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SAMENVATl'ING

Bij Vredenstein Icopro B.V. te Doetinchem wordt aan de au
tomat1ser1nq van de bu1tenbandenproduktie qewerkt. Een onder
deel hiervan is een transportsysteem voor onqevulcaniseerde
banden (de zoqenaamde qreentires) met als functie: het ver
zorqen van het transport tussen de diverse bewerkinqsplaat
sen. Voor dit doel is een zoqenaamde 'Power and Free' trans
porteur qekozen.

Dit rapport beschrijft het ontwerp van de besturinq voor
qenoemd transportsysteem.

In eerste instantie is het qehele transportsysteem met
randsystemen qeinventariseerd en analyseerd. Daarbij is qe
qebruik qemaakt van het DAISY concept [Overwater '85a, '86J.

Om tot een qoede baanbeheersing te komen bleek het nodiq
om een goed begrip te verwerven van het power and free mecha
isme in de gegeven confiquratie. Daarom is een simulatie uit
qevoerd, waarbij qebruik is qemaakt van het software-pakket
584 [ Rooda e.a '84bJ.

Hierna 1s overqaan tot het ontwerp van het besturinqspro
qramma. Bij dit ontwerp bleken voor de besturinq van somm1qe
onderdelen te weiniq direct vanuit het proces afkomstiqe sig
nalen ter beschikkinq te staan. Om aanvullende siqnalen te
qenereren, is een simulatie binnen de besturing qemaakt. Deze
simulatie wordt met de machine gesynchroniseerd. Verder is
binnen de besturing bijzondere aandacht qeschonken aan de on
derkenning, melding en afhandeling van fouten. Bij het maken
van het besturingsprogramma is qebruik gemaakt van het Real
time-Operatinq-System Roskit [Rossingh '84]. De besturing is
nu tot de testfase ontwikkeld.

Bij het doorlopen van de hierboven beschreven ontwerpweg
is qebleken, dat, in plaats van eerst de simulatie en daarna
de besturinq, beter voor een iteratieve methode kan worden
qekozen. De ontwerpvolgorde kan dan als voIgt verlopen: ana
lyseren, maken van het model, 8imuleren rond onduidelijke
situaties, aanpassen van het model, ontwerpen van de bestu
ring en wanneer nieuwe onduidelijkheden optreden terug qaan
naar de simulatie, deze aanpassen of uitbreiden en vervolgens
weer teruq gaan naar het besturingsontwerp. In de praktijk
zal het aantal iteratiestappen afhankelijk zijn van de com
plexiteit van het systeem.
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INLEIDING

B1j Vredeste1n Icopro b.~ te Doet1nchem worden fietsbanden
geproduceerd. En1qe jaren qeleden is men beqonnen de produk
tie van de binnen- en bu1tenbanden te automat1seren. Momen
teel wordt het automatiserinqsprojekt van de b1nnenbanden
afqesloten. De automatiser1nq van de buitenbandenprodukt1e
is in volle ~anq. In de eerste fase wordt aIleen voor de cou
rante bandtypen een lijn opqezet. In een later stadium kunnen
vrijwel identieke lijnen worden opqezet voor de andere typen.

Een lijn bestaat uit een konfekt1oneer-automaat, een
pa1ntautomaat, een of twee rijen persen, een of twee manipu
latoren en een transport-systeem dat deze componenten ver
bindt.

Op de konfektioneer-automaat worden bandkarkassen, de zo
genaamde qreentires, geproduceerd. Een greent1re is opgebouwd
uit twee hieldraden, waaromheen een kanvas is qezet en waarop
vervolgens nog een loopvlak is gewikkeld. De konfekt1oneer
automaat heeft een eiqen besturinq.

In de paint-automaat worden de greentires van een zoge
naamde paintlaag voorzien. Deze laag dient te voorkomen dat
de qreentire na het vulcaniseren aan de pers-matrijs blijft
plakken.

Op de persen worden de qreentires gevulcaniseerd. Het
eindprodukt is een gerede buitenband. De persen hebben even
eens een eiqen besturinq.

De manipulatoren laden en lossen een rij persen. Om de
verschillende persen te kunnen bereiken worden de manipulato
ren verrijdbaar opqesteld. Het laden van qreentires geschiedt
vanaf het centraal transportsysteem. Het lossen van gevulca
niseerde greentires, of gerede buitenbanden, qeschiedt naar
een rollenband die langs de persen loopt. Elke manipulator
heeft een eiqen besturinq.

Voor het centraal transportsysteem is een power en free
baan qekozen. Over deze baan worden trolleys rondqeleid langs
de konfektie-automaat, de paint-automaat en de persen. De be
sturinq van de baan wordt in dit verslaq behandeld.

Voor het maken van de besturinq is qebruik qemaakt van een
aan faculteit werktuiqbouwkunde van de Technische Universi
teit Eindhoven ontwikkelde ontwerptechniek voor industriele
systemen [Overwater '86]. Dit is het resultaat van een eer
der qestart onderzoek aan de Technische Un1versiteit Twente
[Rooda, Boot '83J, [Overwater, Rooda '8SbJ. Bij deze techniek
wordt ervan uit geqaan dat reeds tijdens de ontwerpfase de
processen en interacties binnen het systeem in een simulatie
worden beschreven en qetest. De werktuiqen en hun samenwer
kinq worden dan binnen de simulatie qesimuleerd. Aan de hand
van de testresultaten wordt het ontwerp aanqepast en opnieuw
getest. Vervolqens wordt het systeem gebouwd. Met behulp van
de beschreven interacties kan eenvoudiq een besturinq voor
het systeem worden ontw1kkeld. Hanneer het in de gebruiksfase
is qekomen, worden de gesimuleerde werktuiqen vervanqen door
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interfaces met het systeem.
Het hier beschouwde systeem was al qrotendeels qebouwd,

voor aan aanvanq van de analyse. Het systeem zal daarom niet
meer aan de hand van de simulatie qewijziqd kunnen worden. De
simulatie zal weI qebruikt kunnen worden om een beter inzicht
in het systeem te verkrijqen. Dit moet het maken van een goe
de besturinq voor het systeem eenvoud1qer maken.

De te volqen ontwerpweg zal dus zijn: het systeem analyse
ren, simuleren en vervolqens besturen.

Om de benaminqen van de diverse delen van het systeem qe
makkelijker te kunnen plaatsen kan qebruik worden qemaakt van
het uitvouwblad dat achterin het verslag is aanqebracht.

- 3 -



Hoofdstuk 1: DE ANALYSE

Voordat in dit hoofdstuk de feitelijke analyse aan de orde
komt, wordt eerst een korte inleiding gegeven in de qebruikte
methode. Daarna volqt een informele beschrijvinq van het sy
steem. Deze dient mede om veel van de qebruikte terminoloqie
te introduceren. Als Iaatste volqt dan de analyse zeIf, in de
vorm van een aantal proces-interactie dia~rammen, elk met een
korte toelichting.

1.1 De qebruikte methode

Bij de beschrijving van het systeem is qebruik qemaakt van
de proces-interactie-benadering. Dit is de in DAISY (Design
and Analysis of Industrial SYstems) beschreven analyse-me
thode [Overwater '85J.

In DAISY wordt een industrieel systeem beschouwd als een
proces dat interacties heeft met z'n omqeving. Dit proces
kan worden opgedeeld in deelprocessen waartussen eveneens
interacties plaatsvinden. Dit opdelen wordt herhaaldelijk
voortgezet totdat een deelproces een zuiver sequent1ele
reeks van handelingen beschrijft, welke cyclisch wordt uit
gevoerd.

Het complexe hoofdproces, waarin vele mechanismen parallel
verlopen, is dan qereduceerd tot een verzameling van kleine
processen die 1nteracties met elkaar onderhouden. Door de
processen parallel te laten verlopen wordt het hele systeem
beschreven.

In de grafische weergave worden processen weergegeven met
bollen en de interact1es met pijlen. Een proces dat interac
ties heeft met z'n omgeving, wordt dus voorgesteld door een
bol met pijlen. Het opdelen van een proces kan worden weer
gegeven met bollen binnen een bolo Om de weergave overzichte
lijk te houden wordt voor elke op te delen bol een nieuw
plaatje qemaakt, met de onderkende deelprocessen en de inter
acties hiertussen.
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1.2 Het te beschouwen systeem

Het te beschouwen transportsysteem 1s een power- and free
kett1nqtransporteur. In het vervolq, naar Vredeste1n qebruik,
qreentirehanqbaan genoemd. Door de meenemers onder de kettinq
worden trolleys getransporteerd. Onder de trolley 1s een
draaibare haak qemonteerd waarop de qreentire qehangen kan
worden (f1q 2. 1 ) •

aeenemer
kettinq-

trolley

draaiplaat

haak

fig 2.1
-,

Het power- and free mechanisme wordt 1n bijlaqe I besproken.
Om de trolleystroom op de baan te kunnen sturen zijn in de

baan een aantal standaard elementen opgenomen. AIle pneuma
tische cilinders hierin worden bediend door bistabiele 5/2
stuurventielen. Oe uiterste standen van de cilinder worden
door reedcontacten qedetekteerd.

Er zijn de volgende elementen:

- Het stopstation: Oit is een combinatie van een door een
pneumatische c1linder bed1ende teqenhouder en twee induk
tieve opnemers. Met de cilinder kan de teqenhouder in de
baan worden gebracht. Een van de opnemers, in het vervolg
trolleymelder qenoemd, kan een trolley die voor de teqen
houder is gestopt detekteren. Oe andere kan een trolley
detekteren wanneer deze net de teruqqeschoven tegenhouder
is qepasseerd. De teqenhouder kan dan, zonder dat de trol
ley qeraakt wordt, weer 1n de baan worden qebracht.

- Het verzetstation: 01t is combinat1e van een zuiqerstang
loze pneumatische cilinder en een induktieve opnemer. Zodra
de opnemer een trolley waarneemt kan deze met de c11inder
qetransporteerd worden. Oit type station komt op twee
plaatsen voor:
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- Op baandelen waar de transportkettinq van de trolleyqe
le1dinq af omhooq wordt qeleid en de trolley van de ket
ting wordt ontkoppeld. Met de cilinder kunnen per slaq
twee trolleys worden doorqezet. De eerste wordt vanaf het
ontkopppelpunt naar een bewerkinqsplaats qebracht, ter
wijl de andere van deze plaats wordt doorqezet naar een
positie waar deze weer door de kettinq wordt meeqenomen.
Men spreekt hier van een doorzetstation.

- Op de overqanq van twee kettinqlussen. De qestopte trol
ley wordt dan vanaf de oude ketting verzet naar een
plaats waar de trolley onder bereik van de nieuwe kettinq
valt. Vanaf hier kan de trolley meegenomen worden door de
nieuwe ketting. Hen spreekt hier van een overzetstation.

- De wissel: Een wissel is een door een pneumatisch cilinder
bediende qeleideplaat die bij een aftakking van de trolley
qeleidebaan is qemonteerd. In de ene stand wordt de trolley
rechtdoor qeleid, in de andere u1terste stand wordt de
trolley in de vertakkinq qeleid (fiq 2.2).

fiq 2.2 SPLITSXNC IN DE BAAN

- De haakdraaier: Een haakdraaier komt in twee vormen voor:
- De passieve haakdraaier bestaat uit een haakdraaiqelei-

dinqsstrip die op de trolleyqeleidebaan is aanqebracht.
Hanneer een trolley deze strip passeert, komt een draai
punt op de draa1plaat van de trolley in een qeleidinq,
waardoor de haak in de 1nqestelde stand komt. Dit element
behoeft uiteraard niet te worden bestuurd. Dit type haak
draaier is bij het paintstation, het stijqtraject en het
daaltraject qemonteerd.

- De actieve haakdraaier bestaat uit een cilinder die langs
de trolley-qeleide baan direct voor een stopstation is
aangebracht. Hanneer een trolley voor een stopstation is
ontkoppeld, kan de cilinder de haak 90 qraden heen en te
ruq draaien. Bij de qreentirehangbaan heeft elke cilinder
twee meenemers, zodat bij elke slaq de haken van twee
trolleys gedraaid worden. De actieve haakdraaiers zijn te
vinden bij de stopstations voor de persen.
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- De greentiredetektor: Dit is de combinatie van een infra
roodzender en een fotocel. Een aan een passerende trolley
hangende greentire onderbreekt de lichtbundel. In verband
met de storingsgevoeligheid wordt deze detektie vaak qecom
bineerd met een trolley-meider. AIleen wanneer deze een
trolley detekteerd, wordt het signaal van de fotocel be
schouwd.

- De haakstanddetektor: Dit is een combinatie van twee induk
tieve opnemers. De een kan de steel van een trolley detek
teren, de Ander een draaipunt. De afstand tussen de opne
mers bepaald of beide gelijkt1jdig worden bekrachtiqd ala
de haak parallel aan de baan hanqt of juist haaks op de
baan staat.

Naast de qenoemde elementen zijn lanqs de baan
aantal lichtalarmen gemonteerd. Deze qaan verqezeld
resetknop waarmee de operator te kennen kan qeven
het alarm heeft onderkent.

noq een
van een
dat hij

De baan wordt aanqedreven door drie onafhankelijke ket
tingen voor respektievelijk: de toevoerlus, de bufferlus en
de afvoerlus (zie fig 2.3).

KETTINGVERL\OOl? VAN D~,GREENTJ:RE HANGBA.A.N

TROLLEYBAAN MET KEITINGBAAN

ALLEEN J<ETl'INGBAAN

fig 2.3
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1.3 De ont1edinq van het systeem

DE EESTURING VAN
DE BUITENEANDEN-PRODUKTIE

~--",

/ "I \
IMANIPULATOR \
\ II I
\ /
" ./'---..,;

/--
/ "'"

/ '\
I PERSSTRAAT 1
\ II J

\ /
" /............ _.,.....

stop hanc1lossen

start hanelossen

laden klaar

start laden

NlVEAU 0

Het qreentiretransport kan worden opgevat als een proces dat
interact1es heeft met z'n omqevinq. Deze 1nteracties beqelei
den de toevoer en afvoer van qreent1res. De in de toekomst
toe te voeqen processen zijn met qest1ppelde lijnen weerqeqe
ven. Deze worden niet verder uitgewerkt.
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HET GREENTIRE TRANSPORT

rJden klaar
start laden

1/0

openPlaats
H&ndlosBuHer

110

NlVEAU 1

110

openPlaats
'l'oevoerBu!!er

start handlossen

(.top
handlossen

ilo

Het qreent1retransport 1s opqedeeld in een toevoer, een
paintbewerking en een afvoer van qreent1res. Vanuit elk
proces, dat een baanstuk beheert, wordt aan het stroomop
waarts gelegen proces gemeld of er nog een extra trolley kan
worden opgenomen.

De aandrijvinq van de transportkettingen wordt vanuit een
apart proces bestuurd. AIle processen die een c11inderbewe
qing besturen of trolleybeweginq controleren hebben de moge
I1jkheid om, in qeval van storing, via dit proces de ketting
en te stoppen.
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DE GREENTIRETOEVOER

t
stopKetttnq
ToevoerLus

openPlaats
ToevoerBuffer

NlVEAU 2

stopstatton ItO
qreent1reDetekt1e I
hAAkstandDetekt1e I

Alarm ItO

ope laats
ToevoerTraject

ver2etter I/O

openPlaat
Pa1ntButfer

Alarm I/O
qreent1reDetekt1e ItO

Binnen het toevoer-proces z1jn vier processen te onderschei
den:

Het toevoerstation-regulatie-proces houdt het aantal trol
leys binnen het toevoerstation constant. Bovendien wordt ge
verifieerd of de haak van de trolley loodrecht op de baan
hangt en of er geen greentire meer aan hangt. Wanneer een
fout wordt gedetekteerd, wordt een l1chtalarm gegeven en
wordt vervolgens op een reset van de operator gewacht.

Het toevoerstation-proces stopt de trolleys voor de kon
fektioneerautomaat en verzorgt de communicatie met deze ma
chine om een greentire te laden.

Om het volgen van een trolley binnen stopstations mogelijk
te maken is de doorzetc11inder 1n een apart proces opgenomen
Het toevoer-doorzet-c1linder-proces stuurt de doorzetcilinder
naar en van het laadpunt voor de konfektieautomaat.

Het toevoer-qreentire-detektie-proces controleert of een
van het laadpunt afkomstige trolley 15 voorzien van een
greentire. Zo niet, dan wordt een lichtalarm gegeven. D1t 15
in een apart proces opgenomen om het laden van qreentires
nlet te be1nvloeden.
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DE PAINTBEWERKING

1
stopKettinq
ToevoerLus

openPlaats
Pll1ntBu!fer

NlVEAU 2

stopst&t1on
110

openPlaats
P&1nt.Tr&ject

stopllt&t1on
I/O

doorzCilP&1nt paint
achterwaarts

-----~.... cab1ne 110

verzetter I/O

openYla.a.ts
H&ndlollBuffer

Binnen de pa1ntbewerk1ng zijn, op de qreent1redetektie na,
dezelfde processen te onderscheiden als b1j de qreentiretoe
voer. Deze doorlopen ook dezelfde cyclus. AIleen wordt in
dit qeval d1rekt vanuit het pa1ntstation-proces de paint
kabine aanqestuurd. De haakstanddetektors aan weerszijde
van het paintstation z1jn in het aandrijvinqs-proces opgeno
men.
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DE AANDRIJVING.

stopKett1nq
ToevoerLus

haakstandDetekt1e I h&&kstandDetekt1e I

NlVEAU 2

1/0

haakseandDetekt1e I
stopKett1nCJ

'''''''L''""

Het kettinqen-control-proces start en stopt de verschillende
kettinqaandrijvingen.

De haakstanddetektors zijn in aparte processen opgenomen
om continu de haakstand van de passerende trolleys te kunnen
controleren. Zodra een foute haakstand wordt qeconstateerd,
wordt desbetreffende ketting gestopt.

- 12 -



DE GREENTIREAFVOER

t
st.opKett.inq
ToevoerLus

epenPlaats
HandlosBuffer

start
hAndlossen

/ stop
I handlossen,

I/O

NlVEAU 2

openPlaats
TrolHand15t
trolleyKl.u.r

vanafHandlosstat.ie
trolleyVanaf
Handlosstatio

11
stopKettinq stepXett.inq
BufferLu AfvoerLus

openPlaa.ts
TeevoerBuffer

essen
Itlaartl ••12]

st.art '\.
lossen, \
[1 •• 12;J~

1/0

In de greentireafvoer is een opde1ing qemaakt in het handma
t1q en het automatisch lossen. Daar vanuit het hand1osstat1on
de trolley naar verschillende baanvakken kan worden geleid,
is het hier niet voldoende te weten of er op het vo1qende
baanvak nog een open p1aats 15. Van aIle baanvakken, die niet
door een stopstation van het handlosstation gescheiden zijn,
moet informatie ter beschikking zijn. De trolleys moeten bo
vendien zo worden doorgelaten, dat er een trolleyconfiguratie
op het wisseltraject ontstaat waarmee het moqelijk blijft de
wissels op de goede momenten om te zetten. Daar de voor de
doorlaat-bes11ssings-procedure noodzakelijke informatie hier
niet voorhanden is, wordt deze beslissing in een nog verder
uit te werken proces binnen het automatisch-1ossen-proces op
genomen. Zodra een trolley kan worden doorqelaten, wordt dit
met 'tro11eyK1aar' kenbaar qemaakt. Deze melding gaat verge
zeld van de informatie of er een qreentire aan de haak van de
door te zenden trolley hangt. Vervolgens wordt gewacht tot
deze trolley kan worden verwerkt (openPlaatsTrolHandlSt).
Wanneer dit het qeval is wordt de trolley doorqe1aten. Zodra
de trolley daadwerke1ijk door de ketting wordt meegenomen,
wordt dit met 'tro11eyVanafHandlosstation' geme1d.
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HET HANDMATIG LOSSEN

openPlaats
~dlosBu!fer

star
hAndlessen

/
step

hAndlessen
~

greent1reDetekt1e I

cpenPlaats
TrolHandl~t

trolleyKlaar
vanaIHandlosstat1on
trolleyVana!
Hlndlosstation

stopstation 1/0
Alarm 1/0

qreentireOetektie

NlVEAU 3

Bij het handlosstation is het mogelijk de trolleystroom met
behulp van de handbedieninq te stoppen. Hanneer de trolley
stroom qestopt is, ontstaat een rij trolleys op het handlos
traject. Wanneer tijdens handbediening deze rij zo groot
wordt dat de afvoer van de pa1ntcabine in knel komt wordt
een lichtalarm gegeven om de handlosser te waarschuwen. Om de
tro11eyrij vlot weg te kunnen werken is het nod1g aan elke
voorb1jkomende meenemer een trolley te koppelen. Om te kunnen
bepalen of aan de door te laten trolley een qreentire hangt
moet de trolley echter normaliter voor het stopstation worden
ontkoppe1d.

Dit probleen kan worden opqelost door op zekere afstand
voor het stopstation een extra greentiredetektor te monte
ren en deze in een apart proces op te nemen.
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HET AUTOMATISCH LOSSEN

1
stopKett1nq
ToevoerLus

openPlaats
TrolHandlSt

trolleyKlaar
vanafHandlosstat1on

trolleyVanaf
HandlosAt.-a_tion

ItO

NlVEAU 3

trolleyVanaf
TrolleyBurfer

trolleyNaar
·TrolleyBu!!er

" .openPlaats
rolAfvoerBuffer

stopkettinq
AIvoerLus

ItO

openPlaats
ToevoerBuffer

110

lossen klaarCl •• 12J

start lossenCl •• 12J

In het baanbeheersings-proces worden de trolleyconfiguraties
van het wisseltraject en hierop aansluitende baanvakken bij
qehouden. Deze informatie is nodig om de trolleystroom over
het wisseltraject te kunnen sturen.

De bufferlus, de afvoerlus en de trolleybuffer melden aIle
trolleybeweginqen vanaf en naar het wisseltraject aan de
baanbeheersinq. De trolleybeweqinqen vanaf de op het wissel
traject volgende baanvakken worden eveneens qemeld. Het door
laten van trolleys naar het wisseltraject wordt net als hij
het handmatiq lossen door de haanbeheersinq heslist.

- 15 -



DE BUFFER-LUS

trolleyKlaar

·openPlaats
OpslaqOver%

verzetter ve

t
stopKetting VanafOp.lagBuffer

BufferLus I 1
openPlaats trolleyVanaf

TrolOp.lagBuffer OpslagBuffer

i
trolleyNaar
Op.lagBuffer

verzetter ItO

stopstation I/O qreentireDetektie r

NlVEAU 4

een trolley
15 qemeld.
d1t aan de

Het overzetter-naar-opslaqbuffer-proces zet alle arriverende
trolleys direkt over naar de bufferlus.

Het opslaqbuffer-uitvoer-proces laat een trolley door wan
neer er een open plaats op bet overzettraject 15.

Het overzetter-vanaf-opslaqbuffer-proces zet
door nadat door de baanbebeersinq een open plaats
Nadat deoverzetbeweqinq qerealiseerd is wordt
baanbeheersinq qemeld <trolleyVanafOpslaqBuffer).

Net als bij het handlosstation, moet bet hier moqelijk
zijn aan elke voorbijkomende meenemer een trolley koppelen.
Daarom wordt de informatie van de qreentire-detektor bij het
stopstation van de opslaqbuffer-uitvoer pas bij de overzetter
gebruikt.
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DE A:F"VOER-LUS

1
trelleyVana!

VeorraadBuf!~r

r
trolleyNaar

VoorraadBu!!er

trolleyKlaa.r
MvoerBuf!er

\ 1openPlaats tro11eyVan&!
TrelMvoerBuf!er MvoerBuf!er

start lossenCl .• 12J

lossen klaarCl •• 12J

OpenPlaats
MvoerBuf!er

stopstaUon
I/O

I/O

OpenPlaats
MvoerBufOver:t

verzette"r I/O

stopKetting
MvoerLus

doer te laten
trolleysCl. .12]

stopstation I/O

verzetter 1/0

openPlaats
PersstraatBuf!er

stopstation
I/O

NlVEAU 4

Het voorraad-buffer-overzetter-proces zet aIle arriverende
trolleys over naar de afvoerlus.

Vanuit het voorraadbuffer-uitvoer-proces wordt het stop
station aan het eind van de voorraadbuffer qestuurd. Tevens
wordt hier bepaald hoeveel trolleys elk persstation moet
doorlaten om een correcte verdelinq van een batch trolleys
over de persen te verkrijqen.

Vanuit het persstraatbuffer-uitvoer-proces wordt het
laatste stopstation voor de persstraat bestuurd.

De afvoerbufferprocessen verlopen ana100q aan het uit
voer- en overzetter-proces van de ops1agbuffer.

Het persenpaar-proces wordt een niveau lager beschouwd.
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HET PERSEN-PAAR

t
stopKett1nq

AfvoerLus

openPlaats
PrrsTrajectCl,3 .. 123

stopstation
1/0

NlVEAU 5

start
lessen

C2.4 •• 123

openPlililts
AtveerBu!fer

De persstations laten het door de voorraadbufferuitvoer be
paalde aantal trolleys door. Hierna wordt een 'haken draai
en' commando gegeven. Hanneer het draaistation dit commando
van be1de persstations heeft ontvangen, worden de haken
evenw1jdig aan de baan gedraaid en wordt 'haken gedraaid'
aan de persstatios qegeven. Deze qeven nu de manipulator een
loscommando. Hanneer het lossen is voltooid, wordt weer
'haken draaien' gegeven. Nadat door het draaistat10n weer
twee commando's ontvanqen zijn, worden de haken terug ge
draaid en wordt 'haken qedraaid' qegeven. De persstations
lezen een nieuw aantal door te laten trolleys in en vervol
qen de cyclus.
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Hoofdstuk 2: DE SIMULATIE

2.1 De opzet van de simulatie

Bij de analyse van de qreentire-hangbaan bleek dat voor de
wissels qeen werkcyclus was te beschrijven wanneer aIleen van
inqangssignalen qebruik werd qemaakt. Daarom is besloten
eerst een simulatie van de trolleybeweging op de baan te ma
ken. Hierbij is de volgende weq gevolqd: Eerst is aan de hand
van het in bijlaqe I beschreven power and free principe een
model van het transportmechanisme qemaakt. Het behulp van dit
model is de qehele qreentirebaan beschreven. Hieraan zijn
vervolgens de bewerkingsstations toegevoeqd.

De simulatie is uitgevoerd met behulp van het pakket S84
[Rooda, Joosten, Rossinqh '84J. Dit is een in Modulair Pas
cal [Bron '82J qeschreven simulatie-pakket. Ook de user-pro
gramma's worden in Modulair Pascal geschreven. Het onder
staand beschreven programma is gemaakt en u1tqevoerd op een
DEC minicomputer met een Motorola 68000 processor welke
onder het SUPOS [Mulder '84aJ operating systeem draa1t. Voor
de grafische uitvoer van het programma is qebru1k gemaakt van
een Tektronix 4105 kleurenmonitor.

In S84 kunnen parallel lopende processen worden qedefin1eerd.
Om de interacties tussen de processen te beschrijven worden
verschillende op semaphoren qebaseerde functies aangeboden
[Rooda '85].

2.2 Het power en free transport

Allereerst is een datastructuur gemaakt waarmee de baan kan
worden beschreven:

Een trolley wordt voorqesteld door een pointer naar een
record, waarin aIle op de trolley betrekkinq hebbende qege
vens zijn opgenomen: de positie, of er een greentire aanweziq
is, en eventueel het soort greentire. Bovendien zijn de trol
leys met pointers aan hun voorganger en opvolger geketend ..

Elk baanvak wordt beschreven met behulp van een record,
dat de geometrische qegevens van het baanvak bevat alsmede
pointers naar de voorste en achterste trolley op het baanvak.

De grens tussen twee baanvakken is een stopstation, een
overzetter of een wissel.

Om het transport van de trolleys te kunnen simuleren 1s
een procedure geschreven die een w1llekeurige trolleyconf1gu
ratie aanpast wanneer de ketting een opgegeven afstand ver
plaatst. Door de procedure voor aIle baanvakken herhaaldelijk
aan te roepen wordt het normaal continue-transport met een
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herhaald discreet transport gesimuleerd. De afstand waarover
de ketting tussen twee stappen beweegt wordt opgegeven 1n
verhouding tot de afstand tussen twee meenemers (meenemer
steek). Tijdens de uitgevoerde simulatie is voor deze afstand
een kwart van de meenemersteek genomen. De processen, die de
posities op een of meer baanvakken bijwerken, worden met be
hulp van een trigqerproces gesynchroniseerd.

Voor details met betrekkinq tot de transportsimulatie
wordt verwezen naar de modulen GHBDEF, GHBUTL en GHBUPD van
het simulatieprogramma.

2.3 De bewerkinqsstations

Op de overganqen van de verschillende baanvakken zijn sta
tions geleqen waar een trolley een handel1nq ondergaat. Dit
zijn achtereenvolgens het toevoerstation, het paintstat1on,
het handlosstation en de persstations. Hoe deze stations
werken valt buiten de grenzen van het beschouwde systeem.
Vandaar dat binnen de simulatie hun gedrag wordt benaderd
met behulp van kansverdelinqen.

De stopstations en overzetters, die grenzen aan het wis
seltraject worden binnen het wisselproces gesimuleerd.

Voor details met betrekking tot de simulatie van de be
werkinqsstations wordt verwezen naar de modulen GHBSTl,
GHBST2 en GHBST3 van het s1mulatieprogramma.

2.4 De strateqie van het wisselbeheer

De sturing van de wissels tussen de baanlussen tan volgens
een bepaald beleid gebeuren. Hierbij wordt uitqeqaan van
prioriteiten. Alqemeen kunnen vier criteria worden genoemd:
- De trolleys moeten zo snel mogelijk van de toevoerlus af.

Al bij relatief geringe buffering in deze Ius komt de vlot
te werking van de konfektioneerautomaat in het gedrang. Om
dat deze machine na een stop moeilijk weer is te starten,
vormt dat een wezenlijk probleem.

- Naar de perslus mOgen aIleen trolleys met een greentire
worden geleid. Lege trolleys hebben produktieverlies van de
persen tot gevolg.

- Aan het eind van de perslus mag geen lange buffering van
trolleys optreden. Als de buffering zich uitbreidt tot voor
de persen kunnen hier geen trolleys meer worden aangevoerd,
hetgeen weer leidt tot produktie-verlies van de persen.

- Voor het bewegen van de Wissel is minstens een lege meene
mer op de ketting nodiq. Daarom moet tussen trolleys met
verschillende bestemminqen een onbezette meenemer worden
gelaten en is trolley-buffering op het wisseltraject ontoe
laatbaar.
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Om aan deze criteria te voldoen worden een of beide wissels
bestuurd. Bovendien kan rekenlnq worden qehouden met het
verwerken van meerdere qreentire-typen. Met oplopende com
plexlteit worden drie besturings alternatieven uitgewerkt:

- Er is slechts een greentire-type. AIle trolleys qaan via de
bufferlus. Pas voor het stopstation van de opslaqbuffer
wordt qekeken of er een greentire aan de qestopte trolley
hangt. Hanneer dit het geval is qaat de trolley naar de
voorraadbuffer; anders gaat de trolley naar de trolleybuf
fer. Hanneer de trolley binnen de buffer kan worden opgeno
men, moet, voordat de trolley mag worden doorgelaten, eerst
zijn bestemming worden vergeleken met die van de voorgaande
trolley. Zijn de bestemmingen qel1jk, dan mag de trolley
worden doorqelaten. Anders moet een meenemer worden over
qeslagen.

Bij de samenkomst van trolleys afkomstiq van de afvoer
Ius en van de toevoerlus kan zich een invoeg1ngsprobleem
voordoen. Daar het laatste stopstat1on op de afvoerlus
dichter bij de samenvoeging 11qt dan het laatste stopsta
tion op de bufferlus, is het het eenvoudigst aIleen bij het
stopstation van de perslus met de invoeging reken1ng te
houden. Of een trolley kan worden doorgelaten wordt bepaald
door te kijken of zich binnen een bepaald 'venster' in het
wissel traject een trolley bevindt. Het midden van dit ven
ster liqt op dezelfde afstand van het invoeqpunt als het
stopstation in de afvoerlus. Oe lengte van het venster is
een steekafstand aan elke zijde. Zolang zich binnen het
venster een trolley bevindt moet het stopstation qesloten
blijven.

Hanneer er een lange r1j lege trolleys 1n de bufferlus
zit kan dit tot complicaties leiden doordat de trolley
afvoer vanult de perslus onmogelijk wordt.

Oit alternatief heeft als nadeel dat na het opstarten
van de konfektieautomaat de persen pas Iaat kunnen begin
nen. De trolleys moeten 1mmers eerst de gehele bufferlus
door.

- Er is slechts een greentiretype. Beide wissels worden be
stuurd. Voor het stopstation van het handlosstation wordt
qekeken of er een qreentire aan een trolley hangt. Beladen
trolleys moe ten naar de voorraadbuffer en lege trolleys
naar de trolleybuffer. Hanneer de trolley wegens ruimte
qebrek niet mag worden doorge1aten naar de qewenste buffer,
wordt gekeken of de opslagbuffer nog plaats heeft. Zo ja,
dan wordt de trolley hier naar toe qezonden. Voordat de
trolley wordt doorqelaten, moet zijn bestemmlnq worden ver
geleken met die van de voerqaande trolley. Zijn de bestem
mingen gelijk dan mag de trolley meteen worden doorgelaten,
anders moet een meenemer worden overgeslagen.

Veor het stopstation van de oplagbuffer worden de trol
leys onder deze1fde voorwaarden als bij het handlosstation
doorgezonden. Bovendien moet hier neg rekening worden ge
houden met het invoegprobleem op het wisseltraject. Oft
wordt vo1gens de bij het vorige alternatief beschreven me
thode opgelost. Ook het laatste stopstation van de perslus
wordt op dezelfde wijze gestuurd a1s bfj het vorige alter-
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natief.
Ook bij deze methode kan zich dus een probleem voordoen

als een lanqe rij leqe trolleys over het wisseltraject
wordt qestuurd. Hiervoor kan de volqende oploss1nq qeqeven
worden. Zodra het aantal trolleys in de afvoerbuffer een
critische waarde overschrijdt, wordt het de stopstations
van de opslaqbuffer en de handlosbuffer verboden noq onbe
laden trolleys door te laten.

- Er zijn twee soorten qreentires. Deze worden afwisselend
qedurende een bepaalde tijd qeproduceerd. Op een aantal
persen wordt het ene type verwerkt; op de overiqe het an
dere type. Tijdens de produktie van een bepaald type is de
perscapaciteit derhalve onvoldoende om aIle gemaakte qreen
tires van dit type te verwerken. De teveel qemaakte worden
opqeslaqen in de bufferlus. Teqelijk worden vanuit de buf
fer Ius qreent1res van het andere type naar de perslus qe
stuurd ten behoeve van de persen die dat type verwerken.
Hanneer de voorraad van dit type beneden een bepaalde grens
1s qedaald, moet de konfektioneer-automaat overqaan tot de
produkt1e h1ervan. Zodra deze qreent1res op het handlossta
t10n arriveren moeten de qreentires van het eerate type bij
het stopstat10n van de bufferlus zijn qearriveerd, om tij
diq b1j de persen beschikbaar te kunnen zijn. Dit stopsta
tion moet zodaniq met het stopstation van de handlosbuffer
samenwerken, dat trolley-batches met de qoede verhoudinq
van qreentire-soorten naar de voorraadbuffer worden doorqe
stuurd.

De wisselbesturinq is hier eiqenlijk uitqebreid tot een
qeheel baan-beheersinqs-systeem. Hierop wordt verder n1et
inqeqaan omdat in de praktijk is gebleken dat de omsteltijd
van de konfektioneerautomaat dusdaniq lang is, dat het
voorlopiq niet zinvol is met twee qreentire-soorten teqe
I1jk te draaien. Binnen de qebru1kte datastructuur van de
simulatie is weI reken1nq qehouden met deze situatie. De
benod1qde extra informatie kan eenvoudiq worden toeqevoeqd,
wanneer dit door toekomstiqe ontwikkelinqen qewenst zou
zijn.

Bij de s1mulatie van de baan z1jn het eerste en tweede
alternatief uitqewerkt.
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2.5 De koppeling van de verschillende processen

Binnen de simulatie kunnen twee proces-niveaus worden onder
scheiden:

- Een baansimulatie.
Elk baanstuk tussen twee stopstations wordt door
een apart proces voorgesteld. Het wisseltraject,
dat afhankelijk van het uitgewerkte alternatief uit
vijf of negen baandelen is opgebouwd, is beschreven
in een enkel proces.

- Een stationsimulatie.
Elk station 1s beschreven in een proces. Het baan
beheer vindt plaats door testen uit te voeren op de
door de baansimulat1e bewerkte datastructuur. Deze
testen zijn voor de bewuste stations in procedures
beschreven.

De proces confiquratie is met bollen-d1agrammen model weerge
geven. (zie bijlage II).

Door de processen van de baansimulatie op te starten, wordt
als het ware de transportketting gestart. Door vervolgens de
stations op te starten wordt de besturing gestart: Zodra er
een trolley arriveert start de bewerking.

Tijdens de simulatie kan de gang van zaken door middel van
drie 'plaatjes' worden gevolgd, namelijk:
- de gehele baan: Hier is zichtbaar in welke toestand de

stations zich bevinden. Van elk baanstuk is het doorzetmo
ment zichtbaar alsmede het aantal trolleys dat zich hierop
bevindt.
de persstraat: Hier staan de persen, de draaistations
en de manipulator afgebeeld. Bovendien worden aIle trolleys
getekend, waarbij wordt aangegeven of ze beladen zijn.
het wisseltraject: Hier worden aIle trolleys die zich op
het wisseltraject bevinden getekend, waarbij wordt aangege
ven of ze beladen zijn.

2.6 Het resultaat van de simulatie

Met de simulatie is aanschouwelijk gemaakt hoe de qreent1re
hangbaan kan gaan functioneren. H1ermee z1jn tevens de a1go
ritmen die de baan beschrijven qetest. Deze algoritmen zijn
zeer belangrijk om binnen de besturing van de baan tot een
efficiente wissel-besturing en buffer-beheersing te kunnen
komen.

Bovendien kan de simulatie eenvoudig worden aangepast voor
een andere baanconfiguratie. Hanneer in de toekomst twee lus
sen aan de baan worden toegevoegd, is dit van tevoren ook
eenvoudig binnen de simulatie te realiseren. Een nieuw wissel
beheerssysteem kan dan eenvoudig op deze confiquratie getest
worden. .
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Hoofdstuk3: DE BESTURING

3.1 De gebruikte methode

De besturingsprogramma's zijn gemaakt met behulp van het
Realtime Operating-Systeem Roskit [Rossingh e.a. '85]. Dit is
een in Hodulair Pascal [Bron '85] qeschreven pakket. Ook de
programma's die hiervan gebruik maken worden in deze taal ge
schreven.

De programma's zijn gemaakt op een PDPll/73 minicomputer
die draait onder het Multi User Pascal Operating-Systeem
MUPOS [Rossinqh '83],[Mulder '84b]. Op dit systeem worden de
gebruikers-modulen vertaald. Later worden aIle vertaalde mo
dulen samen met de Roskit-modulen geladen op een micro
PDPII/23+. Vanuit deze computer wordt de baan bestuurd.

Met behulp van Roskit kunnen processen worden qedefinieerd.
Een proces kan acties uitvoeren of wachten op een bepaalde
toestand. Voor de interne 1nteracties zijn semaphoren geim
plementeerd. De externe 1nteracties zijn mogelijk door middel
van bitmanipulatoren. Hiermee kan een 1nqang worden gelezen,
kan op een bepaalde status van een inqanq worden qewacht en
kan een uitganq worden aanqestuurd. De processen worden door
de processor quasi parallel uitgevoerd, rekeninq houdend met
de pr10riteit van de processen.

Voor het reageren op noodsituat1es is het exceptie-mecha
nisme geimplementeerd. Met een exceptie kan een proces dat in
de wachtstatus staat worden afqebroken. Er wordt dan vanuit
de werkcyclus naar de eerste passende exceptie-handler qe
spronqen. Nadat deze handler is uitgevoerd eindigt de proce
dure waarin de exceptionhandler opgenomen is.

Een proces heeft daarom meestal de voqende vorm:

PROCESS naam (iobits ;VAR semaphoren);
PROCEDURE doNaam;
BUT FOR exceptie: 'exceptie afhandelinq' DO
BEGIN

passivate;
'initialisatie';
LOOP

'werkcyclus'
END

END;
BEGI NPROC

LOOP doNaam END
ENDPROC;

In de in1t1alisatie wordt het proces vanuit een willekeuriqe
stand naar de beqinstand van de werkcyclus qebracht. In de
werkcyclus wordt de reeks van handelinqen en interacties die
het proces moet uitvoeren beschreven. In de exceptie-afhande
ling worden de door het proces bestuurde beweginqen gestopt.

- 24 -



Met 'passivate' wordt het proces 1nactief qemaakt. Het moet
vanuit deze toestand van hu1ten af qestart worden.

3.2 De opzet van de besturinq

Bij het maken van het hestur1nqsproqramma 1s u1tgeqaan van
de in hoofdstuk 1 beschreven analyse van de baan. De hier
onderkende processen z1jn in alqoritmen vervat. De bestu
ringsproqramma's zijn qebaseerd op het stationsimulatiedeel
(2.5).

Om een baanbeheer en een w1sselbeheer moqe11jk te maken
1s naast het direkte hesturinqsproqramma ook een beperkte 8i
mulat1e van de haan geschreven. Deze is 1dent1ek aan het in
het vorige hoofdstuk heschreven baan-s1mulatie-deel, doch is
nu met de baan qesynchroniseerd. Vanu1t deze s1mulat1e wordt
extra informat1e ter beschikk1ng qesteld van de bestur1nq.
Voor het w1sselbeheer 1s het als tweede beschreven alterna
t1ef ult paraqraaf 2.4 qekozen.

De s1mulatie kan als een deta111erinq van het h1j de ana
lyse qeintroduceerde baanbeheersinq-proces worden beschouwd
(zie hijlaqe III).

De initialisatie en het herstellen vanuit een machinestop
of noodstop bleek niet volqens de beschreven standaard metho
de te realiseren omdat de bestur1nq nlet in staat is de actu
ele trolleyconfiqurat1e te controleren. In paraqraaf 3 van
dit hoofdstuk wordt hier verder op ingeqaan.
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3.3 De detektie en afhandeling van fouts1tuaties

Om besehadiging van de installatie te voorkomen, worden in de
besturing verseheidene aeties qeeontroleerd:

- Bij het aansturen van een eilinder wordt met behulp van een
timer geeontroleerd of b1nnen de gestelde t1jd de e1ndstand
wordt bereikt. Is dit niet het geval dan wordt de exeeptie
'xTimeOut' gegenereerd.

- Van een trolley die een stopstation binnen gaat wordt met
behulp van een timer de verblijftijd in het stopstat1on qe
controleerd. Is deze te lang, dan wijst dit op een storing
en wordt de exeeptie 'xTimeOut' qeqenereerd. De maximale
verblijftijd moet uiteraard worden aanqepast aan de snel
heid van de kett1ng.

Binnen het systeem kunnen drie niveaus in de foutsituaties
worden onderseheiden:

- Er treedt een fout in de qreentirestroom op, bijvoorbeeld
de aanwezigheid van een trolley met qreentire voor het toe
voerstation. Hanneer de besturinq dit detekteert, wordt een
liehtalarm aan de operator gegeven.

Wanneer de fout qeen eonsequent1es heeft voor het fune
tioneren van de installatie wordt de detektie in een apart
proees qedefinieerd. Na het optreden van de fout wordt hier
binnen qewaeht op een resetsignaal van de operator, waarna
het alarm afvalt en de detektie weer aetief wordt.

Wanneer de fout weI eonsequenties heeft voor het fune
tioneren van de installatie wordt de detektie in het proees
opgenomen dat de greentire-stroom bestuurd. Hanneer de fout
opgetreden is wordt ook in dit qeval op een reset van de
operator gewaeht voordat het alarm afvalt en de detektie
weer aetief wordt. Tijdens het waehten op het signaal van
de operator b11jft het qehele proees in de waeht-status en
wordt de greentire stroom opqehouden.

- Er treedt een fout op in het funetioneren van de hanqbaan.
Voorbeelden van zo'n fout zijn het vastlopen van een trol
ley in een stopstation en het vastlopen van een eilinder.
Nadat een dergelijke fout optreedt, wordt een melding ge
geven aan de operator en wordt de installatie qeheel of
gedeeltelijk qestopt. De afhandeling van de fout is met be
hulp van het exeeptie-meehanisme ge1mplementeerd. Wanneer
een fout optreedt, wordt een exeeptie gegenereerd in de
proeessen waarvoor de fout eonsequenties heeft. De werkey
eli van deze proeessen worden dan onderbroken en beweqingen
die vanuit hier worden bestuurd , worden gestopt.

Bij het vastlopen van een trolley in een stopstation en
het vastlopen van een eilinder wordt, zoals boven wordt
vermeld, in het proees waarin dit qedetekteerd wordt de
exeeptie 'xTimeOut' qeqenereerd. De kettinqlus waarin de
fout is opgetreden, wordt vervolgens met een externe ex
eept1e vanuit dit proees gestopt.

De afhandelinq van de exeepties tan nu op twee manieren
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plaats vinden:
De processen die door een except1e zijn onderbroken,

worden bevroren in de situatie waarop de werkcyclus onder
broken is. Dit qebeurt dan met een 'p-operatie' in de ex
ceptie afhandelinq. De onderbroken beweqinqen kunnen aIleen
noq via de handbedieninq qerealiseerd worden. Nadat de ope
rator de fout heeft opqelost, start hij het kettinqproces
weer en maakt de andere onderbroken processen weer actief
met een 'v-operatie' • Alvorens de processen worden door
gestart, dient aan de volqende voorwaarden te worden vol
daan: Een vastqelopen c11inder moet vrij worden qemaakt en
vr1j kunnen beweqen; een vastqelopen stopstation moet wor
den gesloten, een vastqelopen trolley moet uit het stop
station zijn qeduwd.

Met deze methode moet de installat1e altijd via boven
schreven handelinqen worden opgestart. Dit heeft als voor
deel dat de trolleyconfiguratie voor de besturinq bekend
blijft. Het nadeel is dat de bevroren processen niet in een
inqestelde beqinstand kunnen worden qebracht. De processen
zijn immers doof qeworden voor aIle excepties. Dit is de
reden waarom deze methode verlaten is.

Een andere afhandelinqsmethode is dat de processen zich
zelf inactief maken na het uitvoeren van de exceptiehand
ler. Dit qebeurt dan met de functie 'passivate'. Ais het
proces weer wordt doorqestart, begint het z'n cyclus vanuit
een 1ngestelde beq1nstand. Voordat het proces wordt door
qestart moeten daarom door de operator, na het weqnemen van
de fout, noq de volqende handel1nqen worden uitqevoerd: Een
door een afqebroken proces bed1end stopstation moet worden
qesloten en door een afgebroken proces bediende verzetci
linders en draaistations moeten achterwaarts worden gezet.
Bovendien moet h1erna de binnen de besturinq bekend zijnde
trolley-configuratie worden qecontroleerd en eventueel qe
corriqeerd.

- Er wordt een noodstop door een operator of een samenwerken
de machine qeqeven. Op dat moment valt de elektriciteit en
perslucht voor de installatie u1t. De besturinq blijft weI
voorzien van spanninq. De besturinq heeft echter qeen in
vIoed meer op het proces verloop en moet in een dusdaniqe
status komen dat het systeem makkelijk weer kan worden op
qestart. Dit betekent dat aIle in het qeheuqen opqeslaqen
informatie over de trolleyconfiguratie behouden moet blij
Yen. De afhandelinq van de noodstop is daarom eveneens met
behulp van het het exceptie mechan1sme qe1mplementeerd. Na
een noodstop worden aIle processen die beweq1nqen realise
ren met een except1e in de beginstand gebracht en inactief
qemaakt. De besturinq kan nadat aIle processen op bovenbe
sproken wijze zijn qecontroleerd weer worden opqestart.
Deze situatie 15 vr1jwel qelijk aan het opn1euw opstarten
van de bestur1nq (zie paraqraaf 3.5).
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3.4 De structuur van de programma's

In de onderstaande fiquur wordt de opbouw van de modulen van
het besturinqsprogramma weerqeven.

ISIHDEFI
--I--
-- ---

ISIMUTLI
--I·--
-- --

ISIMUPDI

IGHBUTLI

ISTAT3al
I I
ISTAT3bl

ISTAT2
I
I

IIOSTR21

IIODEF I

___{-__~]-~~__L
IIOSTR31

ISTATI
I
I

IIOSTRl I

IINTFACI

ISTARTl! ISTART21 ISTART31 IKETCTRI

IHENUTLI-- ---

ISHSTRl I ISHSTR2 I ISHSTR3 I

IHANDBDI

--1_-------.01

-1 GHB

De pijlen tussen de blokken qeven het import-relat1e weer.

In de onderste module IODEF worden de typen waarmee de sta
tions worden beschreven qedefinieerd. In de modulen IOSTR?
worden deze typen met de 1/0 verbonden. Het nummer in de mo
dule naam qeeft de Ius aan waarop het betrekkinq heeft
(1 = toevoerlus; 2 = bufferlus; 3 = afvoerlus). In de hierop
liqqende laaq worden de besturinqsprocessen voor elke lus be
schreven. Hierbij wordt qebruik qemaakt van de door GHBUTL
qeexporteerde utilities.

Onafhanke11jk h1ervan wordt het simulatie qedeelte be
schreven met de modulen SIHDEF, SIHUTL en SIMUPD.
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In de module INTFAC wordt de interfacing tussen de samen
werkende machines gedefinieerd. In de volqende laaq worden
de semaphoren qedef1n1eerd en worden de bestur1nqs processen,
de simultie en de met de qreentirehanqbaan samenwerkende
machines met elkaar qekoppeld. De module GHBCTR beschrijft de
besturinq van de wissels en de kettinq. Het behulp van de
modulen SHSTR? kan de status van de inqanqen zichtbaar worden
gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door MENUTL ge
exporteerde utilities. Vanuit de module HANDBD wordt de hand
bediening van de machine qerealiseerd • De commandinterpreter
van de besturing wordt in GHB gedefinieerd. Dit is het enige
niet te stoppen proces van de besturing.

Daar t1jdens het
systeem modulen
standaard wijze
HANDED en SHSTR?

realiseren van de user-interface een aantal
ter beschikkinq kwam waarmee deze op een
kon worden gemaakt, zijn de modulen GHB,

niet geheel voltooid.

Voor een gedetailieerde beschrijving van de modulen wordt
verwezen naar de bijlage IV.

3.5 Het opstarten van de besturing

Voor het opstarten van de installatie moet de besturing de
volgende aerie acties doorlopen:

- Controleren of de gehele installatie ingeschakeld staat.
Zo niet, dan wordt hiervan melding gegeven.

- De noodstop vrijqeven.
- Controleren of aIle stopstations qesloten zijn en of de

verzet- en draai-cilinders achterwaarts staan. Zo niet,
dan wordt dit op de terminal vermeld. De operator moet dan
de c1linders in de gewenste stand brenqen. Hiervoor moet
hij controleren of de c1linderbeweginq toegestaan is. Zo
niet, dan moet hij dit eerst mogelijk maken.

- Controleren of de armen van de konfektie-automaat en de
manipulator in een zodanige stand staan dat trolley trans
port langs beide mogelijk is. Zo niet, dan wordt hiervan
melding gemaakt.

- Starten van de aandryvings- en controle processen.
- Via interactie met de operator de qeqevens met betrekkinq

tot de baanvakinhouden aanpassen aan de actuele toestand.
- AIle besturinqsprocessen starten.
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Hoofdstuk 4: CONCLUSIES

4.1 Evaluatie van de ontwerpmethode

De 1n DAISY behandelde proces-interactie-benadering dWingt
de ontwerper er toe binnen een industrieel-systeem de paral
lel lopende acties van de sequentieel lopende acties te on
derscheiden. Hierdoor kunnen de moeilijk bestuurbare deel
processen reeds 1n een vroeg stadium worden onderkend.

Het simulatie-pakket sluit met de geboden faciliteiten
goed aan op het proces-interactie-model.
De simulatie is een goed middel om de moeilijk te doorgron
den deelprocessen te specificeren. Er kan immers afstand ge
nomen worden van de details, waardoor aIle aandacht kan wor
den gevestigd op het probleemgebied in kwestie. De ontwik
kelde wisselbesturinq van de greentire-hangbaan kon met be
hulp van de simulatie zonder 1/0 problemen worden getest.

Daar de vervolqens ontwikkelde besturinq nog niet opera
t10neel is gemaakt, 1s het u1teindelijk resultaat noq niet
in de praktijk getest. Hel is het simulatiedeel van de uit
eindelijke besturinq getest.

Bij het simuleren van het systeem moet men er voor waken
dit niet onnodig qedetailleerd te doen. Het 1s immers zeer
tijdrovend werk. Het blijkt echter moeilijk bij de analyse
van het 'Jysteem h1ervan een zodan1g beeld te verwerven, dat
het te simuleren geb1ed duidelijk kan worden beqrenst.

De nu uitgevoerde simulatie van de persstraat qeeft een
qoed beeld hoe het laden en lossen van de trolleys zal qaan
verlopen, maar levert geen direkte resultaten voor de bestu
rinq.

Door anders te werk te gaan 1s de bovenstaande werkwijze
te vermijden:

Begin na een zeer beperkte simulat1e met het ontwerp van
de besturinq. Bij dit ontwerp verwerft men een qedetailleerd
beqrip van het systeem. De onduidelijke situaties in het sy
steem kunnen nu scherp worden qedefinieerd. Pas vervolgens
de simulatie aan om de voorgestelde oplossingen verder te
ontwikkelen en te testen. Vervolq na deze simulatie-stap het
ontwerp van de hestur1ng. Het optreden van een n1euw prohleem
kan aanle1d1ng z1jn de s1mulatie-stap nog een keer te herha
len.

Een ervaren ontwerper zal onqetw1jfeld met
weq het eindresultaat bereiken. Door het goed
door de ontwerpmethode aanqedragen leidraden
ook voor de heqinnende ontwerper moqe11jk tot
sturing van het systeem te komen.
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4.2 Graf1sche weergave van het ontwerp resultaat

In onderstaande figuren is de is de structuur van de gesimu
leerde en bestuurde installatie weergegeven

DE SIMULATIE-CONFIGURATIE

STATION BESTURING

1 , \
informatie interacties

I \ J

BAAN SIMULATIE

f ,
interacties

\ J
,

STATION SIMULATIE

DE BESTURING-CONFIGURATIE

STATION BESTURING EN CONTROLE

f , \
informatie 1/0

I \ J
BAAN INSTALLATIE(hardware)SIMULATIE
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BIJLAGE I

Beschrijvinq van het power and free transport

De qreentire-hanqbaan is opqebouwd uit standaard e1ementen
van het Te1ematic T1 systeem van de firma Te1eflex B.V. te
Rotterdam. Dit is een zoqenaamd power en free transport sys
teem. Hierbij beweeqt een transportkettinq continu boven een
rail met trolleys. Deze worden door de meenemers aan de ket
tinq voortbewoqen. Onder aan een trolley bevindt zich een
haak~ waarop qreentires kunnen worden gehanqen. Aan de haak
is draaip1aat bevestiqd met drie draaipunten. Hiermee kan de
haak zowe1 90 graden linksom als 90 graden rechtsom qedraaid
worden.

Het power en free principe

De transportkettinq is om de 812 mm~ de steekafstand~ voor
zien van een meenemer. Wanneer een voortbewoqen trolley een
obstake1 ontmoet, wordt deze automatisch van de kettinq
ontkoppeld. De trolley blijft ontkoppeld zolang het obstake1
aanwezig is. Nadat deze is weqqenomen~ wordt de trolley mee
qenomen door de eerstvolqende meenemer op de kettinq. Obsta
kels die onder norma1e bedrijfssituatie voorkomen z1jn ofwe1
pneumatisch bediende teqenhouders~ ofwe1 qeaccumuleerde~ ont
koppelde trolleys. De teqehouders dienen om de trol1eystroom
te sturen.

Door het mechan1sme van meenemen en ontkoppe1en kunnen
b1nnen een beschouwd baanvak versch11lende trolley-confiqu
raties ontstaan. Voor de besturinq van de baan is het be1anq
rijk te weten hoeveel extra trolleys bij de actuele tro1ley
confiquratie kunnen worden opqenomen. Om de trolley-opname
capaciteit te kunnen berekenen zullen een aantal gevallen
worden bekeken~ om vervolqens tot een algemene uitdrukkinq
te komen.

Er wordt uitqeqaan van het qeval dat door elke meenemer
van de ketting een trolley wordt meeqenomen (fiq I.a). De
hartafstand tussen de trolleys is nu qelijk aan de steek
afstand.

Nadat er een obstakel in de trolley-baan qebracht is
wordt de voorste trolley gestopt en ontkoppe1d(fiq I.b).

De daarop volqende trolleys worden~ wanneer deze teqen
een reeds ontkoppelde voorganqer lopen eveneens ontkoppeld.
De hartafstand tussen de trolleys wordt nu qelijk aan de
lengte van een trolley~ ook weI bufferafstand qenoemd
(fig I.e).
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TROLLEY CONFIGURATIES OP EEN BAANVAK

fig La

-~ -W- ---=- 'CW?
-L =6-- ---. -b -t)

-
GEEN OBSTAKEL IN DE BAAN; De trolleys z1jn aIle aan de kett1nq qekoppeld •

~?-

fig 1.b. - T....:,----r>.l~ .
. -.--~~- -=-h--;'-~- - --

-6 3)---- .__ . - t: j (] - -f· ) t!:----
OBSTAKEL IN DE BAAN De eerste trolley is qestopt en van de kettinq ontkoppeld;

De tweede trolley wordt bijna ontkoppeld.

----~- ---- -.- -U'=-3}-J'-

fig Ld---b t\-. - -11 ~r

OBSTAKEL IN DE DAAN;

OBSTAKEL WEGGENOMCN;

AIle trolleys 21jn ontkoppeld.

Alle.trolleys behalve de laatste z1jn weer aan de
kettlng gekoppeld. De2e wordt b1jna aangekoppeld.

Om de actuele trolley-capaciteit te vinden kan het beste
eerst een volgelopen baanvak worden beschouwd. De actuele
capaciteit hiervan is qelijk aan de lengte van het baanvak
gedeeld door de lengte van een trolley. Nadat de stopcilinder
is teruqgetrokken is, wordt de voorste trolley voortbewogen,
wanneer er een meenemer van de transportkettinq passeert.De
hierop volgende trolley wordt meegenomen als de ketting de
steekafstand min de bufferafstand verder is verplaatst. Er
komt pas weer ruimte op het baanvak vrij wanneer de laatst
opgelopen trolley is meegenomen. Dus wanneer heel de rij
trolleys weer op steekafstand hangt. Juist voor het moment
waarop de laatste trolley wordt meegenomen, is de capaciteit
van het baanvak dus slechts gel1jk aan de lengte van het
baanvak gedeeld door de steekafstand (fig i.d).
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Alqemeen kan qesteld worden dat actuele trolley-opname-capa
citeit van een baanvak afhankelijk is van de positie van de
laatst ontkoppelde trolley en het aantal hierop volqende
trolleys:

TrOpnCap =
Lbv - PosLstOntkopTr

bufAfst
AntTr na LstOntkopTr

Bij deze relatie zijn de variabelen als volqt qedefinieerd:

TrOpnCap

Lbv

= trolley opnamecapaciteit; Dit is het aantal
trolleys dat bij de momentele trolley confiqu
ratie noq op het baanvak opqenomen kan worden.

= lenqte van het baanvak

PosLstOntkopTr = positie van de laatst ontkoppelde trolley;
Deze positie wordt qemeten vanaf het meest
stroomafwaarts qeleqen punt van het baanvak

AntTr na LstOntKopTr = aantal trolleys na de laatst ontkop
pelde trolley

BufAfst = hart-afstand tussen de trolleys wanneer deze,
ontkoppeld van de kettinq, teqen elkaar qeduwd
ofwel qebufferd opqesteld staan.
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BIJLAGE II

Bollen-diaqrammen van de simulatie

HET GREENTIRE TRANSPORT

NIVEAU 1

trolley
doorqelaten
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trolley
- aangekomen

~ trolley
'r"-c1oor'1elaten

NlVEAU 2

DE GREENTIREAFVOER

doorzetpulse

trolley
oorgelaten

. trolley
confiqurat1e
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HET AUTOMATISCH LOSSEN

I
doorzetpuille

NlVEAU 3
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_ trolley
doorqelaten

trolley
~configuratie

NlVEAU 4

DE BUFFER-LUS

doorzetpulse

trolley
aangekomen
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DE AFVOER-LUS

{
. ,<1'01
door~elaten

trol ey
conf1guratie

doorzetpulse

,
trolley

doorqelaten,<01
con!1guratie

troJ.ley
doorgelaten

trolley
doorgelaten

trolley
aangekomen

open

NIVEAU 4
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open

HET PERSEN-PAAR

I
door te laten
trolleysCl •• 12J

s tart pel's [1 •• 12J pel'S klaar[ 1•• 12J

doorzetpulse

trolley
doorgelaten

PERSTRAJECT
CONTROL

[1,3 .• 11]

NlVEAU 5
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BIJLAGE III

Aanvullende bollen-diaqrammen van de besturinq

Het besturinqsprgramma is volgens de in hoofdstuk 1.3 behan
de1de bol1en-diaqrammen opqebouwd. Het daar qeintroduceerde
baanbeheersinq-proces wordt nu verder ontleed. Dit wordt in
twee laqen weerqeqeven:

In de eerste 1aag zijn de aan de baan qesynchroniseerde
simulatie-processen weerqeqeven. Deze onderhouden de
trolleyconfiquratie binnen de datastructuur. Met de toe
qanqssiqnalen kan toeganq tot een qedeelte van de data
structuur worden verkregen. Het wisseltraject is hiertoe
opqedeeld (zie fiq IlIa).
In de tweede laaq zijn de processen weerqeqeven die de
communicatie tussen de besturing en de datastructuur ver
zorgen. Met de losverzoek-procedures wordt qewacht, totdat
de trol1eyconfiquratie het doorlaten van een trolley toe
1aat. Met de update-procedures wordt het daadwerkelijke
trolleytransport aan de datastructuur qemeld.

Tevens worden de wisselcontrol-processen van informatie
voorzien.

AFVOER
LUS

BUFFER
LUS

l l \. 4\2
.9.171~5-L3~-

HET WISSELTRAJECT

fig lILa
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·BAANBEHEERS ING SIMULATIE LAAG

BufferLus

dco!'zetp'.Jl.:ie....--~~

toegangOpslagBuf

toegangTrolleyBuf

toegang~voerBuf

AfvoerLu5

Toevo~rLus

toegangVoorraadBuf---_--1

toegangWisTrjt 1
DATASTRUCTUUR

VAN DE
TROLLEY

CONFIGURATIE

NlVEAU 4
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DE BAANBEHEERS ING COMMUNICATIE LAAG

u;>date

upda telii sTr j t
VanafAfvoerBuf

"'"

NaarAfvoerBuf

updateWisTrjt
NaarVoorraadBuf

VanafVoorraadBu:

/
updateWisTrjtVanafOpslBuf

/
upeateWisTrjtNaarOpslBuf

DATASTRUCTUUR
VAN DE
TROLLEY

CONFIGURATIE

I
updateWisTrjtHandlosStation

UpCateWiSTrjtNaarTro:::::~:oek\;~fVO~erBU!fer
u?~ateVanafTrolleyBuf

I
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BIJLAGE IV

Korte beschrijving van de modulen van het besturinqsproqramma

In de onderstaande fiquur wordt de opbouw van de modulen van
het besturings programma weergeven. Daarna wordt van elke mo
dule een beknopte beschrijving geqeqeven. Deze is bedoeld om
deproqramma's ~emakkelijker te kunnen doorzien. Het is niet
de bedoelinq ze als zelfstandiqe beschrijvingen te beschouw
en.

IIODEF I

__J-___-~]-~~- __J__
IIOSTRII IIOSTR21 IIOSTR3I 'SIMDEFI

MUTLI

MUPDI

--[ '""-- --r --- --r--- --]
------

IGHBUTLI 151
------ --]___ l __ ___ l __ __ .. 11 __

ISTATI I ISTAT2 I ISTAT3a I 151
I , I I I I ---
I I I I ISTAT3b I
------ -- --- --

------
IINTFACI
--,---

---' -- --- '-- --- ~- ------
ISTART1 I ISTART2 I 'START31 IKETCTRI--r- -~r- --r- ---~--

------
IHENUTLI
---~--

-- --- -- -- -- ---
ISHSTRII ISHSTR21 ISHSTR31---,--- ------ --1---

IHANDBD I

---[----~
"1 GHB

De pijlen tussen de blokken qeven de import-relatie weer.
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module 10DEF

In deze module wo~den de typen qedefiniee~d waarmee de I/O
van de baan functioneel beschreven kan worden.

module 10STRI

In deze module wordt de I/O van Ius I met behulp van de in
IODEF gedef1niee~de typen qedeclareerd. Ook worden de capaci
teiten van de baanvakken van Ius I (toevoer Ius) qedefinieerd.

module IOSTR2

Deze module is analooq aan IOSTRI, doch hier voo~ declaraties
en definities voor Ius 2 (buffer Ius).

module IOSTR3

Deze module is analoog aan IOSTRI, doch hier voor declaraties
en definities voor Ius 3(pers Ius).

module GHBUTL

In deze module worden worden een aantal utilities, procedures
en processen beschreven, voor de baanbesturinq.

module STATI

Deze module exporteert de processen die de stations langs de
toevoerlus besturen.

TrolleyBufferlnvoer :
Dit proces informeert de simulatie met behulp van 'update
WistrjtNaarTrolleyBuff' dat er een trolley van het wissel
traject naar het trolleybufferbaandeel is qetransporteerd.

TrolleyBufferUitvoer :
Dit proces stuurt het stopstation aan het eind van de
trolleybuffer. Zolang het volgende baanvak (de toevoer
Buffer) niet vol is, worden er trolleys doorqelaten.
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ToevoerStationRequlering :
Hier wordt het stopstation aan het e1nd van toevoerbuffer
gestuurd. Voor het stopstation wordt gecontroleerd of de
haak van de trolley leeg 15 en of deze loodrecht op de
bewegingsricht1ng van de baan hangt. Wanneer dit niet het
geval is wordt een lichtsignaal gegeven en wordt op een
restart van de operator gewacht alvorens het proces door
loopt. Wanneer het 'toevoer-traject' leeg is, wordt de
trolley doorgelaten.

Toevoerstation :
D1t proces bestuurt het stopstation voor het laadpunt van
de konfektieautomaat en bijbehorende doorzetcilinder. Te
vens commun1ceert dit proces met de konfektie-automaat.
Wanneer de trolley op het laadpunt beladen is, op het vol
gende baandeel (de 'pa1ntBuffer') plaats beschikbaar is en
en op het ontkoppelpunt een trolley aanwez1q is, wordt het
stopstation opengestuurd en worden met de doorzetcilinder
beide trolleys doorgezet. De eerst genoemde wordt weer aan
de baan gekoppeld. De tweede wordt voor het laadpunt ge
bracht. Hierna wordt een laad-commando aan de konfektie
automaat gegeven. Na ontvangst van de melding dat het la
den heeft plaats gevonden wordt de cyclus vervolgd.

PaintStationRequlering :
Hier wordt het stopstation aan het einde van de paintbuf
fer bestuurd. Dit proces is analoog aan de 'toevoerSta
tionRequlering'. Hier ontbreekt echter de qreentire con
trole. De trolleys lopen van de 'paintBuffer' naar het
'pa1ntTraject'.

PaintStation :
Dit proces is analoog aan toevoerStation, waarb1j in
plaats van communicatie met de konfektie-automaat, bestu
ring met de pa1ntautomaat plaatsvindt.De trolleys lopen
van het 'paintTraject' naar het 'handLosTraject'.

HandlosStation :
Vanu1t dit proces wordt het stopstation van het 'Handlos
Traject' gestuurd. Wanneer voor het stopstation een trol
ley wordt waargenomen wordt qekeken of hieraan een qreen
tire hangt. Vergezeld van deze informatie wordt aan baan
simulatie het verzoek gedaan deze trolley toe te laten
(met LosVerzHLosSt). Wanneer dit verzoek gehonoreerd is,
wordt de trolley doorgelaten. Wanneer de trolley daadwer
kelijk door de ketting is meegenomen, wordt dit met proce
dure 'updateWisTrjHandlosSt' aan de baansimulat1e gemeld.
Zolang de hierop volgende verzoeken direkt gehonoreerd
kunnen worden, blijft het stopstat1on open en wordt de in
formatie 'greent1reAanwezig' van een greentiremelder voor
het stopstation genomen. Hanneer een verzoek niet is geho
noreerd voordat een trolley vlak voor het stopstation 1s
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aanqekomen, of wanneer de operator de 'sluitknop' indrukt,
wordt het stopstation qesloten. Wanneer op handlossen is
overqeqaan blijft het stopstation dicht totdat de operator
de 'openKnop' indrukt. Hanneer tijdens handlossen het
baanvak voor het stopstation vol loopt, wordt de operator
door middel van een lichts1qnaal qewaarschuwd. Nadat door
de operator het resetsiqnaal en het opensiqnaal is qeqe
ven, wordt het licht qedooft en wordt de trolley doorqe
stuurd.

module STAT2

Deze module exporteert de processen die de stations op de
bufferlus besturen.

OverzetterNaarOpslaqBuffer
Dit proces bestuurt de overzetter aan het begin van de op

slaqbuffer. Nadat een trolley is waarqenomen, wordt deze van
de toevoerlus (het wisseltraject) naar de bufferlus (de op
slaqbuffer) doorqezet. Dit transport wordt met de procedure
'updateWisTrjtNaarOpslBudf' aan de baan-simulatie qemeld.

OpslaqBufferUitvoer :
Dit proces bestuurt het

bufferlus. Hanneer op het
Traject) een plaats vrij
stuurd. Het stopstation
meer is om trolleys af te

stopstation aan het eind van de
volqende baanvak (het overzetter

is, wordt het stopstation openqe
blijft open totdat er qeen ruimte
voeren.

OverzetterVanafOpslaqBuffer :
Met d1t proces wordt de overzetter aan het eind vande

opslaqhuffer (hufferlus) qestuurd. Tevens wordt hier over de
wisseltoeqanq heslist. Wanneer een trolley voor de overzetter
wordt waarqenomen, wordt met behulp van de procedure 'losVer
zoekOpslBuffer(qreentireAanweziq), qevraaqd of het wissel
traject de qestopte trolley kan verwerken. Na afloop van deze
procedure wordt de trolley overqezet naar de toevoerlus. Te
yens wordt de plaats op het overzettraject vrij qeqeven. Met
de procedure 'updateVanafOpslBuf' wordt dit transport aan de
simulatie doorqeqeven. Vervolqens wordt de overzet-cilinder
teruq qezet en wordt op een volgende trolley qewacht.

module STAT3a

OverzetterNaarPersBaan :
Oit proces verloopt identiek aan het het proces overzet
terNaarOpslagBuffer. Het transport verloopt van de toe-
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voerlus (het wisseltraject) naar de afvoerlus (de voor
raadbuffer). De overzetbeweqinq wordt met behulp van
'updateWisTrjtOvzPersBaan' aan de simulatie qemeld.

VoorraadBufferUitvoer :
Dit proces bestuurt het stopstation aan het einde van de
'voorraadBuffer' Hier wordt de qrootte van de trolley-bat
ches bepaald, die naar de persstraat worden doorqelaten.
Binnen de procedure 'bepaalDoorTeLatenTrolleys' wordt be
paald hoe qroot een batch moet worden. Ook wordt dan voor
elk stopstation op de persstraat bepaald hoeveel trolleys
moeten worden door gelaten om de de batch goed over de
persen te verdelen. Deze bepalinq qeschiedt aan de hand
van de vorige batch en de momentele toestand van de per
sen. Deze laatste 1nformatie wordt met de procedure 'lees
PersToestand' opqevraaqd. Het resultaat wordt in het array
'doorTeLatenTrolleys' terbeschikkinq qesteld aan de stop
station-besturinqen op de persstraat. Nadat de batchqroot
te bepaald 1s wordt dat aantal rolleys in een keer doorqe
laten. Dit wordt slechts onderbroken wanneer er op het
volqend traject (de persStraatBuffer) qeen plaats 1s. Wan
neer een trolley het stopstation verlaat wordt dit met
'updateVanafVoorraadBuf' aan de simulatie qemeld.

PersStraatStop :
Dit proces bestuurt het stopstation beneden aan het daal
traject, vlak voor de persstraat. Wanneer er plaats is op
het volqende baanvak (persTraject[lJ) wordt er een trolley
doorqelaten.

PersControl :
In dit proces wordt een stopstation en het lossen van de
qreentires qestuurd. Nadat het aantal trolleys dat in
'aantalDoorTeLatenTrolleys' is vastqeleqd is doorqelaten,
wordt de volqende trolley qestopt en wordt met de semafoor
'draaistation' het draaistation vrijqeqeven. Nadat deze
'qedraaid' heeft teruq qeqeven, wordt met de procedure
(loshanqbaanCpersNummer» de manipulator qestart. Nadat de
manipulator klaar 1s wordt, wordt het draaistation weer
vrijgeqeven. Nadat 'qedraaid' is teruggegeven wordt de
trolley, zodra er een lege plaats op het volgende baanvak
1s, doorqelaten. De trolley qaat dan van perscontrol(pers
nummer) naar perscontrolCpersnummer + 1).

Perscontrol12 :
Dit proces verloopt analoog aan perscontrol. AIleen qe
schiedt de communlcatle met het volqende baanvak hier niet
met een semafoor, maar loopt dit over de baanvak simula
tie. Met de procedure 'laadVerzAfvBuf' wordt qekeken of op
het volgende baanvak (de afvoerBuffer) een open plaats ter
beschikkinq is. Met 'updateNAfvBuf' wordt een trolleypas
saqe aan de simulatie qemeld.
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module STAT3B

DraaiStationControl :
Dit proces stuurt een haakdraaicilinder. Deze cilinder kan
in een slaq de haak van twee trolleys 90 qraden draaien.
Nadat twee persControl-processen een commando (met de
semafoor 'draaistation') hebben qeqeven, wordt eerst qe
controleerd of de haken haaks op de baan hanqen. Hanneer
dit niet het qeval is wordt een meldinq op de terminal qe
qeven en wordt op een restart siqnaal vanaf de terminal
qewacht. Vervolqens worden de haken door het uitsturen van
de cilinder evenwijdiq aan de baan qedraaid. Nadat de po
sitie van de haken qecontroleerd is, worden de perscontro
leprocessen met de semafoor 'haakqedraaid' vrijqeqeven.
Nadat weer van twee perscontrolprocessen een semafoor is
verkreqen worden de haken teruqqedraaid. Hierna worden de
perscontroleprocessen weer vrij qeqeven. Zowel voor als na
het teruq draaien wordt de positie van de haken niet qe
controleerd.

AfvoerBufferUitvoer :
Dit proces verloopt analooq aan opslaqBufferUitvoer. De
trolleys worden van de 'afvoerBuffer' naar het overzet
traject qetransporteerd.

AfvoerBufferOverzetter
Dit proces verloopt analooq aan de overzetterVanafOpslaq
Buffer. De trolleys worden hier van de afvoerlus naar de
toevoerlus over qezet.

module SIMDEF

In deze module worden de tijdens de simulatie qebruikte ty
pes qedefinieerd: trolley, baanvak en wisseltraject. Verder
exporteert deze module een aantal modulen waarmee de baan
voor de simulatie qedefinieerd kan worden.

IniBaanvak :
Met deze procedure kan een nieuw baanvak qedefinieerd wor
den.

NewTrolley :
Met deze functie kan een nieuwe trolley binnen de simula
tie qedefinieerd worden.
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DisposeTrolley :
Met deze procedure wordt een qedefineerde trolley in een
qarbaqelist qeplaatst.

module SIMUTL

In deze module wordt een aantal functies, procedures en pro
cessen qedefineerd, die het laden, lossen, bekijken en bewe
qen van trolleys op de qesimuleerde baanvakken moqelijk ma
ken.

WachtOpPulse :
In deze procedure wordt qewacht op een opqaande flak van
het meeqeqeven iobit.

TrolleyDetektie :
Deze functie levert een boolean af, die aanqeeft of er
trolleys met de opqeqeven bestemminq tussen de opqeqeven
beqin- en eindpositie op het opqeqeven baanvak staan.

LaadTrolley :
Met deze procedure wordt een nieuwe trolley op de laatste
positie van het opqeqeven baanstuk qezet.

LosTrolley
Deze procedure haalt de voorste trolley van het opqeqeven
baanstuk af en verwijderd deze uit de simulatie.

VulBaanvak :
Met deze procedure wordt het opqeqeven aantal trolleys qe
bufferd opqesteld op het opqeqeven baanvak. De positie van
de eerste trolley en het aanweziq zijn van qreentires
('beladen') moet worden meegeqeven.

UpdateBaanvak :
Met deze procedure worden de posities van de trolleys op

het meeqeqeven baanstuk aangepast. Hierbij wordt ervan uit
qeqaan dat sinds de laatste update de kettinq een kwart steek
(203 mm) is doorqezet.

ZetOver
Deze procedure zet de voorste trolley van het oude baanvak
over naar de laatste positie van het nieuwe baanvak.

OpenPlaatsen :
Deze functie levert het aantal leqe plaatsen af dat op het
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meeqeqeven baanvak ter beschikkinq staat. Bij de bepalinq
hiervan wordt van de actuele trolleyconfiquratie binnnen
het baanvak uitqeqaan.

WisselTrajectSimulatie :
Met dit proces wordt het qehele wisseltraject qesimuleerd.
Daarvoor worden na elke kwart steek doorzet van de trans
portkettinq de posities van de trolleys op het traject
bijqewerkt.

BaanVakSimulatie :
Met dit proces wordt een baanvak qesimuleerd.
kwart steekdoorzet van de transportkettinq worden
ties van de trolleys op het traject bijqewerkt.

module SIMUPD

Na elke
de posi-

In deze module worden de baanvakken voor de simulatie qede
clareerd en qeinitialiseerd. De baanvaksimulatieprocessen en
het wisselsimulatieproces worden opqestart. Tevens wordt een
aantal procedures qeexporteerd, ten behoeve van de communica
tie tussen de besturinq en de simulatie. Met deze procedures
kunnen baanvakken (de database van de simulatie) bekeken en
beschreven worden.

LosverzoekHandLosStation :
Deze procedure test voor het handlosstation of de trolley,
die doorqelaten qaat worden, verwerkt kan worden op de
volqende baandelen. Deze test wordt na elke kwart steek
doorzet herhaald totdat hij een positief resultaat ople
vert.

LosverzoekOpslaqBuffer :
Deze procedure werkt analooq aan LosverzoekHandLosStation.
Hier wordt de test echter uitqevoerd voor de trolley die
voor de overzetter van de opslaqbuffer (bufferlus) staat.

LosverzoekAfvoerBuffer :
Deze procedure werkt analooq aan losverzoekHandLosStation.
Hier wordt de test echter uitqevoerd voor de trolley die
voor de overzetter van de afvoerbuffer (afvoerlus) staat.

UpdateWisTrjtHandlosSt :
Met deze procedure wordt aan de simulatie qemeld dat er
een trolley van de handlosbuffer naar het wisseltraject
qetransporteerd is.
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UpdateWisTrjtOvzNaarOpslBuf :
Met deze procedure wordt aan de simulatie
een trolley van het wisseltraject naar de
overqezet.

qemeld, dat er
opslaqbuffer is

UpdateWisTrjtOvzVanafOpslBuf
Met deze procedure wordt aan de simulatie qemeld dat er
een trolley van de opslaqbuffer naar het wisseltraject is
overqezet.

UpdateWisTrjtOvzNaarVoorraadBuf :
Met deze procedure wordt aan de simulatie qemeld dat een
trolley is overqezet van het wisseltraject (toevoerlus)
naar de voorraadbuffer (afvoerlus).

UpdateVanafVoorraadBuf :
Met deze procedure wordt aan de siimulatie qemeld dat een
trolley het voorraadbufferbaanvak heeft verlaten.

UpdateNaarAfvoerBuf :
Met deze procedure wordt aan de simulatie qemeld dat een
trolley op het afvoerbufferbaanvak is qekomen.

UpdateWisTrjtOvzVanafAfvoerBuf :
Met deze procedure wordt aan de simulatie qemeld dat een
trolley is overqezet van de afvoerbuffer (afvoerlus) naar
het wisseltraject (toevoerlus).

UpdateWistrjNaarTrolleyBuf :
Met deze procedure wordt aan de simulatie qemeld dat er een
trolley van het wisseltraject naar de trolleybuffer is qe
transporteerd.

UpdateVanafTrolleyBuf :
Met deze procedure wordt aan de simulatie qemeld dat een
trolley de trolleybuffer verlaten heeft.
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500 in- en uit
van het bestu

de uitqebreide
hier behandelde

BIJLAGE V

Verqelijkinq van het qebruikte besturinqsconcept met
andere methoden

Het hier ontwikkelde besturinq heeft onqeveer
qanqen naar de installatie. De concurrenten
rinqssysteem moeten dus qezocht worden onder
PLC systemen. Ten opzichte hiervan biedt de
besturinqsmethodiek de volqende voordelen:

- Met de proces-interactie-benaderinq is een industrieel sy
steem op een zeer heldere manier te modelleren. Roskit
sluit uitstekend aan op het hiermee verkreqen model van het
systeem.

- In Roskit wordt met een alqemene hoqere proqrammeertaal qe
werkt. Hierdoor is een proqramma snel te realiseren. Het
proqramma is relatief makkelijk te lezen en wijziqinqen
zijn relatief eenvoudiq aantebrenqen. Bovendien kan ook te
qelijk een user-interface qeschreven worden. Bij PLC syste
men moeten dit door het 'host'-systeem worden verzorqd.

- In Roskit worden processen aan de hand van een prioriteiten
mechanisme behandeld. Hierdoor is een qoede differentiatie
te realiseren in de responstijd van de besturinq.
In de PLC kan slechts volqens een beperkt aantal vaste
cycli qewerkt worden.

Hierteqenover staan de volqende voordelen van PLC-systemen:

- De hardware kosten voor een PLC vallen vaak laqer uit. De
prijzen van de proqrammeer-apparaten voor de PLC's zijn
veel laqer dan het computersysteem waarop een Roskit-pro
qramma kan worden ontwikkeld. Hierbij moet natuurlijk weI
worden aanqetekent dat het computersysteem een alqemeen sy
steem is dat ook voor veel ander werk kan worden qebruikt.
Een proqrammeer-apparaat is slechts qeschikt voor het pro
qrammeren van een PLC en is doorqaans ook noq qebonden aan
een bepaald merk en type.

- De PLC fabrikanten bieden vaak ondersteuninq voor het sy
steem met behulp van opleidinqen en het ter beschikkinq
stellen van standaard routines.

- Daar een PLC het proqramma in dezelfde volqorde verwerkt
als het qeschreven is, zijn kleine proqramma-delen een
voudiq te testen. Voor Roskit qeschreven proqramma's moeten
eerst qecompileerd worden en met systeemmodules op een
testsysteem qeinstalleerd worden.
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Daar tot nu toe aIleen bij Vredenstein Roskit wordt qebruikt,
zijn de beschikbare opleidinqen beperkt. Een betere normali
satie voor het oplossen van teruqkerende problemen kan het
pakket noq aanzienlijk verbeteren. Momenteel worden extra
standaard modulen voor de user-interface ontwikkeld, waardoor
de proqrammeertijd kan worden verkort en tegelijk normalisa
tie in de proqrammatuur wordt bereikt. Voor de behandelinq
van noodsituaties moet een normalisering nog worden qereali
seerd.
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