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OPORACHTOMSCHRIJVING 

Onderwerp: 

Het ontwerpen, simuleren en besturen von een systeem met twee 
samenwerkende liften. 

Toelichting: 

V~~r de ontwikkeling van industria Ie systemen zijn een drietal 
gereedschoppen beschikboor, te weten 086, 684 en ROSKIT. Deze 
gereedschoppen hebben respectievelijk betrekking op het 
specificeren, het valideren en het implementeren ven systemen. 
AIle drie maken zij gebruik von de concept en van processen en 
interocties. 

Opdrecht: 

Onderzoek een de hand van een cese-study in hoeverre de 
beschrijvingen gemookt met de verschillende gereedschoppen op 
elkeer eensluiten. Ala case wordt voorgesteld een systeem ven 
twee somenwerkende liften. In het onderzoek dient tevens oondacht 
te worden besteed oon de mogelijke besturingsstrotegieen voor het 
systeem. Het systeem ken worden geimplementeerd in de vorm ven 
een model gebouwd met Fischertechnik. 
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1. 8AMENVATTING 

Het ontwerpen yen mechinebesturingen wordt met de toeneme ven de 
complexiteit yen de mechines en de stijgende vreeg neer flexibele 
besturingen steeds moeilijker. Ook de vreog noor besturingen op 
een hoger niveeu yen bijvoorbeeld een eentel machines neemt toe. 
In moderne besturingen dient naast een zuivere machinebesturing 
ook een stuk produktiebesturing te worden opgenomen. Oit verslog 
begint met een historiseh overzicht van de ontwikkelingen in 
mochinebesturingen. Tegenwoordig worden machinebesturingen steeds 
meer gereoliseerd met behulp von computers. Om de problemen die 
computerbesturingen met zich meebrengen op te lossen wordt de 
Proces-Interactie benadering voorgesteld. 

De Proces-Interoctie benodering behelst neest een denkwijze een 
aantal gereedschappen weermee produktiebesturingen en machine
besturingen kunnen worden gerea1iseerd. Oeze gereedschappen 086. 
884 en R08KIT zijn min of meer los von elkoor ontwikke1d en 01 
vaak met sueces toegepast. Het ontwerpen van moderne besturingen 
vraagt eehter een integrale aanpak. Het ontwerpen van industria Ie 
systemsn wordt daorbij gesplitst in speeificeren, vo1ideren en 
implementeren. Het speeificeren gebeurt door het systeem in model 
te brengen met 086. Het valideren gebeurt door de modellen te 
simuleren met 884. En bij het implementeren wordt het model met 
behulp van R08KIT in de werkelijke omgeving gep1aatst. 

In dit onderzoek is aan de hand van een case-study van twee 
samenwerkende liften nogagoan in hoeverre de beschrijvingen, 
gemaakt met de verschillende gereedschappen, op elkaar 
aansluiten. De besturing is daarbij geimplementeerd op een 
schaolmodel, gebouwd met Fischertechnik. 8imuleren blijkt een 
belangrijk ontwerpgereedschap te zijn om de dynamiek van modellen 
te verbeteren. De onderlinge aansluiting van de gereedschappen 
met nome 884 en RDSKIT is echter niet optimaol. 
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2. DE ONTWIKKELING VAN BESTURINGEN 

De mens heeft zich al eeuwenlang bezig gehouden met het ontwerpen 
van besturingen. Reeds ver voor Christus zijn er a1 apparaten en 
automaten gebouwd met a1ler1ei ingenieuze mechanismsn teneinde 
bewe2in2en te coordineren. De Griek Ktesibios was de eerate, voor 
zover bekend, die zijn ontwerpen schrifte1ijk heeft vast2elegd 
(283 - 247 vChr). Hij ontwierp en bouwds onder andere een 
waterorgel. Zijn leerlin2 Heron bouwde zelfs een heel mechanisch 
theater met 5 aktes. Bij de ondergang van de Griekse beschaving 
zijn deze ontwikkelingen grotendeels verloren gegaan. In de late 
middeleeuwen ontstond er opnieuw belangstelling voor dit soort 
apparaten. Voora1 in uurwerken werden vaak vernuftige mechanische 
besturingen toegepost. Een von de eerste vormen von een discrete 
besturing is teru2 te vinden in muziekdozen. De muziekdozen 
worden met een soort nokrollen aangedreven. Deze vorm van 
besturing is enigszins flexibel door hat in- an uitbouwan von de 
rollen. De Fransman Vaucanson (1?D9 - 1?82) werd beroemd met zijn 
mechanisch bestuurde fluitspelers en zijn bewegende eend. 
Vouconson trad loter in dienst von de Fronse weefindustrie. Hij 
wordt 2ezien als een van de eersten die een eeuwenoude speelse 
hobby op grote schaal ging toepassen ten behoeve van de 
produktie. In 1?28 werd door Falcon een nieuwe vorm van discrete 
besturing uitgevonden. Hij gebruikte kart onnen sjablonen met 
gaten om de heffing van de scheringdraden van een weefgetouw te 
besturen. Oit systeem werd door Vouconson overgenomen en 
verbeterd. Het heeft echter nog tot 1805 geduurd voordat dit 
principe door Jacquard op grote schaal werd toegepast en 
verspreid in outomatische, handgedreven weefstoelen. Door de 
ponskaartketting te wisselen werd een snelle en flexibele 
produktie van ingewikkelde weefpatronen mogelijk. 

Met de opkomst von mechanisch oangedreven machines ward ook de 
behoefte aan besturingen groter. De Kracht en de snelheid van de 
mens schiet vaak tekort bij het besturen van deze machines. Om 
een besturing van dit soort machines mogelijk te moken werden 
nok- en stangenmechanismen ontwikke1d. Heden ten dage wordt deze 
vorm van besturing nog steeds veelvuldig toegepast in machines 
die een hoge snelheid en een grote nauwkeurigheid vereisen. 

Een echte doorbraak van machinebesturingen kwam echter pas met 
de opkomst van de elektriciteit. Met behulp van relois kunnen 
gecompliceerde elektrische besturingen worden gemaakt. Min of 
meer parallel aan de elektrische besturingen zijn pneumatische 
besturingen ontwikkeld. Eerst met ventielen en later met behuip 
van fluidica waarmee men schakelingen kan realiseren zonder 
bewegende delen. Om een aantal redenen, onder andere de storings
gevoeligheid en de schakelsnelheid, worden pneumatische elementen 
voor logische schokelingen vrijwel niet mear toegepost. De 
opkomst van de elektronica heeft een tweede versnelling van de 
ontwikkelingen teweeg gebracht. Aanvonkelijk werden analoge 
schakelingen gemaakt en zelfs onaloge computers. Momenteel worden 
er vrijwel aIleen nog maar digitale schakelingen en computers 
toegepast. Analoge computers zijn moeilijk te programmeren maar 
zij hebben door de continue vorm van rekanen weI aen groter 
snelheidspotentieel dan digitale computers. Met name bij rege
lingen zou een analoge computer een aantal rekensnelheidsproble
men kunnen oplossen. Het nadeel von de progrommssrboorhsid von 
analoge computers heeft in het voordeel gewerkt van de digitale 
computers. 
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Momenteel worden digitole computers op grote school in zowel 
discrete ols in continue besturingan toegepost. 8ij discrete 
besturingen vook in de vorm von PLC's. PLC's zijn gebouwd om 
relaisschakelingen te vervangen. Het programmeren von PLC's is 
relotief eenvoudig zolang er een weg-tijd diagram von de 
besturing kan worden gemaakt. Echt moeilijk wordt het program
meren von PLC's op het moment dot meerdere processen parallel 
werken. De laotste ontwikkelingen goon echter in de richting von 
proces-computers. Proces-computers worden doorgaans 
geprogrammeerd in een hogere programmeertaol. Het programmeren 
von computers wordt doordoor een stuk eenvoudigar. Een 
programmeertaal staat immers los van de computer. Een bijkomend 
voordeel van een hogere progrommeertoal is dot veel eenvoudiger 
gebruik kan worden gemookt von de specifieke mogelijkheden die 
een micro-processor biedt. Het progrommeren von parallel 
verlopende processen blijft echter moeilijk. 

De vroog noor moderne en flexibela besturingen die veelol op 
een hoger niveau de besturing von een aantol machines moeten 
overnemen wordt steeds groter. Moderne besturingen goon steeds 
maer in de richting von het besturen von porollel verlopende 
processen. Om de problemen die deze vorm von besturing met zich 
meebrengt te kunnen oplossen is er een ondere benodering von 
systemen voorgesteld. De concepten von deze benodering 
weerspiegelen het inzicht, dot een industrieel systeem kan worden 
opgevat als een verzameling parallelle processen die door 
interacties met elkoor somenhongen. Deze monier von denken vormt 
de basis van de Proces-Interactie benadering [Overwater, 19B?). 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld PLC's, waarbij men parallelle 
processen sequentieel probeert te beschrijven, beschrijft men met 
de Proces-Interactie benadering sequentiele processen parallel. 
Oeze benadering legt een brug tussen de aard von het probleem en 
onze sequentiele manier von denken. Echter met een denkwijze 
aIleen kan men nog geen besturingen bouwen. De Proces-Interactie 
benadering biedt daarom naost een denkwijze ook een aantal 
gereedschoppen die het toepassen von deze denkwijze zinvol moken. 
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3. HET ONTWERPEN VAN EEN LIFT8ESTURING 

Het ontwerpen ven een besturing volgens de Proces-Interoctie 
benodering wordt in drie steppen opgesplitst. Het specificeren, 
het volideren en het implementeren. V~~r elk von deze stoppen 
biedt de Proces Interactie benadering een gereedschap waarmee de 
problemen van het besturen van parallelle processen zijn op te 
lossen. Oeze 'tools', geboseerd op de concepten van processen en 
interacties, zijn min of meer los van elkaar ontwikkeld. Om de 
onderlinge oonsluitingen te toetsen en de optredende problemen te 
detecteren is er Ben case-study gemookt von sen liftbesturing, 
waarbij het hele traject van specificeren, valideren en 
implementeren wordt doorlopen. In dit hoofdstuk zal het 
specificeren worden behondeld, in hoofdstuk 4 het valideren Bn in 
hoofdstuk 5 het implementeren. De modelbeschrijvingen en de 
programmo's weernoor verwezen wordt zijn opgenomen in de 
bijlogen. In hoofdstuk 6 volgen een evoluotie en suggesties en in 
hoofdstuk 7 de conclusies. 

De eerste stop bij het ontwerpen von een liftbesturing is het 
specificeren. Onder specificeren van een systeem wordt verstaan 
het vastleggen van de funktie en de essentiale eigenschappen. 086 
is een tool waarmee men systemen kon ontwerpen en onolyseren, en 
is gebaseerd op de concepten van Processen en Interocties 
[Overwoter, 1967). Om systemen te kunnen specificeren beschikt 
066 over twae elBmenten, te wetsn: PRINOs en DIOOCs. PAINO stoot 
voor PRocess INteraction Diagram en DIOOC staat voor DIagram 
DOCumentation. De PRINDs vormen een grafische representatie van 
het systeem. Met behulp von PRINDs kon men struktuur geven oon 
een probleem. Men legt vast welke processen parallel werken en 
hoe zij onderling samenhangen door middel von interacties. Met 
deze grofische representotie verkrijgt men een overzicht over het 
systeem. 8ij elke PAINO behoort een DIDDC. In de DIDDC (DIagram 
DOCumentation) worden de processen en interacties met een pseudo
programmeertool beschreven [zie bijloge E]. De beschrijving 
gebeurt met een pseudo-programmeertaol om de eenduidigheid van de 
beschrijving te garanderen. Met deze beschrijving verkrijgt men 
inzicht in het systeem. Overzicht en inzicht zijn begrippen die 
naast elkaar staan maar essentieel zijn om een probleem goed te 
begrijpen. Het noast elkaar hebben van zowel overzicht als 
inzicht leidt dus tot een beter begrip van de te analyseren 
systemen. 

In de specificatiefase wordt met behulp van DB6 een model ge
mookt von het te ontwerpen systeem. De eerste stop bij het moken 
van een model is het vaststellen van de systeemgrenzen. Er wordt 
een scheiding aangebracht tussen het systeem en de omgeving 
waarin het systeem zich bevindt. Om een systeem deel uit te loten 
maken van zijn omgeving, zijn er interacties nodig met die 
omgeving. Deze interacties worden bepaald door de manier waarop 
het systeem wordt bediend en door de systeemgrens. Von eenzelfde 
systeem zijn vaak meerdere modellen mogelijk. 

Ais case is een systeem van twee samenwerkende liften gekozen, 
zoals dat bijvoorbeeld is geinstalleerd in het gebouw W-hoog [zie 
fig. 1]. 
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Bij deze liften wordt per etoge middels 'request-buttons' kenboor 
gemeokt dot iemond gebruik wil moken ven een lift. Bij het 
bedienen von de request-button legt de gebruiker tevens vast in 
welke richting hij wenst te goon (omhoog of omloag). In de 
liftkooi geeft de gebruiker zijn bestemming (destination) oon. 
Mensen kunnen gebruik maken von een lift door interacties met het 
liftensysteem. 

Bij een liftensysteem heeft elke lift aen eigen tokenpekket t 

bestoande uit bestemmingen von de lift. Doarnaost hebben de 
liften een gemeenschoppelijk takenpokket bestaonde uit verzoeken 
voor een lift. Er hoeft slechts ssn lift op aen varzoek ta 
reageren. Het probleem von de besturing zit in de strategie 
woormee man verzoeken voor een lift toewijst oon een bepoolde 
lift. De keuze voor een bepoolde strotegie zol mede ofhonkelijk 
zijn van de funktie von het gebouw waarvoor de lift wordt 
ontworpen. Bij een hotel of een woonflat is er voornamelijk 
verkeer von en noar de begone grond. Verkeer tussen de etoges 
onderling is beperkt en echte piek-uren zijn niet te verwachten. 
In kantoorgebouwen is er een geheel ander verkeer. Bij het begin 
ven de werkdog komen in een betrekkelijk Korte tijd zeer veel 
mensen aan die vonaf de ingong naar een bepaalde etage willen 
(up-peak). Dverdag is er veel verkeer tussen de etages onderling. 
Dp bepoalde tijden kon het verkeer ven en noor een etoge toenemen 
bijvoorbeeld de etage waar een vergodering wordt gehouden of de 
etoge woar de kontine zich bevindt. Aan het einde van de werkdog 
wil iedereen weer in een betrekkelijk Korte tijd noor de uitgong 
(down-peak). Het 201 duidelijk zijn dot in een kantoorgebouw 
hogere eisen aan de besturing worden gesteld dan in een woonflat. 

In de literetuur zijn verschillende conventionele besturings
strategieen te vinden [Barney, Dos Santos, 19??; Franzen, 
Englert, 19?2]. Bij een statistische analyse van conventionele 
liftbesturingen [Berney, 1986J blijkt det; 

-men moet voorkomen dat liften die tijdens up-peek verkeer 

6 



voor meer den 60% ven het toeleetbere eentel personen zijn 
gevuld nog stoppen om personen op te nemen. 

-besturingsstretegieen weinig invloed 
liftpresteties tijdens up-peek verkeer. 

hebben op de 

-een lift bij down-peek verkeer gemiddeld 50% meer kens 
heeft op liftstops den bij up-peek verkeer. 

-besturingsstretegieen een grote invloed 
liftpresteties tijdens down-peek verkeer. 

hebben op de 

-een lift tijdens down-peek verkeer gemiddeld 50% meer 
vervoerscepeciteit heeft den tijdens up-peak verkeer. 

-besturingsstrategieen een grote invloed hebben op de 
liftprestoties bij verkeer tussen de stages onderling. 

Berney concludeert dat het verkeer in Ben gebouw zich niet met 
gemiddelden en woorschijnlijkheden loot beschrijven. In twee 
dezel~de gebouwen hengt het verkeer meer a~ van de gebruikers dan 
ven de funktie von het gebouw. Als mensen bijvoorbeeld op de 
verkeerde knoppen drukken of niet long willen wochten kunnen 
zelfs de beste besturingen dit niet verhelpen. Ook het gebruik 
van de trappen in plaets ven een li~t zal sterk a~hangen van de 
gebruikers. 8ij het ontwerpen von een nieuwe liftbesturing is het 
daerom ean te bevelen eerst een doto-collectie te doen in het 
gebouw waarvoor de li~t bestemd is. Op grond von deze datacol
lectie ken don met behulp ven sen simulotie de beste besturings
strategie worden gevonden. Het is bij nieuwbouw niet mogelijk dit 
voora~ te doen. In de praktijk blijkt echter dat er slechts 
zelden klochten komen over de strotegie von liftbesturingen mits 
de li~ten maar voldoende vervoerscepaciteit hebben. 

De door 80rney gevonden resultoten geven geen uitsluitsel over 
de beste strotegie moor meer een oontol regels woormee men 
rekening dient te houden bij het ontwerpen von o~ het kiezen voor 
een bepeelde liftbesturingsstretegie. 8ij een liftbesturing 
gebeseerd op processen en interecties kon men de bestoende 
algorithmen niet zonder meer gebruiken. 

Bij het in model brengen von het systeem is de besturings
strotegie ondergebrocht in oporte processen (orbiter en control). 
Oit maekt het eenvoudig de strategie te veranderen. De strategie 
die voor de besturing gekozen is, berust op het principe von de 
longste weg in dezelfde richting. Dit houdt in dot een lift die 
bijvoorbeeld omhoog geat, omhoog blijft gaan tot de hoogste etage 
weer een taek beschikbear is. De richting von de li~t verandert 
pas 015 er geen token meer beschikboor zijn in de oude richting. 
Deze strategie vormt een compromis tussen de kortste wachttijd
strategie en de strategie van de kortste weg. 81j de kortste 
wechttijd-strotegie wordt geregistreerd wonneer er een verzoek 
voor een lift binnenkomt. De verzoeken worden zoveel mogelijk 
afgehandeld op volgorde van hun binnenkomst. 8ij de strategie van 
de kortste weg worden de verzoeken zodonig oon de liftsn 
toegewezen dat de ef te leggen weg van de lift zo klein mogelijk 
is. 8ij de strotegie von de kortste weg wordt eoms de wochttijd 
erg hoog en bij de Kortste wochttijd-strotegie wordt soms de of 
te leggen weg erg long. Ooarnoost z01 men om irritoties te 
voorkomen er toch voor moeten zorgen dot mensen die in een lift 
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stoppen en omhoog willen, niet eerst omloog goon om iemond onders 
op te holen. 

Om de gekozen strategie te kunnen implementeren is er een 
ringvormige dotostruktuur gebruikt (zie fig. 2). 

floor 3 -------

floor 2 -----

floor 1 -----

floor 0 -------

fig. 2 

In deze struktuur kan men op een eenvoudige wijze zeer veel 
informotie opsloan. Elk element von de struktuur bevot de taken 
in die richting voor de liften en het nummer von de bijbehorende 
etage. De bewegingen van de liften komen dan overeen met het 
rechtsom doorlopen van deze ringvormige struktuur. Bij het 
benoderen von een etoge vroogt het cor-proces een nieuwe toak. 
Het control-proces zoekt dan in de routing een taak voor de car. 
Het zoeken van een took begint op de ploats waar de lift zich 
bevindt en eindigt op het moment dot een took gevonden is. De cor 
verandert van richting ols bij het zoeken het element in de 
routing bereikt wordt, dot hoort bij de etage woor het zoeken 
begon. Als het control-procas bij hat zoeken een keer rond is 
geweest dan krijgt de cor het commando noTask. De car wocht dan 
totdat er een nieuwe took beschikboar komt. 

Von dit systeem van somanwerkende liften, zijn twee modellen 
gemaokt (zie bijlage A en B]. In de modellen zijn de systeem
grenzen %0 gekozen dot de mens, die gebruik moakt van een lift 
niet tot het systeem behoort. 

Het verschil tussen de beide modellen van het liftsysteem ligt 
in het moment waarop een verzoek wordt toegewezen aan een lift. 
De arbiter uit bijlage A, wijst verzoeken toe aan een lift op het 
moment dot het verzoek binnenkomt. In het model van bijlage B 
worden de verzoeken dynomisch oan de liften toegewezen op het 
moment dot een lift om een took vroogt. De dynomiak von aen 
systeem kan worden beinvloed door de manier waarop de toewijzing 
plaotsvindt. Bij meerdere modellen van eenzelfde systeem zal het 
verschil in systeemgedrog en dynomiek niat oltijd voorspelboor 
zijn. 086 Ie vert niet vanzelf de beste oplossing. 
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4. HET VALIDEREN VAN DE MODELLEN 

De modellen, gemookt met 066, geven geen inzicht in het gedrog en 
de dynamiek von een systeem. Tijdens het schrijven van de DIOOC's 
wordt het model weliswoor geverifieerd moor er is geen gorontie 
dat het model ook daadwerkelijk het bedoelde aedreg vertoont. 
Validatie van een model is dus nodig om inzicht te krijgen in het 
systeemgedrog von de modellen. Door inzicht in hat systeemgedrog 
kan er een verantwoorde keuze worden gemaakt tussen de modellen. 
Het volidotiegereedschap S64 von de Proces-Interoctie benadering 
mookt gebruik von discrete simulotie. 664 is een progrommo
bibliotheek, geschreven in modulair Pascal, die het mogelijk 
maakt sequentiele processen parallel te programmeren op een 
computer [Roodo, et 01., 1964]. Een simulotieprogrommo wordt don 
ook geschreven in modulair Pascal waarbij men gebruik maakt van 
de primitieven die door S64 worden geexporteerd. Daar de meeste 
processen gebruik moken von dezelfde middelen en/of een 
onderlinge interactie hebben, treden er problemen op met de 
wederzijdse uitsluiting en de synchronisotie von die processen. 
6B4 exporteert onder ondere een oontol primitieven woormee 
dergelijke uitsluitingen en synchronisaties eenvoudig te 
realiseren zijn. Daarnaast exporteert S64 primitieven voor 
grofische ondersteuning, rondomgenerotors en primitieven voor 
data-collecties. Binnen SB4 wordt de werkelijke tijd vervongen 
door een simulotietijd. 

De conversie von een DB6-bsschrijving noor een 664-progrommo is 
niet aIleen een kwestie van implementeren van de DIDOC. De 
omgeving waarin een systeem zich bevindt behoort niet tot het 
DB6-model. Om een systeem te kunnen simuleren moeten vook 
processen uit de omgeving van het systeem in de simulatie worden 
opgenomen. Het implementeren van de omgeving geeft soms 
problemen. Bij de liftmodellen bijvoorbeeld, moeten de mensen die 
gebruik maken van de lift worden gesimuleerd. Ais er een lift 
arriveert) reageren mensen doarop door in te stappen en hun 
bestemming ta kiazen. Daze vorm von synchronisotie volt buiten 
het model en zal door het simulotie-progrommo moeten worden 
verzorgd. Ook de interfoce tussen de besturing en de omgeving zal 
moeten worden gesimuleerd omdot 864 geen bit-operotias vio een 
interface ondersteunt. Interacties met de omgeving verlopen 
daardoor op een andere manier dan in werkelijkheid. De DIODe's, 
geschreven in pseudo-Poscol [zie bijloge E] I hebben aen iats 
andere syntax dan Modulair Pascal. De OIDOC's zullen dus moeten 
worden vertaald naar Modulair Pascal waorbij de informeel 
beschreven octies verder moeten worden uitgewerkt. Begrippen ols 
SEND en RECEIVE worden geimplementeerd met S84-primitieven. De 
tijd benodigd om een DrDOe te implementeren hangt sterk of van de 
gedetoilleerdheid von de beschrijving. 

Bij het schrijven van een programma in Moduloir Pascal (584) 
ligt het voor de hand, de programma's modulair op te bouwen. Bij 
de implementotie is men in principe vrij om zelf modules ts 
kiezen. Hier is om praktische redenen gekozen voor een definitie
module met decloroties en een aporte module voor elk proces. De 
initiolisotie von de simulotie wordt ook in een oporte module 
beschreven [zie bijlage 0]. Deze keuze beperkt de grootte van de 
modules en het oantal modules dot no een verondering opnieuw moet 
worden gecompileerd. 

Door simuleren kon men de werking von een model testen en het 
gsdrog von het model verbeteren. Bij het simuleren von de twee 
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olte~notieve strotegie~n is met een grefische enimetie [zie fig 
3.] duidelijk het verschil in dynomiek von de oplossingen te 
zien. 

fig 3. 

In de animatie is duidelijk te zien dat toewijzen van verzoeken 
op het moment van binnenkomst [bij1oge A] een slechte oplossing 
von het probleem geeft, omdot de token niet gelijk over de 1iften 
worden verdeeld. Het dynemisch toewijzen [bijlege B] voldoet 
duidelijk beter. Tijdens het simuleren bleek ook dot bij de 
tweede strategie, bunching von de liften op kon treden. Bunching 
is het in fose bewegen von de liften in een gebouw. Oft 
verschijnsel wordt ingeleid door een aentel token in dezelfde 
richting en het treedt vooro! op ols er veel verkeer in een 
gebouw is. Het verschijnsel verdwijnt pas weer als de drukte 
afneemt. Het gevolg van bunching is dat de wachttijden voor een 
lift erg groat kunnen worden. Om bunching te voorkomen zijn er 
sectoren in de dynamische strategie opgenomen [bijlage C]. Voor 
elke lift wordt tijdens het bewegen een oontal etages 
gereserveerd (sector) in de richting woarin de lift beweegt. 
Verzoeken voor een lift worden aIleen oan een lift toegewezen als 
de lift op die etoge moet stoppen voor een bestemming of ols de 
etage niet tot de sector van een ondere lift behoort. Een 
bijkomend voordeel van het gebruik van sectoren is dat de liften 
beter verdeeld blijven over de etoges. Het optreden von bunching 
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is tijdens het specificeren neuweIijks te voorspellen. Simuleren 
von de modellen is duo niet eIleen nodig om een verontwoorde 
keuze te meken tussen de modellen maar ook om het gedrag van 
modellen te verbeteren. Bij veranderingen in de programma's is 
het aon te beve1en de DIDOes 016 progrommo-documentotie mee te 
veranderen. 

De simulatieprogramma's zijn zodanig geschreven dat het aantal 
Iiften en het oontol etages vrij te kiezen is. De progrommo's 
kunnen door constanten te veranderen en opnieuw te compi1eren ook 
worden gebruikt voor ondere toepassingen. Ter illustratie is ook 
een simu1atie uitgevoerd met drie liften en elf etoges met 
sectorverdeling [zie fig 4.]. De grootte von een sector z01 mede 
afhangen von het aontol Iiften en het aantol etages in een ge
bouw. Met behulp van simuloties kon een geschikte sectorgrootte 
worden bepaald. 

fig. 4 

, , 



5. IMPLEMENTATIE VAN HET MODEL 

De derde step bij het ontwerpen van systemen is het implementeren 
ven het model. Met implementeren wordt bedoeld het model ven een 
systeem pleetsen in de omgeving weervoor het ontworpen is en het 
in wer~elijkheid laten Tunctioneren. De Proces-Interactie 
benadering biedt ook hiervoor een gereedschap. Oit aereedschap, 
RDSKIT genoemd (Reeltime Dpereting 8ystem KIT) [Rossingh, Roode, 
1984J, is ontworpen voor realtime-besturingen met behulp van 
proces-computers. Dok RDSKIT is in Teite een progremmebiblio
theek, geschreven in Moduleir Pescel, ter ondersteuning ven het 
programmeren van parallelle processen op een computer [Rooda, 
Boot 1985]. RDSKIT exporteert een beperkt eentel primitieven voor 
wederzijdse uitsluitingen en synchroniseties. RD8KIT heeft geen 
graTische ondersteuning, geen rendomgenerators en geen dete
collecties. RDSKIT ondersteunt weI bit- en byte-manipuleties via 
interTeces. 

Het grote verschil tussen RDSKIT en 884 is de omgeving weerin 
het programma dreeit. Processen binnen 884 blijven ektieT zoleng 
zij voort kunnen met hun octies. De werkelijke tijd wordt deorbij 
vervangen door een simuletietijd. RDSKIT werkt echter in een 
omgeving met de wer~elijke tijd. Processen die in werkelijkheid 
echt perollel worden uitgevoerd, verlopen binnen RD8KIT quesi
parallel. Er kunnen daardoor soms problemen ontstaan met het 
moment waarop processor-tijd voor een proces beschikbaar is. Dit 
soort tijdproblemen ken gedeeltelijk worden opgelost door 
prioriteiten aan processen toe te kennen. Processen met een hoge 
prioriteit kunnen niet onderbroken worden in het uitvoeren van 
hun octies door processen met een legere prioriteit. 

Door gebruik te maken van de opbouw van S84 kan de programmeur 
in sommige gevallen wederzijdse uitsluiting van bijvoorbeeld 
voriobelen en continue interocties goronderen (zools de routing 
in ons voorbeeld). Echter binnen RDSKIT kan de voortgang van een 
proces op een onbepaald moment onderbroken worden door een ander 
proces. De wederzijdse uitsluiting zel door de progrommeur 
expliciet moeten worden geregeld. In het besturingsprogramma is 
dit probleem opgelost door het control-proces op een hogere 
prioriteit te loten draaien den de endere processen. Het proces 
kan daardoor niet door een ander proces onderbroken worden bij 
het uitvoeren van de acties. Bij het zetten van veriabelen in de 
routing is wederzijdse uitsluiting niet noodzokelijk en daarom 
achterwege gelaten. 

Het zou voor de hand 1iggen het S84-programma direct om te 
zetten in een RDSKIT-progremma waarbij de omgeving ven het 
systeem en de gesimuleerde interTace worden vervangen door de 
Tysische processen en de echte interTace. Helaas blijkt het 
verschil tussen S84 en ADSKIT zo groot te zijn dat dit niet 
mogelijk is. Naast een aantal afwijkende benamingen is er een 
verschil in de achtergrond waarin de 'tools' ontwikke1d zijn. SB4 
is gesohreven om produktiebesturingen te onelyseren en RD8KIT is 
geschreven voor rea1time-machinebesturingen en niet voor 
produktiebesturingen. Het liTtenprogramma bevet echter naast een 
stuk reoltime-besturing (b.v. cors en buttons) ook een stuk 
produktiebesturing (het control proces). Binnen RDSKIT ontbreken 
interacties die een produktiebesturing mogelijk maken. Om een 
besturingsprogrammo voor de liTten te kunnen meken zal RDSKIT dus 
moeten worden uitgebreid met tenminste een aantal primitieven 
zoals messages en triggers. Het toevoegen von deze primitieven 
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aan de bestaande ROSKIT met een nieuwe module stuit op een aantal 
proktischs problemsn. Moduloir Poscol beschikt stondoord niet 
over een 'allocote'-functie woormee een stuk geheugen van 
voriabele grootte kan worden gereserveerd. Deze funktie is nodig 
om items met een voriobele grootte oon te moken. Doornoost is hat 
implementeren van triggers niet mogelijk zonder de systeem
software van ROSKIT te veranderen. Om ROSKIT uit te breiden zijn 
er in principe twee mogelijkheden: het oonpossen von de 
systeemsoftware von de bestaonde ROSKIT (op een PDP-11 computer) 
of het herschrijven von AOSKIT in MDDUlA-2 [Wirth, 1985J en dit 
te implementeren op een IBM PC-XT-ochtige computer. Gezien hat 
feit dat voor de PDP-11 geen geschikte interfoce oonwezig is 
woormee het model kon worden bestuurd, is uiteindeIijk gekozen 
voor het herschrijven von ROSKIT in MODUlA-2. 

De uitgebreide R05KIT-versie, JosKit genoemd, is niet meer don 
een eerste versie [zie bijIage FJ. Er is aIleen datgene 
geimplementeerd wat voor de liftbesturing nodig is. Ook is er nog 
geen pre-processor voor dit pokket beschikbaor. De instontiatie 
von meerdere identieke processen dient daarom door de gebruiker 
zelf te worden verzorgd. Om het probleem von de ofwijkende 
benamingen op te lossen is JOSKIT zoveel mogelijk geboseerd op de 
benomingen von 584. 

MODULA-2 is onders von opzet dan Moduloir Poscol. MODUlA-2 kent 
modules, definitie-modules en implementatie-modules. Daarnaast 
heeft MODULA-2 een aparte compiler en linker. Door de module
struktuur von MODUlA-2 en het ofzonderlijk linken, kon de 
modulaire indeling van de DIDOC's in het programma worden 
overgenomen. In de definitie-modules worden de interactie-data 
opgenomen en in de implementatie-modules de proces
beschrijvingen. Deze keuze he eft duidelijk voordelen boven de 
eerdere keuze. De analyse met 086 geeft nu direct een 
overzichtelijke documentotie von het progrommo. 

Het schaalmodel van de liften is gebouwd met behulp van 
Fischertechnik. Fischertechnik is speelgoed dat uitstekend 
geschikt is om eenvoudige fYsische modellen te bouwen. 

Tussen de computer en het fysische model is een interface 
nodig. De gebruikte BaseBoard-interface von Scientific Solutions 
heeft 95 IO-lijnen, waarvon 24 lijnen met een optisch gescheiden 
ingang en 24 Iijnen met een optisch gescheiden uitgang. Om 
eventuele schade oan de computer en de interface te voorkomen is 
er aIleen gebruik gemaakt van de optisch gescheiden in- en 
uitgangen. Tussen het Fischertechnikmodel en de interface zijn 
vanwege de optische scheiding externe voedingskaarten nodig. Er 
zijn daarvoor twee prints ontworpen en gebouwd [zie bijloge G]. 
Met deze 24 in- en uitgangen is het mogelijk een model te 
besturen met twee liften en vier etages. Helaas moeten door het 
beperkte aantal uitgangen, de lampjes die de bewegingsrichting 
van de liften aangeven en de snelheidsregeling van de liftmotoren 
vervallen. In Tig. 5 is een foto te zien van het gebouwde model. 
De schakeloars en lampjes op de middelste kolom komen overeen met 
de schakelaars en lampjes op de etages. De bestemmingen worden 
per lift aangegeven met de schakelaors en lam~jes op de buitenste 
kolommen. Deze schakelaars en lompjes zitten normaol in de lift. 
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fig 5. 

De ontworpen liftbesturing blijkt in de praktijk goed te 
functioneren. De computer waarop de besturing is geimplementeerd, 
kon naost de gebruikelijke 4mHz ook op 6mHz drooien. Voor het 
besturingsprogramma, draaiende onder JOSKIT, bleek een clock
snelheid van 4mHz ruim voldoende te zijn voor een goed werkende 
besturing. Er zijn echter nog een oontal mogelijkheden om de 
besturing te verbeteren. De grootte van de sector kan men 
afhankelijk maken van het eantal beschikbare taken. Met weinig 
verkeer in een gebouw is het niet nodig bunching te voorkoman. 
Hat verkleinen van de sector kan dan leiden tot het sneller 
afhandelen van de beschikbare taken. Op het moment det er geen 
taken meer beschikbaor zijn, kunnen de liften naar voorkeur
etages worden gestuurd waar ze wachten op aen nieuwe taak. Het 
opnemen van een lastmeter in de strategie ken voorkomen dat volle 
liften nog stoppen om mensen te laten instoppan. 

14 



6. EVALUATIE EN SUGGESTIES 

Het werken met DB6 is voor een beginner niet eenvoudig. Men moet 
zich dwingen om afstand te nemen van de uiteindelijke implemen
tatie en veel abstracter te den ken over de problemen. Daornaost 
is het moeilijk om goede keuzes te maken voor de processen en 
interacties. Wanneer men echter DB6 heeft leren aebruiken, blijkt 
het een zeer krachtige benadering te bieden voor het ontwerpen en 
analyseren van industriale systemen. Door het opsp11tsen van een 
systeem in parallel werkende processen kan men z1jn aandacht 
volledig richten op de problemen per proces. De sequentiele 
manier waarop men de processen beschrijft ligt daarbij in het 
verlengde van onze manier van denken. Het wordt daardoor een stuk 
eenvoudiger om de problemen op te lossen. 

Het is niet zinvol processen, zoals het control-proces, waarin 
geen parallellisme meer zit, verder uit te splitsen. Verder 
uitsplitsen droogt niet bij tot meer inzicht doch eerder tot het 
verliezen van het overzicht. De beschrijving van dit soort 
problemen blijft moeilijk en vraagt een creatieve oplossing van 
de gebruiker. 

Een analyse met DB6 levert een zeer overzichtelijke 
documentatie van het bijbehorende programma op, zeker als men de 
modulestruktuur von DB6 overneemt. Dit is von belong door het 
onderhoud van programma's veel eenvoudiger wordt als een 
programma goed gedocumenteerd is. Bij het gebruik van Modulair 
Pascal (SB4) is het overnemen von de modulestruktuur om 
praktische redenen niet altijd aan te bevelen. 

Simuleren blijkt een onmisboor gereedschop te zijn bij het 
ontwerpen van besturingen. Met simuleren kan men niet aIleen de 
juiste werking van modellen verifieren, maar tevens de dynamiek 
von systemen testen en verbeteren. Het gebruik von simulotie
gereedschappen leidt tot bet ere ontwerpen. 

Doordat SB4 standaard geen ondersteuning heeft van bit-
operoties via interfaces, verloopt het simuleren von een mochine
besturingsprogramma met SB4 niet optimaal. Interacties via een 
interface moeten op een andere manier worden geimplementeerd dan 
in de werkelijkheid. Het is daordoor aIleen mogelijk de strotegie 
en dynamiek van systemen te testen. Het opnemen van een interface 
in het programma zal apart met AOSKIT moeten worden getest. Ook 
is het werken met excepties binnen SB4 niet mogelijk. OB6-
modellen waarin gebruik gemaakt wordt van excepties, kunnen niet 
zondermeer met SB4 worden gesimuleerd. 

Grofische ondersteuning is bij een simulatie vook onmisboar. 
Een animatie van een model maakt meer duidelijk dan een 
'tracing'. Het is echter jammer dat het werken met de grafische 
editor von SB4 zo moeizoom verloopt. Een revisie von de editor 
zou zeker op zijn plaats zijn. 

De handleiding van SB4 is erg beknopt en 
kort bij het werken met extended items. 
eigenlijk moeten worden aangepast. 

schiet duidelijk te 
De handleiding zou 

Binnen SB4 ontbreekt een nette manier om een lopend programma 
te onderbreken. Er zouden twee extro mogelijkheden moeten worden 
ingebouwd: een terugkeer naar VAX-niveau en een terugkeer naar 
SB4-niveau. 

Het huidige 
besturingen. 

AOSKIT-pakket is ongeschikt voor meer geovanceerde 
Dergelijke besturingen bevatten zowel een stuk 
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mochinebesturing ols een stuk produktiebesturing. Binnen ROSKIT 
ontbreken een oontol interocties die voor een produktiebesturing 
nodig zijn (messoges en triggers). Ooornoost is vook behoefte aan 
een statistische ondersteuning voor het verwerken van bijvoor
beeld produktiegegevens. Het bestaonde ROSKIT-pokket zou kunnen 
worden uitgebreid met: messages voor het versturen van extended 
items, triggers en een statistische ondersteuning voor het 
verwerken von bijvoorbeeld produktiegegevens. Ooornoost zou het 
handig zijn ols een programmo ook in verschillende simulatie
omgevingen kan draaien. Een simulatie-omgeving zools in 884 met 
grofische ondarsteuning en aen trocing mookt hat debuggen von 
programma's eenvoudig. Interacties met de omgeving van het 
systeem kunnen doarbij doadwerkelijk vio de interface verlopen. 
Door het opnemen von de interface in de simulotie kon het gehele 
besturingsprogramma inclusief de interface op de juiste werking 
worden gecontroleerd. Een reoltime-simulatie-omgeving is gewenst 
om de modellen in een reoltime-omgeving te testen. Deze test is 
nodig omdat de dynamiek van een systeem in een reoltime-omgeving 
anders kon zijn don in een SB4-omgeving. In deze omgeving kon de 
prioriteit von processen worden vostgesteld en de waderzijdse 
uitsluiting op bijvoorbeeld continue interocties worden 
gecontroleerd. We kunnen echter niet stellen dot 015 een progrom
rna in een reoltime-simulotie-omgeving goed werkt dot het don ook 
in de werkelijkheid goed zal werken. De betrouwbaarheid van deze 
simulatie hangt sterk somen met de mate waarin het model en de 
gesimuleerde omgeving overeenkomen met de werkelijkheid. Er 
bestaat ook geen zekerheid over het feit dot aIle wederzijdse 
uitsluitingen goed geregeld zijn. Het kan zijn dat wederzijdse 
uitsluiting per toeval tot stand komt. Simuleren in deze omgeving 
geeft dan ook geen garantie op de juiste werking van een model 
het leidt weI tot meer vertrouwen in het model. 
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7. CONCLUSIES 

Samenvattend kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

De Proces-Interoctie banodering biedt aan zaer gestruktureerde 
manier van denken. Naast deze manier van denken zijn het vooral 
de gereedschappen die de kracht van deze benaderini bepalen. 

Analyseren van systemen met 086 biedt overzicht en inzicht in een 
probleem doch geen oplossing von een probleem. Het oplossen von 
het probleem blijft de took von da ontwarper. 086 is hiarbij niet 
meer dan een krochtig hulpmiddel. 

Een systeem kon met 086 vook op verschillande moniaren in model 
worden gebracht. De monier woarop dit gebeurtis een ontwerp
variabele. Het ontwerpen von een model von een systaem blijft 
voor verontwoording von de gabruiker. Zijn craotivitait, 
inventiviteit en ervaring bepolen de kwolitait von het model. 

Bij processen woorin geen porollellisme meer zit varliest 086 
zijn kracht. Soms zijn processen moeilijk te beschrijven (zools 
het control-proces). Verder uitsplitsen droogt dan niet bij tot 
meer inzicht, doch eerdar tot het verliazen von ovarzicht. De 
problemen bij het beschrijven zullen door de gebruiker zelf 
moeten worden opgelost. 

Het simuleren is een onmisbaar ontwerpgereedschap. Naast 
analyseren van een probleem is ook het simuleren von een model 
von essentieel belong. Met een simulotie kunnen modellen op hun 
juiste werking worden getest. Simuleren maakt tevens een 
verantwoorde keuze tussen verschillende modellen mogelijk. 
Daornaast kon door simuleren het optreden von ollerlei dynomischa 
effect en (zoals bunching van de liften) in een vroeg stadium 
worden geconstoteerd en verholpen. Dit leidt tot betere 
ontwerpen. De gevolgen van fouten blijven bij het simuleren 
beperkt tot het niet goed werken of afstorten van het programma. 
De gevolgen van fouten in een werkelijke besturing kunnen 
rampzalig zijn. 

Het feit dat excepties en interfaces niet in een simulatie met 
S84 kunnen worden opgenomen, mookt S84 minder geschikt voor hat 
simuleren van (ROSKIT) machinebesturingen. 

Het huidige ROSKIT-besturingspokkat is te beperkt voor mod erne en 
flexibele machinebesturingen. 

MODULA-2 blijkt zeer geschikt 
te implementeren. Het feit 
computersysteem beschikbaar 
ROSKIT-pakket mogelijk. 

om operotingsystemen ols ROSKIT 
dat MODULA-2 voor vrijwel ieder 

is maakt standoordisotie van een 

Met JosKit is aangetoond dat een uitgebreide ROSKIT versie, 
geschreven in MODULA-2 veel perspectieven biedt. Het gebruik van 
zoveel mogelijk overeenkomende namen van primitieven bevordert 
een snelle conversie van S84-programma's. Beter zou echter zijn 
simulatiemogelijkheden oon ROSKIT toe te voegen. Gepleit wordt 
dan ook voor een nieuw ROSKIT-pakket naast of in plaats van S84. 
Het complete besturingsprogramma inclusief interfoce kon doordoor 
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gesimuleerd en op de juiste werKing getest worden. Een bijkomend 
voordeel is det de conversie ven een simuletieprogremme neer een 
besturingsprogremma tot een minimum wordt beperkt. 

De manier ven machinebesturingen met behulp ven parallelle 
processen, &ebaseerd op de concept en van de Proces-Interactie 
benadering, biedt vele mogelijkheden om tot meer &eavanceerde 
besturingen te komen. De gereedscheppen die de Proces-Interectie 
benadering biedt zijn daarbij van groot belang_ Uitbreiding van 
deze gereedscheppen en verbetering van de onderlinge eensluiting 
is echter weI nodig. Het is zeer zeker de moeite weerd om op de 
ingeslagen weg verder te gaan. 
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8IJLAGE A Een liftbesturingsmodel met stotische toewijzing. 

Deze bijloge bevot een D86-model von twee somenwerkende liften 
met toewijzing van verzoeken aan een lift op het moment van 
binnenkomst van het verzoek. V~~r de D86-beschrijving is nog de 
oude notatie gebruikt [zie bijlage DJ. 

D86-ANALYSE 

PRINOs en DIOOCs van liftA 

PRIND 'SYSTEM' 

LIFTA - SYSTEM 

littbestu.rin9' 

OIOOC 'SYSTEM' 

** INTERACTION DATA ** 
askElevator 
floor5election 
personsIn 
personsOut 

** PROCESS DATA ** 

ASYN, physical; 
= ASYN, physical; 
- ASYN, physical; 
= ASYN, physical; 

PROCESS elevator = EXPANDED; 

===============~=.=~c==========:================== ___ ============ 
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PRIND 'elevator' 

LIFTA - elevato~ 

litt"estll~ing 

DIDDC 'elevator' 

** INTERACTION DATA ** 

(* n = nrOfFloors; 1 c nrOfCars *) 

rout ing[ O .. 2n-3] .. CDNT, destination[ 1 .. 1] < TRUE, FALSE >, 
floor< O .. n-1 >; 

carStart 
stortL1ft[ 1 .. 1) 

** PROCESS DATA 

.. SYNC; 

.. SYNC; 

** 
PROCESS lift = EXPANDED; 

PROCESS arb1ter[O .. 2n-3J 
BEGINPROC 

LOOP 
RECEIVE aSKElevator; 
IF NOT already a request THEN 

turn request lamp on; 
determine the nearest car without 0 tosk 
IF no car without a task THEN 

determine the neorest car 
END 
put request os destination of thot cor in the routing; 
SEND liftStart[car]; 
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END 
END 

ENDPROC; 

PROCESS selector[ 1 .. 1] = 
BEGINPROC 

LOOP 
RECEIVE f1oorSe1ectionj 
put floorselection as destination of the car in the routing; 
SEND carStart 

END 
ENDPROC; 

** INTERACTION DATA ** 

PRIND 'lift' 

LIFTA - litt 

1 itthes turing 

DIDDC 'lift' 

command = ASYN, curCarPos <integer>, 
carMode <up, down, stop, noTesk>; 

newCommand ASYN, carNr<integer>; 

** PROCESS DATA ** 
PRDCESS car[1 .. 1] = 
BEGINPROC 
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LOOP 
woitFor opproechSwitch - true; 
newCommand.carNr := number oT the car; 
SEND newCommandj 
RECEIVE command; 
CASE command.carMode OF 

stop BEGIN 
IF curCarMode <> stop THEN 

slow carmotor down; 
waitFor positionSwitch true; 
stop cormotor end open the door 

END; 
curCarMode := stop; 
turn the destination lamp off; 
IF the car stopped Tor a request THEN 

turn the request lamp at floor 
command.curCorPos OTT 

END; 
wait some time to let personsln and personsOut 

ENO; 

up BEGIN 

down 

IF curCarMode <> up THEN 
close the door; 
start carmotor upwards with low speed; 
woitFor opproochSwitch - folse; 
set carmotor at full speed; 
curCarMode := up 

ELSE 
waitFor approachSwitch = Talse 

ENO 
END; 

BEGIN 
IF curCarMode <> down THEN 

close the door; 
start carmotor downwards with low speed; 
woitFor approachSwitch - false; 
set carmotor at Tull speed; 
curCarMode :~ down 

ELSE 
waitFor approachSwitch = Talse 

END 
END 

noTask: BEGIN 
RECEIVE carStart 

END 
END 

END 
ENDPROC; 

PROCESS control 

BEGINPROC 
LOOP 

RECEIVE newCommand; 
liTtNr := newCommand.carNr; 
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IF car is moving THEN 
curCarPos ;- next position in routing 

ELSE 
curCarPos := position of the car 

END; 
ready := false; 
WHILE NOT ready DO 

WITH routing[searchPosition] DO 
IF destination[liftNr] THEN 

determine car mode of the car; 
IF car mode = stop THEN 

destination[liftNr] := FALSE 
END; 
ready :- true 

ELSE 
searchPosition ;= next position in routing; 
IF searchPosition = position of the car THEN 

there are no more tasks available; 
car mode ;= noTask; 
ready ;- true 

ELSIF routin2[ searchPosition] . floor ::: 
routing[ curCarPosJ .floor THEN 

there are no more tasks in the current direction; 
change direction in routing; 
curCarPos .= searchPosition 

END 
END 

END; 
car position of the car :- curCarPos; 
command.curCarPos := curCarPosj 
command.carMode := carMode[liftNr] 
SEND command 

END 
ENDPRDC; 
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BIJLAGE BEen liftbesturingsmodel met dynomische toewijzing. 

Deze bijloge bevot een DB6-model von twee somenwerksnde liften 
met dynomische toewijzing von verzoeken oon sen lift. Voor de 
DB6-beschrijving is nog de oude nototie gebruikt [zie bijloge 0]. 

D86-ANALYSE 

PRINDs en DIDOCs von liftB 

PRIND 'SYSTEM' 

LIFTB - SYSTEM 

lilt .... sturing 

DIDOC 'SYSTEM' 

** INTERACTION DATA ** 
askElevator 
floorSelection 
personsln 
personsOut 

** PROCESS DATA ** 

ASYN, physical; 
= ASYN, physical; 
- ASYN, physical; 
= ASYN, physical; 

PROCESS elevators = EXPANDED; 

_~=============~===========_======= ____ = __ =_==_======K=========== 
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PRIND 'elevator' 

LIFTD - elevatoll" 

liftbestulI"ing 

DIDDC 'elevator' 

** INTERACTION DATA ** 
(* n = nrOTFloors; 1 = nrOTCars *) 

routing(O .. 2n-3] = CONT, destination[1..1]< TRUE, FALSE >, 
request< TRUE, FALSE >, 
Tloor< O .. n-1 >; 

startLiTt[ 1 •. 1] - SYNC; 
carStart SYNC; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS liTt = EXPANDED; 

PROCESS requestButton[O .. 2n-3] = 
BEGINPRDC 

LOOP 
RECEIVE askElevator; 
put request in routing; 
turn requestlamp on; 
FOR all cars DO 

SEND startLiTt in order OT distance 
END 

ENDPROC; 
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PROCESS T1oorSe1ector[ 1 .. 1] e 

BEGINPROC 
LOOP 

RECEIVE T1oorSelection; 
put Tloorselection os destinotion OT the cor in the routing; 
SEND carStart 

END 
ENOPROCj 

==_====_=============e====~===== ____________________ =_ --===-=-=== 

PRINO 'liTt' 

S:carSta:rt 

LIFTB - lift 

liltbestul"ing-

OIOOC 'liTt' 

** INTERACTION DATA ** 

command - ASYN, curCarPos <integer>, 
carMode <up, down, stop, noTask>; 

newCommand ASYN, carNr<inte£er>; 

** PROCESS DATA ** 

PROCESS carr 1 .• 1] 
BEGINPROC 

LOOP 
waitFor approachSwitch = true; 
newCommond.corNr ;- number oT the car; 
SEND newCommandj 
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RECEIVE command; 
CASE command.carMode OF 

stop BEGIN 
IF curCarMode <> stop THEN 

slow carmotor down; 
waitFor positionSwitch true; 
stop carmotor and open the door 

END; 
curCarMode := stop; 
turn the destination lamp off; 
IF the car stopped for a request THEN 

turn the request lamp at floor 
command.curCarPos off 

END; 
wait some time to let personsln and personsOut 

END; 

up BEGIN 

down 

IF curCarMode <> up THEN 
close the door; 
start carmotor upwards with low speed; 
waitFor approachSwitch c false; 
set carmotor at full speed; 
curCarMode := up 

ELSE 
waitFor approachSwitch D false 

END 
END; 

BEGIN 
IF curCarMode <> down THEN 

close the door; 
start carmotor downwards with low speed; 
waitFor approachSwitch c false; 
set carmotor at full speed; 
curCarMode := down 

ELSE 
waitFor approachSwitch - false 

END 
END 

noTask: BEGIN 
RECEIVE carStart 

END 
END 

END 
ENDPRDC; 

PROCESS control 
BEGINPROC 

LOOP 
RECEIVE newCommand; 
liftNr := newCommand.carNr; 
IF carMode[li~tNrJ = up or down THEN 

curCarPos .= next position in routing 
ELSE 

curCarPos := carPosition[li~tNrJ 
END; 
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reedy :- felse; 
WHILE NOT ready DO 

WITH routing[searchPositionJ DO 
IF destination[liftNrJ THEN 

IF there is also a request THEN 
request := false 

ENO; 
determine cerMode[liftNrJ; 
IF carMode[llftNr) - stop THEN 

destinetion(liftNrJ :- FALSE 
END; 
ready := true 

ELSIF there is a request THEN 
reset request; 
determine carMode[liftNr]; 
IF carMode[liftNr] <> stop THEN 

destination[ liftNrJ .• true 
END; 
ready := true 

ELSE 
searchPosition :- next position in routing; 
IF searchPosition = carPosition[liftNr] THEN 

there ere no more tesks eveilablej 
carMode[liftNr] := noTask; 
ready := true 

ELSIF routing[searchPosition) .floor = 
routing[curCarPos] .floor THEN 

there are no more tasks in the current direction; 
chonge direction in routing; 
curCarPos := searchPosition 

END 
END 

END; 
cerPosition[liftNr] 
command.curCorPos 
command.cerMode 
SEND command 

:- curCerPosj 
.• curCerPos; 
:- carMode[liftNr) 

END 
ENDPROC; 
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BIJLAGE C Een verbeterd model met dynomische toewijzing. 

Deze bijlage bevat hat met een sector verbetarde model uit 
bijlage B. 

DB6-ANALYSE 

PRINDs en DIDOCs von li¥tC 

** INTERACTION DATA ** 
eskElevator 
f'loorSelection 
personsIn 
personsOut 

** PROCESS DATA ** 

.. ASYN, 

.. ASYN, 

.. ASYN, 
ASYN, 

PRIND 'SYSTEM' 

LIne - SYSTEM 

liCthestWl'insr 

DIDDC 'SYSTEM' 

physical; 
physical; 
physical; 
physical; 

PROCESS elevators = EXPANDED; 
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PRIND 'elevator' 

LIFTC - elevator 

1 i I tbes t·uri ng 

DIDDC 'elevator' 

** INTERACTION DATA ** 

(~.l- n = nrOfFloorsj 1 = nrOfCars *) 

routing[O .. 2n-3] CONT, destination[1 .. l]< TRUE, FALSE >, 
request< TRUE, FALSE >, 
floor< O .. n-1 >j 

5 t ~ r t L if t [ 1 .. l] - SYNC; 
carStart = SYNC; 

** PROCESS DATA ** 

PROCESS lift = EXPANDED; 

PROCESS requestButton[O .. 2n-3] 
BEGINPROC 

LOOP 
RECEIVE askElevator; 
put request in routing; 
turn requestl~mp on; 
FOR all cars DO 

SEND startLift in order of distance 
END 

ENDPROC; 
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PROCESS TloorSelector[ 1 .. 1) 
BEGINPROC 

LOOP 
RECEIVE f'loorSelectionj 
put f'loorselection as destination of the car in the routing; 
SENO cerStart 

ENO 
ENDPROCj 

========~===----=.---.-==-==========----------=---------=--------
PRIND 'lift' 

LIFTC lif't 

lif'tbesturing 

DIDOC 'lift' 

** INTERACTION DATA ** 
command ASYN, curCerPos <integer>, 

newCommand 
cerMode <up, down, stop, noTosk>; 

ASYN, carNr<integer>; 

** PROCESS DATA ** 
PROCESS car[ 1 .. 1] 
BEGINPROC 

lOOP 
waitFor approachSwitch = true; 
newCommand.carNr := number of the car; 
SEND newCommandj 
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RECEIVE command; 
CASE command.carMode OF 

stop BEGIN 
IF curCarMode <> stop THEN 

slow cormotor down; 
waitFor positionSwitch = true; 
stop cormotor and open the door 

END; 
curCarMode := stop; 
turn the destination lamp off; 
IF the car stopped for a request THEN 

turn the request lamp at floor 
commond.curCorPos off 

END; 
wait some time to let personsIn and personsOut 

END; 

up BEGIN 

down 

IF curCarMode <> up THEN 
close the door; 
start carmotor upwards with low speed; 
waitFor approochSwitch - false; 
set cormotor at full speed; 
curCarMode := up 

ELSE 
waitFor opproochSwitch - false 

END 
END; 

BEGIN 
IF curCarMode <> down THEN 

close the door; 
start carmotor downwards with low speed; 
woitFor opproochSwitch - false; 
set cormotor at full speed, 
curCarMode := down 

ELSE 
woitFor opproochSwitch - false 

END 
END 

noTask.: BEGIN 
RECEIVE carStart 

END 
END 

END 
ENDPRDC; 

PROCESS control = 
BEGINPRDC 

LOOP 
RECEIVE newCommand; 
liftNr ;- newCommond.corNr; 
IF carMode[l1ftNr] = up Dr down THEN 

curCarPos .= next position in routing 
ELSE 

curCorPos .• corPosition[ liftNrJ 
END; 
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searchposition :- curCarPos; 
ready:" false; 
WHILE NOT ready 00 

WITH routing(searchPosition] DO 
IF destination[liftNr] THEN 

END; 

IF there is also a request THEN 
request := false 

END; 
determine carMode(liftNr); 
IF carMode[liftNr) = stop THEN 

destinatlon[liftNr] .• FALSE 
END; 
ready :- true 

ELSIF there is a request AND sector not reserved THEN 
reset request; 
determine carMode[liftNr]; 
IF carMode[liftNr) <> stop THEN 

destination[liftNrJ := true 
END; 
ready := true 

ELSE 
searchPosition ;- next position in routing; 
IF searchPosition = carPosition[liftNr] THEN 

there are no more tasKs available; 
carMode[ liftNrJ .- noTosK; 
release sector; 
ready : = true 

ELSIF routing[ searchPosition] .floor = 
routing[curCerPos] .floor THEN 

there are no more tasks in the current direction; 
release sector; 
change direction in routing; 
curCarPos := searchPosition 

END 
END 

IF carMode[liftNrJ is up or down THEN 
release floor from sector 

END; 
IF carMode[ liftNr] <> noT ask THEN 

lamps 
claim new sector; 
update cardirection 

END; 
corPosition[liftNr] := curCarPos; 

-= curCarPos; command.curCarPos 
command.carMode 
SEND command 

END 
ENDPRDC; 

.... carMode[liftNrJ 
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BIJLAGE D Het simulatieprogromma en het besturingsprogromma. 

Deze bijlage bevat het simulotieprogrommo en het besturings
programma von het model uit bijloge C. 

HET SIMULATIEPROGRAMMA 

PROGRAM daf126(s84Def, s84); 

(**********************************************--*--*--*********) 
( ~<. *) 

(* Daze module exporteert aIle types en constanten nodig voor *) 
(* sim126. *) 
( * U) 

(***************************************************************1 

CONST #nrOfFloors 
#nrOfCors 

.., 6; 
OK 2; 

(*-------------------------------------------------------------*) 
(* Algemene types 

TYPE #collStotus 
#mode 
#onOff 
#variant 
#posSemo 
#corMesg 
#carTrig 
#corSema 

= (orrowUp, orrowOown); 
= (up, down, stop, noTosk) j 

- (sDn, sOff); 
:. (0 n e, two); 
= ARRAY[0 .. 2~'nrOfFloors-3] OF 
'" ARRAY[' .. nrOfCars) OF mesg; 
= ARRAY[ 1 •• nrOfCars] OF trig; 

ARRAY[ 1 •• nrOfCor s] OF semo; 

semoi 

(*-------------------------------------------------------------*) 
(* het type von de mesg die verzonden wordt met command *) 

TYPE #toskRec - RECORD 

#task 

it 
curCarPos 
car-Mode 

END; 

item; 
integer; 
mode 

RECORD CASE variant OF 
one (qualtem pltem); 
two: (quaTosk : AtaskRec) 

END; 

FUNCTION #newTosk( liftNr, pos integer; md 

VAR t : task; 

BEGIN 

mode) task; 

t.qualtem :"" newItem(edit(edit('task for',liftNr),pos),2); 
WITH t.quaTask~ 00 

BEGIN 
curCarPos := posi 
corMode := md 

END; 
newTask : ... t 
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END; 

PROCEDURE #del Tosk( t : tosk); 

BEGIN delItem(t.quoItem) END; 

(*-------------------------------------------------------------*) (* het type von de mesg die verzonden wordt met newCommond *) 
TYPE #corToskRec - RECORD 

it 
corNr 

END; 

item; 
integer 

#corTosk - RECDRD CASE voriant OF 
one (quoItem pItem); 
two: (quoTosk ; ~corToskRec) 

END; 

FUNCTIDN #newCorTask(liftNr integer) corTask; 

VAR c : carTask; 

BEGIN 
e.qualtem ;- newltem(edit( 'newCorTask',liftNr) ,1); 
e.quaTosk~.eorNr :z liftNrj 
newCarTask := c 

END; 

PROCEDURE #delCarTask(c : carTasl<.); 

BEGIN delltem(c.qualtem) END; 

(*-------------------------------------------------------------*) 
(* het type von de mesg die verzonden wordt met floorSeleetion *) 

TYPE #selectRee 

#selection 

RECORD 
it 
carPos 

END; 

item; 
integer 

= RECORD CASE variant OF 
one (quaItem 
two; (quaSeleetion : 

END; 

FUNCTION #newSelection(carPosition integer) 

VAR s : selection; 

BEGIN 

pItem) ; 
~seleetRec) 

selection; 

s.quaItem := newItem( edit( 'selectFloor' ,earPosition) t 1); 
s.quoSeleetion~.carPos :- carPosition; 
newSelection :- s 

END; 

PROCEDURE #deISelection(s selection) ; 
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BEGIN delltem(s.qualtem) END; 

(*-------------------------------------------------------------*) 
(* record voor liftsortering in prio *) 

TYPE #startRec - RECORD 
it 
carNr 

END; 

item; 
integer 

#startNr - RECORD CASE varient OF 
one (queltem pltem) ; 
two: (queNr : ~stertRec) 

END; 

FUNCTION #newStartNr(nrOfCar integer) stertNr; 

VAR s : startNr; 

BEGIN 
s.qualtem :- newltem(edit('cer number',nrOfCar) ,1); 
s.quaNr~.cerNr :- nrOfCar; 
newStartNr :- s 

END; 

PROCEDURE #delStortNr( 5 : startNr); 

BEGIN delltem(s.qualtem) END; 

(*-------------------------------------------------------------*) 
(* types voor de continue interacties *) 

TYPE #carsAtPosition - ARRAY[ 1, ,nrOfCers) OF integer; 

#route - ARRAY[O .. 2*nrOfFloors-3] OF 
RECORD 

destinetion 

request 
floor 
sector 

END; 

ARRAY[ 1,.nrOfCers] 
OF booleon; 

boolean; 
integer; 
integer 

(*-------------------------------------------------------------*) 
(* types voor de grafische animatie *J 

TYPE #switch 
#gSwitch 
#gFloor 
#gDirUp 
#gDirDown 

- ARRAY[D .. 2*nrOfFloors-3] OF onOffj 
... ARRAY[O .. 2*nrOfFloors-3] OF pElem; 
... ARRAy[ 1 .. nrOfCers,O .. nrOfFloors-1] 
- ARRAY[ 1 .. nrOfCars] OF pElemj 

ARRAY[ 1 .. nrOfCars) OF pElem; 

OF pElem; 

(*-------------------------------------------------------------*) 
(* globale variabele *) 

VAR #nrOfPos 

BEGIN 

integer;(* het oantel posities in de 
(~} routing 
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nrOfPos :- 2*nrOfFloors-2 
END. 

-===--~====------==-===========--.====-==---------=====-=-----=--

PROGRAM randomRequests(s84DeT, 584, output, textio, deT126); 

(* Deze Tile eKporteert de randomrequest generators per etage *) 

PROCESS #RandomReq(chance 
VAR ask.Elevator 

integer; 
sema) ; 

(* chance is de kons O .. 100% dot er een request wordt 
(* gegenereerd 

VAR sample 
random 

integer; 
distj 

BEGINPROC 
iniDist(rondom,uniTorm,O,100) ; 
lOOP 

sample :- intSample(random); 
IF sample < chance THEN 

BEGIN 
IF trocing THEN WRITE(output, 'generates request'); 
v(askElevator) 

END; 
hold((intSample(random) MOD 50)+1) 

END 
ENDPROCj 

BEGIN END. 

*) 
*) 

-----=---------==========---===-===============-===-==----=------

PROGRAM Tloors(s84DeT, s84, output, teKtio, deT126); 

(* Deze Tile exporteert de request verwerkingen per button *) 

PROCEDURE starter(position 
VAR routing 

VAR i,j 
s 

BEGIN 

integer; 
startNr; 

VAR carPosition 
VAA stertGlueue 
VAR liTtStart 

FOA i:=1 TO nrOfCars DO 
BEGIN 

s := newStartNr( i) ; 

integer; 
route; 
carsAtPosition; 
prio; 
corTrig) ; 

toPrio( stortGlueue,s.qualtem, ABS(routing[position] .floor -
routing[ carPosition[ iJ] .Tloor)) 

(* in de prioGlueue worden de liften op oTstand gesorteerd*) 
ENO; 

FOR i := 1 TO nrOfCars DO 
BEGIN 
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s.queltem ;- fromPrio(stertQueue); 
(* SEND liftStert *) 
signel(liftStart[s.quaNrA.carNr]); delStertNr(s) 
(* de gesorteerde liften worden op volgorde gestart *) 

END 
END; 

PROCESS #req8utton(posltlon 

VAR j 
stertQueue 

8EGINPROC 

VAR carPosition 
VAR routing 
VAR Imp 
VAR lamp 
VAR eskElevetor 
VAR liftStort 

integer; 
prio; 

integer; 
carsAtPositionj 
route; 
pElem. 
onOff; 
seme; 
corTrig) • 

iniPrio(stortQueue,edit( 'stertQueue',posltion) ,NIL); 
LOOP 

(* RECEIVE eskElevotor 
p( eskElevetor) ; 
IF lamp - sOff THEN 

8EGIN 
IF trocing THEN WRITE( output, 'request for elevotor'); 
routing[ position] .request := true; 
lamp := sOn; changeColor( Imp, yellow); 
sterter(position,routing,corPosition,stortQueue, 

liftStart) 
END 

END 
ENDPROC; 

8EGIN END . 

*) 

... _----=========----------------------------------=------=---=--
PROGRAM selection(s84Def, s84, output, textio, def126) j 

(* deze file exporteert de verwerking von de floorSelection *) 
(.;< per knop -:<0) 

PROCESS #selector( 

VAR i,j,nrOfPers 
selFloor 
random 

liftNr 
VAR routing 
VAR tsk 
VAR floorSelection 
VAR carStart 

integer; 
selection; 
distj 

8EGINPROC 
iniDist(rendom,uniform,O, 100) i 
LOOP 

(* RECEIVE floorSelection 

integer; 
route; 
gFloor; 
mesg; 
trig) j 

selFloor.quoItem :- tokeMesg(floorSelection); 

39 



WITH selFloor.quoSelection~ DO 
BEGIN 

nrOfPers := intSemple(rendom) 
IF trecing THEN WRITE(output, 

'number of persons entering 
FOR i := 1 TO nrOfPers DO 

MOD 5; 

the cor is nrOfPers:2) ; 

BEGIN 
(* j 
( .~ 

.. hulpvoriobele voor het uitrekenen von de *) 
positie *) 

j :- ((intSomple(random) MOD (((nrOfPos - , - carPos) 
MOD nrDfF loors) + 1)) + corPos + 1) MOD nrOfPos; 

routing( j] .destinetion( liftNr] :-= true; 
routing[ j] .request :- folse; 
IF tracing THEN WRITE(output, 'generate destinotion', 

j: 2) ; 
chengeColor( tsk[ liftNr,routing[ j) .floor] ,yellow) 

ENO ' 
END; 

delSelection(selFloor) ; 
(* SEND cerStart 
signal( cerStart) 

END 
ENDPROC; 

BEGIN END. 

==============================================z================== 

PROGRAM cflr5(s84Def, 584, output, textio, def126)j 

(* deze file exporteert de liftbesturing per lift *) 

PROCESS #cer( 

VAR 
VAR 
VAR 
VAR 
VAR 
VAR 
VAR 
VAR 
VAR 

( * liftNr 
( * 
(* chance 
(* 
( * routing 
( ':i- fl 
( * tsl<. 
( * lmp 
( ~- lomp 
(* floorSelection 
( * command 
( * newCommand 
( * cerStort 
( * 

liftNr integer; 
chence integer; 
routing route; 
fl gFloor; 
tsk gFloor; 
Imp gSwitch; 
lamp switch; 
floorSelection mesg; 
command mesg; 
newCommand mesg; 
carStart trig) ; 

- het nummer von de bij het proces behorende *) 
lift *) 

- de kens O .. 100% det iemand een lift instept-l:-) 
zonder request *) 

- het gemeenscheppelijke tekenpekket *) 
- voor grafische enimotie *) 
= voor grafische onimatie *) 
- voor grafische enimetie *) 
- stotus von lempen *) 

mesg die verzonden wordt neer floorSelector*) 
mesg van het proces control *) 

- mesg neer het proces control *1 
trigger die de COl'S stort bij het vrijkomen*) 
ven een teek *) 
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CONST (* tijd in secondes gemeten een de lift in W-hoog 

VAR 

remTijd '" 1.25; 
openTijd ~ 4.5; 
wachtTijd - 1.5; 
sluitTijd 5.5; 
stertTijd '"' 1.25; 
holveReisTijd - 2.5; 

liftTask 
nextTosk 
curCerMode 
nrOfpers,i,j,oldCorPos 
rondom 
selFloor 

tosk; 
corTosk; 
mode; 
integer; 
dist; 
selection; 

(* liftTosk 
(* nextTask 
(* curCorMode 
(* nrOfPer 5 

(* i,j 

- mesg behorende bij commond 
- mesg behorende bij newCommand 
K de huidige beweging von de lift 
- het random eontol personen dot in de lift 
= hulpvoriobelen 

(* oldCorPos 
(* rondom 
(-:1- selFloor 

BEGINPROC 

- de vorige corpositie 
- uniform verdeelde rondomgenerotor 
'"' mesg behorende bij floorSelection 

(* initielisetie van voriebelen 
oldCarPo5 :- 0; 
curCarMode :- stop; 
iniOist(rondom,uniform,O,100) ; 
LOOP 

(* SEND newCommand 
nextTask := newCarTesk( liftNr); 
giveMesg(newCommond, nextTosk.quoItem) i 
(* RECEIVE commond 
liftTask.quaItem := tekeMesg(commond); 
WITH liftTosk.quoTosk~ DO 

BEGIN 
CASE cerMode OF 

stop : BEGIN 
IF curCorMode <> stop THEN 

*) 
*) 
*) 

stopt*) 
*) 
*) 
*) 
*) 

*) 

*) 

(* stop de motor en open de deur op floor *) 
BEGIN 

chongeColor(fl[liftNr, 
routing[ oldCarPos] .floor], white); 

chongeColor(fl[liftNr, 
rout ing[ curCorPos] . floor], red) j 

hold(remTijd + holveReisTijd); 
chongeColor(fl[liftNr, 

routing[ curCorPosJ .floor] , green); 
changeColor(tsk[liftNr, 

routing[ curCorPos] .floor]. blue); 
chongeColor( lmp[ curCorPos] I blue) i 
hold( openTijd) j 

IF lomp[curCorPos] - sOn THEN 
C* er is gestopt voor een request *) 
BEGIN 

lomp(curCorPos] .• sOff; 
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(* SEND floorSelection *) 
selFloor :- newSelection(curCorPos); 
giveMesg(floorSelection, 

END 
ELSE 

seIFloor.quoltem) 

(* er is niet gestopt voor een request*) 
BEGIN 

IF intSomple(rondom) < chonce THEN 

END 

C* er stopt iemond zo de lift in *) 
BEGIN 

(* SEND selectFloor 
selFloor :-

*) 

newSelection( curCorPos) j 

giveMesg(selectFloor, 
selFloor.quoltem) 

END 

END 
ELSE 

BEGIN 
(* de lift blijft stilstoon *) 
chongeColor(tsk[liftNr. 

routing[curCorPosJ .floor] ,blue); 
chongeColor( Imp[ curCorPos], blue) i 
IF lomp[ curCorPos) - sOn THEN 

(* er is een request *) 
BEGIN 

lamp[curCorPos] :- sOff; 
(* SEND floorSelection *) 
selFloor :- newSelection(curCorPos); 
giveMesg(floorSelection, 

selFloor.quoltem) 
END 

END; 
curCorMode := stop; 
hold(wochtTijd) 

END; 

up BEGIN 
IF curCorMode <> up THEN 

BEGIN 
C* sluit de deur op floor en go omhoog *) 
hold( sluitTijd); 
changeColor{fl[liftNr, 

rout ing[ curCorPos] . floor). red); 
curCorMode ;= up; 
hold(stortTijd + holveReisTijd) 

END 
ELSE 

BEGIN 
(* de lift blijft in dezelfde richting *) 
(* bewegen *1 
hold(holveReisTijd) ; 
chongeColor(fl[liftNr, 

routing[oldCorpos) .floor] ,white) j 

chongeColor(fl[liftNr, 
routing[ curCorpos] .floor]. red); 
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down 

END; 

hold(helveReisTijd) 
END 

BEGIN 
IF curCarmode <> down THEN 

BEGIN 
(* sluit de deur op floor en gc omiceg *) 
hold( sluitTijd) ; 
chongeColor(fl[liftNr, 

routing[ curCcrPos] .floor], red); 
curCerMode :- down; 
hold(stertTijd + hclveReisTijd) 

END 
ELSE 

END; 

BEGIN 
(* de lift blijft in dezelfde richting *) 
(* bewegen *) 
hold(helveReisTijd) ; 
chongeColor(fl[liftNr, 

routing[oldCarpos) .floor) ,white); 
chongeColor(fl[liftNr, 

routing( curCorpos] .floor] , red); 
hold(halveReisTijd) 

END 

noTask: (* er is geen teak meer beschikboor 
(* wocht op een nieuwe teak 
(* RECEIVE carStart 
wait(carStart) 

END; 
oldCarPos ;- curCarPos 

END; 
delTas~(liftTask) 

END 
ENDPRDC; 

BEGIN END. 

==c=========_==;= __ ==============_========================_====_= 

PROGRAM controller( s84Def, 584, output, tsxtio, def126); 

PROCESS #control( VAR carPosition carsAtPosition; 
VAR routing routs; 
VAR dirUp gDirUPi 
VAR dirDown gDirDown; 
VAR command carMesg; 
VAR newCommand me sg) i 

(* dit proces bevot de besturingsstrotegie van de liften 

CONST sectorSize - 5; 

VAR searchPosition,curCarPos, 
i,j,liftNr ; integer; 
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reody 
corMode 
liftTesk 
nextTosk 

( * sectorSize 
(* 
( * seorchPosition 
( * 
( * curCerPos 
(* i, j 
( * liftNr 
(* reody 
( * corMode 
(* 
( * liftTosk 
( * nextTosk 

booleon; 
ARRAY[ 1 .. nrOfCors) OF mode; 
tosk; 
carTesk; 

het eentel etages dot tot een sector *) 
behoort *) 

- hulpvoriobele voor hat zoeken noor een *) 
nieuwe took *) 

.. de huidige liftposiie in de routing *) 
- hulpvoriobelen *) 
- het nummer von de lift die een took vroogt *J 
- true ols er een took gevonden is *1 
- de bewegingsrichting von de lift up, down, *) 

stop of noTask *) 
- de mesg die met commond verstuurd wordt *) 
- de mesg die ontvongen wordt met nawCommond *) 

FUNCTION direction(seorchPosition, corPos : integer): mode; 
VAR of set : integer; 
BEGIN 

(* deze funktie bepoolt in welke richting de lift moet goon *) 
(* voor de took *) 
of set :- routing[ searchPosition] .floor - routing[corPos] .floor; 
IF of set > 0 THEN 

direction := up; 
IF of set = 0 THEN 

direction := stop 
ELSE 

direction := down 
END; 

BEGINPROC 
(* initialisering van de variobelen *) 
FOR liftNr :- , TO nrOfCors 00 

BEGIN 
corPosition[liftNr] := 0; corMode[liftNr] :- stop 

END; 
LOOP 

(* RECEIVE newCommond *) 
nextTosk.quoItem := tokeMesg(newCommond); 
liftNr :c nextTask.quaTask~.corNr; 
delCorTosk(nextTosk) ; 
IF (corMode[ liftNrJ - up) COR (corMode[ liftNrJ - down) THEN 

(* verhoog de curCarPos in de ringteller *) 
curCorPos ,= (corPosition[ liftNrJ + 1) MOD nrOfPos 

ELSE 
curCorPos := carPosition[liftNr] 

searchPosition ;- curCarPosj 
ready := false; 
WHILE NOT ready DO 

BEGIN 
(* zoel<. een taok in de routing 
WITH routing[searchPositionJ 00 

BEGIN 
IF destinotion[liftNr) THEN 

BEGIN 
(* er is een bestemming 
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IF request THEN 
BEGIN 

(* er is OOK een request. Annuleer request *) 
request :- false 

END; 
(* bepaal de nieuwe richting van de lift *) 
carMode[ liftNr] :- direction(searchPosition t 

curCarPos); 
IF carMode[liftNrJ == stop THEN 

destination[ liftNrJ :- false; 
ready ;- true 

END 
ELSE 

IF « sector - 0) COR (sector - liftNr)) CAND 
request THEN 

BEGIN 
(* er is geen sector van aen andere lift *) 
request :- false; 
(* bepeal de nieuwe richting van de lift *) 
carMode[liftNrJ .- direction(searchPosition, 

curCerPos) ; 
IF carMode[liftNr] <> stop THEN 

destination[liftNr] ;- truB; 
ready .== true 

END 
ELSE 

BEGIN 
searchPosition := (searchPosition + 1) MOD 

nrOfPos; 
IF searchPosition == carPosition[liftNr] THEN 

BEGIN 
(* niet verder ZOSKsn *) 
changeColor( dirUp[ liftNrJ ,white) i 
changeColor( dirDown[ liftNr] ,white); 
(* geef sector vrij *) 
FOR i := 1 TO sectorSize DO 

BEGIN 
j :- (curCarPos + i) MOD nrOfPos; 
IF routing[ jl . sector'" liftNr THEN 
routing[ j] . sector : - 0 

END; 
carMode[ liftNrJ := nOTaSKj ready := true 

END 
ELSE 

END 

IF routing[ searchPosition] .floor = 
routing[ curCarPos) .floor THEN 

BEGIN 
(* geef sector vrij *) 
FOR i :- j TO sectorSize DO 

BEGIN 
j := (curCarPos + i) MOD nrOfPos; 
IF routing[ j] . sector - liftNr THEN 

routing[ j] . sector :- 0 
END; 

(* verander de richting in de routing *) 
curCarPos .- saarchPosition 

END 
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END 
END; 

IF (carMode[ liftNrJ ... up) CDR (cerMode[ liftNrJ '"' down) THEN 
IF routing[carPosition[liftNr]] .sector = liftNr THEN 

(* verwijder etage uit de sector van de lift *) 
routing[ curCarPos] . sector := 0; 

IF carMode[liftNr] <> noTesk THEN 
BEGIN 

(* maak nieuwe sector 
FOR i ;. 1 TO sectorSize DO 

BEGIN 
j := (curCarPos + i) MOD nrOfPosj 
IF routing[ j) . sector - 0 THEN 

routing[ j) . sector ;- liftNr 
END; 

IF curCorPos < nrOfFloors-1 THEN 
BEGIN 

(* pijl up 
chongeColor( dirDown[ liftNr) ,white) j 
changeColor( dirUp[ liftNr] ,red) 

END 
ELSE 

BEGIN 
(* pijl down 
changeColor( dirUp[ liftNrJ ,white); 
chongeColor(dirDown[liftNr] ,red) 

END 
END; 

IF trocing THEN 
BEGIN 

WRITE(output, 'car position is ',curCorPos:2); 
CASE corMode[ liftNrJ OF 

up WRITE(output,' cor mode is up') j 

down WRITE( output, ' 

stop WRITE( output, ' 

noTosk: WRITE(output,' 
END 

END; 

cor mode is down'); 

cor mode is stop'); 

car mode is noTosk') 

*) 

(* SEND command -1.<) 
liftTask :- newTa9k( liftNr, curCorPos, carMode[liftNr]) j 
corPosition[1iftNr] := curCarPos; 
giveMe9g( command[ liftNrJ, liftTask .qualtem) 

END 
ENDPROCj 

BEGIN END. 

=========---====~=============================----====--------=--

PROGRAM elesim(s84Def, 984, output, textio, 

VAR 

def126, con126, car126,req126, f'lo126, ge1126); 

liftNr, floorNr, chance,i,j 
routing 
carPosition 
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BEGIN 

text 
dirUp 
dirDown 
fl 
tst<-
Imp 
lamp 
command 
newCommand 
floorSelection 
oskEIevotor 
liftStort 

iniS84; 
trace(output, on); 

pElem; 
gDirUPi 
gOirDown; 
gFloor; 
gFloor; 
gSwitch; 
switch; 
corMesg; 
mesg; 
corMesg; 
posSemoj 
corTrig; 

(* initaliseren van de routing *) 
FOR i :- 0 TO nrOfPos-1 00 

BEGIN 
lamp[ i] : - sOff'; 
routing[ i] .request : .. falsej 
routing[ i] . sector :- 0; 
FOR j : = 1 TO nrOf'Cars 00 routing[ i] . destination[ j] : = 

folse 
END; 

FOR i := 0 TO nrOf'Floors-1 DO 
BEGIN 

routing[ iJ .f'loor := i; 
routing[ (( nrOf'Pos-i) MOD (nrOfPos))] . floor : = i 

END; 

(* initialiseren von de interocties 
iniMesg(newCommand, 'newCommand',NIL); 
FOR 1 :- 1 TO nrOfCors DO 

BEGIN 
1nime sg( command[ i] ,edi t{ , commond ' , i) t NIL) ; 
inimesg( f'loorSelection[ i] ,edit( 'floor5el', i) ,NIL); 
iniTrig(liftStart[i) ,edit( 'start lift',i» 

END; 
FOR i:= a TO nrOf'Floors-1 DO 

iniSema( askE levator[ i] ,edi t( , askElevator' • i) ,0, NIL) ; 

(* initialiseren van de processen *) 
activate( control( 'carControl' ,O,NIL, 

carPosition,routing,dirUp,dirDown,commond, 
newCommand) ,0.0) ; 

j := 10;(* de kans dat iemand de lift instapt zonder request *) 
FOR i ;= 1 TO nrOf'Cars DO 

BEGIN 
activate(car(edit( 'lift cer',i) ,O,NIL, 

i,j,routing,fl,tsk,lmp,lamp,f'loorSelection[iJ, 
command[ i] ,newCommend, liftStort[ i)) ,0.0); 

acti vater selector( edi t( I selector', i) ,0, NIL, 
i,routing,tsk,f'loorSelection[i] ,liftStert[i]) ,0.0) 

END; 

(* initieliseer onderste etege 
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i :- 0;(* nummer von de etage *) 
j ;- 40;(* kans dot een request wordt gegenereerd *) 
activate( randomReq( 'request 0' ,o,NIL, 

j,askElevator[o]) ,0.0); 
activate( reqButton( 'button 0' ,0,NIL, 

o,carPosition,routing,lmp(o) ,lamp[o) ,i!lskElevator[o], 
lif'tStart) ,0.0); 

(* initialiseer bovenste etage *) 
i := nrofFloors-1j 
octivote(rondomReq(edit( 'request',i) ,o,NIL, 

j, oskElevator[ i]) , 0.0) ; 
octivate(reqButton(edit( 'button',i) ,O,NIL, 

i, corPosi tion, routing, Imp[ i) ,lomp( i) , oskElavotor( i] , 
liftStart) ,0.0); 

(* initioliseer tussan etoges *) 
FOR i := 1 TO nrofFloors-2 00 

BEGIN 
octivate(randomReq(edit( 'request',i) ,0,NIL, 

j,askElevator[ i]) ,0.0); 
ectiveta(reqButton(edit( 'button',i) ,O,NIL, 

i,corPosition,routing,Imp[i) ,lamp[i] ,askElevator[i], 
liftStart) ,0.0) 

END; 
FOR i :- nrofFloors TO nrofPos-1 00 

BEGIN 
activate(randomReq(edit( 'request',i) ,O,NIL, 

j, askElevatod i]) ,0.0) ; 
activate(req8utton(edit( 'button',i) ,O,NIL, 

i, carPosi tion, routing ,lmp[ i] ,lamp( i] ,askElevotor[ i] , 
lif'tStart) ,0.0) 

END; 

(* initialiseren von grafische animatie 
FOR j := 1 TO nrofCars DO 

BEGIN 
dirUp[j] ;= newGraficElem(edit( 'Iu',j)); 
dirOown[ j] : = newGraficElem( edi t( 'ld' ,j)) ; 
FOR i := 0 TO nrOfFloors-1 DO 

BEGIN 
fl[j,i] := newGraficElem(edit(edit( 'fl',j),i)); 
tsk[j,i] .= newGraficElem(edit(edit( 'task',j),i)) 

END 
END; 

FOR i ;= ° TO nrOfPos-1 DO 
lmp[i] ;= newGroficElem(edit( 'lamp',i)); 

text :- newGraficElem( 'panel'); 
text :- newGraficElem( 'in'); 
text := newGraficElem( 'car 1 ') ; 
text :"" newGraficElem( 'car 2') ; 
text : - newGraficElem( 'reques') ; 
text := newGraficElem( 'ts'); 
text : = newGraficElem( 'door') ; 
text : .. newGraficElem( , open') ; 
text := newGraficElem( 'closed'); 
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loadOr"wing( 'elesim') 
hold( 1500) 

END. 
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HET BESTURINGSPROGRAMMA 

DEFINITION MODULE eleDefs; 

FROM JosKit IMPDRT item, pItem, newItem, delItem, semo, trig, 
mesgj 

EXPORT QUALIFIED nrOfFloors, nrOfCors, mode, onOff, voriont, 
carMesg, carTrig, task, newTask., delTask, 
carTask, newCarTask, delCarTosk., stortNr, 
newStortNr, delStortNr, corsAtPosition, route, 
switch, nrOfPos; 

CONST nrOfFloors 
nrOfCars 

TYPE mode 
onOff 
variant 
corMesg 
carTrig 
switch 

= 4; 
2' , 

- (up, down, stop, noTosk); 
( sOn, sOff) i 
( one, two); 

- ARRAY[ 1 .. nrOfCors] OF mesg; 
= ARRAY[ 1 .. nrOfCars] OF trig; 
s ARRAY[O .. 2*nrOfFloors-3] OF onOff; 

(*-------------------------------------------------------------*) 
(* het type van de mesg die verzonden wordt met commond *) 

TYPE taskRec = RECORD 
it 
curCarPos 
carMode 

END; 

item; 
CARDINALi 
mode 

task RECORD CASE variant 
quaItem pItem OF one 

I two 
END 

: quoTask : POINTER TO toskRec 

END; 

PROCEDURE newTask(liftNr, pos CARDINALi md mode) 

PROCEDURE delTosk(t : task); 

pItemi 

(*-------------------------------------------------------------*) 
C* het type von de mesg die verzonden wordt met newCommand *) 

TYPE carTaskRec = RECORD 
it 
carNr 

END; 

item; 
CARDINAL 

carTask RECORD CASE variant 
OF one 
I two 
END 

END; 

PROCEDURE newCarTask( liftNr 

quaItem pItem 
: quoTask : POINTER TO corToskRec 

CARDINAL) pItem; 
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PROCEDURE delCorTosk( c : corTosk); 

(*-------------------------------------------------------------*) (* record voor liftsortering in prio *) 

TYPE startRec = RECORD 
it 
corNr 

END; 

item; 
CARDINAL 

stortNr '"' RECORD CASE voriont 
OF one quaItem pItem 
I two; quoNr 
END 

POINTER TO stortRec 

END; 

PROCEDURE newStortNr(nrOfCor ; CARDINAL) pItem; 

PROCEDURE delStartNr(s ; startNr); 

(*-------------------------------------------------------------*) 
(* types voor de continue interocties *) 

TYPE corsAtPosition s ARRAY[ 1 .. nrOfCors] OF CARDINAL; 

route - ARRAY[ O .. 2*nrOfF 1 001' s-3J OF 
RECORD 

destination ARRAY[ 1 .• nrOfCars] 

request 
floor 
sector 

END; 

OF BOOLEAN; 
BOOLEAN; 
CARDINAL; 
CARDINAL 

(*-------------------------------------------------------------*) 
VAR nrOfPos ; CARDINAL; 

END eleOefs. 

IMPLEMENTATION MODULE eleDefs; 

FROM JosKit IMPORT pItem, newItem, delItem; 

PROCEDURE newTosK( liftNr, pos ; CARDINAL; md 

VAR t : tosK; 

BEGIN 
t.quoItem ;= newItem( 'command',2); 
WITH t.quoTosK' DO 

curCorPos ;= pos; 
corMode ;= md 

END; 
RETURN t.quoItem 

END newToskj 
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PROCEDURE del Tosk( t ; tosk.); 

BEGIN delItem(t.quoItem) END delTosk; 

(*-------------------------------------------------------------*) 
PROCEDURE newCerTesk( liftNr : CARDINAL) : pItemj 

VAR c : cerTeskj 

BEGIN 
c . queI tem : ... newI tem( , newCommond' , 1) j 
c.quoTosk~.cerNr .• liftNrj 
RETURN c.queltem 

END newCorTesk; 

PROCEDURE delCerTesk(c carTesk) i 

BEGIN delltem(c.queItem) END delCerTosk; 

(*-------------------------------------------------------------*) 
PROCEDURE newStertNr( nrOfCor : CARDINAL) : pltemi 

VAR 5 : stortNrj 

BEGIN 
s.queItem := newItem( 'stortNumber',1)j 
s.queNr~.cerNr := nrDfCer; 
RETURN s.queItem 

END newStertNr; 

PROCEDURE delStertNr(s startNr) ; 

BEGIN delltem(s.queltem) END delStartNr; 

(*-------------------------------------------------------------*) 
BEGIN 

nrOfPos :- 2*nrOfFloors-2; 
END eleDefs. 

-------------=-===-=========~=======-------------=---= =========== 

DEFINITION MDDULE systems; 

FROM JosKit IMPORT ioBit; 
FROM eleDefs IMPORT nrOfFloors, nrOfCors; 

EXPDRT QUALIFIED eskElevetor, reqLemp, floorSelection, destLemp; 

VAR eskElevetor 
floorSelection 

reqLemp 
destLomp 

ARRAY [0 .. 2*nrOfFloors-3] OF 1oBit; 
ARRAY [1 .. nrOfCers], [D .. nrDfFloors] 

OF ioBit; 
ARRAY [0 .. 2*nrOfFloors-3] OF ioBit; 
ARRA Y [1 .. nrOfCers], [0 .. nrOfF loors] 

OF 1oBit; 
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END systems. 

IMPLEMENTATION MODULE systems; 

END systems. 

__ ============= ____ e======= ____________ = ___ = ____________ =_==._. __ 

DEFINITION MODULE elevotor; 

FROM JosKit IMPORT trig; 
FROM eleDefs IMPORT nrOfCors, route, corsAtPosition, switch; 

EXPORT QUALIFIED routing, stortLift, corPosition, lomp, 
requestButtonO, requestButton1, requestButton2, 
requestButton3, requestButton4, requestButton5, 
floorSelector10, floorSelector11, 
floorSelector12,floorSelector13, 
floorSelector2D, floorSelector21, 
floorSelector22,floorSelector23j 

route; VAR routing 
stortLift ARRAY [1 .. nrOfCors] OF trig; 

corPosition 
lamp 

corsAtPosition; 
switch; 

PROCEDURE requestButtonOj 
PROCEDURE requestButton1; 
PROCEDURE requestButton2; 
PROCEDURE requestButton3; 
PROCEDURE requestButton4j 
PROCEDURE requestButton5j 

PROCEDURE floorSelector10j 
PROCEDURE floorSelector11j 
PROCEDURE floorSelector12; 
PROCEDURE floorSelector13j 

PROCEDURE floorSelector20; 
PROCEDURE floorSelector21; 
PROCEDURE floorSelector22; 
PROCEDURE floorSelector23; 

END elevator. 

=====~--===--============-- •• ---=-========--=-=-------._-.------= 
IMPLEMENTATION MODULE elevator; 

FROM JosKit IMPORT prio, iniPrio, toPrio, fromPrio, signol, 
waitFor, putBitj 

FROM eleDefs IMPORT nrOfCors, nrOfPos, stortNr, newStortNr, 
delStortNr, onOffj 

FROM systems IMPORT oskElevotor, reqLomp, floorSelection, 
destLomp; 
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PROCEDURE storter(floorNr 

VAR i,j 
s 

BEGIN 

CARDINALi 
startNr; 

CARDINAL; stortQueue 

FOR i:-1 TO nrOfCers DO 
s.quaItem :- newStertNr( i); 
j := ABS(INTEGER(floorNr) -

INTEGER( routing[ cerPosition[ iJ J .floor)); 
toPrio( startQueue,s.queItem, j) j 

prio) ; 

(* in de prioQueue worden de liften op ofstond gesorteerd *) 
END; 
FOR i :8 1 TO nrOfCers DO 

s.quaItem :- fromPrio(startQueue); 
(* SEND liftStert *) 
signel(stertLift[s.queNrA.corNr]) ; 
(* de gesorteerde liften worden op volgorde gestort *) 
delStortNr(s) 

END 
END starter; 

PROCEDURE request8uttonO; 

CONST position - OJ 
floorNr = 0; 

VAR startQueue prioj 

8EGIN 
iniPrio( stortQueue, ' start Queue') ; 
LOOP 

waitFor( askElevetor[ position], TRUE) i 
IF lemp[position] - sOff THEN 

routing[positionJ .request :- TRUE; 
lomp[position] :- sOn; 
put8it( reqLomp[ position], TRUE) i 
sterter(floorNr, stertQueue) 

ENDi 
weitFor(oskElevotor[floorNr], FALSE) i 

END 
END request8uttonOj 

PROCEDURE request8utton1; 

CONST position 
floorNr 

VAR startQueue 

BEGIN 

1 . , 
1 . , 

prio; 

iniPrio( startQueue, 'stertQueue'); 
LOOP 

waitFor(askElevetor[position], TRUE); 
IF lamp[position] - sOff THEN 

routing[ position] .request := TRUE; 
lampe posi t ionJ : = sOn; 
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putS! t( reqLemp[ posi tion] t TRUE); 
sterter(TloorNr, stertQueue) 

END; 
weitFor(eskElevetor[TloorNr], FALSE); 

END 
END requestButton1; 

PROCEDURE requestButton2; 

CONST position - 2; 
TloorNr '"' 2; 

VAR startQueue prioj 

BEGIN 
iniPrio( stertQueue, ' stertQueue') ; 
LOOP 

waitFor( askElevator[ position], TRUE); 
IF lamp[ position] '" sOff THEN 

routing[ position] .request .- TRUE; 
lampe position) := sOn; 
putBit( reqLemp[ position] J TRUE); 
sterter(floorNr, stertQueueJ 

END; 
weitFor( eskElevetor[ floorNr] J FALSE); 

END 
END requestButton2; 

PROCEDURE requestSutton3; 

CONST position 
TloorNr 

VAR start Queue 

BEGIN 

3' , 
'" 3; 

prio; 

iniPrio( stertQueue J ' stertQueue') ; 
LOOP 

waitFor(askElevator[position], TRUE) j 

IF lemp[positionJ - sOff THEN 
routing[ position]. request .- TRUE; 
lamp[ posi tion] : = sOn i 
putBit( reqLomp[ position], TRUE); 
sterter(floorNr, stertQueue) 

END; 
woitFor( eskElevotor[ floorNrJ, FALSE); 

END 
END requestButton3; 

PROCEDURE requestButton4; 

CONST position 
TloorNr 

VAR startQueue 

BEGIN 

:: 4; 
= 2; 

prioj 

iniPrio( stertQueue J 'stortQueue') i 
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LOOP 
weitFor(eskElevetor[position], TRUE) j 

IF lemp[position] ., SOTT THEN 
routing(position] .request 'E TRUE; 
lemp[position] :- sOn; 
putBit( reqLamp[ position)? TRUE); 
starter(floorNr, start Queue) 

END; 
wai tFor( askElevator[ floorNr], FALSE) i 

END 
END request8utton4j 

PROCEDURE request8utton5j 

CONST position 
floorNr 

VAR startQueue 

BEGIN 

- 5; 
., 1; 

prioj 

i niPrio( s tart Queue, ' st art Queue') ; 
LOOP 

weitFor(askElevetor[position], TRUE); 
IF lemp[position] ., SOTT THEN 

routing[ position] .request :- TRUE; 
lamp[position] :- sOn; 
putBit( reqLamp[ position], TRUE); 
starter(TloorNr, start Queue) 

END; 
waitForCasf-..Elevator[TloorNr], FALSE); 

END 
END requestButton5j 

PROCEDURE floorSelector1D; 

CONST liftNr = 1; 
floorNr = 0; 

VAR i : INTEGER; 

8EGIN 
LOOP 

(* RECEIVE selectFloor 
waitFor( TloorSelection[ liftNr, floorNr], TRUE); 
i :- INTEGER(floorNr) -

INTEGER( routing[ carPosition[ liftNrJ ] .floor); 
IF i > 0 THEN 

routing[ TloorNrJ .destination[ liftNr] :- TRUE 
ELSIF i < 0 THEN 

routing[(nrOTPos - floorNr) MOO 
nrOTPos] .destination[ liTtNr] .= TRUE 

ENOj 
IF i # 0 THEN 

put8it(destLamp[liTtNr, TloorNr], TRUE); 
(';~ SEND carStart 
signal(startLiTt[liftNr)) 

END; 
waitFor(floorSelection[liTtNr, floorNrJ, FALSE) j 
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END 
END floorSelector10; 

PROCEDURE fioorSelector11j 

CONST liftNr 
floorNr 

VAR i : INTEGER; 

BEGIN 
LOOP 

1 . , 
1 . , 

(* RECEIVE selectFloor 
weitForC floorSelection[ liftNr, floorNrJ, TRUE); 
i : = INTEGER( f 1 oorNr) -

INTEGER( routing[ cerPosition[ liftNrJ] .floor) i 
IF i > 0 THEN 

routing[floorNr} .destinetion[ liftNrJ :- TRUE 
ELSIF i < 0 THEN 

routing[(nrOfPos - floorNr) MOD 
nrOfPos] .destinetion[ liftNrJ ;= TRUE 

END; 
IF i # 0 THEN 

putBit( destLemp[ liftNr, floorNr) I TRUE); 
(* SEND cerStert 
signol(stertLift[liftNr)) 

END; 
wOitFor(floorSelection[ liftNr, floorNr), FALSE); 

END 
END floorSelector'1; 

PROCEDURE floorSelector12; 

CDNST liftNr -'; 
floorNr - 2; 

VAR i ; INTEGER; 

BEGIN 
LOOP 

(* RECEIVE selectFloor 
woitFor( floorSelection[ liftNr, floorNr], TRUE); 
i := INTEGER(floorNr) -

INTEGER( routing[ cerPosition[ liftNrJ) .floor); 
IF i > 0 THEN 

routingffloorNrJ .destinotion[ liftNrJ ;- TRUE 
ELSIF i < 0 THEN 

routing[(nrOfPos - floorNr) MOD 
nrOfPos] .destination[ liftNrJ := TRUE 

END; 
IF i # 0 THEN 

putBit( destLemp[ liftNr, floorNrJ, TRUE); 
(-;<- SEND carStart 
signal( startLift[ liftNrJ) 

END; 
weitFor(floor8election[ liftNr, floorNrJ, FALSE) j 

END 
END floorSelector12; 
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PROCEDURE floorSelector13; 

CONST liftNr 
floorNr 

.. 1; 
3' , 

VAR i : INTEGER; 

BEGIN 
LOOP 

(* RECEIVE selectFloor 
waitFor( floorSelection[ liftNr, floorNr], TRUE); 
i : = INTEGER( floorNr) -

INTEGER( routing[ corPosition[ liftNrJ J .floor); 
IF i > 0 THEN 

routing[floorNr] .destinotion[ liftNrJ .• TRUE 
ELSIF i < 0 THEN 

routing[(nrOfPos - floorNr) MOD 
nrOfPos] . destination[ liftNrJ .• TRUE 

END; 
IF i # 0 THEN 

putBit( destLamp[ liftNr, floorNrJ, TRUE); 
(* SEND carStart 
signal(startLift[liftNrJ) 

END; 
waitFor(floorSelection[ liftNr, floorNrJ, FALSE); 

END 
END floorSelector13; 

PROCEDURE floorSelector20; 

CONST liftNr 
floorNr 

.. 2; 
O' , 

VAR i : INTEGER; 

BEGIN 
LOOP 

(* RECEIVE selectFloor 
waitFor( floorSelection[ liftNr, floorNr], TRUE); 
i : = INTEGER( floorNr) -

INTEGER( routing[ carPosition[ liftNrJ ) .floor); 
IF i > 0 THEN 

routing[floorNrJ .destination[ liftNrJ := TRUE 
ELSIF i < 0 THEN 

routing[(nrOfPos - floorNr) MOD 
nrOfPos] .destinotion[ liftNrJ .• TRUE 

END; 
IF i # 0 THEN 

putBit( destLomp[ liftNr, floorNr], TRUE); 
(-!} SEND carStart 
signal( startLift[ liftNrJ) 

END; 
waitFor(floorSelection[ liftNr, floorNrJ, FALSE); 

END 
END floorSelector20; 

PROCEDURE floorSelector21; 
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CONST liftNr 
floorNr 

- 2; 
1 . , 

VAR i : INTEGER; 

BEGIN 
LOOP 

(* RECEIVE selectFloor 
waitFor( floorSelection[ liftNr, floorNr], TRUE); 
i :- INTEGER(floorNr) -

INTEGER( routing[ carPosi tion[ liftNr]] . floor) ; 
IF i > 0 THEN 

routing[floorNr] .destinotion[ liftNrJ :- TRUE 
ELSIF i < 0 THEN 

routing[(nrOfPos - floorNr) MOD 
nrOfPos] . destinotion[ liftNrJ . - TRUE 

END; 
IF i # 0 THEN 

putBit( destLomp[ liftNr, floorNrJ, TRUE); 
(* SEND carStart 
signal( stortLift[ liftNrJ) 

END; 
waitFor(floorSelection[ liftNr, floorNr], FALSE); 

END 
END floorSelector21; 

PROCEDURE floorSelector22; 

CONST liftNr 2; 
floorNr - 2; 

VAR i : INTEGER; 

BEGIN 
LOOP 

(* RECEIVE selectFloor 
woitFor( floorSelection[ liftNr, floorNrJ, TRUE); 
i : = INTEGER( floorNr) -

INTEGER( routing[ corPosition[ liftNrJ J .floor); 
IF i > 0 THEN 

routing[ floorNr] .destination[ liftNr] .= TRUE 
ELSIF i < 0 THEN 

routing[(nrOfPos - floorNr) MOD 
nrOfPos] . destination[ liftNrJ : = TRUE 

END; 
IF i # 0 THEN 

putBitC destLamp[ liftNr, floorNr], TRUE); 
(~'" SEND carStart 
signal( startLift[ liftNrJ) 

END; 
waitFor(floorSelection[ liftNr, floorNr], FALSE); 

END 
END floorSelector22; 

PROCEDURE floorSelector23; 

CONST liftNr = 2; 
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floorNr ., 3; 

VAR i : INTEGER; 

BEGIN 
LOOP 

(* RECEIVE selectFloor 
waitFor(floorSelection[liftNr, floorNr], TRUE); 
i :== INTEGER( floorNr) -

INTEGER( routing[ carPosition[ liftNrJ] .floor); 
IF i > 0 THEN 

routing[floorNrJ .destination[ liftNr] :- TRUE 
ELSIF i < 0 THEN 

routing[(nrOfPos - floorNr) MOO 
nrDfPos) .destination[ liftNrJ := TRUE 

END; 
IF i # 0 THEN 

putBit( destLamp[ liftNr, floorNr], TRUE); 
(* SEND carStart 
signal(startLift[liftNr]) 

END; 
weitFor(floorSelection[liftNr, floorNr]. FALSE); 

END 
END floorSelector23j 

END elevator. 

DEFINITION MODULE lift; 

FROM JosKit IMPORT mesg; 
FROM eleDefs IMPORT carMesgj 

EXPORT QUALIFIED command, newCommand, car1, car2, control; 

VAR command 
newCommand 

carMesgj 
mesg; 

PROCEDURE car1; 
PROCEDURE car2; 
PROCEDURE control; 

END lift. 

*l 

----~~===============~=~--=.------======~=========---- --------=--

IMPLEMENTATION MODULE lift; 

FROM JosKit IMPORT wait, waitFor, waitTrig, takeMesg, giveMesg, 
putBit; 
FROM eleDefs IMPORT nrDfCars, nrDfPos, task, newTask, delTask, 
carTask, 

newCarTask, delCarTask, mode, onOffj 
FROM systems IMPORT reqLamp, destLampi 
FROM elevator IMPORT routing, startLift, carPosition, lamp; 

PROCEDURE car 1 ; . 
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CONST liftNr 
openTime 
woitTime 
closeTime 

- 1 i 
= 27j 
- 27; 
- 27j 

VAR 

motorUp s 41; 
motorDown - 28j 
doorOpen = 40; 
doorClosed c 42; 
opproochSwitch - 16; 
positionSwitch - 18; 

liftTosk 
nextTesk 
curCerMode 

tosk; 
cerTesk; 
mode; 

BEGIN 
(* initiolisetie ven voriobelen 
curCorMode :- noTesk; 
putBitCdoorOpen. TRUE); 
LOOP 

woitFor(epproechSwitch, TRUE); 
(* SEND newCommend 
nextTesk.queItem :- newCorTosk(liftNr); 
giveMesg(newCommond, nextTosk.quoItem); 
(* RECEIVE commend 
liftTosk.quaItem :- tokeMesg(commond[liftNr]) j 

WITH liftTosk.queToskA 00 
CASE cerMode OF 

stop 

up 

down 

IF curCarMode # stop THEN 
woitFor(positionSwitch, TRUE); 
C* stop motor 
putBit(motorUp, FALSE) i 
putBit(motorDown, FALSE) i 
C* open doors 
put8it(doorClosed, FALSE) i 
wai t( openTime) ; 
put8it(doorOpen, TRUE) 

END; 
1 emp[ c urCorPosJ . - sOff i 
putBit(destLemp[liftNr, 

routing[curCerPos] .floor] , FALSE); 
put8it( reqLomp[ curCerPosJ, FALSE); 
wait(waitTime)1 

IF curCarMode # up THEN 
(* close doors 
putBH( doorOpen, FALSE) i 
wait(closeTime) ; 
put8it(doorClosed, TRUE); 
(* start motor upwords 
put8it(motorUp, TRUE) 

END; 
woitFor(opproochSwitch, FALSE) I 

IF curCorMode # down THEN 
(* close doors 
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putBit( doorOpen, FALSE); 
woit(closeTime) ; 
putBit( doorClosed, TRUE); 
(* start motor downwards 
putBit(motorOown, TRUE) 

END; 
waitFor(approachSwitch, FALSE) I 

noTask: waitTrig(startLift[liftNr]) 
END 

END; 
del Task( liftTask) 

END 
END car1; 

PROCEDURE car2; 

CONST liftNr 
openTime 
waitTime 
closeTime 

2· , 
'" 27; 
., 27; 

27; 

VAR 

motorUp 
motorDown 
doorOpen 
doorClosed 

'" 39; 
.. 36; 
'" 37; 
'" 38; 

approachSwitch = 12; 
positionSwitch 15; 

liftTask 
nextTas .... 
curCarMode 

task; 
corTasl<.; 
mode; 

BEGIN 
(* initiolisatie van variabelen 
curCarMode := noTask; 
putBit( doorOpen, TRUE); 
LOOP 

wai t For( approac hSwi t c h, TRUE); 
(* SEND newCommand 
nextTask. quaItem : = newCarTask( liftNr) ; 
giveMesg(newCommand, nextTask.quaItem); 
(* RECEIVE command 
liftTask.quaItem := tokeMesg(commond[liftNr]) 
WITH liftTask.quaTask~ DO 

CASE carMode OF 
stop IF curCorMode # stop THEN 

waitFor(positionSwitch, TRUE); 
(* stop motor 
putBit( motorUp, FALSE); 
putBit(motorDown, FALSE); 
({:. ope n door s 
putBit(doorClosed, FALSE) 
wait(openTime) ; 
putBit(doorOpen, TRUE) 

END; 
lamp[curCarPos] := sOff; 
putBit( destLamp[ liftNr, 
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routing[curCorPos] .floor) , FALSE); 
putBit( reqLamp[ curCorPos], FALSE); 
wait(waitTime)1 

up 

down 

IF curCorMode # up THEN 
(* close doors 
putBit(doorOpen, FALSE); 
woit(c!oseTime) ; 
putBit(doorClosed, TRUE); 
(* start motor upwards 
putBit(motorUp, TRUE) 

END; 
woitFor(opproochSwitch, FALSE) I 

IF curCerMode # down THEN 
(* close doors 
putBi t( doorOpen, FALSE) i 
wait(closeTime) ; 
putBit(doorClosed, TRUE); 
(* stort motor downwards 
putBit(motorDown, TRUE) 

END; 
weitFor(opproochSwitch, FALSE) I 

noTask: waitTrig(startLift[liftNr]) 
END 

END; 
del Task( liftTask) 

END 
END car2; 

PROCEDURE control; 

(* dit proces bevot de besturingsstrotegie von de liften 

CONST sectorSize - 3; 

VAR searchPosition, 
curCorPos,i,j,liftNr 
ready 
carMode 
lif'tTask 
nextTask 

CARDINAL; 
BOOLEAN; 
ARRAY[ 1 .. nrDfCors] OF mode; 
task; 
corTask; 

( * searchPosition hulpvariabele voor het zoeken noor 
( -;} nieuwe taok 

een 

( -:; curCarPos .. de huidige lif'tpositie in de routing 
( * sector het aantal etages dat overgeslagen wordt 
( -1:- voor requests 
( -;} found - TRUE 015 er een tool', gevonden is 
( {;. carMode '"' de bewegingsrichting von de lift up down, 
( * stop, noTask 
( * liftTosk .. de mess die met commond verstuurd wordt 
( -l.' nextTask = de mesg die ontvangen wordt met newCommand 

PROCEDURE direction(seorchPosition, corPos ; CARDINAL); mode; 

VAR i : INTEGER; 
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BEGIN 
(* deze ~unktie bepaalt in welke richting de li~t moet gaan *) 
(-:l- voor de teak -:1-) 

i :- INTEGER( routing[ searchPosition] .~loor) 
INTEGER( routing[ carPos] .~loor); 

IF i < 0 THEN RETURN down 
ELSIF i - 0 THEN RETURN stop 
ELSE RETURN up END 

END direction; 

BEGIN 
(* initielisering ven de veriebelen *) 
FOR li~tNr :- 1 TO nrOfCers DO 

carMode[liftNr] := noTesk 
END; 
LOOP 

(* RECEIVE newCommand *) 
nextTesk.queItem :- tekeMesg(newCommend); 
liftNr :- nextTesk.quaTesk~.cerNr; 

delCarTask(nextTask) ; 
IF (cerMode[ liftNrJ - up) OR (cerMode[ liftNrJ - down) THEN 

(* verhoog de curCarPos in de ringteller *) 
curCarPos : = (carPosition[ li~tNrJ + 1) MOD nrOfPos 

ELSE 
curCarPos -- cerPosition[ liftNr] 

END; 
searchPosition := curCarPos; 
ready := FALSE; 
WHILE NOT ready DO 

(* zoek een taak in de routing *) 
WITH routing[seerchPosition] DO 

IF destination[liftNr] THEN 
(* er is een bestemming *) 
IF request THEN 

(* er is ook een request. Annuleer request *) 
request ... FALSE 

END; 
(* bepaal de nieuwe richting van de li~t *) 
carMode[li~tNrJ :- direction(seerchPosition, 

curCerPos) ; 
IF carMode[li~tNrJ = stop THEN 

routing[ searchPositionJ .destinetion[ liftNrJ .= FALSE 
END; 
ready := TRUE 

ELSIF request AND ((sector - 0) 
OR (sector" liftNr)) THEN 

(* er is geen sector van een andere lift *) 
request := FALSE; 
(* bepaal de nieuwe richting van de li~t *) 
carMode[ liftNr] := direction(searchPosition, 

curCarPos) ; 
IF carMode[ liftNrJ # stop THEN 

destination[ liftNrJ := TRUE 
END; 
ready := TRUE 

ELSE 
searchPosition .= (searchPosition + 1) MOD nrofPosj 

64 



IF seerchPosition - corPosition[liftNr] THEN 
(* geef sector vrij 
FOR i := 1 TO sectorSize DO 

j : '" (curCerPos + i) MOD nrOfPos; 
IF routing[ j] . sector - liftNr THEN 

routing[ j] . sector := 0 
END 

END; 
(* niet verder zoeken 
cerMode[liftNr] :- noTesk; 
reedy :- TRUE 

ELSIF routing[ seorchPosition] .floor -
routing[ curCerPos] .floor THEN 

(* geef sector vrij 
FOR i := 1 TO sectorSize DO 

j :.., (curCorPos + i) MOD nrOfPos; 
IF routing[ jJ . sector - liftNr THEN 

routing[jJ .sector :0= 0 
END 

END; 
(* verander de richting in de routing 
curCerPos .'" seorchPosition 

END 
END 

END 
END; 
IF (carMode[ liftNrJ = up) OR (carMode[ liftNrJ = down) THEN 

IF routing[ curCorPosJ . sector - liftNr THEN 

*) 

*) 

*) 

(* verwijder etoge uit de sector von de lift *) 
routing[ curCarPosJ . sector : = 0 

END 
END; 
IF carMode[liftNrJ <> noTesk THEN 

(* meek nieuwe sector 
FOR i :- 1 TO sectorSize DO 

j : = (curCarPos + i) MOD nrOfPos; 
IF routing[ j] . sector = 0 THEN 

routing[ jJ. sector .• liftNr 
END 

END 
END; 
carPosition[liftNrJ := curCarPos; 
(* SEND command 
liftTosk.quoltem :- newTosk(liftNr, curCorPos, 

carMode[ liftNrJ) ; 
giveMesg(command[ liftNrJ, liftTosk.quoltem) 

END 
END control; 

BEGIN 
END lift. 

*) 

*) 

c=======================z===========_======== ________ ~ =====_====_ 

MODULE eleRos; 

IMPORT ASCII; 
FROM CordinolIO IMPORT ReodCordinol; 
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FROM Terminal 

FROM JosKit 

FROM eleOefs 
FROM systems 

FROM elevator 

FROM lift 

IMPORT Read, KeyPressed, Write, Write8tring, 
WriteLnj 

IMPORT getBit, putBit, activate, iniTrig, 
iniMesg, startRos; 

IMPORT onOff, nrOfFloors, nrOfCars, nrOfPos; 
IMPORT askElevator, reqLamp, floorSelection, 

destLampi 
IMPORT routing, lamp, startLift, carPosition, 

requestButtonO, requestButton1, 
requestButton2, requestButton3, 
requestButton4, requestButton5, 
floorSelector10, floorSelector11, 
floorSelector12, floorSelector13, 
floorSelector20, floorSelector21, 
floorSelector22, floorSelector23; 

IMPORT command, newCommond, car1, car2, control; 

PROCEDURE iniRouting; 

VAR i, j : CARDINAL; 

BEGIN 
(* initaliseren von de routing 
FOR i := 0 TO nrOfPos-1 DO 

lampe i] : .. sOff; 
routing[ iJ . request :., FALSE; 
routing[ i] . sector : = 0; 
FOR j :- 1 TO nrOfCars DO 

routing[ iJ .destination[ j] := FALSE 
END 

END; 
FOR i :- 0 TO nrOfFloors-1 DO 

routing[ i) . floor : .. i; 
routing[«nrDfPos-i) MOD (nrOfPos»] .floor 'W i 

END 
END iniRouting; 

VAR i 
ch 

CARDINAL; 
CHARi 

BEGIN 
askElevator[O] := 5' I 

askElevator[ 1] : .. 6' I 

aSkElevator[ 2] := 22; 
askElevator[ 3] := 4' I 

askElevator[ 4] := 23; 
eskElevator[ 5] :- 7-I 

reqLamp[ OJ :- 29; 
reqLamp[ 1] ... 31 ; 
reqLamp[ 2J := 27; 
reqLamp[ 3J :- 24; 
reqLamp[ 4J :- 46; 
reqLamp[5] : .. 47; 

floorSelection[ 1, 0] . '"' 
floorSelection[ 1 I 1 ] := 
floorSelection[ 1, 2] ... 

17 ; 
19 ; 
20i 
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floorSelection[ 1, 3] : ., 21 ; 

floorSelection[2, 0] :- 1 1 j 
floorSelection[2, 1] :- 14; 
floorSe!ection[2, 2] :- 10 j 
floorSelection[2, 3) := 13 j 

destLomp[ 1, 0] . - 44; 
destLamp[ 1, 1) :- 43; 
destLamp[ " 2) :- 30; 
destLomp[ 1, 3] :- 45; 

destLamp[2, OJ :- 34; 
destLomp[2, 1 ] :- 35; 
destLamp[2, 2] := 26; 
destLamp[2, 3J : .. 32; 

iniRouting; 

FOR i :- 1 TO nrOfCors DO 
carPosi t ion[ i] :., 0 

ENO; 

(* initialiseren von interacties 
iniMesg(newCommand, 'newCommond'); 
iniMesg( command[ 1] ,'commond 1 ') j 

iniTrig( startLift[ 1], 'stert lift 1'); 
iniMesg( command[ 2J, 'command 2'); 
iniTrig( startLift[2], 'stert lift 2'); 

(* initialiseren van de processen 
octivote( requestButtonO, 3000, 10, 'button 0'); 
activate( requestButton1, 3000, 10, 'button 1') j 
octivote( requestButton2, 3000, 10, 'button 2') j 
octivote( requestButton3, 3000, 10, 'button 3'); 
activate( requestButton4, 3000, 10, 'button 4'); 
octivate( requestButton5, 3000, 10, 'button 5'); 
octivote(floorSelector10, 3000, 10, 'selection10') j 

activate( floorSelector1', 3000, 10, 'selection11'); 
octivote( floorSelector12, 3000, 10, 'selection12') j 

octivote( floorSelector13, 3000, 10, 'selection13'); 
activate( floorSelector20, 3000, 10, 'selection20'); 
activate( floorSelector21, 3000, 10, 'selection21'} j 

octivote( floorSelector22, 3000, 10, 'selection22'); 
activate( floorSelector23, 3000, 10, 'selection23'); 
activate( carl, 3000, 10, 'car 1 '); 
ectivate( car2, 3000, 10, 'cer 2'); 
activate(control, 3000, 5, 'control'); 
LOOP 

Write(ASCII.ff) ; 

*) 

WriteString( 'Manual operating of the cars')jWriteLn;WriteLn; 
WriteString( " = adjust the carposition of the right cer.'); 
WriteLn;WriteLn; 
WriteString( '2 = adjust the carposition of the left car.'); 
WriteLn;WriteLn; 
WriteString( 's - stort the progrom') ;WriteLnjWriteLnj 
Read( c h) j 
CASE ch OF 
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'1' LOOP 
Wri t e( ASCI 1. ff); Wri teStri ng( 

'Adjusting of the position of the right car'); 
WriteLn;WriteLn; 
WriteString('u one position up') ;WriteLn;WriteLn; 
WriteString('d ., one position Down');WriteLn; 
WriteLn; 
WriteString('r - Celr positioned') ,WriteLn;WriteLn; 
Read( ch) ; 
CASE ch OF 

'u' ; putBit(41, TRUE); 
REPEAT UNTIL NOT getBit( 18) ; 
REPEAT UNTIL getBit( 18) OR KeyPressed() i 
putBit(41, FALSE) I 

'd' putBit(28, TRUE); 
REPEAT UNTIL NOT getBit( 18) ; 
REPEAT UNTIL getBit( 18) OR KeyPressed(); 
putBit(28, FALSE) I 

'I" WriteString( 
'give the number of the floor '); 

ReadCelrdinell( i) ; 
celrPosition[1] -. i; EXIT 

ELSE EXIT 
END 

ENOl 
'2' LOOP 

Write(ASCI1.ff) i 
WriteString( 

'Adjusting of the position of the left cor'); 
WriteLn;WriteLni 
WriteString('u - one position up') ;WriteLn;WriteLn; 
WriteString('d - one position Down') ;WriteLn; 
WriteLn; 
WriteString('r .. eer positioned') ;WriteLn;WriteLn; 
Read( eh) ; 
CASE eh OF 

, u' : 

, d ' 

, r ' 

ELSE 
END 

ENOl 

putBit( 39, TRUE) i 
REPEAT UNTIL NOT getBit(15); 
REPEAT UNTIL getBit( 15) OR KeyPressed(); 
putBit(39, FALSE) I 
putBit(36, TRUE); 
REPEAT UNTIL NOT getBit( 15); 
REPEAT UNTIL getBit( 15) OR KeyPressed(); 
putBit(36, FALSE)I 
Wri teString( 

'give the number of the floor '); 
ReadCardinol( i) ; 
carPosition[2] := ii 
EXIT 
EXIT 

'5': iniRouting; Write(ASCI1.ff); 
startRos 

ELSE 
END 

END 
END eleRos_ 
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BIJLAGE E Handleiding OB6-beschrijvingen. 

OIOOCs 

Gelijktijdig met het uitbollen von een systeem met PRINO's mookt 
men bij elke PRINO een documentatie. Deze documentatie wordt 
DIOOC (DIagram DOcumentation) genoemd. Met de DIDDC legt men de 
documentatie van PRIND's eenduidig vast. De DIOOC draagt dezelfde 
naam als de bijbehorende PRIND. Een DIDOC bestaat uit twee delen: 

INTERACTION DATA 

2 PROCESS DATA 

De INTERACTION DATA vermeldt de no am van de interactie, het type 
interactie, de attributen van het object dat door de interactie 
doorgegeven wordt en von welk type de ottributen zijn. De PROCESS 
DATA vermeldt de procesnaam en een procesbeschrijving. De DIDOC 
wordt geschreven in een pseudo-Pascal. Dit heeft als voordeel dot 
de OIOOC 01 grote delen von het gewenste simulotie- of 
besturingsprogramma bevat. De begrippen in de DIOOC die niet uit 
Pascal zijn overgenomen worden hieronder kort besproken. 

PROCESS name = .•. ; 

Het begrip PROCESS geeft aan dat er een procesbeschrijving voIgt 
van het proces met 'name' als naam. 

EXPANDED; 
Het begrip EXPANDED geeft aan dat 
uitgebold. De procesbeschrijving wordt 
met dezelfde naam als het proces. 

het betreffende proces is 
dan gegeven in de OIOOC 

BEGINPROC 
Het begrip BEGINPROC geeft aan waar de body van een process 
begint. 

ENOPROC name; 
Tussen 'PROCESS name·' en 
schrijving van het proces met 
meertaal. Als een proces of 
houdt het betreffende proces, 

INITIATION '" END; 

'ENDPROC name' staat de procesbe
'name' ais naam, in pseudo program
programmadeel ENDPROC bereikt dan 
binnen het systeem, op te bestaan. 

Tussen INITIATION en END staat het initialiseringsgedeelte von 
een proces. 

LOOP ... END; 
De beschrijving tussen LOOP en END wordt oneindig vaak uitge
voerd. Hiermee kan men voorkomen dat een proces ENDPROC bereikt. 

RECEIVE name; 
Het begrip RECEIVE wordt gebruikt om de R-acties van synchrone en 
asynchrone interacties met 'name' als naam weer te geven. 

SEND name; 
Het begrip SEND wordt gebruikt om de S-octies 
asynchrone interacties met 'name' ais naam weer 
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SELECT ... OR ... OR ... ENO; 
Het begrip SELECT bestoot uit twee of meer body's. De body's 
worden parallel uitgevoerd. Als een body zijn einde bereikt (OR 
of END) dan wordt met het ui t voeren von de ondere body(' 5) 
gestopt. Het progrommo goot don verder met de eerste octie no 
END. 

EXCEPTION nome: ... END; 
Het begrip EXCEPTION bevat eenzelfde octie als RECEIVE. 'Name' is 
de noom von de exception. Deze noom moet uniek zijn binnen het 
systeem. Tussen de dubbele punt en END stoot een body die wordt 
uitgevoerd bij het octief worden von de exception. De exception 
wordt octief bij het ontvongen von een object. Het proces of 
progrommodeel woorin de exception lokool is, vervolgt don niet 
zijn eigen acties maar de acties in de body van de exception. Als 
het einde van de body van de exception (END) bereikt wordt dan 
houdt het proces, woorin de exception lokool is, op te bestoon. 
Door dit begrip zijn processen in staat elkaar te onderbreken in 
de uitvoering van hun octies door middel von SEND nome; (dit 
lijkt op een interrupt routine). 

FORCE name; 
Dit begrip mookt het mogelijk om de exception 'nome', lokool in 
een proces of programmadeel, vanuit het proces aon te roepen (dit 
lijkt op het lokaal verzenden von een object). Hiermee kon een 
proces of progrommodeel zichzelf onderbreken bij het optreden von 
een exceptie. 

RESUME; 
Met dit begrip wordt, vanuit een exception teruggekeerd naar de 
plaats in het proces waar de uitvoering van de acties onderbroken 
werd door het oonroepen von de exception. Het proces vervolgt don 
zijn acties vanaf het punt waar de octies gestopt waren (dit 
lijkt op een return from interrupt) . 

RESTART; 
Met dit begrip wordt het proces dot door de exception onderbroken 
werd opnieuw opgestort. Een eventuele INITIATION wordt doorbij 
overgeslagen (dit lijkt op een worme stort). 

REINIT; 
Met dit begrip wordt het proces dot door de exception onderbroken 
werd opnieuw geinitialiseerd. Oat wil zeggen dat het proces of 
progrommodeel weer opnieuw wordt opgestort. Een eventuele 
INITIATION wordt daarbij niet overgeslagen (dit lijkt op een 
koude start of reset). 

Met de laatste drie begrippen kan voorkomen worden dat een excep
tion zijn einde (END) bereikt en het proces of programmadeel 
ophoudt te bestaan. 

8ij objecten die uit meerdere ottributen bestoon wordt op de 
volgende manier near het attribuut verwezen: 
'interoctieNoom.ottribuutNoom'. De interoctieNoom is de noom die 
aan de interactie is toegekend en attribuutNaom is de naam die 
aan een ottribuut von het object, dot door de interoctie 
verzonden wordt, is toegekend. 

De ondere begrippen in de DIDOC zijn Poscol-begrippen geboseerd 
op de syntox von MODULA-2. 
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BIJLAGE F Quick reference manuel von JosKit. 

Deze bijlage bevat de definitie-module von JosKit. JosKit is 
zoveel mogelijk gebeseerd op de benemingen von S84. JosKit heeft 
echter geen grofische ondersteuning. In de overdrochtslijsten von 
de procedures ontbreken doorom de pFigure voriebelen. Binnen 
JosKit is aIleen dotgene geimplementeerd dat voor de l1ft
besturing noodzokelijk wos. 

DEFINITION MODULE JosKit; 

FROM SYSTEM IMPORT ADDRESS; 

EXPORT QUALIFIED olfo, makeAlfa, writeAlfo, writeText, 

TYPE alfo 

elem, pElem, item, pltem, newltem, delltem, 
prioRonge, prio, iniPrio, toPrio, fromPrio, 
queue, iniQueue, toQueue, fromQueue, 
wait, 
semo, iniSemo, p, v, 
trig, iniTrig, woitTrig, signol, 
mesg, iniMesg, giveMesg, tokeMesg, 
ioBit, getBit, putBit, woitFor, 
priority, octivote, stortRos, stortSimj 

- ARRAY[O .. '1) OF CHAR; 

PROCEDURE makeAlfa(VAR a : elfa; name: ARRAY OF CHAR); 
(* Deze procedure moakt een alfo-voriobele van een *) 
(* tekst string. *) 

PROCEDURE writeAlfe(text : elfe); 
(* Deze procedure verzorgt het schrijven von alfa- *) 
(* veriebelen op het beeldscherm. *) 

PROCEDURE writeText(text : ARRAY OF CHAR); 

TYPE elem; 

(* Deze procedure verzorgt het schrijven von teksten *) 
(* op het beeldscherm. *) 
(* Dp een PC mag slechts een DOS commondo tegelijk *) 
(* in uitvoering zijn. Het schrijven von tekst en *) 
(* olfo's gebeurt deorom gedisobled. Dit houdt in *) 
(* dot er geen interrupts worden toegeloten tijdens *) 
(* het sChrijven. De realtime clock stoat dus stil. *) 

pElem - POINTER TO elem; 
item - elem; 
pItem - pElem; 

PROCEDURE newltem(title : ARRAY OF CHAR; size: CARDINAL); pltem; 
(* Deze functie-procedure geeft een nieuw item met *) 
(* size els grootte. *) 

PROCEDURE delltem(VAR pi : pItem); 
(* Deze procedure verzorgt een garbage-collection *) 
(* von items die niet meer gebruikt worden. *) 

TYPE prioRange - [0 .. 65535); 
prio; 
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PROCEDURE iniPrio(VAR pq ; prio; title: ARRAY OF CHAR); 
(* Deze procedure initialiseert een prio queue. *) 

PROCEDURE toPrio(pq ; prio; pe : pElemj key; prioRange) i 
(* Deze procedure plaatst een element in de prio met *) 
(* key als prioriteit. Een lager nummer heeft een *) 
(* hogere priori tei t. *) 

PROCEDURE fromPrio(pq : prio) pElem; 
(* Deze functis-procedure hoolt het serste element *) 
(* uit de prio. Ais de prio leeg is krijgt pElem de *) 
(* woarde NIL. *) 

TYPE queue; 

PROCEDURE iniQueue(VAR q ; queue; title; ARRAY OF CHAR); 
(* Deze procedure initialiseert een gewone queue *) 

PROCEDURE toQue ueC q : que ue; pe ; pE I em) i 
(* Deze procedure plaotst een element achteraan in *) 
(* de queue. *) 

PROCEDURE fromQueue(q : queue): pElem; 
(* Deze functie procedure haalt het eerste element *) 
(* uit een queue. Als de queue leeg is krijgt pElem *) 
(* de waarde NIL. *) 

PROCEDURE woit(clockTicKS ; CARDINAL); 

TYPE sema; 

(* Daze procedure laat het proces een aantal clock- *) 
(* ticks wachten. 18 clockticks is ongeveer een *) 
(* seconde. Deze procedure komt overeen met hold in *) 
(* in 884. *) 

PROCEDURE iniSema(VAR s:semaj title:ARRAY OF CHARjinit:CARDINAL); 
(* Deze procedure initialiseert een semophore. *) 

PROCEDURE p(s:semo); 
(* Oeze procedure doet een p-actie op de semophore. *) 

PROCEDURE v( s: serna) ; 
(* Deze procedure doet een v-actie op een semaphore. *) 

TYPE trig; 

PROCEDURE iniTrig(VAR t : trig; title: ARRAY OF CHAR); 
(* Daze procedure initioliseert een trigger. 

PROCEDURE woitTrig(t : trig); 
(* Deze procedure loot het proces wochten op een *) 
C* signal. De procedure komt overeen met wait in 884.*) 

PROCEDURE signal(t trig); 

TYPE mesg; 
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PROCEDURE iniMesg(VAR m ; mesg; title: ARRAY OF CHAR); 
(* Oeze procedure initioliseert een messoge. 

PROCEDURE giveMesg(m : mesg; p : pItem) j 

(* Deze procedure verstuurt een messoge. 

PROCEDURE takeMesg(m : mesg) : pItemj 
(* Deze functie-procedure stopt het proces tot dot er *) 
(* een message beschikbaar komt. *) 

TYPE ioBit - [0 .. 95]; 

PROCEDURE getBitCbitNr ; ioBit) BOOLEAN; 
(* Deze procedure geeft de logische woorde von een *) 
(* IO-bit. ~osKit werkt met positieve logica. *) 

PROCEDURE putBitCbitNr ; ioBit; stote : BDOLEAN) i 
(* Deze procedure zet het IO-bit in de opgegeven *J 
(* state. *) 

PRDCEDURE waitFor(bitNr : ioBit; state: BOOLEAN); 
(* Deze procedure stopt het proces totdot de state *) 
(* overeenkomt met de logische waarde von het IO-bit.*) 

TYPE priority = [0 .. 255J; 

PROCEDURE activate(proced : PROC; size: CARDINAL; 
prioriteit : priority; title: ARRAY OF CHAR); 

(* Deze procedure maakt van parameterloze procedures *) 
(* actieve processen met een op te geven prioriteit. *) 

PROCEDURE startRos(); 
(* Oeze procedure start het programma in een real- *) 
(* time omgeving. *) 

PROCEDURE start8im(); 
(* Oeze procedure start het programma in een 884 *J 
(* omgeving. *J 

END ~osKi t. 
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BIJLAGE G De gebruikte interfaces. 

De gebruikte BaseBoard-interface van Scientific Solutions werkt 
volgens de handleiding met positieve logica. In werkelijkheid 
blijkt de interfoce te werken met negatieve logica. Dit komt 
doordat er TTL ?40? (driver) Ie's gemonteerd zijn in plaats van 
TTL ?406 (inverter) zoals in de handleiding vermeld. JosKit zorgt 
softwaremotig voor positieve logico. Ook wordt de interfoce door 
Joskit geinitialiseerd. Peert 1 als ingang en peert 2 als 
uitgong. Tussen de optisch gescheiden interfoce en het Fischer
technikmodel zijn extarna voadingskaarten nodig. Veer daze 
toepassing zijn speciale kaarten ontworpen en gebouwd. 
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In onderstoonde tobe1len stoon de oons1uitgegevens von de liften 
en de overeenkomstige bitnummers von JosKit. 

POORT 1 ingong optisch gescheiden. 
pin nummers bit JosKit lift 
1 en 26 
2 en 27 AD bitNr[ 16] opproechSwitch1 
3 en 28 A2 bi tNr[ 18] positionSwitch1 
4 en 29 A1 bitNr[ 17J dest 1 0 
5 en 30 A3 bitNr[ 19) dest 1 1 
6 en 31 A4 bi tNr[ 20] dest 1 2 
7 en 32 AS bitNr[21] dest 1 3 
8 en 33 C5 bitNr[ 5] req 0 
9 en 34 C7 bitNr[ 7] req 5 

10 en 35 C6 bitNr[ 6] req 1 
1 1 en 36 A6 bi tNr[ 22J req 2 
12 en 37 A7 bi tNr[ 23] req 4 
13 en 38 C4 bi tNr[ 4] req 3 
14 en 39 C1 bi tNr[ 1) 
15 en 40 81 bi tNr[ 9) 
16 en 41 C3 b1tNr[3] 
17 en 42 80 bi tNr[ 8) 
18 en 43 C2 bitNr[2J 
19 en 44 CO b1tNr(0) 
20 en 45 85 b1tNr[ 13] dest 2 3 
21 en 46 82 bitNr[ 10J dest 2 2 
22 en 47 B6 bitNr[ 14J dest 2 1 
23 en 48 83 bitNr[11] dest 2 0 
24 en 49 87 bitNr[ 15] pos1tionSwitch2 
25 en 50 84 bitNr[ 12] epproachSwitch2 

POORT 2 uitgeng optisch gescheiden. 
pin nummers bit JosKit lift 
1 en 26 
2 en 27 C4 bi tNr[ 28J motor , , 
3 en 28 A1 bi tNr[ 41) motor 1 2 
4 en 29 A2 bitNr[42] doorClosed 
5 en 30 AD bi tNr[ 40] door Open 1 
6 en 31 A4 bitNr[44] destLomp 1 0 
7 en 32 A3 bitNr[43] destLomp 1 1 
8 en 33 C6 b1tNr[30] destLamp 1 2 
9 en 34 AS bitNr[45] destLamp 1 3 

10 en 35 C5 bitNr[29J reqLemp 0 
1 1 en 36 A7 bitNr[47] reqLomp , 
12 en 37 C7 bitNr[ 31] reqLemp 5 
13 en 38 A6 bitNr[46] reqLomp 2 
14 en 39 C3 bitNr[27] reqLomp 4 
15 en 40 CO bi tNr[ 24J reqLamp 3 
16 en 41 C1 bitNr[25] 
17 en 42 81 bi tNr[ 33] 
18 en 43 80 bitNr[ 32] destLomp 2 3 
19 en 44 C2 bitNr(26) destLemp 2 2 
20 en 45 83 bi tNr[ 35J destLomp 2 1 
21 en 46 82 b i tNr[ 34] destLemp 2 0 
22 en 47 85 bitNr[37] doorOpen 2 
23 en 48 86 b1tNr[38] doorC1osed 2 
24 en 49 84 bitNr[36] motel' 2 2. 
25 en 50 87 bitNr[39] motel' 2 1 
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