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Oit verslag beschrijft een onderzoek noar de toeposbaarheid von
de systeemtheorie van Prof.dr.ir. J.E. Rooda en ir. R. Overwater
bij de ontwikkeling van een CNC-besturing van een nokkenfrees
bank. Deze theorie biedt de 'proces-interoctie benadering'. Dit
is een zienswijze voor systemen met hun besturingen, die
mogelijkheden biedt voor een integrale ontwikkeling van
besturingen.

Na een onderzoek naar de eisen die aan de besturing worden
gesteld (hoofdstuk 1) en naar de betekenis van de systeemtheorie
(hoofdstuk 2), is getracht om de besturing met deze zienswijze te
ontwikkelen. De besturing biedt zowel faciliteiten om interactief
NC-bewerkingsprogramma's voor nokschijven te genereren (hoofdstuk
3) als om ze uit te voeren (hoofdstuk 4 en 5). De nok wordt
daarbij in een aantal bewerkingsgangen en met con stante aanzet
snelheid gefreesd en eventueel geslepen. De aanzetsnelheid kan
tijdens de bewerking door de bedieningsman worden veranderd. Ook
kan deze de bewerking tijdelijk stopzetten.

De moeilijkheden die optreden bij de ontwikkeling volgens de
systeemtheorie zijn beschreven en geanalyseerd. Gebleken is dot
een zuivere top-down benadering van het probleem niet mogelijk
is. Dit was aanleiding om het probleem met een gecombineerde top
down/bottum-up benadering aon te pakken.

De kritische delen van de besturing zijn getest en de besturing
is grotendeels gerealiseerd.
Het verslag wordt besloten met een aantal aanbevelingen voor
verder onderzoek.
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This report describes 0 reseorch project on the opplicability of
the system theory by Prof.dr.ir. J.E. Aooda and ir. A. Overwater
for developing a CNC controlling device of a milling-machine for
manufocturing cams. This theory offers the "process-interaction
approoch". This approach concerns a point of vieuw for systems
and their controlling devices, which offers possibilities for an
integral development of controlling devices.

After a research phase on the requirements which are put on the
controlling device (Chapter 1) and on the meaning of the system
theory (Chapter 2), efforts have been made on developing a
controlling device using this point of vieuw. This controlling
device offers the possibility to generate NC-manufacturing
programs for cam discs (Chapter 3) as well as the possibility
to carry out these programs (Chapter 4 and 5). Thereto, the cam
is milled with constant rate of speed in a number of cutting
passes, and eventually the cam is polished. The machine-operator
may change the rate of speed during operation or may passivate
the manufacturing process.

The difficulties that arise during the development according to
the system theory have been described and analysed. As did
appear, a pure top-down approach of the problem was not possible.
This gave rise to a combined top-down/bot tum-up approach.

the controlling device have been tested,
device has been realized for the greater

The critical parts of
and the controlling
part.
This report is concluded
further research.

by a number of recommendations for
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Het numeriek frezen van nokken is reeds jaren een onderzoeks
onderwerp van de faculteit der Werktuigbouwkunde van de Techni
sche Universiteit Eindhoven. Daarbij is gezocht naar een opstel
ling, waarmee noklichamen met eenvoudige middelen gefreesd kunnen
worden. Het onderzoek heeft geresultee~d in de ontwikkeling van
een nokkenfreesmodule, die op een freesbank kan worden gemon
teerd.De opstelling met de module en de freesbank wordt bestuurd
door een microcomputer.
De gedachten gaan uit naar de mogelijkheid om met deze nokken
freesmodule in de toekomst ook nokken te slijpen. Deze toepassing
vereist hoge snelheden. Hoewel gebleken is dat de geinstalleerde
motoren weI tot deze hoge snelheden in staat zijn, kan de huidige
besturing deze snelheden niet realiseren.
De bestaande besturing heeft een tweede bezwaar. De besturings
programmatuur, geschreven in assembler, blijkt tameIijk onhandel
baar. Een verdere ontwikkeling van de besturing wordt hierdoor
sterk bemoeilijkt.
Een en ander is aanleiding een herziening van de besturing
voor te stellen.

Een tweede onderzoek op de TUE richt zich op de ontwikkeling van
besturingen volgens de systeemtheorie van Prof.dr.ir. J.E. Rooda
en ir. R. Overwater. Deze theorie biedt een zienswijze, de
'proces-interactie-benadering', die een systeem beschouwt ais een
aantal samenwerkende, gelijktijdig verlopende ('parallelle')
processen. Deze zienswijze biedt mogelijkheden om het uitdenken,
simuleren en bouwen van besturingen te integreren. Gereedschappen
die uitdrukking geven aan deze zienswijze zijn in ontwikkeling.
De systeemtheorie is reeds een aantal malen succesvol gevolgd bij
het ontwerpen van besturingen voor industriele systemen. Mede
door de ontwikkelde besturingsgereedschappen, die een efficient
gebruik van de microprocessor mogelij~ maken, ~on de besturings-
programmatuur veelal in een hogere programmeertaal worden
geschreven. De theorie lijkt ook goede mogelijkheden te bieden
voor het ontwikkelen van machinebesturingen.

Tegen deze achtergrond ontstond de gedachte om een nieuwe
besturing voor de opstelling met de freesmodule te ontwikkelen,
waarbij de systeemtheorie gevolgd zou worden. De opstelling
vertoont enig zichtbaar parallellisme, zodat de proces-interac
tie-benadering bruikbaar lijkt. Interessant aspect van het
probleem is de consequentie van de vereiste hoge snelheden voor
de toepasbaarheid van de systeemtheorie.

De nadruk van deze studie ligt op de mogelijke toepasbaarheid van
de systeemtheorie bij het ontwikkelen van de besturing van de
opstelling. Eventuele wijzigingen in de mechanische constructie
van de nokkenfreesmodule of de freesbank zijn buiten beschouwing
gebleven. De bestaande machine-hardware van de opstelling is
derhalve als gegeven beschouwd.



Hoo6cUmk 1 : PROBLEEMBESCHRIJVING.

Numerieke besturingen zijn in staat om actie uit te voeren, zoals
die gegeven zijn door Ben numeriek bewerkingsprogramma. In
verband met hun gunstige ei2enschappen als grote snelheid van
handelen of vrije programmeerbaarheid lenen microcomputers zich
zeer goed voor de inpassing in een numerieke besturing. Men
spreekt in dit verband van 'CNC': Computer Numerical Control.

In verband met de uitgebreide mogelijkheden van de hedendaagse
computers kunnen CNC-besturingen ook andere taken toebedeeld
krijgen dan het uitvoeren van een bewerkingsprogramma. Bij CNC's
voor verspanende bewerkingsmachines kunnen dit taken zijn, die
verband houden met de voorbereiding van de bewerking. Zo kan de
computer hulp bieden bij het genereren van een bewerkingspro
gramma. Hierbij valt te denken aan: programmeerhulp, hulp bij de
~euze van het gereedsschap, automatisch aanbrengen van gereed
schapscorrecties, programmaopslag of programmasimulatie. Indien
het CNC-systeem mogelijkheden biedt om bewerkingsprogramma's ten
behoeve van eigen verwerking aan te maken, is in principe geen
externe ondersteuning voor zijn functioneren meer nodig, zodat
van een 'zelfstandige systeem' kan worden gesproken.

De twee hoofdtaken, die CNe-systemen doorgaans moe ten vervullen
zijn derhalve:

- generatie van een bewerkingsprogramma
- uitvoering van een bewerkingsprogramma

Om een indruk te krijgen van de taken die het CNC-systeem zal
moeten vervullen, zal eerst de opstelling in kwestie nader worden
bekeken.

1.2 : Ve. 0p.6teiUng.

1.2.1 : Ve. b~e.g~tg.6moge.tijkhe.de.n.

De gegeven machine-hardware van de opstelling voor het numeriek
frezen van nokken be staat uit:

Ben Bridgeport freesbank
- een nokkenfreesmodule met draaitafel
- 2 eindstandmelders
- 2 nulstandmelders

De freesbank is uitgerust met Ben kruisslede. Deze kruisslede kan
zich middels translaties in x- en y-richting in het horizontale
vlak verplaatsen. Op de kruisslede kan de module, met draaitafel,
worden gemonteerd. Een stappenmotor verzorgt de aandrijving van
de kruisslede in x-richting. De verplaatsingen in y-richting
geschieden handmatig, evenals die in z-richting (de
verticale verplaatsing van de frees). De draaitafel wordt
aangedreven door een stappenmotor.

De draaitafel kan op twee manieren op de kruisslede worden
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gemonteerd: de ligging vcn de rotctie-cs vcn de drccitcfel is
dccrbij ofwel evenwijdig ccn de z-cs (t'iguur 1.1), ofwel evenwij
dig ccn de x-cs vcn de freesbonk. Deze twee configuroties zijn
geschikt voor de vervcordiging von respectievelijk nokschijven en
komschijven.

Z-AS

X -AS

TRAN~
KRUISSLEDE

Figu.uJL 1.1 : Ve. aange.dJLe.ve.n be.we.gi.ngMvi..c.htinge.n.

Door fixotie von de kruisslede in y-richting is ook de vervoordi
ging von nokken met excentrische volgers mogelijk.

1.2.2 Ve. num~e.ke. be6~de. mata~e.n.

Op de drooitoTel wordt het uitgangsmoteriaol voor de nok inge
spannen. Met geschikte samengaande bewegingen van de kruisslede
en droaitoTel kan een gewenste nokvorm uit het uitgangsmateriaal
worden geTreesd.

De stoppenmotoren dienen te worden aangestuurd door een micro
computer. De motoren krijgen daartoe elektrische pulsen toegezon
den. Bij ontvangst von elke puIs verdraoit de motoras over een
zekere hoek, de incrementhoek. Een tweede stuurlijn bepoolt de
draoirichting von de motor. Omdat van een microprocessor ofkom
stige pulsen in vorm en vermogen niet overe~nkomen met de door de
motor vereiste pulsen, zijn ook twee omvormers in de opstelling
opgenomen. Oeze omvormers zetten de pulsen von de microprocessor
om in voor de motoren ccceptabele pulsen.

De huidige opstelling voorziet niet in een terugkoppeling vcn
positie en/of snelheid. De gebruikte stoppenmotoren zijn dusdonig
zwoor gedimensioneerd, dot bij normale snelheden geen positie
afwijkingen geducht hoeven te worden.
Omdat de standen von kruisslede en drooitofel niet oon de
microprocessor bekend zijn, is initialisotie von de sledeposities
voor oonvong van de bewerking vereist. Hiertoe zijn de nulstand
melders in de opstelling opgenomen. Bij de initialisatie worden
de stoppenmotoren oongedreven, woorbij de besturing wacht op een

3



signool von de nulstondmelders.
Eindstondmelders zorgen ervoor dat de slede, zoekend naor de
nulstand, binnen een zeker positiebereik blijft. Tijdens initia
lisa tie leidt een signaal von deze melders tot een omkering von
de draairichting van de motoT. Tijdens de freesbewerking is
overschrijding van de bewerkingsruimte aanleiding tot een
noodstop.

Uitgebreide informatie omtrent de opstelling is te vinden in:
[Koumans,1976], [v. Liempt,1982], [Zuur 1984] en [Donkers,1985J.

1•3 : Ve nunme.6 va.n de be.6:tuJt.ing.

Het CNC-systeem heeft derhalve twee hoofdfuncties:

a. het genereren van een bewerkingsprogramma
b. het uitvoeren van een bewerkingsprogramma

Met deze laatste functie hangen nog een oantal taken samen:

- initialisatie van de motoren
- verwerking van NC-orders tot pulstreinen
- bewaking van de eindstandmelders.

1. 4 : Eti en a.a.n de be.6twU.ng.

Aan de uitvoering van genoemde functies worden nog zekere eisen
gesteld. Deze eisen volgen uit de eisen die aan de nokkenfrees
bank worden gesteld. Deze eisen volgen op hun beurt weer uit de
eisen die aan de te vervaardigen nokken worden gesteld.

De nokkenfreesmodule is ontworpen om veel toegepaste noklichamen
als nokschijven en komschijven met eenvoudige middelen te kunnen
vervaardigen. Aan de nOKken worden bepaalde el~en gesteld
die met name betrekking hebben op de nokvorm. Daarbij is niet
aIleen de contour van de nok, maar ook de kwaliteit van het

~ nokoppervlak van belang. Oneffenheden op dit oppervlak kunnen
immers een nadelig effekt hebben op het funktioneren van het
nokmechanisme [Koumans, Erkelens 1976J.
Deze oneffenheden kunnen worden veroorzaakt door trillingen
tijdens het frezen. In de opstelling zijn twee excitatiebronnen
herkenbaar:

1. Het freesproces zelf.
Verspaningseigenschappen van het uitgangsmateriaal,
freesaanzetsnelheid en het spiltoerental bepalen in
belangrijke mate het excitatiegedrag van het freesproces.
Keuze van het uitgangsmaterioal is een nokontwerpkeuze en
zal bij bewerking als gegeven moe ten worden beschouwd. Om
het trillingsgedrag te kunnen beheersen dient met name de
freesaanzet te kunnen worden beheersd. Mogelijkheden om
deze aanzet constant te kunnen houden zijn gewenst.
Aangezien de aanzetbeweging resulteert uit de bewegingen
van de draaitafel en de kruisslede, betekent realisatie van
deze wens dot de snelheid van de stappenmotoren tijdens de
bewerking automatisch moe ten kunnen worden verhoogd en
verlaagd. Om onverhoopt optredende trillingen te verhelpen,
dienen freesaanzet en/of spiltoerental tijdens de bewerking
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te kunnen worden bijgesteld.
De frequenties waarmee de pulsen worden uitgezonden moeten
derhalve variabel en real-time instelbaar zijn.

2. De stapsgewijze verplaatsing van de sleden.
Deze excitatie is een direct gevolg van het gebruik van
stappenmotoren en wordt zodanig als gegeven beschouwd.
Een gelijkmatig bewegingspatroon van de stappenmotor zal
wellicht minima Ie excitatie tot gevolg hebben.

Om trillingen zo veel mogelijk te voorkomen, wordt de nok meestel
in een aantal bewerkingsgengen gefreesd. Doorgaans wordt eerst de
grove vorm uitgefreesd door een ruwfrees, waarna een vingerfrees
de uiteindelijke vorm in twee bewerkingsgangen realiseert. Het is
wenselijk om deze bewerkingsgangen zo veel mogelijk te automati
sereno Oerhalve dienen meerdere bewerkingsgangen in een enkel
bewerkingprogramma te kunnen worden ondergebracht.

Om de oppervlaktekwoliteit van de nokken na het frezen nog te
verbeteren, moeten de nokken worden nogeslepen. Dit vraagt hoge
motorsnelheden. De ervoring (bijloge A) heeft geleerd, dot de
pulstreinen, die oan de motoren worden gestuurd, hiertoe zeer
regelmotig dienen te zijn.

Het is duidelijk dot de nokcontour wordt bepaald door de boon
woorlangs de frees door het materiaal loopt. De beheersing van
de boon wordt bereikt met een nauwkeurige onderlinge of stemming
van de motorverplaotsingen.
De boon is het resultoot von de uitvoering van het bewerkings
programma. Om een voldoende nouwkeurige nokcontour te verkrijgen
dienen eisen te worden gesteld aon zowel het bewerkingsprogremma
als de aan uitvoering ervan.
Bij het opstellen van een bewerkingsprogramma wordt een nokvorm
cefinitie verta31d noar een freesmiddelpuntsbaan, die wordt
gediscretiseerd tot een reeks punten. Bij de uitvoering van het
bewerkingsprogramma worden deze punten doorlopen. De baan tussen
deze punten wordt verkregen door interpolatie.
In de bestaande besturing is voor beide motaren lineaire interpo
latie toegepast. De nokcontour wordt hiermee benoderd door
stukjes archimedische spiraal (zie bijlage A). Bij redelijk
verfijnde discretisatie is het resultaat, de contour en het
oppervlak, bevredigend. Er bestaot derholve geen reden om af
te wijken van deze eenvoudige lineoire interpolatiemethode.

Semengevat Levert dit de volgende eisen aan de uitvoering von het
bewerkingsprogremme.

a. De pulstreinen near de motoren moeten zeer regelmetig zijn.
b. De uitzending von pulsen noor de twee motoren dient nouwkeurig

te zijn afgestemd.
c. De tijden tussen de pulsen moeten kunnen worden ingesteld.

DOl aanzetveronderingen te kunnen reoliseren moe ten deze tijden
real-time instelbaar zijn.

d. De pulsen dienen met hoge snelheden te kunnen worden uitgezon
den.

e. Bij uitvoering van het bewerkingsprogramma kan voor elke motor
lineaire interpolatie worden toegepast.
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Voorts wordt geeist, d~t de progr~mm~delen zo veel mogelijk in
een hogere programmeertaal worden geschreven. Uiteraard moet de
besturing ook betrouwb~or zijn. In dit verband moet worden
opgemerkt, dat de genoemde elektrische storingen in de best~ande

besturing niet nader zijn onderzocht, omdat de hardware van de
besturing geheel zal wijzigen.

7.5 : Bep~kte be6ehikb~heid van middelen.

De nieuwe besturing zal gebruik maken van een microcomputer.
De opdrachtomschrijving schrijft een keuze voor tussen een Intel
of een PDP-11.
Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden toegelicht, zijn bij
de bouw van de besturing fociliteiten nodig waarmee concepten
op basis van processeo en interacties vorm gegeven kunnen worden.
Het besturingssysteem ROSKIT bleek voor de realisatie van de
CNC-besturing beschikbaar, evenwel slechts in een versie voor de
PDP-11. De keuze van de microprocessor is hiermee bepaald. De
PDP-11 lijkt ook qua snelheid goede mogelijkheden te bieden.

De timing speelt bij de uitzending van pulsen naar de motoren in
het probleem in kwestie een belangrijke rol. ROSKIT levert
timing-faciliteiten in de vorm van een software timer. Normaliter
maakt deze timer gebruik van een hardware oscillator met een
frequentie van 50 Hz. Voor de hier betreffende toep~ssing

volstaat de frequentie van deze hardware oscillator volstrekt
niet. Als alternatief bleek een programmeerbare chip van Digital
Equipment Corporation aanwezig (type aanduiding: M7197), die een
kwartskristal met een frequentie van 10 MHz bevat. Deze chip kan
frequenties tot SMhz genereren. De pulsfrequentie van de M7197
lijkt goede mogelijkheden te bieden.
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HooncUtuk 2 : OE SYSTEEMTHEORIE.

2.1 : 1nie"iding.

In de werkelijkheid verlopen veel veranderingen gelijktijdig.
Besturingen worden ingezet om veranderingen in systemen te
beheersen. Traditionele strategieen van besturingen zijn evenwel
sequentieel van aard: aIle toestanden in een systeem worden in
vaste volgorde herhaald getest en er wordt desgewenst een
beheersaetie ondernomen. Het verschil tussen het sequentiele
karakter van de besturing en het parallelle karakter van het te
besturen systeem bemoeilijkt het ontwikkelen van besturingspro
grammatuur.
Deze moeilijkheid kan echter worden opgeheven door introductie
van een nieuwe zienswijze ten aanzien van besturen. In deze
zienswijze is de besturing in staat om gelijktijdig verlopende
systeemveranderingen ook gelijktijdig te beheersen. De proces
interaetie-benadering is een dergelijke zienswijze.

Het begrip systeem wordt voor zeer uiteenlopende zaken gehan
teerd. Kenmerkend voor aIle systemen is dat zij zijn opgebouwd
uit elementen en hun onderlinge relaties. Er zijn twee soorten
elementen zijn te onderscheiden:

a. zgn. 'levenloze' elementen: deze elementen kunnen geen aeties
uitvoeren, doeh ze sleehts ondergaan.

b. zgn. 'levende' elementen: deze elementen zijn in staat om
aeties uit te voeren.

Met levende elementen zijn proeessen geassoeieerd, waarbij proees
staat voor een reeks aeties. Proeessen kunnen opgevat worden als
relaties tussen levenloze elementen: ~rocessen bepalen immers hoe
levenloze elementen in elkaar overgaan.
Levenloze elementen moe ten van proces tot proees kunnen worden
overgedragen. Tussen levende elementen moeten derhalve relaties
bestaan die deze overdraeht mogelijk maken. Deze relaties tussen
levende elementen worden 'interaeties' genoemd. Via interacties
beinvloeden proeessen elkaars voortgang. Deze onderlinge
afstemming tussen proeessen wordt 'synehronisatie' genoemd. Twee
vormen van synehronisatie zijn te onderscheiden:

a. conditie-synehronisatie: een zeker proees mag pas voortgaan
met zijn aeties als een ander proees middels een interaetie
te kennen heeft gegeven een zekere toestand bereikt te
hebben.

b. wederzijdse uitsluiting: indien meerdere proeessen bij
voortgang van hun aeties een middel nodig hebben, dat
sleehts beperkt besehikbaar is, moet de besehikking over het
middel, en daarmee de voortgang van de proeessen, geregeld
worden.

Het bovenstaande vormt een korte toeliehting op het uitgangspunt
van de proees-interaetie benadering:

Een systeem kan worden gezien als een samenstel van proeessen en
nun onderlinge interaeties.
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Deze zienswijze wordt nu 'proces-interoctie benodering' genoemd.
Uitgebreider informatie is te vinden in [Overwater,1985],
[Rooda, 198?].

Bij het ontwerpen van systemen worden systeemdelen gekozen en
worden samenwerkingsverbanden tussen de systeemdelen bedacht.
Daarmee is een bepaald systeemgedrag gekozen. In het algemeen
moet dit systeemgedrog oon bepoolde eisen voldoen. Zeker bij
complexe systemen zijn de consequenties van ontwerpkeuzen
dikwijls moeilijk te doorzien. Om meer inzicht te verkrijgen in
het gedrag van een ontworpen systeem kunnen simuloties worden
uitgevoerd. Aan de hand van simulaties kan worden bekeken of het
ontworpen systeem aan de eisen voldoet. Bij de bouw van een
systeem wordt het uitgedachte systeemgedrag uiteindelijk gereoli
seerd. Oe besturing zorgt daarbij voor de beheersing van het
systeemgedrag.

Ontwerpen) simuleren en besturen hebben derhalve aIle drie
betrekking op het systeemgedrag:

ontwerpen z bedenken von een systeemgedrag
simuleren - beproeven von een systeemgedrog
besturen z beheersen van een systeemgedrag

Door nu dezelfde denkwijze met betrekking tot systeemgedrag te
hanteren in deze drie fasen, is een integra tie van ontwerpen,
simuleren en besturen te realiseren. De proces-interactiebenade
ring biedt een denkwijze die deze integratie mogelijk maakt.

Om de proces-interactie benadering gestalte te geven voor het
ontwerpen, simuleren en besturen van systemen zijn een drietal
gereedschappen ontwikkeld. DAISY is het gereedschap voor ontwer
pen, S84 voor simulatie en AOSKIT is het gereedschap voor het
besturen van systemen volgens de proces-interactie benadering.

Bovengenoemde gereedschappen zullen nu summier worden beschreven
Zoals uit latere hoofdstukkan zal blijken, is hat nokken-frees
systaem relatief eenvoudig, zodat bij de ontwikkeling von de
besturing geen simulatie is toegepast. 8espreking van S84 wordt
derhalve achterwege gelaten.

2 ~ 4. 1 : PAlSY.

OAISY (Oesign and Analysis of Industrial Systems) is aen techniek
ten behoeve von het ontwerpen en onolyseren von software en
hardware von industriele systemen. De techniek is zowel bruikbaar
voor het ontwerpen en onalyseren von produktiebesturingen 015

voor de ontwikkeling van machinebesturingen.

DAISY biedt gereedschoppen waormee een systeemgedrag gespecifi
ceerd kan worden. Het doel van de techniek is tweeledig. Ener
zijds kan de ontwerper de werking van een uitgedacht systeem
aan een buitenstaander duidelijk maken, anderzijds kan de
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complexiteit
baar worden
processen.

van een
gemaakt.

systeem met behulp van de techniek hanteer
DAISY stimuleert daarbij het denken in

De twee gereedschappen die geboden worden zijn:

a. PRocess INteraction Diagram (PRIND).
Met PRINDs is een grafische weergave van de uitgedachte
processen en interacties mogelijk. Processen worden afgebeeld
als bollen, interacties ais pijlen.

b. Diagram Documentation (DO).
Met DDs kan een precieze beschrijving van aIle processen en
interacties gegeven worden.
De sequentiele acties die in een proces plaatsvinden worden
weergegeven in een pseudo-programmeertaal. Het gebruik
van deze nota tie heeft tot gevolg dat processen eenduidig en
beknopt worden gedefinieerd. Bovendien kunnen bij de bouw van
het systeem een aantal programmadelen direkt uit het on twerp
worden overgenomen.
Bij de definitie van de interacties wordt aangegeven welke
levenloze elementen van het ene naar het andere proces worden
overgedragen, en op welke wijze deze overdracht plaatsvindt.

Interacties kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Men
spreek t hierbij van 'interactie-mechanismen' . Er kunnen drie
interactiemechanismen worden onderscheiden:

a. synchroon mechanisme.
Interacties volgens het synchrone mechanisme zorgen voor een
precieze afstemming van processen. Voorwaarde voor de precieze
afstemming is dat het proces dat het levenloos element zal
ontvangen op overzending wacht.

b. asynchroon mechanisme.
Oit interactie-mechanisme ~~aaKt overzenden van levenloze
elementen tussen asynchroon verlopende processen mogelijk.
Het mechanisme is daartoe uitgerust met een buffer.

c. continu mechanisme.
Bij dit mechanisme is geen sprake meer van overzenden van een
enkel objekt, maar van een stroom van objekten en weI zodanig,
dat losse objekten niet meer te herkennen zijn. De inhoud is
hier meer van belang.

Een uitgebreide beschrijving van DAISY is te vinden in [Mulder,
1964) ,[Overwater, 1966] en een toepassing in [Geraerds, 1966].

AOSKIT [Rossingh, Rooda, 1964] is een aan de Technische Hoge
school Twente ontwikkeld eenvoudig real-time besturingssysteem.
AOSKIT is opgezet als gereedschapskist (KIT): het levert basisge
reedschappen am concepten op basis van processen en interacties
op elegante wijze vorm te geven. Naast faciliteiten voor proces
sen en interacties zijn ook faciliteiten ten behoeve van behande
ling van interrupts, tijd en in- en uitvoer beschikbaar. Uitbrei
ding van het aantal gereedschappen met behulp van de basisgereed
schappen is mogelijk. ROSKIT is geschreven in Modulair Pascal
[Bron, 1982].
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ROSKIT is gaschikt voor Kleine computarsysteman met slachts aan
processor. Parallelle processen kunnen derhalve slechts quasi
parallel worden uitgevoerd. ROSKIT zorgt daarbij voor een zeer
eTTicient gebruik van de processor: een proces krijgt slechts
dan de beschikking over de processor als voortgang van het proces
mogelijk is.

Als interactie-mechanisme gebruikt ROSKIT de semaToor. 'SemaToor'
betekent seinpaal. Zoals seinpalen treinen kunnen doen stoppen,
zo kunnen semaToren processen in hun voortgang beletten. Aanga
zien processen ook in staat zijn om de toestand van semaToren te
veranderen, kunnen processen middels semaToren elkaars voortgang
beinvioeden.

Op een semaToor zijn drie operaties gedefinieerd:

1. p-operatie.
Door middel van een p-operatie vraagt een proces een semaToor
om toestemming om zijn acties te vervolgen. AfhankeIijk van de
toestand van de semafoor zal het proces ofweI direct doorgang
krijgen oTwel moeten wachten op een toestandsverandering van
de semafoor.

2. v-operatie.
Door middel van een v-operatie kan een proces de toestand van
een semafoor veronderen zonder dot de eigen voortgang wordt
beinvloed.
Middels deze operatie kan een proces een ander proces toestem
ming geven om zijn acties te vervolgen.

3. pITFree-operatie.
Door middel van deze operatie kan een proces de toe stand van
een semafoor inspecteren zonder dat eventueel op een toe
standsverandering moet worden gewacht. De pITFree-operatie is
op te vatten ais een niet-blokkerende p-operatie.

[Rooda, Boot, 1985] bespreken concepten op basis van processen en
interacties aan de hand van ROSKIT.

Bijlage B geeTt een Korte uitleg van de werking van
ringssystemen dat gebaseerd is op het gebruik van
Uitgebreide inTormatie hieromtrent geeTt [Lister,1979].

een bestu
semaforen.

2.4~3:Het gebnuikvande g~eed6ehappenvoo~eengegeven~obleem.

Bij de ontwikkeling van het CNC-frees-systeem worden een drietal
levensTosen van dit systeem doorlopen: de orientotiefose, de
specificatiefase en de realisatieTase.

De orientotiefose wordt besloten met de formulering von een
pakket van eisen. Uitgaande van dit eisenpakket wordt in de
specificatiefase een geschikt systeemgedrog bedocht. De
resulterende specificatie van het systeem dient ais concept voor
de derde Tase, de realisatieTose. In deze laatste fase wordt het
systeem uiteindelijk gebouwd en werkend gemaakt. Ten behoeve van
de integrale ontwikkeling von besturingen wordt de proces
interactie benadering in zowel specificatie- ais realisatie-
fase gebruikt.
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Het vinden von een geschikt systeemgedrog vereist nodenken over
systeem. De gereedschappen van DAISY komen de ontwerper bij dit
nadenken te hulp. Bij het zoeken noor een geschikt systeemgedrog
wordt de implementatie van het gespecificeerde systeem nog buiten
buiten beschouwing gelaten. Implementatie-zaken dreigen immers
het nadenken over het systeem te vertroebelen, hetgeen ten koste
kan gaan van de keuze van processen en interacties. Het gekozen
gekozen systeemgedrag kan met DAISY worden gespecificeerd als
concept voor de realisatiefase.

In het algemeen bestaat niet zoiets als een optimaal concept.
Meerdere vormen van systeemgedrag zouden kunnen voldoen. Ander
zijds is een systeem ook op meerdere manieren te representeren
in de vorm van processen en interacties.
Om de kwaliteit van een uitgedacht concept met processen en
interacties te beoordelen, worden de volgende criteria gehan
teerd:

a. Een goed concept geeft duidelijk en bondig de werking van
een systeem weer. Hierbij horen 'nette' plaatjes, duidelijke
interactiedefinities. Processen dienen, liefst bondig, als
een reeks sequentiele acties gegeven te kunnen worden.
Slechts voor het begrip van het systeem relevante processen
worden in het concept opgenomen.

b. AIle processen moeten op de juiste momenten hun gewenste
objekten ontvangen. Redundantie van informatie dient vermeden
te worden. Er mag geen situatie optreden dat aIle processen
staon te wachten op toezending van een levenloos element,
zodat aIle activiteiten in het systeem stagneren ('deadlock').

Aan de hand van de gegeven specificaties wordt in de realisotie
fase hard- en software gekozen. De systeemactiviteiten zullen
daarbij ofwe 1 binnen ('interne'), ofwe 1 buiten de computer
('externe processen') plaotsvinden. De processen uit het concept
kunnen derhalve worden opgesplitst in interne en externe proces
sen. Ten behoeve van de voortgang van de interne processen wordt
ROSKIT gebruikt.

De systeemtheorie biedt gereedschappen waarmee een geintegreerde
ontwikkeling van systemen mogelijk is. Met behulp van deze
gereedschappen zal eerst een top-down benadering worden toege
past: uitgaande van een eisenpakket wordt een specificatie van
~et systeem opgesteld, dat vervolgens dient als concept voor de
bouw van het systeem. Deze benadering zal de structuur van het
systeem ten goede komen.
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Het genereren van het bewerkingsprogrammo, dot bestaat uit een
reeks NC-opdrachten, is een hoofdtaak van het CNC-systeem. Zoals
uit volgende hoofdstukken zal blijken, is de verwerking van
deze opdrachten zeer tijdskritisch. Om deze verwerking tijdseffi
cient te kunnen laten verlopen, is besloten om de opdrachten
probleemgericht te formuleren.
Nadeel van deze formulering is dat zeer specifieke kennis nodig
is om het NC-programma te kunnen formuleren. De computer kan
bij het opstellen van dit programma evenwel ondersteunende
gereedschappen bieden. De specifieke kennis ligt in deze gereed
schappen besloten, zodat het maken van NC-programma's wordt
vereenvoudigd.

De hier te ontwikkelen CNC-besturing is speciaal bedoeld voor het
frezen van noklichamen, met name van vlakke nokschijven en
komschijven. Zoals de opdrachtomschrijving vermeld is in eerste
instantie een gereedschap vereist, dat hulp biedt bij het op
stellen van programma's voor nokschijven met centrische, rechtge
leide nokrolvolgers.

Bepalend voor de vorm van de nok is de periodieke beweging, die
voor de nokvolger is gewenst. Bij de keuze van deze beweging
speelt een veelheid van faktoren als dynamisch gedrag van het
volgermechanisme, optredende krachten en spanningen, dimensione
ring en oneenparigheid van de nokkenas een rol. Mogelijkheden om
dit geheel van faktoren te analyseren zijn op de TU aanwezig.
Derhalve is besloten om de faciliteiten van een programma ten
behoeve van het ontwerpen van nokschijven met centrisch rechtge
leide nokvolgers te beperken tot mogelijkheden om de gewenste
nokgeometrie snel en eenvoudig te definieren.

De kinematische configura tie van de
principe van nokvolgernabootsing
principe houdt in, dat een frees met

sleden is
kan worden
een diameter

zodanig dat het
toegepast. Dit

gelijk aan de

FigULIJL 3. 1 pwupe. van noflVoig<VLnaboo.t6.ing.

(ILe.C.h.t6 met ge.6t~~eLUtg)
nokroldiameter de baan van de nokrol ten opzichte van het

12



uitgongsmoteriool imiteert, zodot outomotisch de juiste nok
uit het uitgangsmoteriaal wordt gesneden. Omdat de kinematische
configura tie van de sleden gelijk is aan de kinematische configu
ratie van de nokvolger en de nok, wordt met de specificatie van
het gewenste bewegingsverloop van de nokvolger een uitdrukking
gegeven voor de freesmiddelpuntsbaan.

Het bewegingsverloop van een nokvolger wordt doorgaans gespecifi
ceerd als een reeks delen van de beweging. Elk deel kan worden
gespecificeerd door de grootte van het deel ('commandohoek') ten
opzichte van het totaal (360 graden), de totale verploatsing van
de nokvolger in dat deel ('hefhoogte') en de vorm van deze
hefbeweging. De vorm van deze hefbeweging wordt doorgaans gekozen
uit een reeks standaardvormen. Bij de definitie von de vorm van
delen moet meestal voldaan zijn aan de eis dat de som van de
commandohoeken gelijk is oon 360 graden en de som van de hefhoog
ten 0 mm.

Von een contourdefinitie kunnen de motoropdrachten worden
afgeleid. Gekozen is om deze omzetting in twee stappen te laten
plaatsvinden.

nokdef init ie
+

specificatie
bewerki ng5
verloop.

poolcoor
dinaten-

baan.

motor
opdracht 
tijst.

In de eerste stap wordt de contourdefinitie omgezet naar een
reeks poolcoordinaten, die de middelpuntsboan voor het frezen van
de nokcontour weergeeft. Deze reeks coordinaten kan vervolgens
worden getransformeerd naar een reeks motoropdrachtparen.
Voordelen van deze tussenstap zijn:

o. Een baon, gegeven in poolcoordinaten, kan nog eenvoudig
worden gekoppeld aan een reeds bestaande baan. De samenge
voegde banen kunnen vervolgens ais een nieuwe baan de laatste
transformatiestap ondergaan. Een pointerstructuur maakt
koppeling von banen zeer eenvoudig.

b. Een baan gegeven in poolcoordinaten leent zich beter voor de
afleiding van andere banen. Hierbij is met nome gedacht oan
de afleiding von equidistante banen (= banen, die op con
stante afstand van elkaar gelegen zijn). Equidistante banen
zijn van be lang bij de realisatie van meerdere bewerkingsgan
gen (voorfrezen, nafrezen) of bij aonbrengen von booncor
recties voor een afwijkende freesdiameter. Ook grafische
weergave van de te realiseren nokcontour (ten behoeve van
visuele controle) vraagt de bepaling van equidistante banen.
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In de eerste tronsformotiestop wordt de freesmiddelpuntsboon
gediscretiseerd. Twee opeenvolgende coordinaatparen leggen
daarbij de randpunten van een increment vast. Twee discretisatie
methoden liggen voor de hand:

1. genereren van incrementen met vaste incrementlengte.
Dit heeft bij constante freesaanzet een ~onstante increment
verwerkingstijd tot gevolg. Het genereren wordt evenwel
bemoeilijkt door het optreden van contourovergangen.

2. genereren van incrementen met vaste incrementhoek.
Dit heeft een variabele incrementlengte, en daarmee ook een
niet-constante incrementverwerkingstijdbij vaste
aanzetsnelheid tot gevolg. Het genereren van deze incrementen
is relatief eenvoudig.

De laatste
besturing.
eenvoudige

methode is met succes toegepast voor de bestaande
Er is dan ook gekozen voor toepassing van deze

methode.

In de tweede transformatiestap wordt de lijst met poolcoordinaten
omgezet in een reeks motoropdrachten. Deze omzetting is afhanke
lijk van de wijze waarop het programma wordt uitgevoerd. Voor
de uitwerking hiervan wordt verwezen noar bijlage F.

Aan de hand van een nokdefinitie kunnen een aantal equidistante
freesbanen met verbindende boandelen worden geformuleerd in de
vorm van een reeks motoropdrachtparen. Dp deze wijze zijn
meerdere bewerkingsgangen in een bewerkingsprogramma opgenomen.
Tussen bepaalde bewerkingsgangen zal bij uitvoering van het
programma echter een gereedschapswisseling (ruwfrees, vinger
frees, slijpsteen) moeten plaatsvinden. De freesspil zal hierbij
moe ten worden stilgezet. Om dit stilzetten automatisch te laten
plaatsvinden, is een tewerkingsprogramma opgejouwd uit meerdere
reeksen opdrachtparen. Indien een zekere reeks is uitgevoerd,
wordt de freesspil automatisch gestopt.

De motoropdrachten bevatten informatie over incrementele motor
verplaatsingen. Om ook de absolute baanposities te kunnen
beheersen, moeten de banen worden gerelateerd aan een bekend punt
(bijvoorbeeld: gereedschapwisselpunt).

Er is een programmadeel uitgewerkt, dat faciliteiten biedt om een
nokschijf interactief te definieren. Daarnaast is er een program
madeel gerealiseerd, dat van een zekere nokspecificatie een
motoropdrachtenreeks voor het frezen van de nokcontour genereert.
Faciliteiten voor een snelle aanmaak van opdrachtreeksen voor
meerdere bewerkingsgangen dienen nog te worden ontwikkeld.
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Hoo6d6tuk4: SPECIFICATIE.

Een CNC-besturing heeft als belangrijkste taak het verwerken van
een bewerkingsprogremma. Dit bewerkingsprogremma vertelt welke
acties door welke levende systeemelementen uitgevoerd dienen te
worden. Het ligt voor de hand om de informatiestromen neer de
levende elementen als interacties te beschouwen. De processen
geven daarbij weer hoe de informatiestromen worden verwerkt.
Door keuze van de interactiemechanismen dient een goede onder
linge afstemming van de processen te worden gereeliseerd. Elk
proces moet daarbij op het juiste moment van aIle benodigde
informatie zijn voorzien.

8ijlage C toont het geheel van PRINDs en DDs van het uitgedachte
systeem. De gekozen processen en interacties zijn het eindre
sultaat van een groot aantal uitwerkingen van het systeem. Met de
keuze van de PRINosis een zekere hierarchische structuur in het
systeem gebracht.

F,[guuJt 4. 1 : PRINV "CNC-.6Y.6.te.em".

Ready

a: order-

8
t: spllAan t: toerental

.a: a:
message reset

order
a: NC-

Het proces "Noodstopbewaker"
wocht op meldingen ven bewa
kingselementen. De noodstopmel
ding wordt doorgegeven naar aIle
relevante processen, die vervol
gens gepaste maatregelen voor
deze uitzonderingstoestand
treffen.

Een proces "Controller" zorgt
voor de afstemming van de frees
spiltoestand (actief/passief)
op de activiteiten van de nume
riek gestuurde aandrijving.
Tijdens de bewerking kan de
controller de aanzetsnelheid
wijzigen. Aan het eind van
een bewerkingsgang wordt de
frees automatisch gestopt.

Het genereren van NC-programma's en het uitvoeren van deze
programma's kan in principe gelijktijdig plaatsvinden. oit is
weergegeven door de processen
"Ordergenerdtor" en
"Orderrealisator".

F,[guuJt 4.2
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Figuur 4.3 toont de uitwer~ing von de PRIND NC-oendrijving.

c: tijd[']

a: res~t- )
Done

a: message

a: order-
Ready

c:tijd[2]

FigUUJl 4.3 : PRINV "NC-AandJUjv..[ng".

Het proces "Opdrachtgever" ontvangt een NC-order (opdrachtlijsten
met incrementverplaatsingen) en verwer~t deze met de door de
controller gegeven aanzetsnelheid tot opdrachten voor de twee
motoren. De verwerking begint pas indien "Controller" door het

" toezenden van een boodschap met de gewenste aanzetsnelheid
daartoe toestemming heeTt gegeven.

Ten behoeve van een goede controle over de baanposities moet de
voortgang van de twee motorprocessen bij de verwer~ing van hun
opdrachten goed op elkaar aTgestemd zijn. Er is uitgegaan von
paren verplaatsingsopdrachten voor de motoren, die gezamelijk
moeten resulteren in een zeker baanincrement.
Eerste eis is daarbij dot beide motoren tegelijktijd met de
verwerking van hun opdracht beginnen. Tijdens de opdrachtuitvoe
ring is daarnoast ook tussentijdse synchronisotie gewenst. Deze
oTstemming heeTt tevens 015 gewenst eTfect dot de motorprocessen
hun opdrochten nagenoeg op hetzelTde moment afgewerkt zullen
hebben, zodat oansluitend ook weer gelijktijdig met een volgende
opdrocht kan worden begonnen. Ongelijkmotigheden bij de incre
mentovergangen lijken hiermee voorkomen te kunnen worden.

Ten behoeve van beheersing van de oonzetsnelheid is oo~ een
beheerste voortgang van de motorverplaatsingen in de tijd van
belang. Om aan deze eis te kunnen voldoen is een klokproces
geintroduceerd.
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8ij de keuze von de interocties tussen de motorproces6en is mede
in verband met de te verwochten tijdkritische uitvoering gezocht
noar een bondige formulering von deze of stemming: beide motorpro
cessen kijken noar het klokproces en ondernemen hun octies oon de
hand van de gegeven tijd. Met deze ofstemmingen op het klokproces
is indirect ook een onderlinge afstemming tussen de motorproces
sen 2erealiseerd. De opdrachten, geformuleerd door de opdracht2e
ver, worden middels interacties met een synchroon mechanisme naar
de motoren gezonden. Met deze interactie wordt een gelijktijdige
start van de opdrachtverwerking gerealiseerd.
Om ervoor te zorgen, dot de motoren dit stortsignaal niet missen,
zenden ze aan de opdrachtgever de melding "Geefopdracht".

Als de freesbewerking uitgevoerd wordt, mag de tijd tussen het
vragen om een opdracht en het ontvangen ervan een zekere criti
sche tijdsduur niet overschrijden. Als dit toch het gevol is,
wordt door "Motorsturing" een timeout geforceerd.

\
s:

opdracht
[2]

c: tijd(2)

/

agel
opdracht

[2]

a: fout[2]

~

Figu.Wt 4.4 : PRINV "MotoJr.".

De PAINO "Motor" toont de eindstandmelders en nulstondmelders.
Omdot deze melders direct geossocieerd zijn met een bepoolde
motor zijn ze gezomelijk in een PRINO vastgelegd. Ontvangst van
een speciale initiolisotie-opdracht is voor motoren oonleiding om
met behulp van de nulstandmelders en eindstondmelders noar het
referentiepunt te zoeken.

Noodstops kunnen op drie monieren worden veroorzookt: bediening
von de noodknop, bediening van een eindstandmelder tijdens het
frezen, of een te late ontvongst van een motoropdracht.
AIle noodstopmelding worden noar het proces "Noodstopcollector"
gestuurd. No een noodstop wordt de verwerking van de opdrachten
ofgebroken, en wordt door de opdrochtgever oon de ordergenerotor
gemeld, dot de NC-order niet correct is afgehondeld.
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Hoo6dhtuk5 :REALISATIE.

. 5. 1 : 1Yllei.£Ung •

Het uitgedachte systeemgedrag be vat een aantal fysische proces
sen, waarvoor de huidige opstelling reeds een implementatie
biedt. Voor de overige processen en interacties dient nu een
hardware- of softwarematige realisatie gekozen te worden. Een
softwarematige implementatie verdient hierbij de voorkeur vanwege
haar grotere flexibiliteit en haar uitgebreide mogelijkheden.
Deze implementatie is echter doorgaans nadelig voor de snelheid.

Hoewel het aanmaken van NC-programma's en de verwerking in
principe gelijktijdig zou kunnen plaatsvinden, worden deze
processen in verband met beschikbare processortijd en/of
mankracht meestal niet parallel, doch sequentieel geimplemen
teerd. Hoewel met dit verlies van gelijktijdigheid de noodzaak
verdwenen is om de processen opdrachtgever en order-generator als
afzonderlijke processen te beschouwen, is in verband met het
geheel verschillende karakter van de procesacties besioten om ze
toch als twee processen te implementeren. De eventuele uitbouw
van de ordergenerator met bijvoorbeeid een parallel printerbestu
ringsproces zal hierdoor ook overzichtelijker kunnen plaatsvin
den.

In proces "Order-generator" kan de operator gebruik maken van de
ontwikkelde gereedschappen zoals beschreven in hoofdstuk 3. Nadat
hij een bewerkingsprogramma heeft opgesteld, kan hij opdracht
geven tot de vervaardiging van een nok.

5.3 O~d~-~~ato~.

Van de processen onderscheiden in het concept zijn met name de
processen in de PAINO "NC-aandrijving" erg tijdkritisch. De
motorsturings-processen dienen in hoog tempo en met grote
regelmaat pulsen naar de stappenmotoren te zenden. Bij maximale
motorsnelheden (pulsfrequentie 10 kHz) is de tijd tussen de
pulsen slechts 100 microseconden. Deze frequentie is slechts twee
orden Kleiner dan de klokfrequentie van de microprocessor (4 d 5
MHz).

Als tijdbron wordt in de elektronica meestal een pulsgenerator
gebruikt. Om motorsnelheden met een redelijk oplossend vermogen
te kunnen instellen en om bij elke snelheid een regelmatig
pulspatroon te kunnen genereren, moet de klok een voldoende
verfijnde tijdschaal opspannen. Om ook bij maximale snelheden een
pulsperiode (en daarmee ook een bepaalde motorsnelheid) in te
stellen die slechts een beperkte afwijking heeft van de theore
tisch gewenste pulsduur (gedacht is aan + 5 %) moet de imp le
mentatie van het klokproces de tijdveranderingen met een minima Ie
frequentie van 100 kHz aan de motorsturings-processen doorgeven.
Deze frequentie is zo hoog dot dit klokproces niet of nauwelijks
als software-timer te implementeren is, zeker niet als ook andere
processen de processor voor hun voortgang nodig hebben.

Om een puIs uit te kunnen zenden moe ten de motorsturings-proces-
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sen de beschikking hebben over een processor. 8ij een quosi
parallelle implementatie zouden beide processen derholve niet
gelijktijdig een puIs uit kunnen zenden. In een dergelijk gevol
zou een van de processen moe ten wochten totdat hij na het
andere proces de beschikking krijgt over de processor. Met dit
overdragen von de processor zijn een oontol octies von het
besturingssysteem gemoeid (inspectie processorwachtrij, weg-
schrijven procestoestand, etc. zie bijlage 8). De tijdsduur voor
deze acties zal minimaal enkele tientallen microseconden bedragen
(ruwe schatting). De hierdoor geintroduceerde onregelmatigheid in
het pulspatroon is onaanvaardbaar.

80venstaande argumenten waren aanleiding om de motorsturings
processen en het klokproces niet oan de PDP-11 met RDSKIT toe
te delen. Een dergelijke implementatie zou leiden tot een
beperking van de haalbare snelheden door een dreigende overbe
lasting van de processor en door onregelmatigheden in het pulspa
troon. Gezocht is naar een alternatieve implementatie, waarin het
klokproces en de motorsturende processen een eigen processor
hebben.

Bij het zoeken naar een alternotieve implementatie-vorm, bleek
de beschikbare timer/counter-chip M719? (bijlage E) op het eerste
oog interessante perspektieven te bieden.
De chip bevot naast de kwartspulsbron (frequentie 5MHz) een
vijftal onafhankelijke programmeerbare tellers, die in staat zijn
om een opgegeven aantal pulsen af te tellen en op basis daarvan
een output-signaal te genereren. Indien de output-signalen pulsen
zijn, kan een teller als pulsbron voor een andere teller funge
ren. Zodoende is ketening van tellers mogelijk.
De PDP-11 processor kan de tellers programmeren door waorden in
de registers van de tellers te laden. Deze waarden representeren
instructies. Op deze wijze kunnen telwaarden aan de tellers
worden gegeven en kunnen de tellers worden gestart en gestopt.

Het bijhouden van de tijd en het beheersen van incrementverplaat
singen komen beiden neer op het tellen van pulsen. De program
meerbare tellers lenen zich uitstekend voor dit doel.
Klok en motorsturingsproces kunnen immers volgens onderstaand
principe worden geimplementeerd:

MOTmPUlS

KLOKPULS-
r---

PULSPERIODE PULSTAL
- -

GENERATOR T-ELLER -TELLER

TELWAAROEN

VOLTOOio

FigllWL 5.1
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INCREMENT-TIJDSDUUR

Het kwortskristol vormt het klokproces. Teller 1 bevot een
telwaarde, die overeenkomt met de pulsperiode. De telbron is het
kwartskristol. Na het verstrijken van de pulsperiode genereert
teller 1 een puIs, die enerzijds naar de motor, anderzijds naar
teller 2 goat. De werking van de teller is zodanig, dat teller 1
automotisch een volgende pulsperiode oftelt. Teller 2 bevat een
telwaarde, die overeenkomt met het aantal pulsen voor het betref
fende increment. Indien dit aantal bereikt is wordt een output
signaal afgegeven. Oit signaal vormt aanleiding om de telwaarden
voor een volgend increment (pulsperiode, pulstal) aan de tellers
te geven.
Het gebruik van de tellers levert in een increment een zeer
regelmatige pulstrein, zoals getoond in figuur 5.2.

2 3 N-l N

Slarl~1 l__Lr-U_TI~
I
I

I
I

Figu.uJt 5. 2

Het her laden van de tellers met de woarden voor volgend increment
kost evenwel tijd, zodat hierdoor een onregelmatigheid in het

INCREMENTTI JD

tid ti'd

INCREMENTTIJD

p
o
s
i
t
i
e

I

p
o
s
i
t
i,
e

I
Figu.uJt 5.3 a.. b.

pulspatroon dreigt te worden geintroduceerd. Oit probleem is te
verhelpen door toepassing van een constructie met meerdere
programmeerbare tellers, die elkaor activeren. Bovenstaand
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probleem en de het gebruik von de programmeerbare tellers zijn
beschreven in bijlage E. Figuur 5.3.0 toont het resulterend
pulspatroon bij gebruik van deze constructie.

Deze pulsverdeling wijkt of von de verde ling die bij lineaire
interpolatie theoretisch de minste afwijkingen geeft (fig.
5.3 .b). De theoretisch beste verdelinz heeft als bijkomend
voordeel dat een nette overgang tussen de incrementen met
betrekking tot het pulspatroon wordt bereikt. De overgang near
een andere pulsperiode verloopt gelijkmatig (fig. 5.4).

gl~ +~)

'p.
~ ~ ~I

INCREMENT INCREMENT 2

P, = pulsperiode increment ,
11 = 2

F-igu.uJl 5.4 : Pui6pa.tJtooYl. bij de iYl.CJl.e.meY!.toveJLga.Yl.g.

Het pulspatroon zoals geillustreerd in figuur 5.3.a is evenwel
eenvoudig te herleiden tot dit theoretisch beste pulspatroon.
Door uit te gaan van een increment met het dubbele pulstal en
met halve pulsperiode wordt dit patroon bereikt door aIle
oneven pulsen af te vangen. WeI is hierdoor een nog hogere
frequentie voor de uitzending van pulsen vereist.

Om incrementen te kunnen uitvoeren, waarin 0 of puIs wordt
verzonden, en om bewerkingspauzes te kunnen invoeren, blijken
facilteiten nodig om pulsen te kunnen afvangen. Dit is in bijlage
F ui tgewerk t.

Bovenstaande implementatie van het proces NC-taak realiseert
een zeer gelijkmatig pulspatroon voor beide motoren, zodat
het pulspatroon geen belemmering voor het bereiken van hogere
motorsnelheden zal zijn. De realisatiesnelheid van dit pulspa
troon zou echter een moeilijkheid kunnen vormen. Met name
laadtijd van de tellers zal mogelijk een bottleneck kunnen vormen
voor de maximaal haalbare snelheid. Een eerste schatting van deze
laadtijd leerde echter dat er perspectieven waren om pulsfrequen
ties in de buurt van 10 KHz te verwezenlijken.
Daarnaast kan door een juiste keuze van de telwaarden ook een
constante aanzetsnelheid worden gerealiseerd.

De mogelijkheden die deze implementatie realiseert, nl.

- gelijkmatig pulspatroon
- real-time instelbare, constante aanzetsnelheid

zijn zodanig interessant, dat deze implementatie verder is
uitgewerkt en getest. lie bijlage E en F. Met deze oplossing is
een probleemspecifieke implementatie voor de stappenmotorbestu-
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ring gekozen. Een studie noor reeds bestoonde specifieke
stappenmotor-hardware leverde slechts hordware waarin 'ramping'
optreedt: de motor wordt aan het begin van een increment versneld
en aan het eind vertroagd. Deze hordware is niet geschikt voor de
realisatie van een con stante aanzetsnelheid.

Het proces "Opdrachtgever" kan geheel softwarematig als ROSKIT
proces worden geimplementeerd. Het proces kan de pulsperiode
(telwaarde) in beide motoropdrachten veranderen, en daarmee
tijdens verwerking von de NC-opdrachten de oonzetsnelheid
bijstellen. De motorsnelheden (en daarmee de resulterende
aanzetsnelheid) zijn immers omgekeerd evenredig met de pulsperio
den.

Het proces "Controller" is geimplementeerd als een proces dat
wacht op instructies, die de operator via de terminal doorgeeft.
Een gewenste aanzetsnelheid-verandering wordt vertaald naar een
factor, waarmee proces "Opdrachtgever" de waarden voor de puls
perioden vermenigvuldigd. Middels interactie "message" stuurt
dit proces deze factor naar de opdrachtgever. De controller
stelt de toestand van de freesspil in door het (re)setten van
een bit.

Noodstopvoorzieningen (noodstop, eindstandmelders) en initialisa
tiemogelijkheden zijn nog niet geimplementeerd.

5.4 : EltvaJting.

De gekozen implementatie is in eerste instantie volledig opgezet
in Modulair Pascal, met gebruikmaking van processen en semaforen
uit ROSKIT. Omdat het laden van de tellers zeer tijdskritisch
leek, zijn deze laadacties als interruptroutine ui tgevoerd
(bijlage Fl. Een meting van de tijdsduur van· de routine (bijlage
G) leerde, dat aIleen de aanroep van de interruptroutine al zo
veel tijd vergt (circa 60 microseconden), dat hierdoor de
haalbare snelheden laag zal blijven. Ook oanroepen van Pascal-

") procedures en semafoor-operaties (circa 150 microseconden,
onverwacht hoog) bleken veel tijd te vragen.

Vervolgens is gezocht naar een tijds-efficientere formulering van
processen en interacties. Een aantal statements uit de interrupt
routine zijn daarbij in machinetaal herschreven. Oaarnaast
zijn probleemspecifieke interactie-faciliteiten geintroduceerd.
(zie bijlage F).

Al met 01 is gebleken dat de duur van de interruptroutine zeker
250 microseconden zal duren. Oit betekent, dat met de gegeven
implementatie een maximole motorpulsfrequentie van circa 4000 Hz
zou zijn te halen.

5. 5 : Conc.f.u6-i.u :t. a. v. he.t 9ebJr.LL-i.k. van de ~ y~:teemieeJl.

In een top-down benadering (probleemstelling - concept- realisa
tie) wordt bij het specificeren de implementatie van het systeem
nog buiten beschouwing gelaten. De snelheden waarmee het systeem
haar acties uitvoert is echter geheel afhankelijk van de imple
mentatie, die aan het uitgedachte systeem wordt gegeven. Het is
begrijpelijk dat het kan voorkomen dat een uitgedacht systeem met
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extreme tijds-specificoties niet is te reoliseren. 8ij het
ontwerpen van een besturing voor een gegeven systeem ontstoat
hierdoor een conflict: er kon weI een willekeurige specificotie
worden opgesteld, doch niet elke specificatie zal te realiseren
zijn bij gegeven implementatiebeperkingen.

Om dit conflict op te lossen is een gecombineerde benadering toe
gepast: ter orienta tie op een gewenste structuur in de te ontwik
kelen besturing is een top-down benadering toegepast. Anderzijds
is een bot tum-up benadering toegepast (probleemstelling
implementatie - structurering). Uitgaande van de in de specifica
tie gegeven processen en interacties wordt getracht om met de
gegeven implementatiebeperkingen een reolisatie te vinden, die
aan de tijdskritische eisen voldoet. Toen dit niet mogelijk
bleek, is tevens een bottum-up benadering toegepast
(probleemstelling - implementatie structurering). Oit heeft
geleid tot een probleemspecifieke realisatie van de tijds
kritische delen in het systeem met andere processen en
interacties dan gegeven in de specificatie. Er is getracht om de
afwijking tussen specificatie en realisatie minimaal te houden,
namelijk beperkt tot een omgeving met tijdskritische systeem
delen.

De problemen met betrekking tot de realisatie van processen en
interacties zullen nader worden beschouwd.

ROSKIT geeft de mogelijkheid processen en interocties softwarema
tig te realiseren in Modulair Pascal. Het gebruik van deze hogere
programmeertaal biedt enerzijds een prettige programmeeromgeving,
anderzijds is de benodigde tijdsduur voor bepaalde procesacties
moeilijk in te schatten. Een statement in Modulair Pascal wordt
door een compiler vertaald naar een aantal machine-instructies.
De tijdsduur van een statement kan op 2 manieren worden gekend:

a. voorspelling: hiervoor is precieze kennis van de compiler en
de uitvoerende computer vereist.

b. trial and error: implementeer het statement en meet de
tijdsduur.

Hoewel de voorkeur uitgaat naar methode a is het, in verband met
de niet of nauwelijks toegankelijke benodigde informatie, vaak
niet mogelijk om deze methode methode toe te passen. Noodge
dwongen moet meestal toevlucht worden genomen tot methode b.

Naast de tijdsduur van statements in Modulair Pascal is ook de
tijdsduur die het besturingssysteem nodig heeft voor hoar octies
niet in te schatten. Deze factoren maken dat het vrijwel onmoge
lijk is om te voorspellen of bij een quasi-porallelle implemento
tie aIle processen, die eon een processor toegewezen zijn, hun
gewenste voortgang kunnen maken. 8ij besturingen van industriele
systemen, die relatief traag zijn, zal overbelasting van een
processor wellicht niet snel een gevaar vormen. 8ij zeer tijdkri
tische problemen, zoals het probleem in kwestie, is overbelasting
van de processor echter een reeel risico.
Aangezien deze belasting moeilijk te voorspellen is, zal de trial
and error methode moe ten vertellen of een gekozen implementatie
voldoet. In geval dat een implementatie niet voldoet aan de
tijdskritische eisen, kan de implementatie, in een poging om de
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top-down benedering te hondhaven, als voIgt worden gewijzigd:

a. een efficientere formulering van de kritieke procesacties
(bijvoorbeeld machinetaal)

b. toevoegen van extra processoren, die een overbelaste
processor ontlasten.

c. de gebruikte processor vervangen door een snellere proces
sor.

In het gegeven probleem speelde een dreigende overbelasting von
de processor een rol van betekenis. Deze overbelasting is deels
opgeheven door efficientere formulering van kritieke procesacties
(methode a.), deels door het inzetten van meerdere processoren
(me thode b).

Naast de dreigende overbelasting van de processor door toewijzing
van te veel processen aan een enkele processor, bleek het voldoen
aan de tijdseisen aan de acties binnen een proces ook een
moeilijkheid. Met de gekozen implementatie van klok zijn in het
proces motorsturing zeer Korte telacties vereist. Zeker als de
telfrequentie nog hoger zou moeten worden om zodoende het
theoretisch beste linea ire pulspatroon te kunnen verwezenlijken,
lijkt het inzetten van specifieke tellerhardware in de motorstu
ringsprocessen noodzakelijk. Dit is op te vatten als het inzetten
van een snellere ('dedicated') processor (methode c).

Naast de moeilijkheden, die optraden bij de realisatie van
processen, speelden ook complicaties rond de precieze afstemming
van processen en daarmee rond de interacties een belangrijke rol.

In de bij DAISY gehanteerde modellering worden SEND en RECEIVE
acties als instantane, dus oneindig korte, acties beschouwd. De
achterliggende gedachte voor deze modellering is dat het overgaan
van beschikbaarheid een instantane gebeurtenis is. In de model
lering wordt hiermee middels synchrone interacties een exacte
afstemming van procestoestanden gerealiseerd. Bij implementatie
op een actuele computer zullen de zend- en ontvangacties die bij
deze interacties horen een zekere tijd Kosten. Het instantane
karakter van de interacties gaat hiermee verloren. Indien de duur
van verzend- en ontvangacties nu zeer kort is in vergelijking met
de duur van de procesacties wordt dit instantane karakter toch
benaderd. Resultaat is een 'voldoende nauwkeurige' afstemming van
procestoestanden. Om deze reden kunnen synchrone interacties bij
besturingen van veel industriele systemen gerust met semaforen
worden gerealiseerd.
Bij zeer snelle processen, zoals bij het probleem in kwestie,
moet de tijdsduur van interacties zeer kort zijn om te kunnen
spreken van een voldoende nauwkeurige afstemming (enkele microse
conden). De Korte beschikbare tijd vraagt om een eenvoudig
interactieprotocol. Hierdoor was het noodzakelijk om te zoeken
naar andere interactie-realisaties dan de semaforen in ROSKIT.
Het gegeven probleem wordt nog bemoeilijkt door het feit dat
meerdere tijdskritische processen tegelijkertijd nauwkeurig
op elkaar afgestemd dienen te worden: de 2 motorsturingsproces
sen, het klokproces en de opdrachtgever. In de uiteindelijke
realisatie zijn de synchrone interacties voornamelijk geimplemen
teerd als pulsen (klokpulsen, (her-)startpulsen). Het overzenden
van objecten (tellerwaarden, instellen van afvangpoorten) vond
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pleats middels een interruptroutine. Dit overdregen bleek echter
ook te veel tijd te vragen.

De problemen bij de realisatie van processen en interacties
lijken een de toepasbaarheid van een zuivere top-down benadering
voor de ontwikkeling van besturingen voor snelle processen (met
gegeven implementatie- beperkingen) te verhinderen. .
Een andere conclusie moet worden getrokken ten aanzien van de
toepasbaarheid van de proces-interactie benadering. In verband
met de aansluiting van deze benadering bij het gebruik van
meerdere processoren lijkt deze benadering zelfs de gewezen
benadering voor het ontwikkelen van besturingen voor snelle
processen. De gereedschappen van DAISY zijn hierbij als communi
catiemiddel zeer bruikbaar.
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Hoo6d4tuk 6 : CONCLUSIES EN SUGGESTIES VOOR VERVER ONVERZOEK.

De ontworpen besturing verbetert de bestoonde op een aantal
punten. De voordelen zijn:

a. een regelmatiger pulspatroon
b. een betere beheersing von de aanzetsnelheid
c. automatisering van het bewerkingsverloop
d. eigen datageneratie
e. duidelijke opzet in een hogere programmeertaal

De gekozen implementatie bleek evenwel niet in staat om het nette
pulspatroon ook met hoge frequenties te realiseren. Het ontwerp
in parallelle processen biedt echter mogelijkheden voer hat
inzetten van meerdere processoren. De samenwerking tussen de
processoren zel daarbij bijzonder kritisch zijn.

De constructie met wisselend actieve programmeerbare tellers
biedt goede perspectieven. De probleman die optreden hebben met
name betrekking op de interacties tussen software- en
hardwarematig geimplementeerde processen. De tijdsduur, die nodig
is om de tellers van nieuwe woorden te voorzien, levert momenteel
de beperking van de haalbare snelheid. Een andere keuze van de
hardware is noodzakelijk om aan de eisen te voldosn.
Mogelijkheden om meerdere programmeerbare tellers in te zetten,
of om kritische delen in hardware te vertalen kunnen nader worden
onderzocht.
Daarnaast kunnen de faciliteiten om NC-data te genereren worden
uitgebreid.

In het onderzoek naar de bruikbaarheid van de systeemtheorie
voor het besturen van een systeem met snelle processen is met
name de precieze· onderlinge afstemming van processen
problematisch gebleken. Zeer ~orcdurende interdcties bleken
vereist. Een onderzoek naar de realisatiealternatieven voor deze
interacties lijkt interessant.
Dverbelasting van de processor is moeilijk te voorspellen. Bij
de besturing van snelle processen is gevaar voor overbelasting
echter wel reeel. In paragraaf 5.5 zijn mogelijkheden gegeven
om gebleken overbelasting te verhelpen, waaronder het inzetten
van nleerdere of snellere prucessoren. Deze verandering van
implementatie zal de nodige tijd kosten, waardoor de realisatie
van het systeem wordt vertraagd. Om deze ongewenste vertraging
te voorkomen zouden mogelijkheden om overbelasting te kunnen
voorspellen wenselijk zijn.
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lUjla.ge A : BUpJLe#U.ng van de h.t.Udige bu.tuJU.ng.

Gegevens omtrent de freesbaan worden in de huidige besturing door
een HP-computer gegenereerd. Daarbij wordt de freesmiddelpunts
baan gediscretiseerd tot een reeks punten met constante hoekaf
standen. 8ij het doorlopen van deze punten paste de besturing
voor beide motoren linea ire interpolatie toe.

Het resultaat van deze besturings
wijze is een nokcurve, gege-
ven als een aantal stukjes
archimedische spiraal
(zie figuur). De kwali-
teit van het gefreesde
nokoppervlak was bij
discretisatie van de
nokcurve door een rede-
lijk aantal punten be-
vredigend (hoekafstand
0.1 graad).

Ei.gU11!t A. 1 : AlLc.fUmefuc.he IIp-eAa.a1..

BEWEGINGSRICHTI NG
KRUISSLEDE

BEWEGINGSRIO-lTING
ORAAITAFEL

De huidige besturingscomputer leest het programma betreffende de
nokvorm in als een reeks (binaire) getallen. De verwerking van
deze getallen is als voIgt.
Een hardware oscillator Ie vert aan de microcomputer interrupts
met een instelbare frequentie. Na elke vierde interrupt wordt een
puIs naar de draaitafelmotor gezonden. Bij elke interrupt wordt
een volgende bit uit de binaire getallenreeks getest om te kijken
of op het betreffend moment een puIs naar de sledemotor moet
worden gezonden. Is dit het geval don wordt een puIs verstuurd.
Door deze besturingstaktiek zijn de verplaatsingen van beide
motoren direct gekoppeld. Hierdoor is een goede beheersing von de
freesbaan mogelijk.

Het programma (de binaire getallen reeks) betreft slechts het
frezen van de nokcurve. Alvorens dit kon worden bewerkingspro
gramma doorlopen dient de slede handmatig (m.b.v. de microcompu
ter) op de gewenste startpositie te zijn gebracht.
Het programma kan meerdere malen worden o~geroepen. Zodoende
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kunnen meerdere bewerkingsgongen (voorfrezen met de ruwfrees,
tweemool nofrezen met de vingerfrees) worden gerealiseerd,
waarbij de verbindingsbanen tussen de programmagestuurde bonen
door hondbediening tot stond moe ten worden gebrocht.
Automatisering von het bewerkingsverloop is wenselijk. Omdat
nokken slechts stuksgewijs worden vervoordigd is dit echter niet
strikt noodzakelijk.

Ten behoeve van beheersing van de freescondities voorziet de oude
besturing in een sturing van de rototiesnelheid von de draaito
fel. De interruptfrequentie is immers instelbaar, zodat een
zekere gewenste constante rotatiesnelheid van de draaitafelmotor
kon worden gerealiseerd. Een constante rotatiesnelheid resulteert
evenwel niet in een constante freesaanzetsnelheid. De freesaanzet
heeft immers twee componenten: een radiale en een tangentiele
snelheid. De grootte von de tangentiele component is afhankelijk
van de afstand van de frees tot de rotatieas van de draaitafel,
en zal bij het frezen van de nok varieren. Ook de radiale
component (snelheid van de kruisslede) zal variabel zijn.
Het effect van de variaties in deze componenten op de grootte van
de resulterende freesaanzetsnelheid zal afhangen van de gewenste
nokvorm. In ongunstige gevollen (grote verhouding maximole
straal: minima Ie straal, steile heffunctie) kan de maxima Ie
aanzetsnelheid een faktor 2 of meer groter kan zijn dan de
minimale aanzetsnelheid. Dit houdt in dat men bij het frezen van
nokschijven voorzichtigheidshalve een vrij lage rotatissnelheid
van de draaitafel moet instellen.
De mogelijke realisatie van een constante aanzetsnelheid is
derhalve gewenst.

Het snelheidsbereik van de motoren bij gebruik van de huidige
besturing is te laag om slijpen van nokken toe te kunnen passen.
Ervaring met de huidige besturing leert iets over de oorzaken van
deze beperl-,j.ng.
In een eerste uitvoering van de huidige besturing werd bij elke
oscillator interrupt een puIs aan de draaitafel gezonden.
Daarnaast werd een bit getest en desgewenst een puIs aan de
sledemotor verzonden. Bij interruptfrequenties hoger dan 1800 Hz
traden evenwel problemen bij de kruissledemotor op. Figuur A.2
illustreert deze problemen: er is uitgegaan van een increment
hoek van 0.1 graden, hetgeen overeenkomt met 16 stappen van de
draaitafelmotor. In het betreffend increment dient de sledemotor
15 stappen te maken. De stappenmotor ontv~npt pulsen met een
'nette' konstante frequentie tot plotseling een puis achterwege
blijft.

MOTOR 1

MOTOR 2

Eigu.uJl. A. 2
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Het nette drooistroomveld in de stoppenmotor wordt hierdoor plots
verstoord, waardoor de rotor het draaistroomveld niet meer kon
volgen.
Een oplossing van het probleem leek te liggen in het aanbieden
van een gelijkmatiger pulspatroon oan de sledemotor. Een herziene
versie van de besturing maakt gebruik van 64 interrupts voor een
increment van 0.1 graden. Deze verfijndere tijdbasis maakte
regelmatiger pulstrein aan de sledemotor mogelijk. De rotatie
snelheid van draaitafel kon aanzienlijk groter worden. Pulsfre
quenties tot ca. 5000 Hz konden aan de motor worden gezonden
zonder dat er problemen optraden.
Uit verdere tests is gebleken dat de stappenmotoren in staat zijn
om pulsfrequenties tot 10 kHz te volgen, mits een geconditio
neerde aanloop wordt geboden.

Er bestaat derhalve aIle oonleiding te vermoeden dat een nog
regelmatiger pulspatroon zal leiden tot hogere bereikbare
motorsnelheoen. Vergroting van het aantal interrupts per incre
ment zou kunnen leiden tot een verdere snelheidsverbetering,
ware het niet dat een hogere interruptfrequentie problemen voor
de microcomputer gaat leveren. Erg elegant is deze oplossing
evenmin: de computer zou immers erg vaak onnodig geinterrumpeerd
worden.

De huidige besturingscomputer krijgt de data t.b.v. verwerking
aangeleverd door een HP-computer (via een directe lijn of een
ponsband). Het inlezen van de data was een omslachtige zaak,
zodat is voorgesteld om de besturingscomputer haar eigen data te
laten genereren. In de opdrachtformulering is dit verwoord als
'zelfstandige besturing'.

Specificatie van motorverplaatsingen:

Kruisslede: 1 puIs komt overeen met een verplaatsing van 0.01 mm
Oraaitafel: 16 pulsen komen overeen met een verdraaing van 0.1

graad.
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Deze bijlage dient als verduidelijking van de wijze waarop een
processor voor de (quasi-)gelijktijdige voortgang van meerdere
processen kan zorgen.

Het toedelen van processen aan de processor gebeurt door het
zogenaamde verdeelprogramma. Elk proces wordt weergegeven door
een zeker 'procesbeschrijving'. Deze beschrijving bevat aIle
relevante informatie van een proces, zoals procesnaam, toestand
van het proces (eerstvolgende actie, waarde van procesvariabe
len), status (uitvoerbaar, onuitvoerbaar) en processtructuur. Het
besturingssysteem kan middels de procesbeschrijving de processen
beheren zonder zich bezig te houden met de inhoud van de proces
sen.

Een algemeen model van de werking van een besturingssysteem wordt
getoond door figuur B.'.

voltoolde
pro,essen

p-operatie

geselekteeree pro,eslsen)

v- opera~;e

\------11 :ae:;~;~ r,....-----

nieuwe

pro,essen

FiguuJt B.l : Ve Wvz.fU..n.g va.n. een. beJ.JtuJU..n.g.6.6!:f.6teem.

Het besturingssysteem kan pracessen in wachtrijen zetten, en
doarmee de vaortgang van processen blakkeren.
De processen in de pracessorwachtrij zijn in principe uitvaer
baar. Elk proces heeft een priariteit. De werkindeler zurgt
ervoor, dat het uitvoerbare proces met de hoogste prioriteit de
beschikking krijgt over de processor. Processen, die snel op een
interactie moeten kunnen reageren, kunnen dus een hoge prioriteit
worden gegeven.

Met behulp van semafoorwachtrijen is een zeer efficient gebruik
van de processor te reoliseren. Een proces krijgt immers slechts
de beschikking over de processor als voortgong van zijn acties
mogelijk is. Nutteloze acties als REPEAT UNTIL .... worden
hiermee voorkomen.

32



F-i.gUWt C.l "CNC-.6Y.6:teem~

~===== DO CNC-Systeem ================

** INTERACTION DATA **

NC-order = ASYN, motoropdracht lijst[ 1..aantalBewerkingsgangenJ;
Orderready = ASYN, succesfull <TRUE\FALSE>;

** PROCESS DATA **

PROCESS ordergenerator;
EXCEPTION end session

Breng nokdefinities naar vast geheugen;
Zorg voor een nette beeindiging van de sessie;
Abort;

END
BEGINPROC

INITIATION
Maak vastgelegde nokdefinities beschikbaar;

END;
LOOP

CASE menu-keuze OF
nokdefinitie:

BEGIN
Definieer een nieuwe nok of verander een
bestaonde nokdefinitie

END;
bewerking:

BEGIN
RECEIVE orderready;
Bekijk het resultaat van de gereedgekomen order;
Bepool welke nok moet worden vervoordigd;
Definieer bewerkingsverloopj
Formuleer NC-orderj
SEND NC-order
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END;
endsession:

FORCE endsessie;
END

ENDPROC

PROCESS orderrealisator EXPANDED;
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R DO orderrealisator _R _

** INTERACTION DATA **

SpilAan - CONT, <aan/uit>;
Toerental - CONT, <hoog,laag>j
noodstop = ASYN;
message = ASYN ,aanzet <minaanzet ...maxaanzet>,

pauze <TRUE/FALSE>;
giveMessage = ASYN;
reset = ASYN;
resetDone == ASYN;

** PROCESS DATA **

PROCESS freesspil = PHYSICAL;

PROCESS NC-Aandrijving = EXPANDED;

PROCESS Controller =
EXCEPTION reset

Spi lAan:= uit;
SEND resetDone;
REINIT

END;
VAR status RECORD

aanzet = <0 ..maxaanzet>
spil - <actief\passief>;
pauze - <TRUE\FALSE>

END;
BEGINPROC

INITIATION
SpilAan:= uit;
WITH status DO
BEGIN

pauze:= TRUE;
spil:- passief;
aanzet:= 0

END
END;
LOOP

RECEIVE givemessage;
IF status .pauze THEN
BEGIN

IF spil - actief THEN
BEGIN

SpilAan:- uit;
status .spil:- passief

END
toon status;
verander desgewenst status.aanzet;
geef einde van pauze: status.pauze .• FALSE;
SpilAan:= aan;
wacht tot toerental R hoog;

END
ELSE
BEGIN
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toon stetus;
stel verandering voor in status.aanzet of status.pauze;

END;
formuleer message: message.aanzet:= status.aenzet,

message.pauze :E status.pauze;
SEND message;

END
ENDPROC;

PROCESS noodstopbewaker
BEGINPRDC

LOOP
wacht op een noodknopbediening;
Zo ja, SEND noodstop;

END
ENDPRDC;
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------ DO NC-oondrijving ------------

** INTERACTION DATA **

GeefOpdracht[ 1,2] = ASYN;
Dpdracht[1,2] = SYNC,opdracht <stopopdracht/initopdrachtl

incrementopdracht< pulstal<O ...maxAantal>,
pu lsperiode <0 ....maxSeconde»;

tijd[ 1,2] = CONT;
fout[ 1,2] = ASYN, foutnr < 1. ..5>;
stop[1,2] ASYN, stopnr <1. ..5>;
stopbewerking = ASYN;

** PROCESS DATA **

PROCESS Opdrachtgever;
EXCEPTION stopbewerking;

SEND reset;
RECEIVE resetDone;
IF message AVAILA8LE lHEN
BEGIN

RECEIVE message;
vernietig message;

END;
vernietig niet verwerkte opdrachtlijsten;
orderReady.succesfull:= FALSE;
SEND orderready;
ReinitialisatieGeefopdr:
BEGIN

FOR i:= 1 TO 2 DO
WHILE geefOpdracht[i] AVAILABLE DO
BEGIN

RECEIVE geefopdracht[i];
vernietig geefopdracht[i]

END
END
opdracht[ 1,2]:= stopopdracht;
SEND opdracht[ 1,2];

END;
RESTART

END
VAR stotus = RECORD

aonzet <minAanzet ..maxAanzet>
pauze <FALSE/TRUE>

END;
BEGINPROC

LOOP
RECEIVE NC-Order;
IF positieinitialisotie gewenst THEN
BEGIN

RECEIVE geefopdracht[ 1,2];
opdracht[ 1,2] := ini topdracht;
SEND opdracht[ 1,2];
RECEIVE geefopdrflcht[ 1,2];
opdracht[ 1,2]:- stopopdracht;
SEND opdracht[ 1,2];

END;
Span nokmateriaal in;
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FOR 1:- 1 TO oontolbewerkingsgongen DO
BEGIN

opdrachtlijst:.. opdrachtlijst[I];
Span juiste gereedschap in;
status.pauze:= TRUE;
SEND giveMessage;
REPEAT

IF status.pauze THEN
BEGIN C* In geval van een pauze moet *)

RECEIVE message; (* op een message worden gewacht.*)
status:: message;
SEND giveMessage;

END
ELSE
BEGIN

IF message IMMEDIATELY AVAILABLE THEN
BEGIN

RECEIVE message;
status:- message;
SEND giveMessage;

END;
END;
formuleer opdracht[ 1,2] volgens status:
BEGIN

IF status .pauze THEN opdracht[ 1,2]:'" stopopdracht
ELSE
BEGIN

neem opdracht[ 1,2] ui t opdrachtlijst;
verwerk status.aanzet
zet opdracht[ 1,2] klaar;

END;
END;
RECEIVE gee-Popdracht[ 1,2];
SEND opdracht[ 1,2];

UNTIL opdrachtlij st[IJ leeg;
opdracht[ 1,2J:= stopopdracht;
RECEIVE geefopdracht[ 1,2];
SEND opdracht[ 1,2];
SEND reset;
RECEIVE resetDone;
IF message AVAILABLE 1HEN
BEGIN

RECEIVE message;
vernietig message;

END;
END;
orderready.succesfull:= TRUE;
SEND orderready;

END;
ENDPROC;

PROCESS motor[1] EXPANDED;

PROCESS motor[2] .. EXPANDED;
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PROCESS noodstopcollector;
VAR foutdetectienr == <1..5>; (* Dit proces is op de hoogte

van de oorzook von een eventuele noodstop *)
BEGINPROC

LOOP
SELECT

RECEIVE noodstop; (* globale noodstop *)
foutdetectienr:= 1;
stop[ 1,2] .stopnr:= 1;
SEND s top[ 1,2] ;

OR
RECEIVE fout[1]; (~.l- uitzonderingstoestand motor 1 *)
foutdetectienr:= fout[ 1] .foutnr;
stop[2] .stopnr:= foutdetectienr;
SEND stop[2];

OR
RECEIVE fout[2]; (* ui tzonderingstoestond motor 2 *)
foutdetectienr:= fout[2] .foutnr;
stope 1] .stopnr:= foutdetectienr;
SEND stop[1];

END;
END;

ENDPROCj

('} commentaor:

De foutdetectienummers hebben de volgende betekenis:

o geen uitzonderingstoestond
1 noodstopbediening
2 bediening linker eindstondmeld~r (kruissledel
3 bediening rechter eindstandmelder (kruisslede)
4 timeout kruissledemotor
5 timeout draaitafelmotor

Deze codering is oangehouden voor zowel foutdetectienr, stopnr
als foutnr.

41

*)



I
a: geef-
opdracht

(2]

5: c:
stap . r:not9r
puts rlchtlng a: fout(2]

~

\
s:

opdracht
(2]

C'. tijd[2]

/

f.igWJJt C.4 : "Mot:oJL(2) ".

42



** INTERACTION DATA ***

nulstand = SYNC;
noodstop[3) = ASYN, stopnr <2,3>;
motors tap = SYNC;
motorRichting = CoNT <pos,neg>;

** PROCESS DATA **

PROCESS motorsturing[2]
EXCEPTION stop

stop motor
IF stop .stopnr .. (2,3) THEN (* eindstand gemeld *)
BEGIN

IF lopende opdrocht = initopdracht THEN
verander motorrichting;
RESUME;

END
ELSE
BEGIN

Tout[2) .foutnr:= stopnr; (* eindstand: noodstop *)
SEND fout[2];

END;
IF timeout THEN
BEGIN

fout[2] .foutnr:= 5;
SEND fout[2];

END;
RESTART

END;
CONST criticalTime = ?;

wachtperiode = ?;
VAR verzondenPulsen = <0 ..maxtal>;

timeout = <FALSE/TRUE>;
BEGINPROC

INITIATION
motorrichting:= pos;

END
LOOP

SEND geefopdracht(2);
RECEIVE opdracht[2J;
CASE opdracht[2] OF

initopdracht:
BEGIN

REPEAT
SEND motors tap
RECEIVE nulstand WITHIN wochtPeriode;

UNTIL nulstand RECEIVED;
ga naar startpositie voor NC-verwerking;

END;
incrementopdracht:

REPEAT
motorrichting:= opdracht[2] .richting;
verplaatsing:
BEGIN

IF opdracht[2] .pulstal .. 0 THEN
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wocht opdrocht[2] .pulsperiode
ELSE
BEGIN

wocht ha Ive opdracht[2J .pulsperiode;
SEND stapppuls;
verzondenPulsen:= 1;
WHILE verzondenPulsen <> opdracht[2] .pulstal DO
BEGIN

wacht opdracht[2] .pu lsperiode;
SEND stappuls
update verzondenPulsen;

END
wacht hal ve opdracht(2J .pulsperiode;

END;
END;
SEND geef'opdrocht[2J;
RECEIVE opdracht[2] WITHIN criticalTime;
ELSE
BEGIN

timeout:= TRUE; (.:~ opdracht te laat ontvangen *)
FORCE stop;

UNTIL opdracht(2J stopopdracht;
stop motor;

stopopdracht:
BEGIN

stop motor;
END;

END
ENOPROC.

PROCESS eindstandmelder
BEGINPROC

LOOP
wacht op eindstandbediening;
bepaal welke eindstandmelder bediend is.
IF eindstandmelder= rechter THEN stop[3J .stopnr:= 2
ELSE stop[3J.stopnr:= 3;
SEND stop[3J;

END
ENDPROC

PROCESS nulstandmelder(2J 
BEGINPROC

LOOP
wacht op nulstandbediening
SEND nulstond[2J;

END
ENDPAOC.

PROCESS stappenMotor(2J - PHYSICAL;

(* commentaar:
De twee PAINDs motor( 1J en motor(2J zijn nagenoeg identiek,
zodat slechts PAINO motor[2J is uitgewerkt. Het eindstand
melderproces is echter slechts voor de kruissledemotor
(motor[2J) gedefinieerd. *)
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Rijlage V : UliweJtfUng te11.eJtgebJuUk.

Uitga6nde van figuur 5.1 , dat het tsllergebruik voor sen motor
weergeeft, worden ten behoeve van het tweede motorsturingsproces
nog twee tellers aan de configura tie toegevoegd. (fig 0.1).

MOTOR 1

r--1 TELLER 1 il----..L--l1TELLER ;,>: MOTOR 1 KlAAR

I 1
KLOKPULS
GENERATOR

INCREMENTWAARDEN MOTOR 1

INCREMENTWAARDEN MOTOR 2

I J
TELLER 3 Io...-_r---II TELLER J. I MJ~ 2 KLAAR

. I ·1 I

MOTOR 2

FigUWl V.1 : KlokpJtoc.u en twee motoJ!..6tu.!U..ng.6pJtoc.u.6en.

Door de onafhankelijke werking van de tellers mag bij deze
implementatie worden gesproken van een werkelijk parallelle
implementatie van de motorsturings-processen.

Met de gekozen implementatie zullen beide incrementopdrachten
niet even lang duren. De tijd die een motorinterface-proces
nodig heeft voor verwerking van een incrementopdracht is:

opdrachttijd = (aantal tijdpulsen per periode) * pulstal
* (tijd per tijdpuls)

De pulstallen voor beide incrementopdrachten moe ten als gegeven
worden beschouwd. Het verschil tussen beide opdrachttijden kan
worden geminimaliseerd door minimalisering van de tijd per tijd
puIs en door geschikte keuze van de aantallen tijdpulsen per
periode.

Na voltooiing van een incrementopdracht dienen nieuwe waarden in
de tellers te worden geladen.

INCREMENT 1

MOTOR 1

MOTOR

I

21__,__,_~f_j:a_d--~i__I__L
start

FigUWl V.2

tijd
•

( herlaadtijd = 'dode tijd' )
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De implementatie zou op de volgende wijze pleats kunnen vinden.
Nadat de tellers hebben laten weten, dat hun incrementopdracht
vervuld is, worden de tellers gestopt, her laden en synchroon
herstart (zie fig. 0.2). Nadeel van deze implementetie is dat
het laden van de tellers een dode tijd introduceert, en daarmee
een onregelmatigheid in het pulspatroon. De grootte van deze dode
tijd is af te leiden van het aantal benodigde instructies aan de
teller. Een orienterend onderzoek in de werking en programmering
van de chip leerde dat deze tijd in de orde van grootte van 100
microseconden zou liggen. Om ook hoge motorsnelheden te kunnen
bereiken is de hiermee gepaard gaande onregelmatigheid onaan
vaardbaar.

Derhalve is gezocht naar een andere oplossing. Deze oplossing
maakt gebruik van de vijfde teller. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van het feit, dat de tellers ook hardwarematig kunnen worden
gestopt en gestart. Dearmee kunnen ze ook zichzelf stoppen oT
andere tellers starten.

MOTOR 1

-
: TELLER 1 I [ TELLER 2 I herlaad 1 en 2

I I
t f
herstart 1 en 2

KLOKPULS- ITELLER 5 I herlaad 5
GENERATOR I

f start 5

!herstart 3 en 4 t
: T~LLER 3 : [ TELLER 4 I herlaad 3 en 4

I
-'

MOTOR 2

F.iguuJt V. 3 He;(: .6.taJr;ten en .6toppen va.n de teU.eJL6.

De laatste pulsperiode van een van beide motorsturings-processen
(hier arbitrair motorinterface[2] gekozen) wordt afgeteld door
teller 5. Teller 4 activeert teller 5 nadat op een na alle incre
mentpulsen uitgezonden zijn. Terwijl nu teller 5 actief is kunnen
de tellers 3 en 4 her laden worden. Indien teller 5 de pulsperiode
afgeteld heeft aktiveert hij de overige vier tellers, die
gelijkertijd met de uitvoering van hun nieuwe incrementopdracht
beginnen. Ook zendt hij een puls naar beide motoren, hetgeen
nodig is om het gewenste pulspatroon te realiseren.

46



her
lun
l'Jd

Onderstoonde figuur mookt de samenwerking tussen de tellers
duidelijk. Zoals is te zien, is de dode tijd verdwenen.

1EL:"ER ;
1 EN 2 :

i----L--'--J.-..........--'-_L.---'-_....L-_7---'-_
I
I
I

TELLER l
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FiguU!L V.4 : He.:t heJl1.a.den zondeJt dode Ujd.

Is dit nu een gekunstelde oplossing voor het probleem? De
vergelijking met een bewerkingscentrum zal aantonen dat het niet
zo is.

Stel:

Een bewerkingscentrum moet ononderbroken produkten maken. De
vervaardiging van elk produkt duurt bijvoorbeeld een uur. Elk
produkt vraagt evenwel een eigen instelling van de machine. Het
instellen van de machine duurt een kwartier. Om toch ononderbro
ken prod uk ten te kunnen mdKen, moe ten 2 machines worden opge
steId. Terwijl de ene een produkt fabriceert, wordt de
andere ingesteld voor het volgende produkt.

In we zen is met de tellers dezelfde oplossing gekozen. Door een
handig gebruik kan het aantal tellers echter tot vijf beperkt
blijven.
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Bljiage E : Be6c~jving van de M7197.

De Digital M7197 (0011. aangeduid als IDV11-D-module) bezit een
kwartsoscillator die met een vaste frequentie van 10 Mhz pulsen
genereert. Van deze basisfrequentie worden een vijftal pulsfre
quenties afgeleid, F1 tIm F5. Oeze frequentiebronnen kunnen als
telbron dienen voor vijf tellers.

F1 = 5 MHz
F2 - F 1 I 16
F3 = F 1 I 256
F4 F1 / 4096
F5 F1 / 65536

De vijf programmeerbare tellers kunnen op- of aftellen in een
bereik van 0 tot 65535.
In de hier betreffende toepassing worden een eental tellers
gebruikt om de pulsperiode af te tellen. Bij de keuze van de
tijdpulsfrequentie, speelt het oplossend vermogen en de minimaal
en maximaal bereikbare motorpulsfrequentie een belangrijke rol.

Oplossend vermogen At Max. frequentie Min. frequentie

F 1 0.2 ". 10.-6 sec. S Mhz 76 Hz
F2 3 r, ~~~ 10.-6 sec 310 kHz 5 Hz• c:

F3 5' .2 .;:~ 10.-6 sec 19.5 kHz 0.3 Hz
F4 0.8 ~~ 10.-3 sec 1 .2 kHz 0.018 Hz
FS 13. 1 {~ 10.-3 sec 76 Hz P"10.-3 Hz

F2 maakt een voldoende groot werkbereik mogelijk, en levert
tevens een zeer goed oplossend vermogen. Zelfs bij pulstreinen
van circa 10 kHz is een onnauwkeurigheid in de pulsfrequentie (en
daarmee van de motorsnelheid) van ~ 3 % mogelijk. Oerhalve is
gekozen voor F2. Deze hoge frequentie heeft als bijkomend
voordeel, dat de verschillen in opdrachttijd tussen de beide
incrementopdrachten minimaal kunnen blijven. Hierdoor worden
onregelmatigheden in het pulspatroon bij de incrementovergangen
voorkomen.

De chip is nu zodanig programmeerbaor, dat voor elke teller een
eigen telbran kan worden gedefinieerd. Slechts ols de teller
gestart is, is hij ontvankelijk voar pulsen van de telbron. Bij
een binnenkomende puIs wordt de woarde in het telregister noar
keuze met 1 vermeerderd of verminderd. Voordat de teller wordt
gestart, kan een beginwaarde vanuit een bufferregister in het
telregister worden geloden. Als de teller octief is en aftellend
de waarde nul bereikt, wordt de waarde uit het bufferregister
automotisch herloden. Bovendien kan desgewenst een output
signeol door de teller worden ofgegeven. Enerzijds kan dot een
signael aan de output-poort zijn (bijvoorbeeld een puIs),
anderzijds kon een interrupt t.b.v. de hostcomputer
worden gegenereerd. Indien een interrupt signaal is gewenst,
moet het signaal aan de output-poort een negatieve puIs zijn.

De communicatie tussen de M7197 en de PDP-11 vindt plaats middels
een aantal memory-mapped (gezamelijke) registers:

MOD-register (MOde-Register)
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SCR-register (Status and Command Register)
eCR-register (Counter Control Register)
INR-register (INterrupt-Register).

De tellers worden met name geinstrueerd via SCA-register:
starten/stoppen, laden van de buffer- en telregisters, het
instellen van de werkwijze van de tellers(op/af-tellen, vorm
van output-signaal, outputpoort, telbron, gating etc.). In de
programmatuur staan een aantal van deze instructies in Pascal
gegeven (module CDUNTR.Pas).

De tellers kunnen niet aIleen software- maar ook hardwarematig
worden gestart en gestopt. Hiertoe kan voor elke teller een
poort (eng. 'gate') worden gedefinieerd. Een hoog spanningsniveau
op de gate zorgt voor een actieve teller. Indien nu zowel
software- als hardwarematige start/stop-instructies worden
gegeven, is de teller slechts actief als zowel een startinstruc
tie via SCA gegeven is, en de gatespanning hoog is.

De werking van de M?19? is zodanig dat de pulstijd van de puIs
die door de teller wordt afgegeven even groot is als de periode
tussen de binnenkomende telpulsen. Bovendien wordt een software
stopcommando pas gehonoreerd als het uitgangssignaal van de
teller laag is. Deze details zijn van invloed op het ontwerp van
de besturing.

Een precieze beschrijving van de werking van de M?19? is te
vinden in [Digital Equipment Corporation, 1985].
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Met de mogelijkheid om tellers ook hardwarematig te kunnen
starten, worden de tellers als voIgt gebruikt:

TELL~P. 1-- -'A;;..:;..----1 TELLER 2

'ag~atcte;L=~----::!;=-----:=:::::::Jgate

stop 1 + 2

t' stop 3.4 I start 5

.J\.
start 3+4
stop 5

start 1+2

.----__---==~__l.- __,gate

~--------=:::...:;..--I TELLER 4

KLOKPULS-!"'-.J.:r----t
GENERATOP. ~:--.------'

F-igu.uJt F. 1 1mpieme.ntatie. va.n de. t:ei.lvv..

Indien de laatste inerementpuls is uitgezonden, geeft teller 2
(en teller 4) een puIs af. Deze puIs wordt near de gate van de
tellers 1 en 2 (resp. 3 en 4) gestuurd, waar een flip-flop (edge
trigerred) de gatespanning verlaagt en de tellers zodoende
hardwarematig stopt. (Een flip-flop zet binnenkomende pulsen om
in een wisselend hoog of laag spanningsniveau: set-poort ('5') en
resetpoort ('r')). Bovendien wordt deze puIs naar de gate van
teller 5 gestuurd, die zo middels een flip-flop gestart wordt.
Tenslotte is deze puIs aanleiding om nieuwe waarden in de tellers
te laden. Oat houdt in, dat een interrupt naar de hosteomputer
wordt gegeneerd. De betreffende interrupt-routine zorgt ervoor
dat de waarden zo snel mogelijk in de betreffende tellerregisters
worden geladen. Om de waarden te kunnen laden eist de M7197 dat
de tellers eerst softwarematig zijn gestopt. (Om figuur F.1 over
ziehtelijk te houden, zijn sleehts de signalen die betrekking
hebben op starten/stoppen in de figuur opgenomen.)
Bij hoge frequenties moet in zeer korte tijd worden geladen.
Derhalve zijn de laadaeties in een interruptroutine geplaatst.
Een alternatieve implementatie zou zijn, om de interruptroutine
middels een v-aetie een waehtend proees te laten activeren, die
de waarden zou laden. Gezien de gegeven laadtijd was evenwel
te verwachten dat het doorstarten van het proces te veel tijd
zou vergen. Derhalve is gekozen voor een interruptroutine, die
de laadaeties uitvoert. Overigens is deze interruptroutine ook
op te vetten als proces.

De waerden, die proces "opdrachtgever" klaarzet, worden door
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de interruptroutine geloden. Hier moet evenwel conditiesynchro
nisotie plaotsvinden: de opdrachtgever moet nieuwe waorden hebben
klaar gezet alvarens het laadpraces mag plaatsvinden. Fig. F.2
taant, dot bij het aptreden van de interrupt, met name vaor
incrementen met 0 of 1 pulsen, mogelijk nog geen waarden kunnen
worden geladen. Derhalve is bij elke interruptroutine een hulp
proces gedefinieerd. De interruptroutine t8st, of aan de conditie

• interrupt
I

MOTOR 2

:opdracht beschikbaar
~racht-l-ez~:zzmZZm2Z:zj..----
gever

FiguWt F.2 Buc.hikba.aJLhe.id va.n de. opdJt..a.c.ht.

de tellers 2 en 4 gestuurd am de
Zadoende kan tach worden geladen.
de aangeraepen interrupt-routines

voldaan is. Zo niet, dan wordt een hulpproces doorgestart, dat
gaat staan wachten op het beschikbaar komen van de nieuwe waarden
en deze vervolgens in de tellers laadt.

Zoals in bijlage E vermeld, wordt een softwarematig stopcommando
pas door de M?197 gehonoreerd als de uitgang van de teller niet
actief is. Bovendien is vermeld, dat de pulsbreedte even groat
is als de periode van de inkomende pulsen. De pulsbreedte van de
uitgangspulsen van teller 2 en teller 4 zou derhalve gelijk zijn
aan de tijd tussen de motorpulsen. In de tijd dat de tellers 1
tot en met 4 moet worden geladen, zouden de tellers 2 en 4 een
actieve uitgang hebben. Door de werking van de tellers zou laden
derhalve niet mogelijk zijn. Om dit euvel te kunnen verhelpen is
een noodgreep toegepast.
Een extra telpuls wordt naar
uitgangen inactief te maken.
Deze resetpulsen worden door
afgegeven.

Om de voartgang in de tijd te kunnen beheersen activeren de
tellers elkaar. Elke teller geeft per increment minstens
1 puIs af, zodat in elk increment minstens 2 pulsen naar de
motor gestuurd zouden worden (van teller 1/3 en teller 5). Men
wil uiteraard oak incrementen met 0 of 1 puIs kunnen voorschrij
ven. Om dit te kunnen realiseren zijn een aantal pulsafvang
mogelijkheden aangebracht. Met het laden van de tellers worden
oak deze pulsafvang-poorten ingesteld. zie bijlage F.

In geval van een gewenste pauze, wordt een stopopdracht door het
proces "opdrachtgever" afgegeven. Dit is aanleiding am de her
startpuls af te vangen, zodat de tellers 1 t\m 4 niet worden
herstart. Dit afvangen gebeurt met een afvangpoort (AND). De
interruptprocedure 1 of 2 zorgt voor het instellen van deze
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poort.
Indien de pauze aTgelopen is worden ni~uwe waarden in de tellers
geladen en worden de tellers opnieuw geactiveert door een puIs,
die afkomstig is van de microprocessor en die eis substituut voor
de herstartpuls Tungeert. Het gebruik van deze hardwarematige
start is noodzakelijk om het start/stop-mechanisme met de gates
weer actief te maken.

In verband met de indeling van de programmatuur in modules, zijn
aIle acties, die de tellerprogrammatuur betreTTen in enkele
modules geplaatst. Proces "opdrachtgever" is niet in een van deze
modules gedeclareerd en kan de tellers niet laden. Derhalve is
een extra startproces in de tellermodule gedeclareerd. Dit
proces wacht op het vrijgeven van nieuwe opdrachtwaarden door
proces opdrachtgever. Het proces gaat hier pas op wachten als
het door de interruptroutine voor teller 5 is doorgestart.
Hiermee is een zekere conditiesynchronisatie bereikt. Het
startproces kan immers pas herstarten als het voorgaande incre
ment is afgewerkt.

In de specificatie staat een timeout aangegeven voor het geval
dat een motor niet op tijd hear nieuwe incrementwaarden heeft
ontvangen. Deze timeout is als voIgt te realiseren:
Bij de aanroep van de interruptprocedure door teller 5 moe ten
de registers van de tellers 1 tim 4 her laden zijn en moe ten deze
tellers startklaar zijn. Dit laatste betekent dat de interrupt
routines of hulpprocessen voor de 4 tellers actieT moe ten zijn
geweest. Middels een variabele 'test' (integer) geven deze
routines OT hun bijbehorende hulpprocessen aan dat ze
de tellers startklaar gemaakt hebben. De interruptprocedure voor
teller 5 bekijkt deze variabele en controleert of de 4 tellers op
het moment van de herstart startklaar zijn (of test = 2). Zo nee,
dan is dit aanleiding om een timeout te forceren.Dm dit controle
mechanisme correct te laten werken, mogen de interruptprocedures
of hulpprecessen voer de tellers 1 tim 4 geen voortgang meer
maken, zodra interruptprocedure 5 wordt aangeroepen. Dit zou te
verwezenlijken zijn door teller 5 een hogere prioriteit te geven.

~ Dmdat evenwel aIle interrupts van dezelfde timerkaart komen,
hebben ze dezelfde prioriteit. Dit zou betekenen, dat, indien de
tweede interruptroutine actief is terwijl teller 5 een interrupt
geeft, de tweede routine eerst wordt afgehandeld alvorens de
laatste routine controleert of de waarde van test 2 is. Ten
onrechte zou geen timeout worden worden geforceerd. Derhalve is
een andere oplossing gekozen. De tweede interruptroutine kijkt na
het doorlopen van haar kritieke acties of teller 5 in het
interruptregister van de M7197 een interrupt geeft (bit IR5
TRUE). 20 ja, dan wordt door deze routine zelf een timeout
geTorceerd. Deze timeout resulteert in een noodstop. De acties
van de M7197 zijn immers niet meer gedefinieerd, zodat deze
direct moet worden gereset.

Test is op te vatten als een alternatieve formulering van een
semafoor. In een eerste uitvoering van de interruptprocedures
was test daadwerkelijk als semafoor geimplementeerd. De
semafooracties bleken evenwel een zeer nadelige invloed te
hebben op de voor de interruptprocedure benodigde tijdsduur,
zodat het realiseren van hoge pulsTrequenties onmogelijk zou
zijn.
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Het laden van de waarden voor de tellers vindt plaats via de
registers SCA en eCA. Omdat meerdere laadprocessen gelijktijdig
waarden in deze registers willen plaatsen, dreigen ongedefi
nieerde commando's te worden gegeven. Over SCA en CCA-register
dient derhalve wederzijdse uitsluiting te worden gegorandeerd.
Een nette regeling, waarbij wederzijdse uitsluiting met behulp
van semaforen wordt geregeld, is in verband met de tijdskritische
eisen niet mogelijk. Derhalve is een probleemgerichte oplossing
noodzakelijk.
De interruptroutines hebben aIle drie dezelfde prioriteit, zodat
de reeks laadacties in elke routine altijd als ondeelbaar
plaatsvindt.
De hulpprocessen kunnen daarentegen weI onderbroken worden door
interruptroutines. Om deze reden zijn interrupts in het betref
fende kritieke gedeelte van het hulpproces niet toegelaten
('disabled'). Omdat de hulpprocessen ook dezelfde prioriteit
hebben, zullen ze ook elkaar niet onderbreken.
Wederzijdse uitsluiting over SeA en CCA vindt derhalve impliciet
plaats en niet via nette processen en interacties. Een nette
expliciete formulering is uiteraard verre te verkiezen boven
deze slordige, implementatie-specifieke formulering. Tijdskri
tische eisen dwingen echter tot deze keuze.

Volgens de specificeties be
gint proces "opdrachtgever"
pas met het formuleren van
een volgende opdracht, 015

de motoropdrachten uitgedeeld
zijn. Deze synchronisatie
wordt als voIgt gereali
seerd.
No de herstortpuls is de
verwerking van het volgend
increment begonnen. Inter
ruptprocedure voor teller 5
controleert middels variobele
test of het herstarten
correct heeft plaotsgevonden.
Vervolgens wordt een v-actie
op de semafoor "geefopdracht"
uitgevoerd, zodat proces
"opdrachtgever" wordt door
gestart.

Het geheel van processen rond
het gebruik van de M?19? kan
worden weergegeven in PAINDs.
Figuur F.3 toont de processen
en interacties in de normale
werksituatie.

a: opdracht
[2]

s: tijd[2 J
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Figuur F.4 toont de samenwerking tussen de loodprocessen.

a: i.r.

a:
waarden

!
F,[guuJt F. 4 : ULtweJtlUng va.n de. la.a.dpllOc.e.Me.n.

Tenslotte is er proces commander, dat een nieuwe gewenste aanzet
aan de opdrachtgever kan opgeven. Dit proces maakt gebruik van
de terminal. De operator kan aanzetveranderingen tijdens de
bewerking middels de terminal opgeven. Dok een bewerkingspauze
kan worden ingelast. De operator moet expliciet een commando
geven om de freesspil of de numeriek bestuurde motoren te (her-)
starten. Dit is gedaan om veiligheidsredenen.
In de huidige implementatie kan proces willekeurige aanzetveran
deringen doorgeven. Het is duidelijk, dat de stappenmotoren niet
eike opgelegde snelheidsverandering kunnen volgen. Bij een
verdere ontwikkeling von het systeem kan proces commander grote
oanzetveronderingen omzetten in een aantol kleinere.
De voortgang van het proces commander is het minst kritisch in
het geheel van onderscheiden processen. Derhalve wordt dit proces
de loogste prioriteit gegeven.

Figuren F.5 en F.6 tonen de perioden dot de verschillende proces
sen tijdens de incrementuitvoering octief zijn. F.6 toont daarbij
speciaal de aktivering van een hulplaadproces.

Figuur F.? toont de M?19? met haar pulsafvangpoorten en de
microcomputer-uitgangen. De pulsverlengers zijn aangebracht om
de zeer Korte pulsen afkomstig van de M?19? geschikt te maken
voor de translators (minimale pulsbreedte: 25 microseconden).
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De interruptroutines, die de woorden in de tellers loden
krijgen stellen een opdracht van het volgende type in.

dirt
integer;
integer;
boolean;
boolean;

TYPE dir = (pos,neg);

TYPE opdrocht = RECORD
stop

richting
pulstijd
pulstal
afvanger
puls1afvanger

END;

(* richtingsoanduiding *)

boolean; (* pauze instellen
herstartpuls afvangen *)

({~ richting -l'r)

(* te I waerde *)
(-~ telwaarde {q

De interruptroutine voor teller 3 en 4 ziet er bijvoorbeeld als
voIgt uit:

PROCEDURE counter34Handier
BEGIN

reset het interruptregister van de M7197;
geef software-stop aan tellers 3 en 4;
stuur een resetpuls naar teller 4;
IF plfFree(opdracht2Ready) THEN (* kijk of nieuwe opdracht

klaar staat *)
BEGIN

IF opdracht2.stop THEN activeer startpulsafvanger
ELSE
BEGIN

zet richtingbit volgens opdracht;
lead de tellerwaarden in tellers 3 en 4;
stel de 2 afvangers (afvanger, puls1afvanger) in volgens

opdracht;
geef software-start aan tellers 3 en 4;

(* tellers startklaar *)
END;

• IF test = 1 THEN
BEGIN

IF interrupt aangeroepen door teller 5 THEN
BEGIN

stel foutdetectienummer in;
v(noodstop); (-:~ activeer noodstopcollector *)

END
END;
verhoog test met 1;

END
ELSE
v(help2) (>.l- doorstarten hulpproces2 *)

END;
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Het bijbehorende hulpproces ziet er els voIgt uit.

PROCESS helpHnd12(VAR help2, opdr2Ready: serna; VAR test:integer
opdraeht2: opdraeht );

PROCEDURE installeerOpdroeht2;
BEGIN

p(help2) ;
p(opdr2ReadY)j (* waeht tot opdracht 2 besehikbaar komt *)
IF opdraeht2.stop THEN aetiveer startpulsafvanger
ELSE
BEGIN

stel richtingbit in volgens opdracht2j
disable;

laad tellerwaarden; (* interrupt gedisabled om wederzijdse
uitsluiting over SCR/CCR te realiseren *)

enable;
stel afvangers in volgens opdraeht2;
disable;

geef software-start aan tellers 3 en 4;
(* tellers startklaar; wed. uitsl. SCR/CCR *)

verhoog test met 1; (* ondeelbare aetie -l~)

enable
END

END;
8EGINPROC

i n1 semaC he Ip2, ' he Ip2 ' ,0);
LOOP

instaileerOpdracht2
END

ENDPROC;

De interruptprocedure voor teller 5 ziet er als voIgt uit.

PROCEDURE Counter5Handlerj
BEGIN

reset het interrupt-register van de M7197;
geef software-stop aan teller 5;
IF test ~ 2 THEN
BEGIN

IF NOT opdracht2.stop THEN
BEGIN

laad de tellerwaarden volgens opdraeht2 in teller 5;
geef softwore-start aan teller 5 j (* startldoor *)

END;
test - 0;
v(geefopdracht) j

END
ELSE
stel foutdetectienr in;
v(noodstop);

END;
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Indien een stopopdrocht geinstolleerd is (bijvoorbeeld bij
het instellen van een bewerkingspauze) wordt de teller herstart
door het startproces. Dit startproces initialiseert de tellers
(werkwijze), laadt de tellers, en stelt de uitgangspoorten
in om vervolgens de tellers 1 tim 4 te starten. Teller 5 is
startklaar gemaakt. Voorts wordt synchronisatie-variabele test op
nul geinitioliseerd. Proces "starter" wordt middels semafoor
"startup" door proces "opdrachtgever" geactiveerd, zodra deze
een nieuwe opdracht heeft klaargezet. Als "starter" de tellers
gestart heeft, wordt de opdrachtgever middels semafoor "started"
doorgestart. De processen zijn dus na elkaar actief.

TYPE order = RECORD
pauze: boolean;
correctiefactor: real;

END;

(* De opdrachten zijn gegenereerd voor een zekere basissnelheid.
De commandInterpreter stuurt oan niet de gewenste aanzet,
maar de correctiefactor voor de snelheid. *)

PROCESS Opdrachtgever(VAA message, givemessage, opdr1Ready,
opdr2Ready, resetDone, geefopdracht, NCorder,
OrderReady, startup, started: sema; VAR opdracht1,
opdracht2: opdracht; VAR correct: boolean;
mess: order; firstincr: incr);

PROCEDURE opdrachtgeven;
VAR restartneeded: boolean;

status: order;
BUT FOR xAbort: correc t := FALSE DO
BEGIN

toon op scherm dat uitgangsmateriaal moet worden aangebracht
en frees ingespannen;
status.peuz8=' TRUE; e~ start vanuit rusttoestend ~~)

restartNeeded:= TRUE;
v(gi vemessage);
WHILE NOT laatste increment DO
BEGIN

IF status.pauze THEN
BEGIN

p(message); (ol:- pauze moet middels message van command
interpreter (operator) worden opgeheven *)

status:= mess; (* message vastgelegd -~)

v(givemessage) ;
END
ELSE
IF pIfFree(message) THEN
BEGIN

status:= mess;
v(gi verne s sage);

END;
IF status.pauze THEN (* zojuist pouze ingesteld *)
BEGIN

opdracht1 en opdracht2 worden stopopdracht;
v(opdr 1Ready); v(opdr2Ready);
restartNeeded:= TRUE
p(geefopdracht) ;

END
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ELSE
BEGIN

formuleer opdracht1 en 2 met status.correctiefactorj
IF restartNeeded THEN
BEGIN

v(startup); (* startproces geactiveerd *)
p(started) ;
restartNeeded:= FALSE;

END
ELSE
BEGIN

v(opdr 1Ready); v(opdr2Ready);
p(geefopdracht) ;

END
END

END;
opdracht1 en 2 worden stopopdrachten;
v(opdr 1Ready); v(opdr2Ready);
p(geefopdracht) ;
correct:= TRUE;

END;
BEGINPROC

LOOP
inisemaCmessage, 'message' ,0);
pCNCorder) i
opdrachtgeven;
forceException(commandInterpreter ,Abort); C* reset ~-)

p(resetOone) ;
v(orderReady); (~- correct door opdrachtgeven ingesteld *)

END
ENDPROC;

Naast bovengenoemde processen zijn ook de processen order
generator en commandInterpreter "Controller') geimplementaerd.
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lUj£.a.ge G : BepaU.ng van de .tijcUduwr.. van p!Loc.e.duJLe6.

De tijdmeting van deze routine werd als voIgt uitgevoerd. Een
hardware timer werd gestart, de interruptprocedure werd 100
keer uitgevoerd, de hardware-timer werd gestopt en de telwaarde
werd uit het register gehaald. Een van de tellers van de M?19?
is als hardwaretimer gebruikt. Door de benodigde tijd te vermin
deren met de tijd, die nodig is voor het doorlopen van het
protocol met een BEGIN END (dummy), is de lengte van de procedure
gevonden. Door vervolgens bepaalde statements uit de procedure
weg te laten en het effekt hiervan op de totale tijd te bekijken,
is de tijdsduur voor deze statements gevonden. Op deze wijze is
ook de tijd gevonden, die nodig bleek voor de aanroep van de hele
procedure (PROCEDURE BEGIN ENDj). Aangenomen is, dat de tijd
benodigd voor de aanroep in deze meetprocedure, niet veel
verschilt van de tijd die benodigd is bij aanroep door een
interrupt. In het laatste geval zal de aanroep, gezien een aantal
extra handelingen iets longer duren.
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Rijla.ge H : KoJt:te hthoud van de pttogJLanrnamodule6.

Module FUNCTI.PAS: procedures en declaraties met betrekking op de
mogelijke nokvolger-heffuncties

TYPE functions: mogelijke heffuncties
PROCEDURE heffunktieCfunctie, fra~tieChoek/comhoek),

k-faktor): genormaliseerde functiewaarde.
PROCEDURE showfunctions: listing van mogelijke heffuncties

Module IOUTL.PAS: extra I/O-faciliteiten.

PROCEDURE print: vereenvoudigd printcommando;
PROCEDURE getCharWord: selecteert woord uit line
PROCEDURE putCharWord: zet woord in line
PROCEDURE putUnflnt: zet ongeformateerde integer in line
PROCEDURE getReal: haalt real uit line
PROCEDURE putReal: zet real in line
PROCEDURE putSpaties: zet aantal spaties in line

Module CAMDF1.PAS: basisdefinities en procedures voor
nokdefinitie

TYPE contourPart = RECORD
heffunctie
hefhoogte
commandohoek
k-factor

END: definitie van een contourdeel
TYPE camMain RECORD

titel
aantalContDelen
RO
maxHeffing

END: hoofdkenmerken van de nok
TYPE mainList: lijst met hoofdkenmerken van elke nok
TYPE contours: 2-dimensionaal array met nokcontourdelen
PROCEDURE iniList: initialisatie van lijsten
PROCEDURE iniNewCam: uitbreiding van de nokkenlijst
PROCEDURE listCams: listing hoofdkenmerken van

gedefinieerde nokken
PROCEDURE listContour: listing contourdeeldefinities van

een zeker nok
PROCEDURE fillContPart: interactieve definitie van zeker

contourdeel
PROCEDURE fillCammain: interactieve definitie van

hoofdkenmerken van zekere nok
PROCEDURE addContPart: toevoeging nieuwe nok aan lijsten
PROCEDURE UpdateCamMain: breng hoofdkenmerken van nok in

in overeenstemming met contourdefinitie

Module CAMDF2.PAS: hoofdprocedures voor nokdefinities

PROCEDURE defNewCam: interactieve nokdefinitie
PROCEDURE changeCamDef: interactieve nokdefinitie

wijziging
PROCEDURE listCamData: menu-gewijze listing van definities
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Module CAMCOR.PAS: discretisotie nokdefinitie tot
coordinatenreeks

TYPE pnt: coordinaatpunt-wijzer
TYPE pointRecord = RECORD

angle: draaitafelhoek
x: kruissledepositie
next: wijzer volgende coordinaatpunt

END;
PROCEDURE genCamPoints: genereert uit nokdefinitie een

reeks coordinaatpunten
PROCEDURE removePoints: vernietigt een bestaande

coordinatenreeks
PROCEDURE printPoints: toont een coordinatenreeks op het

scherm (t.b.v. controle)

Module DPDRHT.PAS: definitie motorOpdrachten

TYPE opdracht = RECORD
stop: boolean
richting: (pas ,neg)
pulstijd: integer
pulstal: integer
afvanger: boolean
puls1afvanger: boolean

END: door interruptroutine gebruikte
gegevens

TYPE order = RECORD
pauze: boolean
snelheidsCorrectie: real

END: boodschap aan opdrachtgever

Module MOTDAT.PAS: faciliteiten voor generering van increment
opdrachtenreeks uit coordinatenreeks

TYPE incr increment-wijzer
TYPE incrementRecord = RECORD

opdracht-paar
wijzer volgende increment

END
CONST basissnelheid: referentiesnelheid waarvoor

incrementopdrachten worden geformuleerd
PROCEDURE genlncrementList: genereert incrementlijst uit

gegeven coordinatenreeks

Module GENCRV.PAS: faciliteiten voor het of leiden van equidis
tante baandelen en het koppelen van banen.

Gient nog te worden ontwikkeld.
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Module COMINT.ROS: definitie commandlnterpreter (controller)

PROCESS commandlnterpreter(VAR instructie,geefinstructie,
resetDone: semo; VAR command: order);

Module OPDTGV.ROS: definitie opdrachtgever

PROCESS Opdrachtgever(VAR instructie, geefinstructie,
geefopdracht, NCorder, orderReady, resetOone,
Opdr1Ready, Opdr2Ready, startup, started: semo;
VAR opdr1,opdr2: opdracht; command: order;

opdrachtlijst: incr)

Module COUNTR.PAS: software-commando's voor de M?19?

TYPE M?19?: beschrijving M?19?
PROCEDURE resetCounters
PROCEDURE setCounterMode
PROCEDURE loadCounterReg: zet waarde voor teller klaar
PROCEDURE loadCounter: laad waarde in telregister
PROCEDURE armCounter: software-start voor zekere teller
PROCEDURE disarmCounter: software-stop voor zekere teller
PROCEDURE iniCounters: definitie telwijze, telbron, gating

outputsignaal

Module CNTHDL.ROS: laadprocedures voor de tellers

definitie poortadressen
PROCEDURE Counter12Handler: laadrautine tellers 1 en 2
PROCEDURE Caunter34Handler: laadroutine tellers 3 en 4
PROCEDURE CaunterSHandler: laadroutine teller 5
PROCEDURE iniCounterHandlers: initialisatie laadprocedures
PROCESS helpHandler1(VAR help1, opdr1Ready: sema; VAR

test: integer; Opdr1: apdracht);
PROCESS helpHandler2(VAR help2, opdr2Ready: sema; VAR

test: integer; Opdr2: opdracht);
PROCESS helpHandler3(VAR test:integer; Opdr2: opdracht;

VAR geefopdracht: sema);
PROCESS Starter(apdr1, apdr2: opdracht; VAR startup,

started: sema; VAR test: integer);
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