest uitgekeken worden naar een andere
compiler. Op de TUE waren geen andere Eiffel-compilers voor MS-DOS PC's. Er waren echter

wel C++-compilers. Het bestellen van een Eiffel-compiler buiten de TUE zou te veel tijd gekost

hebben gezien de op dat moment nog beschikbare afsrudeertijd.

In het RekenCentrum van de TUE werd Turbo C++ 1.00 (u voelt wellicht wederom nattigheid?)

van Borland geleend. De manuals behorende bij Turbo C++ 1.00 zijn gebruikt voor het zich

eigen maken van de talen C en C++.

De reeds geschreven Eiffel-programma's zijn overgezet naar C++. De verschillen russen de

consructies van C++ en Eiffel zijn in principe niet zo groot. Het verschillend noteren van

programma's en de van elkaar verschillende terminologieën, vergen dan echter toch weer een

aanzienlijke investering in tijd.
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Bij het compileren van de C++-programma's door de Turbo C++ 1.00-compiler ging het linken
van bestaande C-prograrnrna's mis. Na het lenen van Turbo C++ 2.0 van Borland van een
medewerker van het RekenCentrum, bleek dat Turbo C++ 1.00 niet voorzag in de mogelijkheid

tot het linken van functies van C-programma's daar dit als een van de nieuwigheden van Turbo
C++ 2.0 werd gepresenteerd. Ongelooflijk dat Borland Turbo C++ 1.00 met een dergelijke bug

heeft durven uit te brengen.

Van Turbo C++ 2.0 is slechts één set manuals in het RC aanwezig en deze wordt niet
uitgeleend. In een artikel betreffende een test van Borland C++ 3.0 en Zortech C++ 3.0 door het
tijdschrifft CHIP (Nr. 1 - januar 1991, bibliotheek RC) wordt niet veel heel gelaten van Turbo

C++ 2.0. Citaat van blz. 148:

.Die Version 2.0 von Borlands C++-compiler ist alles anderes als ein stabillaufendes

Programm und besteht aus sieben Einzellkomponenten".

In het artikel komt men tot de conclusie dat Borland C++ 3.0 als een testversie beschouwd moet
worden en alleen vooruitlopend op de te verwachten betere versies als ontwikkelomgeving
gebruikt kan worden.
Het RC bleek bij navraag met Borland voor Borland C++ 3.0 een TU-licentie afgesloten te
hebben. Borland prijst in advertenties ook Turbo C++ 3.0 for Windows aan. Borland Benelux te
Amsterdam wist na lang doorvragen te vertellen dat Turbo C++ for Windows een uitgeklede
versie van Borland C++ 3.0 is. De compiler is trager en een groot aantal hulpmiddelen zijn niet
beschikbaar.

De vakgroep ER is in het bezit van Microsoft C 6.0 en heeft hiervan een update besteld
(Microsoft C 7.0). Microsoft C 7.0 is een C++-compiler. De vakgroep streeft er naar zoveel
mogelijk met dezelfde ontwikkelingssoftware te werken. Besloten is om te wachten op het
beschikbaar komen van Microsoft C 7.0 die juist op de markt kwam tijdens dit onderzoek naar
C++-compilers.

De tot nu toe geschreven software van het besturingssysteem voor de ASEA IRb-6 robot is
geschreven in Turbo C 2.0 van Borland. Indien overgestapt wordt op Microsoft C 7.0 zal
conversie van deze bestaande software moeten plaatsvinden.

De kleine C++-programma's van de module joystickcontroller die geschreven zijn met het ter
beschikking hebben van Turbo C++ 2.0 van Borland, zullen in de volgende paragraaf worden
behandeld.
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6.2 Geschreven C++-programma's.

.Alvorens de geselecteerde veiligheidsmaatregelen te implementeren, lijkt het verstandig eerst
ervaring op te doen met het gehele traject van object-georiënteerde systeemontwikkeling"
(citaat uit §5.l). Nu zal in deze paragraafde implementatie van de module joystickcontroller
worden behandeld

Er is getracht zoveel mogelijk bestaande programma's te hergebruiken. De bestaande software
wordt als het ware "gepakt" in een C++-structuur. Meyer zegt hier in §24.2 blz. 400 van
[Meyer-1992] het volgende over:

In the case ofusing Eiffel as a toolfor re-enginering ofsoftware, an older non-Eiffel system

must be converted to more modern software technology, but you want to proceed in stages. A

possible strategy is to start by isolating appropriate abstractions in the existing software, and

to build classes around them; the architecture ofthe resulting system will be expressed in Eiffel,

using the structural mechanisms described in this book - classes, information hiding,

genericity, inheritance, assertions - but the actual computations will still be performed Uy
external routine eaUs. Here Eiffel serves as a packaging mechanism more than as a down-to

details programming language. This effort may be afirst step toward more thorough re
engineering ofthe software: once you have an acceptable Eiffel structure, you may start

upgrading tofuIl Eiffel status some oftheforeign elements in that structure,for example those
which will need to evolve anyway bacause ofchanges in requirements, or those which are

known to be the most difficult to maintain.

Tijdens de ontwikkeling van een programma dat gepakt wordt, vervalt de ontwerpfase. Zo
gezegd zo gedaan. De geschreven C++-programma's zijn opgenomen in bijlage H.
Overeenkomend met de volgorde waarin de programma-lijsten zijn opgenomen, zullen de
programma's nu worden behandeld.

C-fIles hebben de extensie .C, C++-fIles de extensie .CPP, header-files de extensie .H en
project-fIles de extensie .PRJ.

Op de eerste bladzijde van JCONTR.CPP vindt de declaratie vanjcontr plaats. Er wordt
geheugen voor een object van het type JCONTR gereserveerd (statische alocatie).
De declaratie van de klasse JCONTR is niet in JCONTR.CPP opgenomen maar in de header
file JCONTR.H. De file JCONTR.H bevat zoals te zien is alleen de declaratie van de klasse
JCONTR. De definitie van member-functions (en indien nodig ook van de constructors en
destructors) zal ook weer in een aparte definitie-file plaatsvinden. Voor het scheiden van de
declaratie-file en de definitie-file is bewust gekozen.

Door het opnemen van de declaratie van een klasse in een losse header-file, is het mogelijk
door het includen van deze header-file een klasse binnen een willekeurige module te gebruiken.
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Zouden de declaratie en de definitie van een klasse in één file samengevoegd worden, dan is dit
niet altijd meer mogelijk. Het kan namelijk voorkomen dat door het veelvuldig includen van

een file duplicatie van de definitie van een klasse optreedt hetgeen niet toegestaan is.
Stel file A includes file C en file B includes file C. File C bevat de declaratie en de definitie van
een klasse die de files A en B gebruiken. Tot nu toe is er niets aan de hand. Maar nu heeft op
een gegeven moment file A een declaratie van iets nodig uit file B en includes daarom file B.

Nu loopt het spaak daar zowel file A als file B de definitie van een klasse uit file C hebben
geïncluded. Door het includen van file B door file A treedt duplicatie van de definitie van de

klasse uit file C op.

Zou file C een header-file met enkel de declaratie van één of meerdere klassen hebben bevat
dan treden geen problemen op. Duplicatie van de declaratie van een file is toegestaan. U vraagt
zich nu waarschijnlijk af hoe file A en file B dan uiteindelijk toch kunnen beschikken over de
definitie van de klasse uit file C zonder deze te mogen includen. Hier is nu een project voor in
het leven geroepen.
Een project bevat bevat één file met een main-functie en daarnaast de definitie-files behorende
bij de header-files die in de file met de main-functie geïncluded zijn. Bijlage H kan goed als
voorbeeld dienen.

De file JCONTR.CPP is de file met de main-functie die aan het project JCONTR.PRJ zal
worden toevoegd. De header-file JCONTR.H met de declaratie van de klasse JCONTR is
geïncluded en daarom wordt de bijbehorende definitie-file JCONTRD.CPP aan JCONTR.PRJ
toegevoegd.
Header-file JCONTR.H heeft op zijn beurt de header-file GJMDK.H geïncluded om de
declaratie van de in de klasse JCONTR gebruikte klassen IGJMDK en GJMDK ter beschikking
te hebben. De bijbehorende definitie-fIle GJMDK.CPP wordt aan het project JCONTR.PRJ
toegevoegd.
De header-file JCONTR.H includes de header-fIlejoy_mod.h om de functies van de bestaande
joystickcontroller te hergebruiken. De bijbehorende definitie-file joy_mod.c wordt aan
JCONTR.PRJ toegevoegd.

Het enkel toevoegen van definitie-files aan projects heeft het voordeel dat de definitie-files
maar één keer gecompileerd behoeven te worden Lp.v. het includen in iedere file die een
definitie-file nodig heeft. Indien een file die één of meerder definitie-files heeft geïncluded na

wijziging wordt gecompileerd, dan worden alle geïnclude definitie-files onvoorwaardelijk
gehercompileerd hetgeen bij zich vaak wijzigende programma's een tijdrovende bezigheid
wordt.

Bij de bespreking van de module 'intelligent robotsysteem met zijn (werk)omgeving' in §5.4 is
het gebruik van interrupts in C++ besproken. Het stilzetten van de hanteerinrichting als reactie

op het betreden van de maximale ruimte door een persoon, is als mogelijk toepassing genoemd.
Deze toepassing is gebonden aan de geselecteerde veiligheidsmaatregel monitor hold.



·81 -

De standalone functie install in JCONTR.CPP is overgenomen uit de programmers-guide van
Turbo C++ 1.0 voor het installeren van de zelf geschreven standalone functie en interrupt
handler keyint. In de main-functie wordt het install-statement voorafgegaan door commentaar
daar de zelfgeschreven interrupt-function keyint ter vervanging van de standaard keyboard
interrupt handIer vreemd genoeg niet werkte.
Voor de implementatie van monitor hold kan dankbaar van interrupt-functies gebruik gemaakt
worden. Een uitvoerige bestudering van interrupts en aanverwante zaken (o.a. de interrupt
controller van MS-DOS PC's), zoals E. de Wilde kan bevestigen, is noodzakelijk alvorens
interrupt-functies te kunnen gebruiken.

In de file JCONTR.H worden aan de klassen JCONTR de member-functions kmenu en ekmenu
toebedeeld. De namen van deze member-functions doen misschien eerder denken aan klassen
dan aan functies.
Een keuzemenu (kmenu) voor het geven van opdrachten aan de joystickcontroller is tamelijk
specifiek wat betreft de inhoud. De opzet van een keuzemenu zou aan een klasse kunnen
worden toebedeeld. De inhoud van een keuzemenu zou bij de creatie van een object van de
klasse keuzemenu in de vonn van de argumentlijst kunnen worden meegegeven.
In principe is een klasse keuzemenu eleganter als een operatie zoals kmenu in het geval van de
joystickcontroller. Wegens gebrek aan tijd is echter voor het laaste gekozen. Het alsnog
introduceren van een klasse keuzemenu is aan te bevelen.

Nog even voor de duidelijkheid: de klassen die in de programma's van bijlage H voorkomen,
komen overeen met de klassen uit het object-model van bijlage F. De declaratie van de klassen
van een module uit het object-model worden bijeengebracht in één header-file. De modulaire
structuur van het object-model wordt bij het declareren van klassen in header-files
aangehouden. Zie hiervoor b.v. de header-file GJMDK.H.

De header-file joy_mod.h bevat de declaratie van de C-functies van de in C geïmplementeerde
joystickcontroller ([Haagen-1991]). De toevoeging "C" geeft aan dat de externe functie van een
aan het project toegevoegd C-programma is (joy_mod.c).

Als laatste is de programmatekst van joy_mod.c in bijlage Hopgenomen. Haagen heeft in zijn
verslag [Haagen-1991] de joystickcontroller in meerdere kleine programma's uiteen laten vallen
die door includes aan elkaar geknoopt zijn. Een groot aantal kleine files is niet erg praktisch en
zijn (zie de history van de header van de file joy_mod.c) door E. Kreuwels samengevoegd in
één file genaamdjoy_mod.c, uitgezonderdjoy.c van blz. 38 van [Haagen-1991] welke samen
met de 'Main Routine' van blz. 48 in de file joystick.c zijn ondergebracht.
Joystick.c includes een header-file genaamd declare.h. Declare.h werd alleen door joystick.c
geïncluded en is om deze reden aan joystick.c toegevoegd.
Joystick.c in combinatie met joy_mod.c levert de goed werkende executabel joystick.exe op.
Functies vanjoy_mod.c die door JCONTR.CPP worden aangeroepen hebben op hun beurt
functies nodig die injoystick.c geïncluded worden. Joystick.c kan echter niet aan JCONTRPRJ
toegevoegd worden daar het een main-functie bevat. Daarom zijn een aantal include-statements
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aan een aan JCONTR.PRJ toe te voegen speciale versie van joy_mod.c toegevoegd. Dit zijn de
include-statements lopende van <stdio.h> tot en met "rbs_comm.c".

Haagen heeft zijn software destijds geschreven voor een '386 MS-DOS PC. Inmiddels is er een
'486 MS-DOS PC als onderdeel van het ASEA IRb-6 robotsysteem waarop de software van de
joystickcontroller zal worden geëxecuteerd.
Het uitlezen van de game-adaptor kaart is tijd-kritisch zoals Haagen op blz. 15 van zijn verslag
venneldt. De delay welke voor het correct uitlezen van de game-adaptor kaan in de functie
Read-Stick is aangebracht, is voor een correcte werking op de '486 PC verdubbeld (delay(2».

De laatste functie vanjoy_mod.c (follow--.ioystick) is door Kreuwels toegevoegd om aanroep
van de joystickcontroller vanuit een SRL-programma mogelijk te maken.

In joy_mod.c zoals te vinden in bijlage H, zijn kopjes tussengevoegd om aan te geven waar de
op een kopje volgende programmatekst in het verslag [Haagen-1991] is terug te vinden. Dit is
alleen voor het verslag uitgevoerd en niet terug te vinden in de file joy_mod.c.

Om het overzicht te vergroten zijn alle namen van functies in bijlage H vet gemaakt en is een
lijst van routines toegevoegd. Een lijst met routines zou volgens afspraak in de header van
iedere file vermeld worden maar hier is helaas niet de hand aan gehouden.
De lijst van routines (functies) kan opgenomen worden in een te includen header-file. De
functies in een dergelijke header-file kunnen voorafgegaan worden door het sleutelwoord
'extern'. De declaraties uit de header-file kunnen op dat moment een dubbele "functie"
vervullen. De functies uit de header-file zijn prototypes indien de header-file in de ouder-file
geïnclude wordt. De header-file exporteert de functies uit zijn ouder-file naar die plaatsen waar
de header-file geïnclude wordt. De ouder-file moet in dit geval aan het project in kwestie
worden toegevoegd.
De creatie en gebruik van een dergelijke header-file is aan te bevelen.
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7 Conclusies en aanbevelingen.

Voor het maken van een algemeen concept voor het beveiligen van robots en hun omgeving, is
het ter beschikking hebben van een hi~rarchisch model hiervan noodzakelijk.

Een literatuuronderzoek naar methoden ter modellering van hiërarchische systemen heeft
geresulteerd in de keuze voor een object-georiënteerde systeemontwikkelmethode aan de hand
waarvan beveiliging plaats kan gaan vinden. Gekozen is voor de object-georiënteerde
systeemontwikkelmethode genaamd 'Object Modeling Technique' van Rumbaugh et al.

Alvorens over te gaan tot de modellering van het ASEA IRb-6 robotsysteem, is een
literatuuronderzoek verricht naar veiligheidsmaatregelen voor het beveiligen van robots en hun
omgeving. De veiligheidsmaatregelen snelheidslimitering en monitor hold zijn geselecteerd om
als eerste te worden geïmplementeerd.

Op een hoog niveau is het ASEA IRb-6 robotsysteem a.h.v. de Object Modeling Technique
volledig gemodelleerd. Om ervaring op te doen met het gehele traject van object-georiënteerde
softwareontwikkeling, is er voor gekozen om de module joystickcontroller te modelleren en om
deze vervolgens te implementeren m.b.v. een object-georiënteerde programmeertaal.
Implementatie van de joystickcontroller is vast gelopen op het (nog) niet voorhanden zijn van
goede compilers van object-georiënteerde programmeertalen. Er is zicht op het op korte termijn
beschikbaar komen van dergelijke compilers. Met het geconstrueerde object-model als
uitgangspunt, kan na het bschikbaar komen van geschikte compilers voortgegaan worden met
de implementatie van de joystickcontroller en de geselecteerde veiligheidsmaatregelen.

In dit verslag zijn een aantal aanbevelingen gedaan die voor een voortzetting van dit
afstudeerwerk of als uitgangspunt voor nieuw afstudeerwerk kunnen dienen. Aan te bevelen is:

bij het schrijven van stage- en afstudeerverslagen de normen [ISOffR 8373-1988] en [ISO
9787-1990] in het oog te houden. Op deze wijze kan over de verslagen heen gezien een
uniforme terminologie worden bereikt hetgeen de inwerktijd van stage- en afstudeerwerk
zal verlcorten en misverstanden zal voorlcomen.
onderzoek te verrichten naar CASE-tools ter ondersteuning van de analyse-, ontwerp en
wellicht ook implementatiefase van een object-georiënteerde systeemontwikkeling.
Onderzoek kan zowel inventariseren en beoordelen van aangeboden (commerciële) tools
betreffen als zowel ontwikkeling van een tooI. Beide kan waarschijnlijk het beste in
samenwerking met de vakgroep Informatica plaatsvinden.
om nu reeds na te gaan in hoeverre transputers in de toekomst bruikbaar en/of nodig zijn
voor het implementeren van besturingssystemen voor industriële robots.
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Er is geen algeheel concept voor het beveiligen van robots en hun omgeving geschreven. De
Arbeidsinspectie heeft in 1991 een concept-publicatie uitgebracht over het beveiligen van
robots en hun omgeving ([Arbeidsinspectie-1991/2]). Het is aan te bevelen dit concept aan te
houden bij een verdere beveiliging van het ASEA IRb-6 robotsysteem.

Het concept-publicatieblad [Arbeidsinspectie-1991/2] doet in de inleiding de oproep aan
deskundigen en gebruikers van industriële robots, hun praktijkervaringen met beveiliging van
robots ter beschikking te stellen om tot een "definitieve" versie van de publicatie te komen.
Het concept-publicatieblad is ontwikkeld door de vakgroep Veiligheidskunde van de
Technische Universiteit Delft en de Arbeidsinspectie. Misschien is het de moeite waard om met
deze instanties te overleggen welke veiligheidsmaatregelen, uitgaande wederom van het
geconstrueerde object-model, voorts te gaan implementeren om optimaal bij te dragen aan de
totstandkoming van een definitievere versie van [Arbeidsinspectie-1991/2]. Er moet dan echter
gelet worden op behoud van de eigen inbreng waarvan dit afstudeerverslag als uitgangspunt

mag worden gezien.

Gesteld kan worden dat de ervaringen met de gekozen object-georiënteerde
systeemontwikkelmethode van Rumbaugh et al. positief zijn. De üMT is nog (zie §5.4) in
ontwikkeling hetgeen niet als onoverkomelijk is ervaren en goede perspectieven voor de
toekomst biedt.

Het aan de hand van de üMT geconstrueerde object-model is goed presenteerbaar naar derden
en biedt voor zover nu nagegaan kan worden een goede basis voor de implementatiefase van de

systeemontwikkeling. Gehoopt mag worden dat na het beschikbaar komen van geschikte
compilers, waarbij nog steeds de voorkeur uitgaat naar een Eiffel-compiler, men tijd zal blijven
besteden aan een goede analyse en niet onbesuist aan het implementeren slaat.
Een goede analyse is, en daarom ook dit afstudeerverslag, een diepte-investering die zich op de
lange termijn dubbel en dwars zal terugverdienen.
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Figuur A-I: "functioneel schema van het besturingssysteem", figuur 2.1 blz. 6 [Groot-1988].
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Figuur A-2: "het concept van hiërarchische structuur van het besturingssysteem voor een
sensorgestuurde robot", figuur 5 blz. 15 [Kylstra-1990].
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Figuur A-3: "uitbreiding op het ASEA IRb-6 besturingssysteem, figuur 2 blz. 3 (Wilde-1992].
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Figuur A-4: "opbouw van het RBS", figuur 3 blz. 10 (Goossens-1991].
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Figuur A-5: "the computational hierarchy for a robot in a machining workstation", figure 2
page 13-42 [Albus-1983].
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Ontwerp een besturingssysteem voor intelligente robotsystemen. Een robotsysteem is per
definitie multi-functioneel. Een multi-functioneel met zijn (werk)omgeving interactief
robotsysteem, welke met de gebruiker of programmeur op een hoog abstractieniveau
communiceert, zullen we een intelligent4 robotsysteem noemen.
Een robotsysteem is multi-functioneel omdat deze voor meerdere taken ingezet kan worden.
Het robotsysteem is interactief met zijn (werk)omgeving indien dit op grond van diverse
aangeboden (sensor)infonnatie in staat is te reageren op gebeurtenissen in zijn (werk)omgeving.
Een taak bestaat uit opeenvolgende bewegingen en werkzaamheden uit te voeren door de
robotgereedschappen.

Benodigd t.b.v interactie.
Bij (sensor)infonnatie wordt gedacht aan de hoekstanden van de robotannen, mode
(initialisatie, nonnaal bedrijf, produktiestop, etc.) waarin het robotsysteem opereert,
camerabeelden verkregen van een al of niet bewegende camera, infonnatie afkomstig van
beveiligingsinstallaties, sensorinfonnatie van sensoren die vonn, plaats, aanwezigheid van
voorwerpen doorgeven, etc.

Benodigd t.b.v. multi·functionaliteit.
Wil het robotsysteem multi-functioneel inzetbaar zijn, dan zal de gebruiker de diverse uit te
voeren taken moeten kunnen specificeren. Het specificeren van taken moet zowel off-line als
on-line kunnen plaatsvinden. On-line: verbinding tussen programmeur en robotsysteem t.b.v.
interactie. Off-line: geen verbinding tussen programmeur en robotsysteem.
Voor het uitvoeren van de diverse taken zal de hanteerinrichting met verwisselbaar
robotgereedschap uitgerust moeten kunnen worden.

Context van de applicatie.
Het intelligente robotsysteem kan ingezet worden op velerlei toepassingsgebieden. Een aantal
voor de hand liggende toepassingsgebieden:

• industriële omgeving (flexibele assemblage, flexibele fabricage, ....);
• op afstand bestuurde robots t.b.v. het betreden van en daarna eventueel uitvoeren van

werkzaamheden in een gevaarlijke (werk)omgeving;
• ruimtevaart.

4 De intelligentie van een robotsysteem zit opgeslagen in zijn besturingssysteem. Een robotsysteem met
een besturingssysteem impliceert echter niet een intelligent robotsysteem te zijn.
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Er wordt uitgegaan van het opereren van het intelligente robotsysteem in een industriële
omgeving.
Het invoeren en daarna eventueel laten uitvoeren van taken door de programmeur kan in
principe binnen het werkgebied van het robotsysteem plaatsvinden m.b.v. een
afstandsbediening. Het gebruik van deze afstandsbediening dient t.b.V. de veiligheid aan regels
gebonden te zijn.
De gebruiker staat ten behoeve van taakspecificatie teach-in ter beschikking. Teach-in kan
plaatsvinden door het met de hand geleiden van de robotgereedschap waarbij de tijdsfactor een
belangrijke rol speelt. Teach-in heeft uiteindelijk ten doel een voorgedane beweging te kunnen
herhalen.
Het gebruik van een toetsenbord of een joystick met drukknop staan de programmeur ter
beschikking voor het verzamelen van posities voor taakspecificatie. Een positie wordt met een
positievector gerepresenteerd.

Veronderstellingen.
Beoogd wordt het intelligente robotsysteem niet de mogelijkheden te geven om zich voort te
bewegen.
Het robotsysteem zal zodanig moeten functioneren dat dit zichzelf en zijn permanente en
niet-permanente werkomgeving ongeschonden laat. Hier vallen de beoogde uit te voeren
werkzaamheden natuurlijk niet onder.
Het robotbesturingssysteem (RBS) moet in staat zijn voor (nieuwe) taken benodigde extra
(sensor)informatie, afkomstig van b.v. toegevoegde sensoren, te verwerken.
Het aantal vrijheidsgraden van het robotsysteem welke het RBS ondersteunt, moet uitbreidbaar
zijn. Voorlopig wordt uitgegaan van een robotsysteem met 8 vrijheidsgraden.

Prestatie-eisen.
Het RBS zal zodanig opgezet moeten worden dat gespecificeerde taken uitgevoerd kunnen
worden voor zover de hanteerinrichting van het beoogde intelligente robotsysteem dit toelaat.
Vooral zal gelet moeten worden op de snelheid van de verwerking van (sensor)informatie door
hetRBS.
Ten behoeve van taakspecificatie zal door het RBS aan de programmeur voldoende
hulpmiddelen geboden moeten worden. Dit hulpmiddel bestaat nu uit de Structured Robot
Language (SRL) en teach-in. Een gebruikersvriendelijke SRL-omgeving (editor, compiler,
debugger, .....) is zeer gewenst.

SRL-statements zouden ook op een hoger niveau door een grafische 3D-editor gegenereerd
kunnen worden. De editor zou een een file met posities, b.V. door teach-in of camera verkregen,
kunnen inlezen en opeenvolgende posities kunnen verbinden door een lijnstuk. In de editor zou
snel, m.b.V. bijvoorbeeld een grafisch tableau met bijbehorende pen, voor ieder lijnstukje
aangegeven kunnen worden welke beweging tussen begin- en eindpunt uitgevoerd moet
worden. Nadat voor dit lijnstuk de beweging aangegeven is, kan men voor deze beweging de
snelheid, versnelling, vertraging etc. aangeven. Een aantal bewegingen met standaard
parameters kunnen wellicht als optie in de editor opgenomen worden.
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Camerabeelden maar ook ontwerpen van voorwerpen vervaardigd m.b.v. een Computer Aided
Design (CAD)-station kunnen direct door de editor ingeladen worden.
Door de visiongroep binnen de vakgroep ER worden uit camerabeelden lijnstukken
geextraheerd. Hierna vindt voorwerpherkenning plaats uit de verzameling losse lijnstukken
m.b.V. een referentie-database. Dit alles bevindt zich in een stadium van ontwikkeling.
Een grafische 3D-editor welke bewerkte camerabeelden van de visiongroep kan gebruiken voor
generatie van SRL-programma's, kan gezien worden als een koppelstuk tussen de robotgroep en
de visiongroep binnen de vakgroep ER.
Duidelijk is dat indien men in de toekomst deze koppeling overweegt, hier rekening mee
gehouden zal moeten worden bij de modellering van het RBS.

Beveiliging zal zodanig opgezet moeten worden dat beperking van economische schade door
veiligheidsmaatregelen (waaronder o.a. produktiestops) en de mate van aan te
brengen/aangebrachte veiligheid voor de diverse mogelijke gevaarlijke situaties,
geoptimaliseerd wordt
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Object Klassen (voor selectie)
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aantal vrijheidsgraden
aanwezigheid
afstandsbediening
automatische hanteerinrichting
beginpunt
besturingssysteem
beveiligingsinstallaties
bewegingen
CAD-station
camera
camerabeelden
economische schade
eindpunt
file
gebeurtenissen
gebruiker
gereedschappen
gevaarlijke situaties
grafisch tableau
hand
hanteerinrichting
hoekstanden
industriële omgeving
interactie
joystick met drukknop
koppelstuk
lijnstukken
mode
omgeving
ontwerp van voorwerp
optie
oriëntatie
parameters
pen
werkgebied

persoon
plaats
positie
positievector
produktiestops
programmeur
punt
referentie-database
regels
robotarmen
robotbesturingssysteem
robotgereedschap
robotsysteem
(sensor)informatie
sensoren
snelheid
SRL
SRL-omgeving
SRL-programma
SRL-statements
taakspecificatie
taken
teach-in
tijdsfactor
toepassingsgebieden
toetsenbord
veiligheidsmaatregelen
verbinding
versnelling
vertraging
voorwerpen
vorm
vrijheidsgraden
(werk)omgeving
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werkomgeving
werkzaamheden
3D-editor

Object Klassen (na selectie)

afstandsbediening
automatische hanteerinrichting
beveiligingsinstallaties
bewegingen
CAD-station
camera
camerabeelden
economische schade
gebruiker
grafisch tableau
hanteerinrichting
joystick met drukknop
lijnstukken
mode
ontwerp van voorwerp
oriëntatie
pen
persoon
positie
positievector
produktiestops
programmeur
punt
referentie-database
robotarmen
robotbesturingssysteem
robotgereedschap
robotsysteem
(sensor)informatie
sensoren
SRL-omgeving
SRL-programma
taken

teach-in
toetsenbord
veiligheidsmaatregelen
voorwerpen
vrijheidsgraden
(werk)omgeving

werkgebied
werkzaamheden
3D-editor

afgeleid uit de kennis van het
probleemgebied:

klok

Bijlage C
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- robotsysteem wordt ingezet voor taken
- robotsysteem reageert op (sensor)informatie
- taak bestaat uit bewegingen en werkzaamheden
- hoekstanden maken deel uit van de (sensor)informatie
- de mode waarin het robotsysteem opereert maakt deel uit van de (sensor)informatie
- informatie van beveiligingsinstallaties maakt deel uit van de (sensor)informatie
- camerabeelden maken deel uit van de (sensor)informatie
- informatie van vorm-, plaats- of aanwezigheidssensor maakt deel uit van de

(sensor)informatie
- programmeur specificeert taken m.b.v. afstandsbediening
- taken worden on-line of off-line gespecificeerd
- robotsysteem is uitgerust met diverse robotgereedschappen
- robotsysteem opereert in (werk)omgeving
- programmeur of gebruiker laat taak uitvoeren m.b.v. afstandsbediening
- programmeur specificeert taak m.b.v. teach-in
- programmeur geleidt robotgereedschap
- programmeur verzamelt losse punten met joystick of toetsenbord
- RBS verwerkt (sensor)informatie
- taak wordt in SRL-omgeving gespecificeerd door programmeur
- 3D-editor genereert SRL-programma
- 3D-editor leest losse punten in
- SRL-omgeving leest losse punten in t.b.v. taakspecificatie
- 3D-editor leest ontwerp voorwerp in
- 3D-editor leest camerabeeld in
- programmeur specificeert taak in 3D-editor m.b.v. grafisch tableau en pen
- 3D-editor herkent voorwerp uit verzameling lijnstukken a.h.v. referentie-database
- veiligheidsmaatregel veroorzaakt economische schade
- produktiestop is een veiligheidsmaatregel
- werkzaamheden worden uitgevoerd door robotgereedschappen
- afstandsbediening is t.b.v. veiligheid aan veiligheidsmaatregelen gebonden
- robotsysteem voert taak uit
- ontwerp van voorwerp bestaat uit lijnstukken
- camerabeeld bestaat uit lijnstukken
- CAO-station levert ontwerp van voorwerp
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Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse

3D-editor
Grafische editor ter bewerking van 2 of 3-dimensionale beelden van

voorwerpen (de uiteindeljke werkstukken) m.b.v. grafisch tableau en pen.
Doel na bewerking is automatische generatie van taken.

Afstandsbediening
De afstandsbediening van het intelligente robotsysteem wordt gebruikt
voor communicatie tussen het RBS en de zich in het werkgebied van de

hanteerinrichting bevindende programmeur.
Het definiëren van taken m.b.v. de afstandsbediening in het werkgebied

van de hanteerinrichting zal sterk aan regels gebonden moeten zijn. Taken

mogen alleen 'langzaam' uitgevoerd worden waarbij de programmeur de

uitvoering ,door b.V. het ingedrukt houden van een 3-standen knop, actief

in stand moet houden.

Automatische hanteerinrichting

De automatische hanteerinrichting is onder te verdelen in de

hanteerinrichting en het besturingssysteem. Robotgereedschappen worden

aan de hanteerinrichting toegevoegd voor het uitvoeren van bewerkingen.
Sensoren behoren niet tot de automatische hanteerinrichting.

Hanteerinrichting, besturingssysteem, robotgereedschap en sensoren

worden tesamen aangeduid met robotsysteem. Ten alle tijde zal dus

expliciet aangegeven moeten worden wat behoort tot het robotsysteem.

Baan/pad/traject
Een baan is de curve die het robotgereedschap doorloopt tijdens de

beweging van de hanteerinrichting van zijn uitgangspositie (stilstand) naar

zijn eindpositie (stilstand). De baan wordt onderverdeeld in de

translationele baan en de rotationele baan.

De translationele baan is de curve die het TCP van het robotgereedschap

doorloopt bij de beweging van de hanteerinrichting.

De rotationele baan is de curve welke de oriëntatie van het

robotgereedschap doorloopt bij de beweging van de hanteerinrichting.
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Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse
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Beveiligingsinstallaties
Voorwerpen als onderdeel van de algehele beveiliging van het
robotsysteem en zijn (werk)omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan
(eenvoudige) sensoren, eindschakelaars bevestigd op de hanteerinrichting
van het robotsysteem, klaphekkens ter afscherming van het werkgebied,
etc.

Beweging
Verplaatsing van de hanteerinrichting overeenkomstig een zekere
trajectorie.

De beweging van het robotsysteem wordt beperkt door:
- het toegestane werkgebied;
- collision avoidance;
- mechanische beperkingen hanteerinrichting;
- veiligheidseisen.

CAD-station
Kan gebruikt worden voor het ontwerpen van voorwerpen welke door het
robotsysteem bewerkt zullen worden. Een dergelijk ontwerp kan dienen als
basis voor het specificeren van taken voor het robotsysteem.

Camera
Sensor als onderdeel van het robotsysteem.

Camerabeeld
Een camerabeeld is het resultaat van en perspectivische transformatie van
de door de beeldcamera waargenomen 3-dimensionale scene naar een
2-dimensionale representatie.

Economische schade
Economische waarde van gederfde produktie t.g.v. een produktiestop van
een industrieel robotsysteem.

Gebruiker
De persoon die het robotsysteem enkel en alleen een taak kan laten
uitvoeren. Het laten uitvoeren van een taak kan alleen buiten het
werkgebied van de hanteerinrichting.
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Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse

Object Klasse
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Grafisch tableau
Tableau met afgebakende velden welke met een voorwerp (b.v. een pen)
aangeduid kunen worden. Door het aanduiden van velden op het tableau
kunnen commando's voor een grafische editor gegenereerd worden. Dan

spreekt men over een grafisch tableau.
Het grafisch tableau wordt in combinatie met een editor aangewend indien

hierdoor de produktiviteit toeneemt

Hanteerinrichting
Verzamelnaam voor de robotarm met bijbehorende zaken welke

beschouwd wordt als een in setpoints aangestuurd regelsysteem.

Joystick met drukknop
Het verzamelen van posities t.b.V. taakspecificatie is mogelijk met
joysticks. De armen van de hanteerinrichting worden met de joysticks heen
en weer bewogen waarbij door het drukken op de drukknop van de
joystick posities opgeslagen kunnen worden.

Lijnstuk
Verbinding tussen 2 punten welke verkregen zijn m.b.v. joystick of
toetsenbord, onderdeel van een CAD-ontwerp, onderdeel van een
camerabeeld, etc.

Mode

De mode van het robotsysteem beschrijft de toestand van het RBS in grote
lijnen. Vooralsnog wordt gedacht aan de volgende modes van het
robotsysteem:
- buiten bedrijf (voedingen afgeschakeld);
- initialisatie;
- produktiestop;

- uitvoering taak;
- teach-in;

- taakspecificatie in SRL-omgeving;
- testen (lage snelheid, geen bewerkingen, etc.)

Ontwerp van voorwerp
Ontwerp van die voorwerpen die uiteindelijk door het robotsysteem
bewerkt zullen gaan worden (werkstukken).

Pen

Zie grarfisch tableau.
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Persoon
Generalisatie van gebruiker en programmeur. Een gebruiker laat het RBS
reeds gespecificeerde taken uitvoeren. Een programmeur kan taken
specificeren en laten uitvoeren.

Positie
Een positie wordt ingenomen door het door de programmeur toegekend
centrum van het robotgereedschap ('fep).

Posities worden uitgedrukt t.o.v. een te kiezen coördinatenstelsel (b.v.
wereldcoördinaten, robotcoördinaten). Posities kunnen door een
programmeur gespecificeerd worden of worden verkregen door gebruik
van een positievergaarder (teach-in, joystickcontroller, toetstenbord).
Posities kunnen gebruikt worden voor taakspecificatie b.v. in SRL.

Produktiestop
Stop van industriële produktie door het onderbreken van de uitvoering van
een taak van een robotsysteem. Robotsysteem onderbreekt uitvoering van
zijn taak op grond van (sensor)informatie.

Programmeur
De persoon die taken specificeert of teach-in uitvoert. Specificeren of laten
uitvoeren van taken kan buiten het werkgebied met het RBS of binnen het
werkgebied met de afstandsbediening.

Punt
Zie positie.

Referentie-database
Database ter opslag van ontwerpen van voorwerpen uit b.v.
camerabeelden.

Robot programming
Dictaat robotbesturing blz. 155: Robot Programming

IV Survey of robot programming systems

o guiding: basic guiding/extended guiding/off-line guiding
o robot-level programming
o task-Ievel programming

Robotarmen
Zie hanteerinrichting.
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Robotbesturingssysteem
Besturingssysteem voor een intelligent robotsysteem. Het
besturingssysteem moet met nadruk rekening houden met de multi
functionele en interactieve eigenschappen van het intelligente
robotsysteem.

Robotgereedschap
Het robotgereedschap is het gereedschap waannee het robotsysteem uit te
voeren werkzaamheden verricht.

Robotsysteem
Verzamelnaam voor automatische hanteerinrichting, sensoren (waaronder
beeldcamera), robotgereedschappen en andere aan de hanteerinrichting
verwante zaken.

(Sensor)infonnatie
Infonnatie afkomstig van het robotsysteem en zijn (werk)omgeving. Deze
infonnatie kan afkomstig zijn van sensoren of andere bron van infonnatie
voor gebruik door het besturingssysteem van het robotsysteem. Onder
andere infonnatie wordt ook de infonnatie bepalende de status van het
robotsysteem verstaan (zie ook status).
De sensorinfonnatie is bijv. afkomstig van beeldcamera,
hoekstandsensoren, tachogenerator (afgeleide hoekstanden),
eindschakelaars op de hanteerinrichting van het robotsysteem,
beveiligingsinstallaties, vonnsensor, plaatssensor, aanwezigheidssensor,
etc.

Sensoren
Ten behoeve van de interactie tussen robotsysteem en zijn
(werk)omgeving wordt o.a. gebruik gemaakt van sensoren. Sensoren
zullen we onderverdelen in configuratiesensoren, beveiligingssensoren en
werksensoren.

Setpoint
Aangevende de gewenste toestand van een regelsysteem. In de robotica:
een gewenste stand/pose/configuratie van de hanteerinrichting met als doel
het TCP van het robotgereedschap een bepaalde positie, uitgedrukt t.O.v.
een zeker coördinatenstelsel b.v. wereldcoördinaten of robotcoördinaten
(motorasstanden), te laten innemen.

SRL
Structured Robot Language (SRL) is een robotprogrammeertaal ontworpen
door C. Blume en W. Jacob aan de universiteit van Karlsruhe.
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Een robotprogrammeertaal is gericht op het beschrijven van elementaire
bewegingen, niet-elementaire bewegingen en taken.

SRL-omgeving
Verzameling hulpmiddelen als onderdeel van het RBS benodigd ter
vervaardiging van SRL-programma's. Te denken valt aan editor, debugger,
compiler, etc.

SRL-programma
Een SRL-programma beschrijft een taak. Het programma bestaande uit
SRL-statements ,die bewegingen beschrijven, wordt:
- samengesteld door een programmeur in de SRL-omgeving of
- gegenereerd door een 3D-editor.

Status
De status van de robot wordt afgeleid uit dat deel van de
(sensor)informatie welke afkomstig is van het robotsysteem zelf. Te
denken valt bijv. aan de volatile environment van een CPU waarop
processen van het RBS afgehandeld worden, het al of niet aanwezig zijn
van voedingsspanning op de motoren van de hanteerinrichting, etc.

Taak
Reeks van bewegingen en bewerkingen die in de tijd gezien (deels) met
elkaar mogen samenvallen. Beschrijving bestaat formeel uit trajectories en
bewerkingen.

Teach-in
Met de hand begeleiden van het robotgereedschap waarbij de tijdsfactor
een belangrijke rol speelt. Teach-in heeft uiteindelijk ten doel een
voorgedane beweging te kunnen herhalen.

Toetsenbord
Zie positie en joystick.

Trajectorie
Een trajectorie is een aan de tijd gerelateerde baan. Voor de berekening
van een trajectorie gaat men uit van een baan. Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van additionele informatie (voor zover gespecificeerd) zoals
gewenste snelheden, gewenste versnellingen etc.

Veiligheidsmaatregelen
Voorkomen van schade aan het robotsysteem en zijn (werk)omgeving. De
permanente werkomgeving van het robotsysteem kan in een model
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opgenomen worden waar bij collision avoidance gebruik van gemaakt

wordt.
Aan de niet-pennanente werkomgeving van het robotsysteem, waaronder
mensen!, zal in het kader van de veiligheid veel aandacht aan besteed
moeten worden. Bij de object klasse "Afstandsbediening" komt een deel
van deze problematiek ter sprake.

Voorwerpen
Elementen uit de (werk)omgeving van het robotsysteem.

(Werk)omgeving
Ruimte in de nabijheid van het robotsysteem.

Werkgebied
Deel van de (werk)omgeving van het robotsysteem, door de programmeur
bepaald, waarbinnen de hanteerinrichting zich mag bewegen.

Werkzaamheden

Opdrachten welke door de bij het robotsysteem behorende
robotgereedschappen uitgevoerd kunnen worden.
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Bijlage F: object-model van het ASEA IRb-6
robotsysteem.
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Niveau 0 object-model:

Niveau 1.1 object-model:

Niveau 1.2 object-model:
Niveau 1.3 object-model:

Niveau JU object-model:

Niveau 11.2 object-model:
Niveau 11.3 object-model:
Niveau JL4 object-model:
Niveau 11.5 object-model:

Niveau JL6 object-model:

Niveau 111.1 object-model:

intelligent robotsysteem met zijn (werk)omgeving 116

robotsysteem 117

taak 118
3D-editor 119

robotbesturingssysteem 120

beveiligingssensor 121
configuratie- en werksensor. 122
hanteerinrichting 123
SRL-taak 124

joystickcontroller 125

geprofileerde joystick met dk 126
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Niveau 0 object-model: intelligent robotsysteem met zijn (werk)omgeving.
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Niveau 1.3 object-model: 3D-editor.

programmeur

- 119-
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Niveau n.5 object-model: SRL-taak.
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Niveau ll.6 object-model: joystickcontroller.
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Niveau lIL! object-model: geprofileerde joystick met eik.

instelling
gjmdk

ontvangt snelheidsvector
in wc en toestand dk van
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Bijlage G: functioneel-model van de joystickcontroller
volgens Haagen.

Positie
Informatie
(X,y,z)

I

Snelheids
Informatie

I
---iïR.ii5p", -.J

hoek- R
Joystick-: ~ .! • 1 Werk- 0
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B
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0: • : J~uc~ matiei i curve T: : I
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Figuur G-l: "blokschema van de programma-opzet", figuur 2.1 blz. 11 [Haagen-1991].



BijlageH - 129-

Bijlage H: C++-programma's van de module joystick
controller.
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/*****************************************************************************

*
* File Name

*
JCONTR.CPP

* Name of the module of the Object Model (OM) where this file is related to

* : joystickcontroller

*
* Project file

*
* Creation date

* Last revision date

*

JCONTR.PRJ

< 1992/05/01 >
< 1992/05/01 >

*
*
*
*
*

Program language

Document language

Project

< Turbo C++ 1.00 >

Nederlands

* Programmer (s)

*
* History

*
*
*

Theo van Weelie

****[ DESCRIPTION l**********************************************************

*
* Describe your programs in english only !!

*
****************************************************************************/

tinclude <dos.h>

tinclude <stdio.h>

tinclude <conio.h>

tinclude "JCONTR.H"

JCONTR joycontr;

// definitions for standalone functions

void interrupt keyint(void)

char kc; // Keyboard Character

kc = getch () ;

switch (kc)

I/case 'k': joycontr.kmenu();

default: clrscr (); printf ("Met deze toetsenbordaanslag kan de geschreven

interrupt function \ 'keyint\ , niets aanvangen");
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} ;

void install(void interrupt (*faddr) (), int inum)

//setvect(inum, faddr);

} ;

main ()

//install(keyint,9);

joycontr.kmenu();

} ;

- 131 -
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1***************************************************** ************************

* File Name

*
JCONTR.H

* Name of the module of the Object Model (OM) where this file is related to

* : joystickcontroller

*
* Project file

*
* Creation date

* Last revision date

*
* Program language

* Document language

*
* Project

*
* Programmer(s)

*
* History

*
*
*

< 1992/05/01 >
< 1992/05/01 >

< Turbo C++ 1.00 >
Nederlands

Theo van Weelie

****[ DESCRIPTION 1**********************************************************

*
* Describe your programs in english only !!

*
****************************************************** **********************1

II voeg de definitie-file JCONTRD van JCONTR.H aan uw project toe

finclude "GJMDK .H";

class JCONTR

IGJMDK instellinggjmdk; II Instelling Geprofileerde Joystick Met Drukknop

GJMDK geprjmdk; II Geprofileerde Joystick Met Drukknop

public:

void kmenu(void);

void ekmenu(int ekn);

void control(void);

};

II standalone functions

extern void interrupt keyint(void);

extern void install(void interrupt (*faddr) (), int inum);
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/*****************************************************************************
* File Name

*

: JCONTRD.CPP

* Name of the module of the Object Model (OM) where this file is related to

* : joystickcontroller

*
* Project file

*
* Creation date

* Last revision date

*
* Program language

* Document language

*
* Project

*

< 1992/05/01 >

< 1992/05/01 >

< Turbo C++ 1.00 >

Nederlands

JCONTR.PRJ

*
*

Programmer (s) Theo van Weelie

* History

*
*
*
****[ DESCRIPTION )**********************************************************

*
* Describe your programs in english only !!

*
****************************************************************************1

finclude <stdio.h>

finclude <conio.h>

finclude "joy_mod.h"

finclude "JCONTR.H"

II member functions for the class JCONTR

void JCONTR::kmenu(void)

IIKeuzeMENU

int kn '" 0;

clrscr ():

printf("(l) control joysticks\n\n");

printf("(2) wijzig instelling van Geprofileerde Joystick Met Drukknop\n\n");

printf("(3) initialiseer Geprofileerde Joystick Met Drukknop\n\n"):

printf("(4) verlaat joystickcontroller\n\n");

printf ("Geef uw keuze aan met een integer en sluit af met een return:

\n\n");

do { gotoxy(9,68); printf("\b\b"): gotoxy(9,66);
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scanf("%2d",&kn);

while (kn < 1 I I kn > 4);

ekmenu(kn);

} ;

void JCONTR::ekmenu(int ekn)

II Effectief KeuzeMENU

switch (ekn)

case '1' : control(); break;

case '2' : instellinggjmdk.wijziginst(); break;

case '3' : geprjmdk. init () ; break;

case '4' : ; break;

default: kmenu();

} ;

void JCONTR::control(void)

follow_joystick();

} ;

Bijlage H
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1*****************************************************************************
* File Name

*
: GJMDK.H

* Name of the module of the Object Model (OM) where this file is related to

* : Geprofileerde Joystick Met OK

*
* Project file

*
* Creation date

* Last revision date

*
* Program language

* Document language

*
* Project

*
* Programmer(s)

*
* History

*
*
*

< 1992/05/01 >
< 1992/05/01 >

< Turbo C++ 1.00 >
Nederlands

Theo van Weelie

****[ DESCRIPTION l**********************************************************

*
* Describe your programs in english only !!

*
****************************************************** **********************1

class GJMDK

{ 11 Geprofileerde Joystick Met Drukknop

public:

GJMDK(void); 11 constuctor

void init (void) ;

} ;

class IGJMDK

public:

void wijziginst(void);

} ;
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1***************************************************** ************************
* File Name : GJMDK.CPP

*
* Name of the module of the Object Model (OM) where this file is related to

* : Geprofileerde Joystick Met OK

*
* Project file

*
* Creation date

* Last revision date

*
* Program language

* Document language

*
* Project

*
* Programmer(s)

*
* History

*
*
*

JCONTR.PRJ

< 1992/05/01 >
< 1992/05/01 >

< Turbo C++ 1.00 >
Nederlands

Theo van Weelie

****[ DESCRIPTION 1**********************************************************

*
* Describe your programs in eng1ish only !!

*
****************************************************************************1

iinclude "GJMDK.H"

iinclude "joy_mod.h"

11 member functions class GJMDK

GJMDK::GJMDK(void)

{

init ();

} ;

void GJMDK::init(void)

Stick_Init ();

} ;

11 member functions class IGJMDK

void IGJMDK::wijziginst(void)

SetMenuUp ();

} ;
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/*****************************************************************************

*
* File Name

*
* Name of the module of the Object Model (OM) where this file is related to

* : joystickcontroller

*
* Project file

*
* Creation date

* Last revision date

*
* Program language

* Document language

*
* Project

*
* Prograrnmer(s)

*
* History

*
*
*

< 1992/05/01 >
< 1992/05/06 >

< Turbo C++ 2.0 >
Nederlands

Theo van Weelie

****[ DESCRIPTION l**********************************************************

*
* Describe your programs in english only !!

*
****************************************************************************/

extern "C" void follow_joystick(void);

extern "C" void Stick_Init(void);

extern "C" void SetMenuUp(void);
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/**********************************************************************

*
* File Name

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Project file

Creation date

Last revision date

Program language

Document language

Project

Programmer (s)

History

JCONTR.PRJ

1991 august ??

1992/06/01

Turbo C 2.0

English

EDWIN HAAGEN

E. Kreuwels combined all files of Edwin into

one larger module. This module is simply

includable in an SRL program. Further some

screen output is changed (scroll in stead of

gotoXY and Clear Screens) .

****[ DESCRIPTION ]**********************************************************

*
* Describe your programs in english only !!

*
****************************************************************************/

tinclude <bios.h>

/* tinclude <ctype.h> */

/* standaard includes voor functies uit de c library */

tinclude <stdio.h>

tinclude <process.h>

tinc1ude <math.h>

tinclude <conio.h>

tinclude <dos.h>

tinclude <alloc.h>

/* Robot afh. modules voor SRL */

tinclude "globals.c" /* algemene variabelen en functies */

tinclude "world1.c" /* asea afh. gegevens/grenzen */

tinclude "transfrm.c" /* transformatie robot <---> frame */

tinclude "checkstp.c" /* controle of stap in werkgebied blijft */

/* Robot onafh. modules voor SRL */

tinclude "initiali.c" /* Initialisatie SLR programma */

/* Module voor communicatie (sterk RES afh.) */

tinclude "rba comm.c" /* procedures communicatie RES P.H. Goosens */
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List of Routines:

- 139-

void
float

void
void
void
void
void
int

void
void
void
float

unsigned int
void
int
void
float
float
vector
void
void
void

void
void

void
void

void

Lees_Resolver_Standen(void) 141
Pe_Er_Tr(1ong Resolv_Stand) 141

Lees_Robot_Hoek(void) 141
GotoXY(int xvideo,int yvideo) 142

ClrScrO 142
Read_Stick(int m4,Joy_Sticks *joy) 143

Read_Sticks(Joy_Sticks *StickA,Joy_Sticks *StickB) 143
Switches_Pressed(void) 143
PresecFilter(float OCOffset) 144
Reset_Filter(void) 144
Bereken_Filter(float T,float FO) 144
IIR2Filter(int WhacStick,float XIn) 144

Read_Timer(void) 145
Start_Timing(void) 145
Time_Left(void) 145
Initialize_Timer(void) 145

Sgn(float X) 146
Stick_Curve(float X) 146
Lees_Robot_Positie(void) 147
Stick_lnit(void) 148
Set_Up_Schenn(void) 149
Lees_Board(void) 149
SetMenuUp(void) 150
Joystickfile_Sluiten(void) 150

SchrijCJoystick_Waarden(1ong XSchrijf,long YSchrijf,long ZSchrijt) 150
Follow_Stick(void) 151

followjoystick(void) 152
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#inc1ude <bios.h> /* #inc1ude <ctype.h> */

#define XDIR 0
fdefine YDIR 1
#define ZDIR 2

fdefine TIMER Ox1a

#define READ CLOCK OxO

#define SET CLOCK Ox1

#define ZERO TIMER OxO
#define AX 0

#define AY 1
#define BX 2

fdefine BY 3

fdefine PI 3.141592654
#define TSYSTEM 55e-3

#define keypressed (bioskey(l) !- 0)
#define kb_c1ear() whi1e keypressed bioskey(O);

typedef struct {
float X,Y;

float CenX,CenY;
int Sw1,Sw2;
} Joy_Sticks;

Joy_Sticks StickA,StickB;

long reso1verstanden[AS_AANT];
float robothoek[AS_AANT];

char Fi1e_Naam[20]="NONAME.RES";
char Fi1e_Maken[20]="j";

vector Robot_Positie,Onthoud_Positie;

float MAXVX =12;
float MAXXVALUE-110;
float XNULGEB -7;

float n =2.5;

int MEETTIJD-50;
int Counter -0;

float FO =1.5;

float WO -3*PI;
float YOut[4] -{O,O,O,O};

float YOutDe11[4]={0,0,0,0};

float YOutDe12[4]={0,0,0,0};

float XInDe11[4] ={O,O,O,O};
float B1 = 1.033212444;

float Al = 1.63572356;

float A2 =-0.6688978911;

float Gain 31.14493666;

float T = 32e-3;

FILE *fjoy=O;
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expand.unt page 40

void Lees_Resolver_Standen (void)

{

read_resolverstanden () ;
resolverstanden[O)=resolver_standen[O);

resolverstanden[l)=resolver_standen[l);

resolverstanden(2)=resolver_standen[2];

return(5.6125704534e-4*(float)Resolv_Stand-294.26033379);

read_resolverstanden () ;
robothoek[O]=Pe_Er_Tr(resolver_standen[O);

robothoek[l)=Pe_Er_Tr(resolver_standen[l]);

robothoek(2)~Pe_Er_Tr(resolver_standen[2);

- 141 -
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vidio.h page 50

void GotoXY(int xvideo,int yvideo)
{

union REGS r;

/* Set XY position */
r.h.ah 2;

r.h.bh 0; /* Assume Video Page 0 */

r.h.dh (char) yvideo;
r.h.dl (char) xvideo;

int86(16,&r,&r);

void ClrScr ( )

union REGS r;

/* Get video mode */
r.h.ah = 15;

int86(16,&r,&r);

/* Set video mode */
r.h.ah = 0;

int86(16,&r,&r);

Bijlage H
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pgrjoyst.h page 51-52

void Read_Stlck (int m4, Joy_Sticks *joy)

(

int k, jx, jy;

int c,ml,m2,m3,mS;

mS m4« 1;

ml m4« 4;

m2 mS« 4;

m3 = m4 + mS;

outportb(Ox20l,Oxff);

c = inportb(Ox20l);

(*joy) .Swl= (c & ml) 0;

(*joy) .Sw2= (c & m2) 0;

for (k = 0; (c & m3) != 0; k++)

if «c & m4) != 0) jx k;

if «c & mS) != 0) jy = k;

c = inportb(Ox20l);

I
(*joy) .X=jx;

(*joy) .Y=jy;

delay(2) ;

void Read_StlckS(Joy_Sticks *StickA,Joy_Sticks *StickB)

Read_Stick(l,StickA);

Read_Stick(4,StickB);
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int Swltches_Pressed (void)

{

/* return ( (StickA.Swl && StickA.Sw2) 11 (StickB.Swl && StickB.Sw2»;

*/
/* changed by E. Kreuwels: always react on each switch */

return(StickA.Swl I I StickA.Sw2 I I StickB.Swl I I StickB.Sw2);
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filter.h page 53-54

void PreseCFIlter (float DCOffset)

(
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YOutDel1[O]=YOutDel1 [1]=YOutDel1 [2]=YOutDel1[3]=DCOffset*Gain;

YOutDel2 [O]=YOutDeI2 [1]=YOutDeI2 [2]=YOutDeI2 [3]=DCOffset*Gain;

XlnDel1[O]=XlnDel1[1]=XlnDel1[2]=XlnDel1[3]=DCOffset;

void ReseCFllter (void)

Preset_Filter(O);

void Bereken_Filter<float T, float FO)

wo =2*PI*FO;

Al =2*exp(-WO*T);

A2 =-exp(-2*WO*T);

B1 =WO*WO*T*exp(-WO*T);

Gain=B1/pow(1-0.5*A1,2);

float IIR2Filter (int What_Stick, float Xln)

YOut[What_Stick]=

A1*YOutDel1 [What_Stick]+A2*YOutDeI2 [What_Stick]+B1*XlnDel1[What St-

ick];

XlnDel1[What_Stick]=Xln;

YOutDeI2[What_Stick]=YOutDel1[What_Stick];

YOutDel1[What_Stick]=YOut[What_Stick];

return(YOut[What_Stick]/Gain);
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timer.h page 55·56

unsigned int Read_Tlmer(void)
(

union REGS r;

r.h.ah=READ_CLOCK;

int86(TlMER,&r,&r);

return (r .x.dx) ;

void Start_Timing (void)

union REGS r;

r.h.ah=SET_CLOCK;

r.x.cx=ZERO_TlMER;

r.x.dx=ZERO_TlMER;

int86(TIMER,&r,&r);

int Tlme_Lett (void)

return(Read_Timer()<MEETTIJD);

void Inltiallze_Timer (void)

Counter=O;

Start_Timing () ;
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joycurve.h page 57

float Sgn(float X)
{

if (x>=O)
return(l);

else

return(-l);

float Stick_Curve (float X)

if (fabs(X)<=XNULGEB)
return(O);

else {
if (fabs(X»MAXXVALUE)

X=Sgn(X)*MAXXVALUE;

return(MAXVX*Sgn(X)*pow«fabs(X)-XNULGEB)/(MAXXVALUE
XNULGEB),n»;

}
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posinfo.h page 58

vector Lees_RoboCPosltie (void)
{

Lees_Robot_Hoek();
return(trans_ro_fr(robothoek»;
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joytrig.i page 42·43

void Stick_lnlt (void)

(

printf("Initializing joystick ... \n");

Preset_Filter(MAXXVALUE);

Robot_Positie=Lees_Robot_Positie();

Onthoud_Positie=Robot_positie;

Initialize_Timer();

while (Time_Left(» (

Read_Sticks(&StickA,&StickB);

if (!Switches_Pressed(» (

StickA.CenX=IIR2Filter(AX,StickA.X);

StickA.CenY=IIR2Filter(AY,StickA.Y);

StickB.CenY=IIR2Filter(BY,StickB.Y);

trans_fr_ro (Robot_Positie) ;

send_hoek_to_dest (theta) ;

Counter++;

else

Initialize_Timer();
}

T =(MEETTIJD*TSYSTEM)/Counter;

Bereken_Filter(T,FO);

Reset_Filter () ;
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/* next message changed because I changed the user interface as

Edwin described in his report. */

printf("Joystick initialized. Press 's' for setup or 'i'"

" to re-initialize ... \n");
if (File_Maken [0] == 'j')

(

printf("Press fire-button to save current position to %s.\n",
File_Naam) ;

if (! fjoy)

fjoy=fopen(File_Naam,"w");
if (! fjoy)

printf("\n\7\7\7\7\7Error opening %s!!!\n",File_Naam);
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setupsch.c page 44·46

void SecUp_SCherm (void)

{

- 149-

scanf ("%f", &n); }

scanf ("%f", &XNULGEB) ;

scanf("%f",&MAXXVALUE);

scanf("%f",&MAXVX); }

scanf("%f",&FO); }

scanf("%d",&MEETTIJD);

ClrScr (); GotoXY (1,1); printf (" ");
GotoXY(10,1);

printf(" setup scherm ");
GotoXY (10,2) ;

printf("ESC om setup te verlaten");
GotoXY(5,6);
printf (" (1) Joystick overdracht n-factor %f", n);
GotoXY(5,8);
printf (" (2) Joystick nulgebied %f", XNULGEB);
GotoXY(5,10);
printf("(3) Maximale uitwijking van joystick %f",MAXXVALUE);
GotoXY(5,12);
printf(" (4) Snelheid bij maximale joystick uitwijking: %f",MAXVX);

GotoXY(5,14);
printf(" (5) Grensfrequentie van het filter (Hz) %f",FO);
GotoXY(5,16) ;
printf("(6) Joystick initialisatie meettijd (*55mS) %d",MEETTIJD);
GotoXY(5,18);

printf (" (7) Filenaam voor setpoints %. s" ,File_Naam);
GotoXY(5,20);

printf("(8) File creeren (jin) %.s",File_Maken);
printf ("\n") ;

void Lees_Board(void)

int k;

int Co=52;

k=(bioskey(O) & OxOOFF);

while (k != Oxlb) {

if (k==Ox31) {GotoXY (Co, 6) ;

if (k==Ox32) {GotoXY (Co, 8) ;

if (k==Ox33) {GotoXY(Co,lO);

if (k==Ox34) {GotoXY(Co,12);

if (k==Ox35) {GotoXY(Co,14);

if (k==Ox36) {GotoXY(Co,16);

if (k==Ox37) {

GotoXY(Co,18); scanf("%s",&File_Naam); File_Maken[OJ='j';

}

if (k==Ox38) {GotoXY (Co, 20); scanf ("%s", &File_Maken) ;

Set_Up_Scherm();

k=(bioskey(O) & OxOOFF);
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void SetMenuUp(void)

ClrScr();

Set_Up_SchermO;

Lees_Board 0 ;
Stick_Init 0 ;
/* opening file moved to init stick */

void Joystlckflle_Slulten (void)

if (File_Maken[O)=='j')

close(fjoy);
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void SchrljCJoystlck_Waarden (long XSchrijf, long YSchrijf, long ZSchrijf)

fprintf(fjoy,"%ld\n",XSchrijf);

fprintf(fjoy,"%ld\n",YSchrijf);

fprintf(fjoy,"%ld\n",ZSchrijf);
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followst.i page 47-48

void Follow_Stick (void)

{

long PositieX,PositieY,PositieZ;

int k,Stoppen=O;
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while (Stoppen==O)

while (! keypressed)

Read_Sticks(&StickA,&StickB);

if (!Switches_Pressed(» {

StickA.X=-IIR2Filter(AX,StickA.X-StickA.CenX);

StickA.Y=+IIR2Filter(AY,StickA.Y-StickA.CenY);

StickB.Y=+IIR2Filter(BY,StickB.Y-StickB.CenY);
Robot_positie.x=Robot_Positie.x+Stick_Curve(StickA.X);

Robot_positie.y=Robot_Positie.y+Stick_Curve(StickA.Y);

Robot_positie.z=Robot_Positie.z+Stick_Curve(StickB.Y);

trans_fr_ro (Robot_Positie) ;

if (check..,positlon (theta) != 0)

Robot_Positie=Onthoud_Positie;

Reset_Filter () ;

else

Onthoud_Positie=Robot Positie;

PositieX= (long) Robot_Positie.x;

PositieY= (long) Robot_Positie.y;

PositieZ= (long) Robot_Positie. z;

printf("%ld %ld %ld \r",

PositieX,PositieY,PositieZ);

trans_fr_ro (Robot_Positie) ;

send_hoek_to_dest (theta) ;

else {

if (File_Maken[O]=='j'l (

Lees_Resolver_Standen();

Schrijf_Joystick_waarden(resolverstanden[O],

resolverstanden[l],

resolverstanden[2]);
}

/* changed by E. Kreuwels: */
putch(7);putch(7); /* beep 2x */

while (Switches_Pressed(»
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Read_Sticks(&StickA,&StickB);

}

k=(bioskey(O) & OxOOFF);

if (k==Ox69)
Stick_Init () ;

if (k==Ox73)

SetMenuUp();

if (k==27)

Stoppen=l;
}

Joystickfile_Sluiten();

void follow-ioystick (void)

long old_size;

if (DESTINATION=='R' I IDESTINATION=='B')
{
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old_size = current_buf_size;

adjusCbuffer_size (1) ;

Stick_Init();

Follow_Stick () ;

adjust_buffer_slze (old_size) ;

geccurrent""pOS(); /* make sure position vorig_hk etc are ok */
speed_null(); /* id for prev speed */

}

else

printf("\nERROR: wrong destination, joystick only online!! .\n");
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