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Samenvatting: 

Dit verslag behandeld de afstudeeropdracht die is uitgevoerd bij W&G Special Produkts. Het 
betreft het ontwikkelen van een nieuw concept voor een gebouw besturings systeem voor de 
W&G groep. 

Het ontwikkelen van dit concept is noodzakelijk omdat de omzet van gebouwbesturings 
produkten moet toenemen. Door een nieuw concept te ontwikkelen moeten een aantal 
probleempunten van het huidige systeem worden weggenomen. Tevens moeten een aantal 
nieuwe markten worden aangeboord door een nieuw concept te ontwikkelen. 

Om aan aile gestelde eissen en wensen te voldoen, kunnen we niet volstaan met een 
concept, maar moeten we de problemen opdelen in groepen en voor iedere groep een 
concept ontwikkelen. Deze drie concepten zijn: 
• Ontwikkel een 'Plug & play' module 
• Ontwikkel een 'Minimaster' module 
• Ontwikkel een 'Software tool' 

De Plug & play module is, zoals de naam al zegt, een module waarop men geen of weinig 
insteIHngen hoeft te maken voordat deze kan werken. Het huidige systeem is namelijk erg 
ingewikkeld qua functionaliteitstoekenning en zal dus niet makkelijk verkocht worden aan 
installatiebedrijven die geen ervaring hebben met domotica. Het installeren van een systeem 
is te ingewikkeld. De Plug & play module lost dit probleem op, door de installateur op een 
simpele wijze een instelling van functie en installatieruimte per module te laten instellen. 

De Minimaster is een device, dat metdezelfde basisfunctionaliteital werkt als de Plug & play 
module. Het device is echter uitgebreid met een aantal drukknoppen en een display. Door 
deze uitbreiding is het mogelijk dat de gebruiker een gedeelte van de basisfunctionaliteit kan 
wijzigen. Bovendien worden door het aanwezig zijn van deze userinterface een aantal extra 
gebouw besturings functies mogelijk. 

De Software tool moet zorgen voor een snellere functionaliteitstoekenning van het huidige 
gebouw besturings systeem. Zo kan het programmeren van een systeem op een veel 
simpelere manier gebeuren. Bovendien is de tool in staat om met de gegeven input een 
project documentatie te genereren. 

De Plug & play module is al reeds in een prototype verschenen. De andere produkten zijn 
nog niet ontwikkeld. De software tool zal echter in de nabije toekomst wei gemaakt worden. 
Van de minimaster is nog niet duidalijk of dit produkt binnenkort gemaakt gaat worden. 
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Voorwoord: 

Ten eerste wil ik het bedrijf W&G special products bedanken voor de leerzame en zeer 
gevarieerde afstudeeropdracht. Met name Peter, John en Herman die voor een hele leuke 
en gemoedelijke begeleiding gezorgt hebben. Vooral de verschillende inzichten van deze 
drie, maakte de afstudeer-periode tot een zeer leerzaam traject. Ook mag ik zeker Lennart 
niet vergeten, waarmee ik in het begin veel samengewerkt hebt. Deze samenwerking had 
als resultaat veellol, humor en natuurlijk een degelijk stuk werk. Ook verheug ik me op het 
volgende uitstapje wat zeker nog plaats zal gaan vinden. 
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1. INLEIDING 

1.1 INTRODUCTIE 

Toen ik onlangs nog eens een science fiction serie uit de jaren 70 bekeek, viel me op hoe 
het toekomstbeeld van de makers van deze serie moet zijn geweest. Het toekomstbeeld van 
het jaar 2000 varieerde van een eigen raket lanceer basis in de achtertuin tot een adroide 
butler voor het dienen van de mens. Toch was er ook een deel van de serie, dat zich in een 
gebouw afspeelde, dat na een vergelijk te hebben getrokken met een modern huis, niet 
aileen fictie bleek te zijn. Het gebouw bleek te zijn uitgerust met een systeem waarmee men 
via stemgeluid verlichting aan kon schakelen, deuren kon openen enzovoorts. Tegenwoordig 
is dit laatste geen fictie meer, maar realiteit. Bedenk u bij voorbeeld maar eens, dat als u 
een computer met Windows '95 heeft, het programma VOICE PILOT u in de mogelijkheid 
stelt uw computer met stemgeluid volledig te bedienen. Ook het bedienen van verlichting 
met bij voorbeeld een afstandsbediening is geen wereldschokkende gebeurtenis meer. 

System en die zich bezig houden met het besturen van aile onafhankelijke systemen in een 
gebouw, worden samengevat onder de kreet domotica systemen. Domotica is zoals gezegd 
geen fictie meer. De techniek voor domotica systemen is reeds aanwezig, waardoor in ieder 
huishouden binnen een aantal jaren deze system en geleidelijk hun intrede doen. Misschien 
vraagt u zich af, waarom domotica gaat doorbreken. Hiervoor zijn veel redenen te verzinnen, 
maar enkele van de belangrijkste redenen zijn: 

• De groeiende behoefte aan comfort in en om het huis 
• De groeiende behoefte aan hulpmiddelen om langer zelfstandig te blijven wonen. 
• Het groeiende energieverbruik van de mens terwijl deze LV.m. de milieu-problematiek 

steeds kleiner zou moeten worden. 

Behoefte aan comfort is iets wat de laatste jaren in huis en op kantoor voor nogal wat 
veranderingen heeft gezorgd. Deze trend zal zich onherroepelijk binnenkort ook gaan uiten 
in het op intelligente wijze besturen van conventionele systemen in de normale woningen en 
kantoorgebouwen. Ook de tweede reden is actueel. Zoals iedereen weet, is Nederland 
langzaam maar zeker aan het vergrijzen. Door het groeiend aantal bejaarden, die afhankelijk 
zullen worden van een kleinere beroepsbevolking, voorziet men in de toekomst een 
gigantisch tekort in verzorgings- en bejaardenhuizen. Dit probleem wi! men oplossen door 
bejaarden langer zelfstandig te laten wonen. Een gebouw besturingssysteem kan hier 
uitkomst bieden. Tot slot wordt het groeiende energieverbruik aangehaald. Door een 
gebouw besturingssysteem aile energie verbruikende systemen te laten regelen, kan ook 
hier voordeel behaald worden. 

Juist om al deze redenen is het voor een bedrijf zeer belangrijk een goede marktpositie te 
verwerven in de installatie en verkoop van domotica. Immers een echte doorbraak van 
domotica-systemen bij de normale bevolking zou kunnen worden aangeslingerd door de 
noodzaak van domotica systemen bij de zorgsector en utiliteit. W&G Special Products is een 
bedrijf dat zich in het verleden al heeft ingezet in het ontwikkelen van domotica en heeft door 
innovatieve produkten te maken al een redelijke marktpositie verworven. Door innovatief te 
blijven en nieuwe produkten en ideeen te ontwikkelen voor domotica, hoopt W&G Special 
Products een van de grootste ontwikkelaars en leveranciers van domotica in Nederland te 
worden. 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 

De probleemstelling luidt: 
Wat voor produkten en hulpmiddelen kunnen er ontwikkeld worden, zodat de afzet van het 
huidige G.B.S. systeem vergroot kan worden op een voor het bedrijf zo effectief mogelijke 
manier. 

De deelvragen luiden: 

Marktonderzoek: 
• Wat zijn de sterke en zwakke punten van het huidige systeem? 
• Wat zijn de markten van het huidige G.B.S. systeem? 
• Welke nieuwe markten kunnen we aanboren? 
• Voor welk van deze markten moeten verbeteringen worden ontwikkeld? 
• Hoe kan de omzet van de huidige markten worden vergroot? 

Wensen: 
• Wat zijn de wensen van de users van de verschillende markten? 
• Wat zijn de wensen van de niet-users die toch met het G.B.S. te maken hebben? 

Functionaliteit: 
• Welke manieren zijn er om functionaliteit aan een systeem te geven? 
• Welke manieren bieden de meest effectieve oplossingen? 

Produkten: 
• Hoe zetten de wensen om in een nuttig produkt of nuttige produkten? 
• Wat zijn de specificaties van deze produkten? 
• Hoe zijn deze produkten op een zo effectief mogelijke manier voor W &G special 

products te implementeren? 

1.3 DOELSTELLING 

De doelstelling luidt: 
• Ontwikkel een concept v~~r een hulpmiddel bij het huidige G.B.S. zodat de omzet van het 

huidige G.B.S. vergroot kan worden. 
• Ontwikkel een concept v~~r een nieuw G.B.S. wat ervoor zorgt dat de omzet van G.B.S. 

produkten vergroot kan worden. 

1.4 OPBOUW VAN HET VERSLAG 

In hoofdstuk 2 wordt een marktanalyse uitgevoerd waarna een stategie opgesteld wordt. De 
eerste van deze deeloplossing betreft het ontwikketen van de zogenaamde 'plug & play' 
module. Dit zal worden beschreven in hoofdstuk 3. De tweede deetoplossing is een 
uitbreiding van het eerste en heet 'Minimaster' welke in hoofdstuk 4 aan de orde komt. De 
derde en laatste deeloplossing, de ontwikkeling van een software tool, wordt beschreven in 
hoofdstuk 5. In de hoofdstukken 3,4 en 5 zat worden verteld hoe de doelstellingen bereikt 
zijn of gaan worden. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies en aanbevelingen voor het vervolg van 
de uitvoering van de strategieen. Eventuete aanvullende informatie kan in de bijtage 
gevonden worden. 
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2. MARKT ANALYSE 

Voor het uitvoeren van de markt analyse hebben we de volgende werkwijze gekozen 

• We bepalen de zwakke en sterke punten van het huidige G.B.S. (paragraaf 2.1). 
• Verkennen de huidige markt en eventuele nieuwe markten (paragraaf 2.2). 
• We bekijken de relatie met de verschillende betrokkene en de concurrentie (paragraaf 

2.3). 
• Aan de hand van de voorafgaande punten bepalen we een strategie (paragraaf 2.4). 

Oit alles wordt ook wei een S.W.O.T. analyse genoemd, hierbij staat S.W.O.T. voor Strong 
pOints, Weak points, Oppertunities en Threads. 

De informatie welke hier in het hoofdstuk gepresenteerd wordt is afkomstig van gesprekken 
die we zowel binnen als buiten W &G gehouden zijn. Ook is bewust gekozen met zowel 
technische- ars commerciele mensen van gedachten te wisselen, zeker de laatste groep had 
een compleet ander verwachtingspatroon van het G.B.S. 

2.1 VERKENNING HUIDIGE G.B.S. 

Aangezien we voor het ontwikkelen van een strategie een S.W.O.T. analyse zullen 
uitvoeren, moeten we de sterke en zwakke punten van het huidige systeem analyseren. 

2.1.1 Sterke punten huidige G.B.S. 

Ais we het systeem gaan vergelijken met de conventionele systemen in het huis, dan 
kunnen we de volgende sterke punten onderscheiden : 

+ Het systeem is veel flexibeler als een conventioneel systeem dat in een normaal huis 
aanwezig is. Indien een systeem gewijzigd moet worden hoeft slechts de programmatuur 
veranderd te worden en niet de schakeldraden zoals in een conventioneer 
verlichtingssysteem. 

+ Het systeem zorgt ervoor dat een koppeling ontstaat tussen meerdere systemen die 
normaal gesproken separaat werken. Oit betekent dat soms handig gebruik kan worden 
gemaakt van deze koppeling. Zo zou een bewegingssensor die gebruikt wordt voor een 
primitief alarm ook gebruikt kunnen worden voor het schake len van verlichting in dezelfde 
ruimte. 

+ Er worden nieuwe functies mogelijk in een systeem doordat het systeem intelligenter is 
dan een conventionele installatie. Schakelen op tijd kan bij voorbeeld gewoon worden 
ingeprogrammeerd in het systeem. Er hoeft niet gerommeld worden met tijdklokken e.d. 
Ook een knop die ervoor zorgt dat aile verlichting binnen een gebouw uitgeschakeld 
wordt met uitzondering van een aantal lampen, is natuurlijk een ramp om te bedraden in 
een conventionele installatie. 
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2.1.2 Zwakke punten huidige G.B.S. 

Ais we het systeem gaan bekijken, dan kunnen we de volgende zwakke punten 
onderscheiden : 

Het programmeren van de modules in een systeem kan niet geschieden door een leek 
die geen ervaring met programmeren heeft. Dit betekent dus dat als men het systeem wit 
wijzigen, er altijd een binnen W&G opgeleid persoon (engineer) aan te pas zal moeten 
komen. 

- Mede door deze moeilijke programmeertaal en de niet al te uitgebreide documentatie die 
ter beschikking is, is het moeilijk om het systeem te introduceren bij installatie bedrijven 
die geen ervaring hebben met G.B.S. Bovendien zal de programmeertaal door een 
installateur vaak als te ingewikkeld worden ervaren. 
Het systeem is, voor een systeem dat relatief weinig extra functionaliteit vraagt in 
vergelijking met de conventionele systemen, vrij duur. 
In veel gevallen wordt een standaard functionaliteit van het systeem gewenst. Hierin zijn 
zo bijvoorbeeld altijd vertegenwoordigd: schakelen verlichting, schakelen 
wandcontactdozen, buitenverlichting geschakeld op tijd, lichtsensor of bewegingssensor 
enz. Toch moet v~~r ieder project opnieuw deze standaard functionaliteit worden 
geprogrammeerd. Overigens geldt dit voor een traditioneel systeem ook vaak. 
Doordat het lastig is om documentatie van het huidige systeem te maken, wordt dit vaak 
'vergeten'. Hierdoor is servicing van het systeem een lastige opgave. 

2.2 VERKENNING VAN DE MARKT 

In de vorige paragraaf is voornamelijk gekeken naar het huidige systeem van W&G special 
products. Aangezien onze doelstelling was om de omzet van G.B.S. systemen van W&G 
Special Products te vergroten, is het noodzakelijk om eerst de markt te verkennen en wei 
door: 

• Onderzoeken van de huidige markten en eventuele nieuwe markten 
• Reden van aanschaf van de verschillende doelgroepen 
• Kenmerken van de verschillende markten vast te liggen 

We zullen in deze paragraaf ingaan op de hierboven genoemde punten, deze punten zullen 
terugkomen bij het opstellen van de strategie. We hebben het hier voornamelijk over de 
kansen (Oppertunities). 
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2.2.1 Huidige en eventuele nieuwe markten 

Ais eerste zal bepaald moeten worden welke doelgroepen we voor ogen hebben, om te 
bepalen wat de specificaties van het uiteindelijke produkt zullen worden. Uit de ervaring die 
W &G Special Products heeft uit het verleden is gebleken dat we met vier doelgroepen te 
maken hebben. 
Ooelgroep: 

A. Bedrijven die een beperkte functionaliteit van het GBS verwachten 
B. Bedrijven die een complexe functionalitelt van het GBS verwachten 
C. Panden waarin zich meerdere bedrijven bevinden die gebruik maken van een GBS 

systeem, de multibedrijfspanden. 
O. Particulieren uit de upper class. 

We zouden ons op deze markt kunnen gaan richten met de nieuwe generatie produkten. 
Echter deze markten zijn veelal tevreden met het huidige systeem. Voor deze markten is het 
dus niet echt noodzakelijk om een nieuw GBS systeem te ontwikkelen. 

Toch kan voor markt A, de bedrijven die slechts een beperkte functionaliteit van het G.B.S. 
eisen, een vergroting van de omzet worden verwacht als men het nieuwe G.B.S. systeem 
goedkoper kan maken. Uit ervaring blijkt namelijk dat bij deze markt voor een beperkte 
functionaliteit toch een systeem wordt ge'lnstalleerd dat in staat is om complexe 
functionaliteit te bevatten. Oit systeem is relatief duur, maar wordt toch toegepast omdat er 
simpelweg geen andere modules zijn, waarmee een goedkoper systeem met beperkte 
functionaliteit gemaakt kan worden. Veel van deze projecten lopen stuk op de te hoge prijs. 

Eventueel zou aan het lijstje van markten een aantal nieuwe markten kunnen worden 
toegevoegd. Hierbij moeten we ons natuurlijk wei gaan afvragen of het aantrekkelijk is om 
voor deze markten een G.B.S. te ontwikkelen. 
Nieuwe markten zouden kunnen zijn: 

E. Woningen in de zorgsector (b.v. bejaardenwoningen en invalidenwoningen). 
F. Particulieren van de middle class. 

Ais we markt E bekijken dan kunnen we zeker spreken over een kans. Zoals bekend is, is 
Nederland langzaam maar zeker aan het vergrijzen. Aangezien het aantal bejaarden veel 
harder groeit dan het aantal beschikbare plaatsen in bejaarden- en verzorgingscentra en 
het budget dat beschikbaar gesteld wordt door de overheid niet groeit, zullen steeds meer 
ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Door een G.B.S. in een woning te 
installeren, is het voor de bewoners makkelijker, veiliger en verantwoorder om zelfstandig te 
blijven wonen. 

Ook markt F kan als goede kans worden gezien. De behoefte aan comfort wordt in het 
moderne leven steeds groter. Ais we aileen al kijken naar de hulpmiddelen in het 
huishouden, blijkt het vaak om comfortvergroting te gaan. De magnetron en 
vaatwasmachine zijn hier goede voorbeelden van. Het G.B.S. verkeert in de beginfase van 
zo'n zelfde cyclus. Het G.B.S. wordt hier als luxe gezien. Ais we er echter in slagen een 
goedkoop G.B.S. te maken, wat wei veel comfort biedt, kan ook hier een omslag optreden. 
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2.2.2 Reden van aanschaf van de verschillende markten 

We moeten natuurlijk te weten zien te komen in hoeverre de behoefte voor een nieuw 
G.B.S. systeem bestaat bij iedere doelgreep. Ais eerste zullen we ons moeten realiseren 
waarem de betreffende doelgroep het G.B.S. aanschaft. Natuurlijk is dat omdat het G.B.S. 
voordelen oplevert ten opzichte van een normale elektrische installatie in het huis of bedrijf. 
Deze redenen zijn onder andere: 

• comfort. een GBS biedt de gebruiker meer comfort. Dit kan in allerlei opzichten zijn. Denk 
aan een 'Aile lampen UIT' knop die tijdens het verlaten van het gebouw ingedrukt kan 
worden. Zo is het niet nodig aile lampen handmatig uit te zetten. 

• energie besparing: Door het automatisch uitschakelen van apparatuur indien niemand 
aanwezig is in het gebouw, wordt voorkomen dat onnodig energie wordt verbruikt. Het 
uitschakelen van aile verlichting en het automatisch verlagen van de 
thermostaattemperatuur in een kantoor bij het inschakelen van het alarm is een goed 
voorbeeld van energiebesparing. 

• Draadbesparing: Bij een wens om verlichting of andere apparatuur op een complexe 
manier te schakelen (zoals meerdere functies voor een schakelaar of lamp) is het vaak zo 
dat veel schakeldraad benodigd is. Met een GBS kan de functionaliteit niet in de vorm van 
draden en de manier van aansluiten maar softwarematig worden vastgelegd. Aangezien 
een GBS vaak met een busstructuur werkt waarop parallel kan worden aangekoppeld, 
levert dit draadbesparing op. 

• StatussymboollHi-tec look: Aangezien een GBS nog geen 'gewoon goed' in woonhuizen 
of bedrijfsgebouwen is, wordt het vaak gezien als luxe. Juist dit gevoel van het bezitten 
van een statussymbool is bij particulieren in de upper class vaak een van de belangrijkste 
redenen om een GBS aan te schaffen. Ook bedrijven in de technische sector die een 
'flitsende' en innovatieve look willen hebben, schaffen het systeem mede hiervoor aan en 
dus niet aileen vanwege het comfort. 

• Noodzaak Soms is het aanschaffen van een GBS niet echt een vrije keuze maar meer 
een noodzaak. Ais we gaan kijken naar het groeiende aantal bejaarden in Nederland en 
de ontwikkeling in de zorgsector, lijkt het zo te zijn dat steeds meer bejaarden zo lang 
mogelijk zelfstandig zullen moeten blijven wonen. Een GBS is hierbij een middel wat dit 
goed mogelijk maakt. Via het GBS kan zo onder andere een 'Sociaal Alarm' worden 
gegeven in het geval dat de betreffende bewoner hulp nodig heeft. 

Laten we al deze zaken nu eens op een rijtje zetten in een tabel. We gaan bij iedere 
doelgroep een bepaalde reden van toepassing is. 

Reden Bedrijven Bedrijven Multi Upper class Zorgsector 
lage funct. hoge Bedrijfs particulieren 

funct. pan den 
Comfort hoog zeerhoog Hoog zeerhoog hoog 

Energie matig hoog Laag niet laag 
besparinQ 
draad matig hoog Niet niet niet 
besparinQ 
status symb. matig zeerhoog Zeerhoog zeerhoog laag 
Ihi- tec look 
noodzaak laag laag Laag laag zeerhoog 

Tabel 2.1 Reden van aanschaf 

Functionaliteit toe kenning & domotica systemen 

Middle class 
particulieren 

zeerhoog 

[aag 

niet 

hoog 

laag 

- 8-



Wat we natuurlijk willen, is dat iedere doelgroep met het nieuwe systeem tevreden is. Helaas 
zijn de redenen van aanschaf voor iedere doelgroep verschillend. Oe vraag is nu natuurlijk of 
we toch zo'n systeem kunnen maken of dat het misschien beter is dat we voor een aantal 
produkten kiezen die ieder toegespitst zijn op een bepaalde markt. 

2.2.3 Kenmerken van de verschillende markten 

Laten we echter eerst nog eens gaan bekijken of het voer ons wei zinnig is om ~ns op de 
hiervoor genoemde markten te begeven. Om dit te bepalen gaan we een aantal kenmerken 
van de markten in de onderstaande tabel invullen. 

Kenmerken Bedrijven Bedrijven Multi Upper class Zorgsector Middle class 
lage funct. hoge Bedrijfs particulieren particulieren 

funct. pan den 
Grootte van groot klein Matig klein groot zeer groot 
de Markt 
Complexiteit matig zeer groot Klein groot groot matig 
Systeem 
Beschikbaar matig groot Klein groot matig klein 
budget 
Hoeveelheid matig groot Matig klein groot klein 
modificaties 
T oepassings- matig groot Klein klein zeer groot klein 
specifiek 
Tabel 2.2 kenmerken van de doelgroepen 

Zoals in de bovenstaande tabel te zien is, is er een grote varieteit in de markten en de mate 
waarin hun kenmerken van toe passing zijn. Ais we nu eens kritisch naar de tabel kijken, dan 
moeten we concluderen dat bedrijven die een hoge functionaliteit wensen en de upper class 
particulieren in feite al tevreden moeten zijn met het huidige G.B.S. systeem. Immers het 
beschikbaar budget is groot en de complexiteit van het systeem is ook groot. Oat betekent 
dus dat we ons met het nieuwe systeem niet op deze markten moeten richten. 

Overigens betekent dat niet dat we deze markten uit het oog moeten verliezen, immers ook 
de omzet van het huidige systeem moet worden vergroot. Aangezien deze markten eigenlijk 
al wei tevreden zijn met dit systeem, kan de omzet niet echt meer drastisch verhoogd 
worden door het produkt voor de eindgebruiker te verbeteren. Er is hier echter een ander 
probleem. Het systeem heeft een vrij complexe en niet standaard manier van functionaliteit 
toekennen. Het is een soort van primitieve manier van programmeren. Het is dus een 
noodzaak dat een deskundig iemand met het systeem aan de slag gaat. Oit zou bij 
voorbeeld een installatiebureau kunnen zijn. Aangezien de programmeertaal niet standaard 
is, zal deze taal moeten worden bestudeerd. Oit is mede de reden dat het huidige G.B.S. 
aileen wordt toegepast door de installatietak van W&G zelf, W&G electrotechnology. Andere 
installatiebedrijven passen het systeem niet toe. We zullen hier dus iets moeten 
ondernemen wat de drempel verlaagt voor andere installatiebedrijven om ook het huidige 
G.B.S. te gebruiken. 
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2.3 VERKENNING VAN DE EXTERNE FACTOREN 

Aangezien de huidige produkten meestal niet direct aan de eindgebruiker worden geleverd, 
moet ook een analyse worden gemaakt van de wensen van de tussenpersonen die met het 
G.B.S. in contact komen. Ook de concurrentie is een externe factor die zeker niet 
onbelangrijk is. 

2.3.1 Wensen van de verschillende betrokkenen 

Tot op heden hebben we verondersteld dat de doelgroepen direct onze klanten zijn. Dit is 
echter niet altijd het geval. Je kunt je ook voorstellen dat de modules verkocht gaan worden 
aan een installatiebedrijf, zoals in de vorige paragraaf verondersteld werd. Je moet dus ook 
denken aan de wensen van deze 'klant'. Er zijn overigens nog veel meer mensen die met 
het G.B.S. in contact zullen komen zoals een engineer, een systeembeheerder enzovoorts. 
Het is daarom wellicht verstandig ook deze groepen mensen eens te analyseren. 

gebruiker installateur 

beheerder eigenaar 

engineer distributeur 

Figuur 2.1 G.B.S. en externe betrokkene. 

AI deze mensen hebben een aantal wensen wat het G.B.S. betreft. Oeze zullen we proberen 
in het kort weer te geven. Oit doen we door voor de aangegeven groepen apart iedere keer 
de volgende zaken te beschouwen: prijs, bedieningsgemak, geldbesparing, robuustheid, 
modificatie, comfort, complexiteit, configureren systeem en eventueel nog andere zaken. 

A) gebruiker: 
• het systeem moet makkelijk te bedienen zijn (zeker bij de markt Zorgsector). 
• De geldbesparing is voor de gebruiker zelf aileen interessant als deze zelf 

eigenaar is van het pand waarin het G.B.S. is ge'lnstalleerd (markt upper 
class, middle class) 

• Voor de gebruiker moet het systeem zo robuust mogelijk zijn. Met andere 
woorden een systeem mag een gebruiker nooit (of ten minste weinig) overlast 
veroorzaken door een defect. 

• Het comfort moet optimaal zijn 
• Het systeem moet voor bepaalde markten een complexe functionaliteit 

kunnen bevatten. (Voor andere markten is dit echter niet noodzakelijk). 
• Soms is het wenselijk dat een klant ook zelf wijzigingen of functionaliteit kan 

wijzigen. Oit moet niet gebeuren met een of andere moeilijke 
programmeertaal maar op een simpelere manier. 
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B) beheerder: 
• Het systeem moet makkelijk te modificeren zijn. De beheerder is immers 

degene die in het geval van niet al te complexe systemen een modificatie zal 
moeten verwezenlijken. 

• Het systeem moet goed gedocumenteerd zijn. 
• Het systeem zou soms moeten kunnen worden uitgebreid met een device 

waarop het G.B.S. gemonitord zou kunnen worden. 

C) engineer: 
• Het systeem moet op een eenvoudige manier te configureren zijn. 
• Bij complexe systemen moet het makkelijk te modificeren zijn. 
• Het systeem moet goed gedocumenteerd zijn. 

D) installateur: 
• Robuustheid is van belang, omdat een installateur in de meeste gevallen zorg 

moet dragen voor de servicing van het G.B.S. 
• Het configureren van een systeem wit een installateur op een zo simpel 

mogelijke wijze kunnen uitvoeren. Ais het kan zou dit zelfs zonder iets in te 
stell en moeten kunnen. Ais dit niet kan, zal het in ieder geval zo weinig 
mogelijk moeten zijn. 

• In het marktsegment middle class (en soms ook anderen) zal het vaak zo zijn 
dat de installateur de gebruiker zelf is. Het installeren moet dus weinig 
ervaring en kennis van het systeem vereisen. 

E) Eigenaar: 
• De prijs van het systeem moet zo laag mogelijk zijn. 
• geldbesparing (energie, draad enz.) is zeer belangrijk. De eigenaar zal het 

geld dat met een G.B.S. verdiend wordt namelijk in eigen zak steken. 
• De gewenste complexiteit die vereist is, moet door het G.B.S. systeem 

kunnen worden gerealiseerd. 

F) Distributeu r: 
• De prijs moet voor de distributeur zo laag mogelijk zijn. Het verschil in 

verkoopprijs en inkoopprijs is namelijk zijn inkomen. 
• Het systeem moet robuust zijn. Ais het systeem niet robuust is, wordt er ook 

niet veel verkocht en niet veel verdiend. 
• Het systeem moet makkelijk te installeren, configureren en modificeren zijn. 

Ook hier wordt dan meer verdiend. 
• Het systeem moet goed gedocumenteerd zijn. 

2.3.2 Concurrentie 

Tot slot van deze paragraaf zullen we nog een korte analyse doen van de concurrentie die 
op dit gebied bestaat. We zullen ons van iedere concurrent afvragen in hoeverre deze een 
bedreiging zal vormen voor het nieuwe BatiBUS concept. 

Er zijn niet echt veel systemen die met BatiBUS concurreren. De belangrijkste is E.I.B. Ook 
zou aan L.O.N. systemen gedacht kunnen worden. Laten we deze twee eens wat nader 
bekijken: 
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• EIB: 
EIB is een G.B.S. dat afkomstig is uit Ouitsland en wat ontwikkeld is door Siemens. 
Het is qua opzet een soort gelijk systeem als dat van W&G special products. Ook EIB kampt 
met het probleem dat een ingewikkelde programmeertaal nodig is om het systeem 
functionaliteit toe te kennen. Overigens zijn er wei software tools beschikbaar voor het 
systeem, maar deze dienen echter ter ondersteuning van het systeem en vervangen niet het 
lastige programmeerwerk. Overigens wordt wei documentatie en dergelijke zaken 
gegenereerd, wat op zich een zeer positieve zaak is. Ook qua prijs ligt EIB dicht bij die van 
BatiBUS. We praten hier als het ware over de 'broer' van een BatiBUS systeem. Oe 
concurrentie van EIB is op het moment het grootst. Ais we echter onze nieuwe strategie 
gaan opstellen, zal er voor sommige markten een voordeel voor het W&G special products 
systeem ontstaan ten opzichte van het ErB systeem. 

Overigens is het zo dat de EIB standaard en de BatiBUS standaard in de toekomst gaan 
samenvloeien in een nieuwe standaard die EHS (European Home System) heel. Zowel EIB 
als BatiBUS produkten zullen dan op het systeem kunnen worden aangesloten. Oit betekent 
dat EIB op zich niet echt een concurrent meer is, immers in een EIB systeem kunnen dan 
ook BatiBUS produkten verwerkt worden. Oit vergroot natuurlijk onze markt. Overigens klinkt 
dit verhaal erg mooi, maar de vraag is echter of EHS wei op een haalbare manier 
gerealiseerd kan worden . 

• LON: 
Een LON systeem, wordt door veel mensen vaak verward met een LAN netwerk. Oit komt 
omdat de topologie van een LON netwerk erg lijkt op dat van een LAN. Echter bij LON 
praten we niet over LAN data zoals documenten, plaatjes enz, maar over zogenaamde 
sensor en actortelegrammen. Oit zouden bij BatiBUS bij voorbeeld inputmessages kunnen 
zijn. Het LON netwerk is vergeleken met BatiBUS een erg snelle bus. Er kunnen bit rates van 
1,25 Mbitls gehaaJd worden. Aile actoren en sensoren die op een LON zijn aangesloten zijn 
uitgerust met de zogenaamde Neuron chip. Oeze chip is speciaal voor een LON systeem 
ontworpen. Oit betekent dus dat deze chip het grootste gedeelte van alles wat nodig is voor 
een goed LON produkt voor z'n rekening neemt. Oit betekent dat het maken van LON 
'modules' niet zo'n grote klus is. Vooral v~~r een bedrijf dat zich snel wi! profileren in het 
ontwikkelen van G.B.S. produkten is dit natuurlijk erg belangrijk. 

Oe vraag of LON een bedreiging van het huidige systeem of het nieuwe systeem is, kan 
volmondig met nee worden beantwoord. LON is een systeem waarmee gigantisch veer 
mogelijk is. Een enorm ingewikkeld industrieel proces is voor een LON systeem geen enkel 
probleem. Natuurlijk is het dus ook mogelijk om met LON een soortgelijk G.B.S. te bouwen 
als het W&G special products systeem, maar prijstechnisch is het niet aantrekkelijk. Het 
LON systeem is voor 'simpele' toepassingen veer te duur. Bovendien is het zo, dat het leren, 
hoe een LON systeem moet worden opgezet vele malen ingewikkelder dan dat van een 
BatiBUS of EIB systeem. 
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2.4 STRATEGIE BEPALING 

In deze paragraaf zullen we, aan de hand van de bevindingen uit vorige paragrafen waarin 
we onder andere een S.W.O.T. analyse uitgevoerd hebben, een strategie opgestellen over 
welke produkten er ontwikkeld moeten worden om aan de doelstelling te voldoen. 

2.4.1 Bepaling specificaties nieuwe G.B.S. 

Allereerst gaan we samenvatten en conclusies trekken uit hetgeen we in hoofdstuk 2 
hebben opgeschreven over het huidige systeem en het nieuwe systeem. 

We gaan eerst de zwakke punten van het oude systeem bekijken. We zullen in het nieuwe 
systeem de zwakke punten zo moeten aanpassen dat we ze omzetten in sterke punten. Hoe 
we dit in het nieuwe systeem gaan doen, doet er nog niet toe. 

De sterke punten van het nieuwe systeem worden dan: 
• Het programmeren zoals dat in het oude systeem nodig was, gaat bij het nieuwe systeem 

veel makkelijker of is totaal overbodig. 
• Het installeren van en functionaliteit toekennen aan het systeem is van een zodanig 

niveau dat een installateur het gemakkelijk kan begrijpen. 
• De documentatie van de installatieprocedure en het toekennen van de functionaliteit van 

het nieuwe systeem is simpel en eenduidig. 
• Het nieuwe G.B.S. is voor gebouwen waarin standaard functionaliteit wordt vereist qua 

prijs veel aantrekkelijker dan het oude. 
• Het genereren van documentatie van het nieuwe systeem is simpel of gebeurt 

automatisch 

Uit paragraaf 2.2 kunnen we concluderen: 
A. Om in de markt 'bedrijven met weinig functionaliteit' een grotere omzet te behalen zullen 

we een goedkoper systeem moeten maken. 
B. Om in de markt 'zorgsector' te kunnen verkopen zal de bediening van het nieuwe G.B.S. 

erg simpel moeten zijn. Bedenk dat we in deze sector namelijk vaak te maken hebben 
met niet technische mensen. 

C. Om de omzet in de markten 'bedrijven met complexe functionaliteit' en 'Upper class' te 
kunnen vergroten moeten we de omzet van het huidige G.B.S. systeem vergroten en niet 
een nieuw produkt ontwikkelen. 

D. Om met het huidige systeem ook een omzetvergroting te behalen zullen we het systeem 
moeten gaan verkopen aan andere installatiebedrijven dan W&G electrotechnology. Er 
zal een verlaging van de drempel moeten komen. We kunnen in ieder geval stellen dat 
het programmeren van het huidige systeem anders zal moeten worden. 
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Uit de wensen uit paragraaf 2.3.1 kunnen we het volgende eisenpakket samenstellen: 
1. Het systeem moet goedkoop zijn. 
2. Het systeem moet robuust zijn. 
3. Bij niet al te complexe systemen moet het modificeren (configureren) eenvoudig kunnen 

gebeuren. 
4. Niet complexe system en moeten door een niet technisch persoon geTnstalleerd kunnen 

worden. 
5. Het systeem moet ten aile tijden van een groot bedieningsgemak voorzien zijn. 
6. Bij complexe systemen moet de engineer in staat zijn het G.B.S. te modificeren en te 

configureren. 
7. Het systeem moet goed gedocumenteerd zijn (voor zowel gebruiker als engineer). 
8. Het systeem moet (vrijwel) aile benodigde complexiteit kunnen dekken. 

2.4.2 Strategie 

Zoals te zien is uit de lijsten uit de vorige paragraaf, hebben we te maken met een zeer 
gevarieerd pakket van eisen en wensen. Aangezien we in de praktijk vrijwel nooit aan aile 
eisen en wensen kunnen voldoen, zullen we een keuze moeten gaan maken over hoe de 
oplossing van dit probleem zal moeten worden aangepakt. Het is tijd geworden om de 
strategie te gaan ontwikkelen. 

Ais we aile punten van het huidige systeem uit de vorige paragraaf in acht nemen, blijkt al 
snel dat we een heleboel conflicterende wensen en eisen hebben. Oit is natuurlijk een 
probleem. We kunnen dit echter oplossen door niet aan het ontwikkelen van een strategie te 
denken, maar aan deel strategieen. Je probeert nu per probleem gebied een produkt te 
ontwikkelen dat voldoet aan aile wensen en eisen die in die bepaalde markt nodig zijn. Zo 
kunnen de meeste conflicten vermeden worden. 

Laten we eerst eens kijken naar het huidige systeem. Het huidige systeem wordt toegepast 
voor G.B.S. waarbij een complexe functionaliteit benodigd is. Het systeem op zich is goed, 
maar om vergroting van de omzet te behalen is een verandering in de programmeertaal 
noodzakelijk. Een oplossing voor dit probleem is: ontwikkel een software tool dat op een 
hoog niveau dezelfde functionaliteitstoekenning mogelijk maakt. 

Toch zal er een ander systeem moeten komen, immers we hebben gezegd dat het huidige 
systeem v~~r simpele toepassingen te duur is terwijl er vaak een standaard functionaliteit 
gewenst is. Bovendien wenst een installateur dat een systeem niet geprogrammeerd hoeft te 
worden, maar dat het aileen geTnstalleerd hoeft te worden. Ook mag de installatieprocedure 
niet te ingewikkeld zijn, zodat de installateur zelf een volledig G.B.S. kan installeren. Oe 
conclusie die we hier uit moeten trekken is: Ontwikkel een nieuw G.B.S. waarbij een groot 
deel van de functionaliteit al vast ligt. Zo worden de kosten minder groot omdat er niet 
geprogrammeerd hoeft te worden. Zorg er bovendien voor dat hetgeen wat ingesteld moet 
worden, zo simpel is dat een installateur het instellen als logisch en uitvoerbaar ervaart. 

Waarschijnlijk is het zo dat het nieuwe systeem voor sommige eindgebruikers toch niet 
flexibel genoeg za1 zijn. Immers de tunctionaliteit en flexibiliteit van een G.B.S. is omgekeerd 
evenredig met de mogelijkheidsgraad van het instellen en programmeren van het systeem. 
Het is denkbaar dat ook nog een produkt wordt ontwikkeld dat het gat wat bestaat tussen 
het huidige G.B.S. en het nieuwe G.B.S. opvult. Oit produkt mag wederom niet zo duur zijn 
als het huidige G.B.S. maar wei duurder dan het G.B.S. uit de vorige alinea. Via een simpele 
userinterface zal de eindgebruiker in staat worden gesteld zeit instellingen te maken aan het 
systeem. 

Functionaliteit toekenning & domotica systemen - 14 . 



Samenvattend kunnen we stellen dat de volgende drie deel strategieen moeten volgen (zie 
voor een grafische weergave van de drie concepten figuur 2.2) : 

Standaard 
Functionaliteit 

Verkoop prijs 

Conce 

flexibele 
Functionaliteit 

Moeilijkheidsgraad van functionalitei~s-toekenning 

Figuur 2.2 Grafische voorstelling van de concepten. 

• CONCEPT 1: ONTWIKKEL EEN PLUG & PLAY SYSTEEM: Een systeem waar bijna 
niets ingesteld hoeft te worden met andere woorden een 'plug & play' systeem. De 
functionaliteit zal voor de gebruiker vastliggen. De vrijheid van het installateur om de 
functionaliteit van het systeem aan te passen op de situatie zal op een zeer simpele en 
eenduidige manier moeten plaatsvinden. 

• CONCEPT 2: ONTWIKKEL EEN MINIMASTER: Een systeem waarbij de 
basisfunctionaliteit niet vastgelegd wordt door programmeren maar op een andere 
manier. Tevens blijft hier de mogelijkheid voor de eindgebruiker om via een 
userinterface simpele functionaliteitswijzigingen toe te passen. 

• CONCEPT 3: ONTWIKKEL EEN SOFTWARE TOOL: Een produkt waarmee het huidige 
systeem op een simpele wijze geprogrammeerd kan worden. De mogelijkheid om een 
zeer complexe functionaliteit gerealiseerd te krijgen wordt op deze manier gewaarborgd. 
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3. G.B.S. CONCEPT 1: 'PLUG & PLAY' 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat een driedeling noodzakelijk is om aile wensen van 
zowel klant als W&G Special Products te vervullen. Op de eerste plaats is er een systeem 
nodig dat in verhouding tot het huidige G.B.S. systeem zeer goedkoop is en 
waaraan bovendien op een zeer simpele wijze functionaliteit kan worden toegekend. Oit alles 
noemen we het 'Plug & Play' concept. 

In dit hoofdstuk wordt als eerste beschreven welke functionaliteit dit systeem kan bevatten. 
Oaarna wordt de 'Plug & Play module' beschreven. Ais laatste wordt een praktische visie op 
de het 'Plug & Play' concept gegeven. 

3.1 FUNCTIONALITEIT VAN 'PLUG & PLA Y' 

We hebben bij het ontwikkelen van het idee gesteld dat dit systeem een standaard vaak 
gebruikte functionaliteit moet hebben. Welke zaken behoren nu bij de standaard 
functionaliteit en welke niet? Oit is een vraag waarover iedereen een eigen menig heeft. 
Juist hie rom zijn een aantal gesprekken georganiseerd met verschillende personen die 
werkzaam zijn bij W&G en die met G.B.S. te maken hebben. Hiervoor is bewust gekozen 
voor zowel technische als commerciele mensen. Bovendien zijn ook gesprekken gevoerd 
met mensen die absoluut nog nooit met G.B.S. system en te maken hebben gehad, maar 
daar wellicht wei mee te maken zullen krijgen. Uit deze gesprekken kunnen we het volgende 
concluderen: 

• Met het systeem moet op z'n minst hetzelfde kunnen als met een conventionele 
elektrische installatie voor in huis of bedrijf. 

• Er moet v~~r verlichting een schakeling van groepen mogelijk zijn. Ous een schakelaar 
die bij voorbeeld een groep lampen MN of UIT zet. 

• Standaard moet de mogelijkheid bestaan om verlichting te schakelen op tijd, lichtsensor 
of bewegingssensor. Oit moet in ieder geval mogelijk zijn voor de groep buitenverlichting. 

• Het is prettig als ook dimbare verlichting met het systeem bestuurd kan worden. 
• Een primitief alarm is gewenst, vooral als hier gebruik kan worden gemaakt van de 

bewegingsdetectoren waar ook verlichting mee wordt geschakeld. 
• Energiemanagement in de vorm van een knop waarmee aile verlichting wordt uitgezet en 

de verwarming op een lag ere temperatuur gaat branden indien het gebouw wordt 
verlaten. 

• Soms is een automatisch geschakelde lamp niet handig. In dit geval moet een soort van 
overrule schakelaar aanwezig zijn waarmee een lamp hard AAN of UIT gezet kan 
worden. 

• Extra's zoals een brandalarm, sociaal alarm, inbrekersafschrikking en nachtverlichting zijn 
niet noodzakelijk, maar worden wei als positief ervaren. 

• Aanwezigheidssimulatie indien er niemand aanwezig is in het gebouw wordt als een groot 
pluspunt ervaren. 

Uiteindelijk is de gewenste functionaliteit beschreven in een specificatie tabel. Oit is gedaan 
om een gevoel te krijgen wat een functie precies voorstelt en deze goed in kaart te brengen. 
Tevens is deze tabel ten tijde van de implementatie een goed hulpmiddel gebleken. 
Aangezien deze tabel nogal groot is, is hieronder slechts een klein stukje van deze tabel 
afgebeeld in tabel 3.1. 
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Object Event Status Response Afhankelijke 
Modulen 

Verwarming De thermostaat opent zijn de aanwezigheidstatus is De verwarming wordt UIT gezet thermostaat module 
contact 'ik ben terug' De thermostaatcontact status temperatuursensor 

wordt 'open' module 
verwarmings mOdule 

de aanwezigheidstatus is De thermostaatcontact status 
'niemand thuis' wordt 'open' 

De thermostaat sluit zijn de aanwezigheidstatus is De verwarming wordt AAN gezet 
contact 'Ik ben terug' De thermostaatcontact status 

wordt 'gesloten 

de aanwezigheidstatus is De thermostaatcontact status 
'niemand thuis' wordt 'gesloten 

De bijbehorende de aanwezigheidsstatus is De verwarming wordt AAN gezet 
temperatuursensor 'Niemand thuis' De temperatuur sensor status 
detecteert een temperatuur wordt 'kleiner' 
die kleiner is als de in de 
'niemand thuis de aanwezigheidstatus is De temperatuur sensor status 
temperatuur' -O.5°C 'Ik ben terug' word! 'kleiner' 

De bijbehorende de aanwezigheidsstatus is De verwarming wordt UIT gezet 
temperatuursensor 'Niemand thuis' De temperatuur sensor status 
detecteert een temperatuur wordt 'groter' 
die groter is als de in de 
'niemand thuis de aanwezigheidstatus is De temperatuur sensor status 
temperatuur' +O.5°C 'Ik ben terug' wordt 'groter' 

De 'niemand thuis' knop De temperatuur sensor De verwarming wordt AAN gezet 
wordt ingedrukt status is kleiner 

De temperatuur sensor De verwarming wordt UIT gezet 
status is groter 

De 'ik ben terug' knop wordt De thermostaatcontact De verwarming wordt UIT gezet 
ingedrukt status is 'open' 

De thermostaatcontact De verwarming wordt AAN gezet 
status wordt 'Qesloten' 

Tabe/ 3.1 Specificatie tabe/ 

3.2 'PLUG & PLA Y MODULE' 

We gaan proberen om een systeem te ontwikkelen waarbij we zoveel mogelijk van de in 
paragraaf 3.1 genoemde wensen kunnen toepassen. Aangezien we de meest effectieve en 
snelste manier van implementeren zoeken, kunnen we het beste gebruik maken van 
modules die in het huidige G.B.S. gebruikt worden. Zo hebben we in dat geval de hardware 
al ter beschikking. Door de software van de modules te wijzigen, zou een ander systeem 
gemaakt kunnen worden. 
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In het kort is het W &G systeem een bus met daarop modulen die met elkaar communiceren 
volgens het BatiBUS protocol. Er zijn 240 adressen beschikbaar. De link-concurrency wordt 
opgelost door CSMAlCD. De modulen die op de bus aangesloten kunnen worden kunnen 
bestaan uit input/output modulen, licht/temperatuur sensor modulen, etc. De onderlinge 
'messages' tussen de modulen bestaan uit een 'source' en 'destination' adres maar ook het 
type van de module wordt meegestuurd. Het is dus mogelijk twee modulen van een ander 
type op hetzelfde adres te zetten en steeds eenduidig de module te benaderen. Ook heeft 
elke module een unieke 10. Voor een uitgebreide beschrijving van het W&G syteem verwijs 
ik naar bijlage 1. 

Het is denkbaar dat we in plaats van een systeem met gedistribueerde intelligentie (dus de 
functionaliteit verdeeld over aile modules) een centrale module kunnen nemen, waarin we 
aile gewenste functionaliteit kunnen opslaan. Dit heeft ook nog eens als voordeel dat het 
'upgraden' van een G.B.S. enorm versimpeld wordt. Ook de samenwerking met reeds 
ontwikkelde modulen van andere BatiBUS bedrijven kan dan gewaarborgd blijven. 
Indien we een centrale intelligente module nemen hoeven we slechts een module aan te 

passen in plaats van aile input- en output modules. Ook de ontwikkelingskosten van een 
centrale module zijn veellager dan die van een gedistribueerd systeem. Het is dus in dit 
geval verstandiger om een centrale intelligente module te nemen waarin we aile benodigde 
statussen en responses kunnen opslaan. We noemen deze module de 'Plug & play 
module'. 

3.2.1 Ruimte afhankelijke functie's 

We zitten echter nog steeds met de vraag: 'Hoe kunnen we nu op een simpele sprekende 
manier de functionaliteit toekennen?'. Ais we naar de functie verlichting zeit gaan kijken, 
merken we vaak op dat deze functie meestal geldig is binnen een bepaalde ruimte. Een 
lamp in de huiskamer wordt immers altijd geschakeld met een of meerdere schakelaars die 
in de woonkamer zitten. Deze functie is dus ruimte afhankelijk. Dit is natuurlijk met wei meer 
functies het geval. Wellicht kunnen we hiermee een sprekende instelling mogelijk maken. 
Het instellen mag niet moeilijk zijn en moet voor een installateur te begrijpen zijn. Het is 
mogelijk om op basis van het adres van de verschillende modulen zo'n indeling te maken. 

We koppelen nu de meest voor de hand liggende functies aan elkaar door ze hetzelfde 
adres te geven. Dit levert geen problem en op zolang aile modules op hetzelfde adres van 
een ander type zijn. In ons geval hebben we een on/off input en een on/off output (of wei een 
input en outputmodule met een contact dat open of gesloten kan zijn). Deze zijn beiden van 
een ander type en dit levert dus geen praktische problemen op. Bovendien kan iedere 
module nog specifiek worden aangesproken door het unieke id nummer. 

Hoe weet de 'plug & play module' nu dat een bericht dat over de bus gezonden wordt een 
lichtschakelaar boodschap betreft? Dit staat namelijk niet in boodschap die de inputmodule 
over de bus zendt. Ook de ruimte staat niet in deze boodschap. Het is het handigst om ook 
hier gewoon een afspraak voor te maken. 

We delen het adres op in een functie-nibble en een ruimte-nibble. 

Aangezien het ad res van de afzender wei altijd in een boodschap vermeld staat, kunnen we 
er altijd voor zorgen dat lichtschakelaars op een vaste adresplaats staan. We nemen 
hiervoor de adressen 10 tot en met 2F. We hebben dan de mogelijkheid om in een gebouw 
321ichtgroepen verdeeld over 16 ruimten afzonderlijk te schakelen. 
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On/Off Input On/Off Output Input analoog Output analoog 
10 Lampschakelaar 1 Lamp 1 

· 
1F 
20 Lampschakelaar 2 Lamp 2 

2F . 
Tabel 3.2 adresverdelmg lampen 

Zoals in het voorgaande tabelletje te zien is, zijn de lampen in twee groepen verdeeld. Oit is 
gedaan om nog wat extra functies mogelijk te maken, die we hierna zullen bespreken. Ais 
we namelijk kijken naar het functie~nibble van de adressen dan is dit voor aile lampen van 
het eerste dee I een 1. Voor de twe~de groep is dit de 2. Om nu een sprekende instelling te 
maken gaan we het ruimte~nibble gebruiken om aan te geven in welke ruimte de lamp en de 
schakelaar zijn gemonteerd. Stel bij voorbeeld dat we de lamp in de woonkamer op adres 10 
zetten, dan hebben we dus als ruimte 0 de woonkamer gekozen. Willen we nu twee lampen 
in de woonkamer, dan zullen we de volgende lamp niet op adres 11 zetten, maar op adres 
20. De 2 staat voor de tweede lamp/schakelaar en de 0 staat voor de ruimte (in ons 
voorbeeld de huiskamer). 

Natuurlijk willen we in een gebouw ook wandcontactdozen kunnen schakelen. Oit doen we in 
feite hetzelfde als met de verlichting. We kiezen hiervoor de adressen 30 tot en met 4F. En u 
raad het ai, als we een schakelbare wandcontactdoos in de woonkamer willen monteren 
doen we dit op de adressen 30 of 40. 

We willen nu ook nog een schakelaar waarmee ik aile lampen in de huiskamer AAN kan 
schakelen. V~~r zo'n schakelaar reserveren we de adressen 50 tot en met SF. Nu zal de 
verdeling in ruimten voor u duidelijk worden, immers we geven met het functie~nibblel van 
het adres (5) de functie aan: het AAN schakelen van aile lampen in de betreffende ruimte. 
Willen we dit in de woonkamer doen, dan kiezen we dus een schakelaar op 50. V~~r een 
aile lampen UIT schakelaar reserveren we de adressen 60 tot en met 6F. Met deze knop 
worden aile lampen in een vertrek (Iampen met adres 1 x en 2x) uit gezet. Hetzelfde doen we 
ook voor w.c.d.'s (WandContactDozen). 

On/Off Input On/Off Output Input analoog Output analoog 
50 Aile lampen AAN 

· schakelaar 
SF 
60 Aile lampen UIT 
· schakelaar 

6F 
70 Aile w.c.d.'s AAN 
· schakelaar 

7F 
80 Aile w:c.d.'s UIT 

schakelaar 
8F 

Tabel 3.3 adresverdeling speciale schakelaars 
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Ais we een alarm in het G.B.S. willen integreren, hebben we ook PIR's 
(bewegingsdetectoren) nodig om het alarm te kunnen laten werken. Hiervoor gebruiken we 
de adressen 90 ., 9F. Logisch is het om een PIR in de huiskamer hier ook weer op 90 te 
zetten. Oit is echter niet perse nodig omdat de 'plug & play module' nog niets met de 
plaatsinformatie van de alarmPIR doel. 

Alarm is niet het enige wat met PIR kan werken in een G.B.S. Ook verlichting kunnen we op 
PIR schakelen. Hierbij is het weer wei van belang op welk adres (dus in welke ruimte) we de 
PIR plaatsen. De lamp PIR op ad res Ax schakelt de lamp op adres 2x en de w.c.d. op ad res 
4x. Willen we op het toilet nu de lamp op PIR laten schakelen en het toilet hebben we als 
ruimte A gekozen, dan sluiten we de lamp op het toilet niet op adres 1 A maar op 2A aan en 
de PIR dan natuurlijk op AA. De lamp wordt bij een detectie van de PIR aan geschakeld en 
na een vertragingstijd van 5 minuten weer uitgeschakeld. 

Willen we een PIR gebruiken voor zowel het schakelen van verlichting als alarm, dan sluiten 
we de PIR aan op adres Bx. Zolang het alarm niet geactiveerd is, zal de PIR gebruikt 
worden voor het schakelen van de verlichting en w.c.d. op adres 2x en 4x. Ais het alarm wei 
geactiveerd is zal de PIR als alarmPIR dienst doen maar ook nog steeds de verlichting 
schakelen. 

b-tn/Off Input On/Off Output Input analoog Output analoog 

AlarmPIR 
. 
9F 
AD Lamp PIR 

AF 
BO Lamp & alarm PI R 

BF 
Tabel 3.4 adresverdeling PIR's 

3.2.2 Ruimte onafhankelijke functie's 

Het kan echter ook zo zijn dat een PIR aileen mag werken als het donker is. Dit kunnen we 
natuurlijk op een soort gelijke wijze realiseren als bij de normale schakelaars en PIR's door 
hier de adresgroep CO tot en met CF te reserveren. Ais we echter even praktisch na gaan 
denken, zouden we dan per lamp die we zo willen schakelen een lichtsensor nodig hebben, 
terwijl een lichtsensor voldoende informatie geeft voor het hele systeem. Dit is een voorbeeld 
van een ruimte onafhankelijke input. De lichtsensor is niet de enige input of output die 
ruimteonafhankelijk is. Deze groep in- en outputs noemen we in dit systeem de 'speciale 
functie's'. Deze functie's zitten op de adressen 00 tot en met OF. 

We zullen nu een korte beschrijving geven van de functie van iedere van deze functie's 

Buitenlamp 
Om de buitenlamp te laten werken moeten we op ad res 00 een tijdklok aansluiten en op 
adres 01 een lichtsensor (of een van beiden). De buitenlamp gaat AAN als zowel de klok als 
de lichtsensor input gesloten zijn. 
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Sirene 
De sirene wordt aangezet als het alarm actief is, er wordt door een ALARM PIR of een 
L1GHT&ALARM PIR een detectie gedaan en 30 seconde na de detectie is het alarm nog niet 
uit gezet. De sirene wordt na 15 minuten actief te zijn geweest automatisch uitgeschakeld 
(wettelijk vastgelegd). Bij het deactiveren van het alarm wordt de sirene onmiddellijk 
uitgeschakeld als deze aan was. 

Zwaailicht 
Het zwaailicht doet hetzelfde als de sirene met als enig verschil dat deze niet na 15 minuten 
wordt uitgeschakeld. Voor een flashlight geld namelijk geen wettelijk maximum. 

Verwarming 
De verwarming wordt aan de hand van een thermostaat geregeld. Deze thermostaat sluit het 
contact als de temperatuur onder de ingestelde temperatuur daalt. In de normale 
bedrijfssituatie reageert de verwarming op de thermostaat op adres 06. Is er echter op de 'ik 
ga weg knop' op ad res 04 gedrukt, dan zal de verwarming reageren op de 'ik ben weg 
thermostaat'. Dit is een tweede thermostaat waarop de temperatuur ingesteld wordt die moet 
worden gehandhaafd als er niemand thuis is. Ais er geen 'ik ben weg thermostaat' is, zal de 
verwarming worden uitgeschakeld. De verwarming gaat weer reageren op de thermostaat 
als er op de 'ik ben terug knop' gedrukt wordt of als het alarm wordt uitgeschakeld. 

Nachtverlichting 
De nachtverlichting reagereerd op de lichtsensor op adres 01. Ais het donker is gaan ze 
aan, als het licht is gaan ze uit. 

Alarm output 
Deze doet exact hetzelfde als het zwaailicht. Deze kan dus als een terugmelding naar de 
bewoner gebruikt worden. Overigens hoeft hier niet per se een output voor gereserveerd te 
worden Oe kunt de terugkoppeling ook parallel hangen met het zwaailicht). Aangezien we 
outputs over hadden hebben we dit toch gedaan. Dit is begrijpelijker voor de gebruiker. 

Alarm status terugkoppelig 
Deze laat zien of het alarm geactiveerd staat of niet (dus niet of het alarm is afgegaan, daar 
is de alarm output voor). 

Brand output 
Deze gaat aan als de rook detector op adres 09 zijn contact sluit, en gaat weer uit als de 
rook detector zijn contact opent 

Automatisch deurslot 
Deze output sluit als op de 'deur open knop' op ad res 08 wordt ingedrukt. Na tien seconden 
vertraging opent het contact zich weer. Hier moeten we rekening houden dat de deur open 
kan blijven staan als er geen veer op de deur aanwezig is. Hiervoor is ook een deurcontact 
in de groep specials opgenomen. Dit deurcontact zal de 'plug & play pieper' aansturen als de 
deur open is. Zo is te horen of de deur open is blijven staan. 

Telefoonkiezer 
Dit contact sluit als op de 'sociaal alarm knop' op adres OA wordt gedrukt. Na tien seconden 
vertraging opent het contact zich weer. Een normale telefoonkiezer heeft slechts een puis 
nodig om te bellen. De tien seconden is dus niet de maximale tijd om uit te bellen. 
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Plug & play pieper 
Deze wordt voor verschillende zaken gebruikt en sluit zich op exact dezelfde momenten als 
dat de pieper op de 'plug & play module' piept. Ais het alarm wordt geactiveerd gaat de 
pieper 30 seconden piepen om te waarschuwen dat het alarm binnenkort actief wordt. Ais 
het alarm actief is en een alarm of alarm&light PIR detecteert een beweging dan zal over 30 
seconden het alarm afgaan als het niet gedeactiveerd wordt. T er waarschuwing zal de 
beeper na 20 seconden gaan piepen als het alarm nog niet is gedeactiveerd. Er resteren 
dan nog 10 seconden voordat het alarm afgaat. De beeper wordt ook gebruikt bij een 
brandalarm. Zolang de rook detector iets detecteert, gaat de pieper a1. De beeper gaat ook 
af als het deurcontact dat bij de 'deur open knop' hoort niet gesloten is om zo te controleren 
of de deur is dichtgegaan. Ais laatste wordt de pieper ook gebruikt bij het sociaal alarm. De 
pieper gaat bij het activeren van het sociaal alarm 10 seconden piepen. Dit doet dienst als 
terugkoppeling voor het slachtoffer dat het alarm is binnengekomen. 

Deurbel 
De deurbel output wordt gesloten zolang op de deurbel knop is gedrukt. 

We hebben een input nog niet beschreven, dat is de paniekschakelaar op adres 03. Deze 
schakelaar dient v~~r het afschrikken van inbrekers e.d. en schake It dan ook aile verlichting 
die op het systeem aanwezig is aan (adressen 10 .. 2F). Overigens zit er een 
veiligheidsmechanisme op de input. De paniiekschakelaar voert aileen zijn actie uit als hij 
tussen de 0.6 en 4 seconden wordt ingedrukt. Dit voorkomt afgaan door per ongelijk tegen 
de schakelaar stoten. Ook kun je tijdens het ingedrukt houden van de schakelaar besluiten 
dat het vals alarm was. Je houdt dan de schakelaar langer als 4 seconden vast en er 
gebeurt bij loslaten niets. 
Ais je toch een paniek hebt geactiveerd, staat aile verlichting op adres 10 .. 2F aan. Door nu 
de paniekschakelaar langer als 0.6 seconden vast te houden zal aile verlichting worden 
uitgeschakeld. 

3.2.3 Analoge inputs en outputs 

Waarschijnlijk heeft u al opgemerkt dat in de adrestabellen die hierboven gebruikt zijn, niet 
aileen een kolom voor de On/Off input en On/Off output modules staat gereserveerd, maar 
ook nog voor de analoge input module en de analoge output module. Aangezien deze 
modules ook weer van een ander type zijn, kunnen deze ook weer op dezelfde adressen 
gebruikt worden zonder dat er conflicten optreden. Omdat we hier wei te maken hebben met 
analoge inputs en outputs betekent dat, dat we hier ook aileen modules op kunnen 
aansluiten die als analoog type worden gezien. Dit is echter gunstig want dimbare lampen 
zijn voorbeelden van analoge types die nog in ons systeem geTmplementeerd kunnen 
worden. Andere voorbeelden zijn een dimbare w.c.d., zonnescherm en een gordijnensturing. 

Tot slot is er nog een functie die het mogelijk maakt om met behulp van een knop een output 
keihard met een schakelaar op AAN of UIT kan te zetten, zonder dat deze output verder op 
de boodschappen over de bus zal reageren. Deze input noemen we de ON/OFF/AUTO 
switch. Aangezien we hier drie mogelijke standen hebben, mogen we deze schakelaar ook 
onder het analoge type vatten. Dat komt mooi uit, want hier was de meeste adresruimte 
over. We reserveren voor iedere normale lamp, iedere wandcontactdoos en iedere dimbare 
lamp zo'n switch in de adresruimte. 
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3.2.4 Totale adresverdeling van de 'Plug & Play module' 

Ais we nu naar de gewenste functionaliteit voor het systeem kijken in vergelijking met het 
uiteindelijke resultaat, is de conclusie zijn dit systeem voor het grootste gedeelte voldoet aan 
de eisen en wensen. Of het systeem daadwerkelijk voldoet aan de wensen, zal in de praktijk 
nog tot uiting moeten komen. Blijkt het dan echter zo te zijn dat er het een en ander over het 
hoofd is gezien, dan is er nog altijd vrije adresruimte over om ook de nieuwe functie te 
implementeren. Zie voor de totale adresverdeling tabel 3.5. 

On/Off Input On/Off Output Input analoog Output analoog 
00 Clock buitenlamp 
01 Lightsensor sirene 
02 Alarmswitch flashlight 
03 Panicswitch heating (kachel) 
04 away switch nightlights 
05 I'm back switch Alarm output 
06 thermostaat Alarm status feedback 
07 away tempsens fire output 
08 door unlocker door lock 
09 door checker phonedailer 
OA Smoke detector p&p beeper 
OB social alarm switch doorbel 
OC doorbel switch 
OD weather switch 
OE 
OF 
10 Lampschakelaar 1 lamp 1 dimbare lamp Dimbare lamp 1 

schakelaar 1 
1F 
20 Lampschakelaar 2 lamp 2 dimbare lamp Dimbare lamp 2 

schakelaar 2 
2F 
30 w.c.d. schakelaar 1 w.c.d.1 dimbare w.c.d. Dimbare w.c.d. 1 

schakelaar 1 
3F 
40 w.c.d. schakelaar 2 w.c.d.2 dimbare w.c.d. Dimbare w.c.d. 2 

schakelaar 2 
4F 
50 aile lampen AAN zonneweringsswitch Zonnewering 

schakelaar 
5F 
60 aile lampen UIT gordijnenswitch Gordijnen 

schakelaar 
6F 
70 aile w.c.d.'s AAN s3 lamp 1 switch 

schakelaar 
7F 
80 aile w.c.d.'s UIT s3 lamp. 2 switch 

schakelaar 
8F 
90 alarmPIR s3 w.c.d. 1 switch 

9F 
AO lamp PIR s3 w.c.d. 2 switch 

AF 
BO lamp & alarm PIR s3 dim bare lamp 1 

switch 
BF 
CO s3 dimbare lamp 2 

switch 
CF 
DO deurcontact deursloten 
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OF 
:0 raamcontact raamsloten 

EF 
FO GERESERVEERO GERESERVEERO GERESERVEERO GERESERVEERO 

(veer groepsadressering) (veer greepsadressering) (veer greepsadressering) (veer greepsadressering) 
FF 

Tabel 3.5 totale adresverdeling van 'plug & play module'. 

3.3 IMPLEMENT A TIE VAN DE 'PLUG & PLAY MODULE' 

De 'Plug & play module' is natuurlijk niets meer dan een module die moet communiceren 
met de bus. Zoals uit de voorgaande paragraaf al bleek scant de module als het ware 
continu de bus af op inputmessages. Zodra zo'n message is ontvangen kijkt de 'plug & play 
module' of het een message is, waarop hij zou moeten reageren. Zo ja, dan gaat de module 
de ingegeven response uitvoeren. 

Aangezien het voor de 'plug & play module' niet nodig is om op een andere manier dan via 
de bus te communiceren, kan de 'plug & play module' qua hardware worden 
ge'implementeerd op vrijwel iedere willekeurige BatiBUSmodule. Immers iedere module 
beschikt over de hardware die het mogelijk maakt om te communiceren via de bus. Het rigt 
voor de hand om nu voorlopig een module te nemen waarbij het minst aan overbodige 
hardware aanwezig is. 

Natuurlijk is het ook mogerijk om meteen een aantal Inputs en Outputs mee te integreren op 
de plug & play modules, die dienst doen als specials. Verkooptechnisch levert dit het 
voordeel op dat bij aanschaf van een 'plug & play module' meteen aile extra functionaliteit 
beschikbaar is. Voor een uitgebreide beschrijving van de hardware en software van het 
prototype van de 'plug & play module' verwijs ik naar bijlage 2. 

3.4 PRAKTISCHE VISIE VAN HET 'PLUG & PLAY' SYSTEEM 

Tot slot van dit hoofdstuk is het natuurlijk verstandig om het Plug & play systeem eens wat 
praktischer te gaan bekijken. Er zijn namelijk nog een aantal elementen die we wellicht 
theoretisch beschouwd niet als barriere ervaren, maar die praktisch toch nog wei een aantal 
problem en op kunnen leveren. Laten we de belangrijkste daar eens van beschouwen. 

Aangezien de grote kracht van het 'plug & play' systeem in het simpel insteilen van adressen 
ligt, moeten we er natuurlijk voor zorgen dat het instellen van adressen ook erg handig en 
simpel kan gebeuren. Op het moment is het zo, dat voor het instellen van een adres van een 
module een terminal vereist is en een BatiBUS Controle Panee!. Dit paneel word ook wei 
buttonpaneel genoemd of kortweg B.C.P. De B.C.P. wordt op de bus aangesloten, de 
terminal op zijn beurt weer op de B.C.P. Een van de eerste eisen van het systeem was, dat 
het door een normale installateur te installeren moest zijn. Op de huidige manier is dat niet 
zoo Het is dus noodzakelijk dat het huidige systeem van inputs en outputs zo wordt gewijzigd 
dat er een handmatige adresinstelling op de modules mogelijk is. Het gemakkelijkst is dat 
met een duimwiel of schroefschakelaar, waarbij 16 standen mogelijk zijn. We hebben dan 
twee van zulke instellingsschakelaars nodig om 240 adressen te kunnen instellen. Dit 
implementeren moet niet zo'n gigantische karwei zijn, immers we hoeven de stand van deze 
schakelaars maar uit te lezen en in een register in het geheugen op te slaan. Het register is 
al gereserveerd. We hoeven aileen nog maar het uitlezen in de software toe te voegen. 
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Een ander aspect waarover nog niet is gesproken is de installeerbaarheid van het systeem. 
Op welke plaatsen kan het systeem makkelijk ge'lnstalleerd worden en waar juist niet? Ais 
we ons deze vraag gaan stellen, komen we hoe dan ook altijd weer uit bij het klassieke 
gebouw besturings probleem uit. Bij gebouw besturings systemen is het namelijk zo, dat er 
naast de gewone vermogensinfrastructuur (de 220 Volt leidingen) ook nog een infrastruktuur 
moet worden aangelegd voor de besturingssignalen. Bij de huidige BatiBUS modules 
gebruiken we hier een zwakstroom leiding voor. Oit is op de eerste plaats de bus zelf en op 
de tweede plaats de leidingen die bij voorbeeld van een switch naar een inputmodule lopen. 
We hebben nu echter een groot probleem wat installeren betreft. Volgens de NEN 
normering die gevolgd moet worden bij het installeren van zulke installaties, is het niet 
toegestaan om zowel sterkstroom als zwakstroomleidingen door een zelfde buis te voeren. 
In een bestaand gebouw geeft het installeren van het systeem nu problemen, omdat de 
gewenste infrastructuur voor de besturingssignalen simpelweg niet aanwezig is. 

Hoe lossen we dit probleem op: 
Eigenlijk is voor dit probleem geen goede oplossing te vinden zonder de huidige BatiBUS 
modules van W&G Special Products drastisch te wijzigen. We zouden natuurlijk wei kunnen 
den ken aan een besturingssysteem waarbij we gebruik maken van draadloze verbindingen 
zoals infra rood of hoog frequent zenden. We hebben dan geen last van draden die van de 
ene module naar de andere of naar een input moeten lopen. Ook zou Power Line Carrier 
(PLC) een oplossing kunnen zijn. AI deze oplossingen vallen echter niet onder de simpel aan 
te brengen wijzigingen. 

We kunnen dan slechts een conclusie trekken. De infrastructuur moet geschikt zijn om 
zowel sterk als zwakstroom leidingen te kunnen voeren naar de plaatsen waar ze moeten 
zijn. Bij een bestaand gebouw zal dat waarschijnlijk leiden tot het gebruiken van 
opbouwgoten waardoor de besturingsbekabeling gelegd zal worden. Ook is het denkbaar 
dat het buizensysteem wordt aangepast. Oit is echter een zeer arbeidsintensief proces dat 
dus ook zeer kostbaar is. 

In nieuwbouw is het natuurlijk geen enkel probleem om wat extra infrastructuur aan te 
brengen. Het leggen van wat extra buizen in een huis is relatief gezien erg aantrekkelijk als 
men verwacht dat in de toekomst een gebouw besturings systeem ge'lnstalleerd zal worden. 

Overigens is het zo dat binnen W&G ook is gewerkt aan een oplossing van het 
infrastructuurprobleem. Hiervoor is een speciaal nieuw systeem ontwikkeld dat uN-BOX" 
wordt genoemd. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de normale centraaldozen van een 
conventioneel vermogensnet, maar van een wat grotere BOX die het mogelijk maakt om op 
een officiele manier die voldoet aan de normering in een doos zowel sterk als zwakstroom te 
voeren. Bovendien is in deze BOX nog plaats voor electronica waarin we dus bij voorbeeld 
een inputmodule kunnen plaatsen. 
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4. G.B.S. CONCEPT 2 'MINIMASTER' 

Aangezien we met 'Plug & play module' een systeem hebben, waarbij door de user niet 
echt gemakkelijk een functionaliteit kan worden gewijzigd en dit soms wei gewenst is, is het 
zeker niet onverstandig om een zogenaamde 'Minimaster' te ontwikkelen. Het idee van de 
'minimaster' is dat deze qua basisfunctionaliteit hetzelfde werkt als de 'Plug & play module'. 
Toch heeft de 'minimaster' een aantal voordelen ten opzichte van de 'Plug & play module'. 
Deze verschillen zullen in dit hoofdstuk verder worden uitgediept. 

4.1 VERSCHILLEN TUSSEN 'PLUG & PLA Y' EN 'MIN/MASTER' 

Zoals in de inleiding zojuist al is verteld, is een Minimaster een apparaat wat ervoor zorgt dat 
de uiteindelijke user zelf het een en ander aan instellingen van het systeem kan wijzigen 
zonder dat daarvoor 'de schroevedraaier' nodig is om adressen te gaan verzetten of aansluit 
draden te gaan verwisselen. We zullen dus een simpele user-interface op de module 
moeten integreren om het een en ander te kunnen realiseren. Overigens is het zo dat de 
'Minimaster' nog niet ge'implementeerd is. Het is slechts een idee over hoe de wensen en 
eisen van een gebruiker en de technische mogelijkheden het beste omgezet zouden kunnen 
worden tot een produkt. 

Op de eerste plaats moeten we ons afvragen wat nu precies de functionele uitbreiding moet 
zijn, die we met een 'Minimaster' willen realiseren? Het antwoord op deze vraag voigt uit 
enerzijds de wensen van de user en anderzijds uit de mogelijkheden om het systeem te 
kunnen realiseren. 

Er is voor gekozen, dat je de functionaliteit die je in een 'Plug & play systeem' kunt bereiken, 
ook met een 'Minimaster' kunt bereiken. Oit alles moet ook zonder instellingen gebeuren. Ais 
we een 'Minimaster' dus op de BatiBUS aansluiten, zonder dat er iets geprogrammeerd is, 
moet een systeem dus eigenlijk hetzelfde doen als met de 'Plug & play module'. 

In het begin van deze paragraaf is verteld dat de user-interface het instellen van functies 
mogelijk maakt. Het aanwezig zijn van een userinterface biedt natuurlijk nog een ander groot 
voordeel ten opzichte van de 'Plug & play module'. Namelijk het schakelen van verlichting en 
wandcontactdozen op tijd. Oit was bij de 'Plug & play module' niet echt goed 
implementeerbaar, omdat we hier geen manier hadden om als user de klok in te stellen. We 
hebben nu die mogelijkheid weI. Schakelen op tijd is dus een geheel nieuwe functie in de 
'Minimaster module'. Ook is het nu mogelijk om aanwezigheidssimulatie echt effectief te 
kunnen toepassen. We kunnen nu immers programmeren welke verlichting we laten 
schakelen door aanwezigheidssimulatie. 
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4.2 USER INTERFACE VAN DE 'MINIMASTER' 

Ais we al de wensen en mogelijkheden gaan bekijken, kunnen we een concept opstellen van 
hoe de userinterface op de 'Minimaster' er uit moet komen te zien. Op de eerste plaats moet 
de 'Minimaster' begrijpelijk zijn en makkelijk te bedienen zijn voor iedere gebruiker. Voor het 
bedienen van de 'minimaster' moet dus ook niet gedacht worden aan een ingewikkeld instel
proces, maar een proces dat qua moeilijkheidsgraad evenredig is met dat van het instellen 
van een videorecorder of een modeme magnetron en als het enigszins mogelijk is zelfs nog 
een makkelijker systeem. We rusten de 'Minimaster' uit met een achttal knopjes. De 
knoppen zijn:UP .... , DOWN .... , LEFT ~ , RIGHT ~ (pijltjes toetsen), .J,OK, BACK en 
SELECT. De 'minimaster' is tevens uitgerust met een display van een aantal regels. 
De 'minimaster' zal werken met een menustuctuur die gegeven is in figuur 6.1. In deze figuur 
staat een gedeelte van de structuur uitgewerkt. In de normale situatie zal op het display van 
de 'Minimaster' een tijd (en eventueel temperatuur) worden getoond, totdat op een knop op 
de 'minimaster' gedrukt wordt. Dan wordt het hoofdmenu zichtbaar. leder item met een ~ 
teken erachter heeft een vervolgmenu. Door op dit item te gaan staan en op de ~ toets of 
de OK toets te drukken, wordt een niveau dieper in de menustructuur gedoken. Soms 
moeten sommige waarden in het menu worden ingesteld. Dit gebeurt voomamelijk met de 
.... en de .... toets. Ook is het mogelijk dat een menu-item geselecteerd wordt door de 
SELECT knop in te drukken. Voor het menu-item zal een .; teken verschijnen. Om wat 
meer duidelijkheid te krijgen is het verstandig om een aantal flows in de figuur te doorlopen 
en te bedenken welke toetsen er gebruikt zouden moeten worden. 
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Main Menu 
01 Klok en Datum 11-, 01 Tijd en Datum 
02 Sehakelen verlichtingl we.d. 

met sehakelaar 
03 Sehakelen groepen 

verliehtinglw.e.d met 
sehakelaar 

04 Sehakelen verliehtinglw.c.d. 
metPIR 

05 Sehakelen verliehtingiw.e.d 
OnlOff/Auto schakelaars 

06 Instellen buitenverlichting 
07 Instellen alarm 
08 Instellen panieksehakelaar 
091nstellen awayl I'm back switch 
10 Instellen social alarm 
enz. 

04 Schakelen groepen verlichting 
Iw.c.d. met PIR 

I--r-II"I 
15 januari 

.02 Schakelen ver:ichtinglwc.d. 

. met schakelaar 

---S~~h1-:-R~i;t~-1:r-----;-~ ---L;~~-1---R:~;-;';;-1--:r--------
Switch 2 Ruimte 1 Lamp 1 Ruimte 2 
Switch 1 - Ruimte 2 Lamp 1 - Ruimte 3 -I 
Switch 2 - Ruimte 2-1 II- Lamp 1 - Ruimte 4 
enz. e:n :.zc':.__ __~ __ _ 

03 Schakelen groepen ~~;]Chti-ngL 03 Schakelen groepen verlichting 
Iw.c.d. met schakelaar Iw.c.d met schakelaar 

Switch 1 - Ruimte 11-" Lamp 1 - Ruimte 1 II-
Switch 2 - Ruimte 1 Uimbare lamp 1 - Ruimte 
Switch 1 - Ruimte 2 JI Lamp 2 Ruimte 1 
;:tch 2 - Ruimte 2-111- ~~~~r~lam~ RUi:t~ 1 -I .. 

04 Schakelen verllchtingiw.c. 

I----~-:~~~----------------------- Aktie: 

. Lamp 1 - Ruimte 1 , 
--IItt Dlmbare lamp 1 - Ruimte 1-1 11-1 

Lamp 2 - Ruimte 1 
20% 

Welke PIR? 

PIR op groep 9 ruimte 0 
PIR op groep 9 ruimte 1 
PIR op groep 9 ruimte 2 
enz. 

\-__ + 07 Welke PIR als alarmPIR? 

PIR op groep 9 ruimte 0 ., 
PIR op gtOep 9 ruimte 1 
PIR op groep 9 ruimte 2 
enz. 

Dimbare lamp 2 - Rulmte 1 
enz. 

lamp 1 Ruimte 1 

Welke Verlichting ? Welke Funktie ? 
------------------------------- ., --------------------------------------------
Lamp 1 - RUlmte1: Schakelen op tijd 
Dimbare lamp 1 _ Ruimte 1 -I Schak .. len op licht/donker 
Lamp 2 Ruimte 1 Schakelen op PIR .., 

Schakelen op licht/danker gedurende een tljd ' 
enz..... Schakelen op PIR gedurende .... n tiid 

Welke perl ode ? 
tlld datum 

19.30 - 23.30 

Indien Alarm, dan: 

Verlichting AAN 
Telefoonkiezer 

: Schakelen op PIR als donker gedurende .. en tijd 

Lamp 1 - Ruimte 1 
Dimbare lamp 1 - Ruimte 1 
Lamp 2 Ruimte 1 -I 

Telefoonkiezer [ 
............ _ .. _ .. ------------------
Nummer 1: 013-5052242 
Nummer 2' 040-2342347 
~-,------------.-

Figuur 4. 1 Menu-flow van de 'minimaster'. 

4.3 EXTRA MOGELlJKE FUNCTIES 

Door het aanwezig zijn van een user-inerface zijn extra functie's mogelijk welke met 'Plug & 
Play' niet praktisch waren geweest. Met de 'minimaster' ontstaat de mogelijkheid functie's 
met de user-interface naar persoonlijke wensen in te stellen. Dit en de aanwezigheid van 
een interne klok in het systeem maken een aantal extra functie's mogelijk. Bijvoorbeeld : 

Buitenlamp: 
De bUitenlamp moet nu met de klok van de minimaster gaan werken en niet met een externe 
klok natuurlijk blijft deze ook werken met een beweging detector (PIA) en lichtsensor. 
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Paniek functie: 
Bij de paniekfunctie kan worden aangegeven welke lampen in het gebouw AAN moe ten 
gaan bij Paniek. Tevens wordt de mogelijkheid gegeven om een sirene, zwaailicht en 
telefoonkiezer aan te sturen. 

'ik ga weg' functie: 
Bij de 'ik ga weg' functie kan worden aangegeven welke verlichting in het huis UIT gezet 
moet worden. Bovendien kan worden aangegeven of tijdens de afwezigheid een 
aanwezigheidssimulatie moet worden gestart. Deze aanwezigheidssimulatie kan voor een 
gedeelte ook worden ingesteld. Bij voorbeeld welke verlichting op welke tijden geschakeld 
moet worden. Dit alles gebeurt ook in combinatie met de lichtsensor. 

'ikben terug' functie: 
Bij de 'ik ben terug' functie kan worden aangegeven welke verlichting AAN moet worden 
geschakeld indien de 'ik ben terug knop' wordt ingedrukt. 

Thermostaat: 
De thermostaat kan in z'n totaliteit gerealiseerd worden met de minimaster als er een 
temperatuursensor in het systeem aanwezig is. Op de minimaster kunnen de gewenste 
temperatuur en de 'ik ben weg temperatuur' worden ingesteld. 

Brand alarm: 
Tijdens een brand alarm kan het gewenst zijn dat de vluchtroute verlicht wordt. We kunnen 
met de minimaster aangeven welke verlichting in geval van brand moet worden 
aangeschakeld. 

Sociaai alarm: 
Bij het sociaal alarm is het mogetijk geworden om zelf het telefoonnummer van de 
telefoonkiezer te wijzigen. 

Deurbel: 
De deurbel kan worden gekoppeld op de verlichting. Bij doven en slechthorenden is het dus 
mogelijk om een lamp aan te geven die moet gaan knipperen in het geval dat er op de 
belknop wordt gedrukt. 

Nachtverlichting: 
Bij de nachtverlichting kunnen ook gewone lampen gevoegd worden. Dimbare lampen 
kunnen ook worden gebruikt als nightlights. Hierbij is het mogelijk om een 
verlichtingspercentage aan te geven. 

Functionaliteit toekenning & domotica systemen - 29-



5. G.B.S. CONCEPT 3: 'SOFTWARE TOOL' 

Het derde en laatste concept is een 'software tool'. Oeze tool wordt ontwikkeld omdat: 

• Het huidige G.B.S. ook aan andere installatie bedrijven dan W &G electrotechnology moet 
worden verkocht. Oit kan aileen als het programmeren van de modules eenvoudiger 
wordt. Oit doen we door een high end 'software tool' te ontwikkelen. 

• Het maken van documentatie van een geprogrammeerd G.B.S. als zeer lastig en 
tijdrovend wordt ervaren. Mede hierdoor wordt documentatie vaak achterwege gelaten en 
wordt servicing door een installateur drastisch complexer. De 'software tool' moet een 
soort van standaard documentatie genereren. 

De hierboven genoemde redenen volgen allen uit hoofdstuk 2. Er zijn echter nog twee 
goede reden om een software tool te maken die we nog niet besproken hebben: 

• De BatiBUS standaard zal waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd opgaan in een nieuwe 
standaard EHS waarin verschillende Europese standaards (waaronder BatiBUS) worden 
samengevoegd. Oit heeft tot gevolg dat er nieuwe modules zullen moeten worden 
ontwikkeld, of oude modules moeten worden aangepast. Ais we een high end 
programmeertool maken die op het hoge niveau niet afhankelijk is van de standaard en 
dus aileen werkt met standaard verwerking van events en responses, heeft dit als 
voordeel dat de gebruikers van de tool geen nieuwe inwerkperiode nodig hebben maar 
precies hetzelfde kunnen doorwerken als bij de tool die werkt met de BatiBUS standaard 

• Een software tool die programmering van het systeem mogelijk maakt, kan met een 
relatief kleine uitbreiding ook gaan dienen als 'monitoring tool'. 

Het hoofdstuk is opgedeeld in drie hoofddelen namelijk: 

• De ideale 'software tool' paragraaf 5.1 
Hier word een ideaal concept gegeven waarin later het gewenste dee! uit 'gesneden' kan 
worden. 

• De userinterface van de 'software tool' paragraaf 5.2 
Hier wordt een manier van functionaliteit toekenning beschreven 

• Modelvorming van de 'software tool' paragraaf 5.3 
In dit deel wordt een model beschreven van de 'software tool' 

5.1 DE IDEALE SOFTWARE TOOL 

In dit dee I wordt voor het analyseren van de 'software tool' een idee gegenereerd wat nu 
precies mogelijk en gewenst zou zijn met een 'software tool'. Oit is gedaan door eerst in 
kaart te brengen welke partijen te maken hebben met de tool en wat hun interface met de 
tool is. Als tweede is een gelaagd blokschema van de software tool gemaakt om het 
probleem visueel te maken. 
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5.1.1 Intertace met de externe objecten 

De ideale 'software tool' is voor twee soorten gebruikers met twee verschillende 
doelstellingen namelijk : 

• De engineer, die met behulp van de 'software tool' het G.B.S. van functionaliteit moet 
voorzien. 

• De Gebouw beheerder, die met behulp van de 'software tool' de status van zijn G.B.S. 
bernvloeden of bekijken kan. 

De objecten die met de 'software tool' te maken hebben en hun communicatie-inhoud met 
elkaar is in figuur 5.1 gegeven. In de volgende paragrafen is per object beschreven wat de 
interface met de 'software tool' is. 

Gebouw beheerder 
IOnderhoud 

e 
eVe 

I}s 

I Taalkeuze S ft . ~ 0 ware-
Nleuwe Hardware ( 

! ~ Tool 
!WijZigingen doorvoeren .. 

Ql61 
YJ02 

0 ..... 

-:""l 

Engineer 

,01; ~ ..... 
o k. 
~ $..., o ~~ ..... 0~1 ..... ~, 

Protocol afhankelijk.r Y)~ 

.................. Batibus 

Figuur 5.1 Interface 'software tool' met externe objecten 
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Engineer 

1. Functionafiteit toekennen.. 
De engineer kan in de 'software tool' de gewenste functionaliteit in een grafische 
omgeving eenvoudig realiseren. Deze wordt gegenereerd door het verslepen van 
pictogrammen en het beantwoorden van de benodigde query's. 

2. Fouten in gemaakte configura tie. 
Indien een fout tijdens het configureren gemaakt wordt, krijgt de engineer daar meteen 
terugkoppeling over. 

3. Simulatie van de toegekende functionaliteit. 
Indien de engineer klaar is met het ingeven van de gewenste functionaliteit kan deze 
getest worden met behulp van de simulator. De sensoren kunnen dan elke mogelijke 
waarde gegeven worden, waarna de response van die verandering te zien is. 

4. Energie verbruik gegevens. 
Per actor kan het energieverbruik opgegeven worden. Deze invoer is niet noodzakelijk hij 
geeft aileen meerwaarde voor de eindgebruiker (statisch). 

5. 'Hidden'maken van actors / sensors voor de eindgebruiker. 
De engineer wordt de mogelijkheid geboden bepaalde actors I sensors onbeinvloedbaar 
te maken voor de eindgebruiker. Dit voorkomt dat de eindgebruiker 'gevaarlijke dingen' 
met de 'software tool' kan doen. 

6. Algemene informatie verkrijgen. 
De engineer wordt de mogelijkheid gegeven om met de tool geconfigureerde projecten 
van documentatie, welke door de 'software tool' gegenereerd wordt, te voorzien. Deze 
informatie is algemeen en bestaat uit een volledige beschrijving van de functionaliteit. 

7. Protocol keuze. 
Indien er meerdere onderliggende protocollen voorradig zijn moet de engineer een keuze 
kunnen maken naar welk protocol de geconfigureerde functionaliteit geconverteerd moet 
worden. 

8. 8ei'nvloeden module keuze. 
De engineer kan na de functionaliteit toekenning en de protocol keuze een selectie 
maken uit de default gekozen modulen. Indien de functionaliteit niet haalbaar is met de 
dan geselecteerde modulen wordt dit gemeld. 

9. Protocol specifieke informatie. 
De engineer krijgt uit de 'software tool' ook protocol specifieke informatie, welke als 
documentatie van het geconfigureerde project gebruikt kan worden. In het geval van 
Batibus zal deze informatie bestaan uit : 

• Benodigde Batibus modulen 
• Adres verdeling 
• Voeding, Capaciteit, etc. 
• BCP lay-out (indien gebruikt) 

• etc. 

10. ops/aan / ophalen. 
De 'software tool' kan de gemaakte functionaliteit opslaan en weer ophalen. 
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11. Programmering naar file. 
Indien de 'software tool' niet rechtstreeks op de bus is aangesloten, kan de 
programmering van de modulen ook naar een file. Met deze file is het dan mogelijk via 
een laptop de modulen te programmeren. 

Gebouw beheerder / Onderhoud 

1. Befnvloeding actor/sensor. 
De gebouwbeheerder heeft de mogelijkheid om actors en sensors te be"invloeden . Dit 
gebeurt grafisch in samenwerking met een plattegrond van zijn gebouw, waarop de actor 
of sensor geselecteerd kan worden. 

2. Sensor / Actor verandering in het systeem, 
De toestand van de sensor of actor wordt steeds real-time op het scherm bijgewerkt. 
Belangrijke actors of sensors zoals sociaal alarm, etc. geven een extra attentie signaal in 
de vorm van een pop-up scherm of een geluidssignaal. 

3. Fouten Detectie. 
Indien de 'software tool' een fout op de bus detecteert, wordt deze samen met de 
mogelijke oorzaak aan de gebouw beheerder gemeld. De oorzaak van de fout kan zijn : 

• Defecte module 
• Bus probleem 
• etc. 

4. Energie management invoer. 
De gebouw beheerder kan gegevens omtrent maximale vermogens opname en daarmee 
samenhangende acties opgeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat onbelangrijke actors, indien 
gevaar dreigt boven een opgenomen vermogen te komen, uitgezet worden. Deze actors 
kunnen door de gebouw beheerder zelf gekozen worden. 

5. Energie management gegevens. 
Hier kan de beheerder de huidige vermogens opname zien. Tevens is het mogelijk de in 
het verloop van de tijd opgenomen vermogens zichtbaar te maken. Eventuele door de 
gebouw beheerder ingegeven maatregelen omtrent de energie management worden aan 
de gebruiker getoond. 

Special products 

1. Nieuwe hardware. 
Indien nieuwe modulen worden ontwikkeld kunnen deze eenvoudig in de 'software tool' 
opgenomen worden. Een library update met daarin de eigenschappen van de modulen 
maakt dit mogelijk. 

2. Taal keuze. 
Ook is de 'software tool' zo ingericht dat de user-interface in elke gewenste taal gegeven 
kan worden. 
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3. Wijzigingen doorvoeren. 
De 'software tool' is zo opgebouwd dat een wijziging te realiseren is. Dit betekend dat het 
programma structureel goed opgebouwd moet zijn. 

Protocol 

De fysieke interface aan de kant van de computer is een RS~232 poort welke met een 
protocol interface met de actors en sensor communiceert. 

1. Programma's. 
Na het configuren door de engineer moeten de modulen met de functionaliteit 
geprogrammeerd worden. De 'software tool' vertaald de gemaakte functionaliteit naar 
programmacode, waarna deze over de bus in de modulen geladen wordt. 

2. Sensor / Actor veranderingen. 
Indien een sensor verandering op de bus door de 'software tool' waargenomen wordt, 
verwerkt de 'software tool' deze. Ook een verandering in de 'software tool' van een actor I 
sensor wordt op de bus gezet. 

5.1.2 Visualiseren van de 'software tool' met behulp van een gelaagd blokschema 

Om het probleem visueel te maken is een blokschema gemaakt van de 'software tool'. In dit 
blokschema is een gelaagde structuur gebruikt welke bestaat uit de volgende lagen : 

• User~layer 
• User~interface layer 
• Functionaliteit layer 
• Aigemene feedback layer 
• Protocol interface layer 
• Specifieke feedback layer 
• Fysieke interface dit is zowel hardware als software 

In de volgende paragrafen worden de layers toegelicht. In figuur 5.2 is het blokschema van 
de 'software tool' gegeven. 
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1. User-layer 

De User-layer bestaat uit de gebruiker van de 'software tool' welke uit twee soorten 
gebruikers zal bestaan namelijk : 

• Engineer 
Deze zal functionaliteit aan het systeem geven met behulp van het configuratie user
interface van de 'software tool', De gegeven functionaliteit kan eventueel getest 
worden met de simulatie driver. Ook zal deze algemene informatie en protocol 
specifieke informatie als documentatie over het geconfigureerde project gebruiken. 

• Gebouw beheerder / Onderhoud 
De eindgebruiker zal gebruik maken van de user end user-interface om een overzicht 
van zijn G.B.S. te verkrijgen. Dit overzicht bestaat uit : 

1. Status van de actors / sensors. 
2. Energie verbruik gegevens. 
3. Optreden van fouten of defecten. 

Ook kan hij in deze omgeving het G.B.S. beTnvloeden. 

2. User-interface layer 

De user-interface layer is de koppeling tussen gebruiker en de algemene functionaliteit 
beschrijving. Hierin wordt de gewenste functionaliteit gedefinieerd. Er dient hier rekening 
gehouden worden met zaken als : 

- Eenvoudige en eenduidige invoer 
- Zo groot mogelijke functionaliteit 
- Configuratie fouten snel ontdekken 

Deze layer bestaat uit drie onderdelen namelijk : 

• Configuratie user-interface 
Omdat functionaliteit gegeven gaat worden aan een algemeen G.B.S. zal dit bestaan 
uit relaties en condities neerleggen bij een aantal elementen namelijk : 

- sensoren (inputs) 
Dit zijn elementen welke op een verandering uit de buitenwereld een response 
teweeg kunnen brengen. 

- actoren (outputs) 
Dit zijn elementen welke een verandering in de buitenwereld teweeg kunnen 
brengen. 

• User end user-interface 
In dit deel van de user-interface layer wordt de gebouw beheerder in staat gesteld om 
het G.B.S. te overzien en te beTnvloeden. Hier zal een plattegrond van het gebouw 
geTmporteerd moeten worden. Op deze plattegrond zullen nu de actoren en sensoren 
schematisch te zien zijn en met een muisklik te be'invloeden. 
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• Text library 
Hierin staan aile gebruikte text fragmenten zodat makkelijk een taal wijziging 
gerealiseerd kan worden. 

3. Functionaliteit layer 

In de functionaliteit layer moet de functionaliteit gegeven aan het G.B.S. algemeen 
beschreven zijn deze layer vormt het hart van aile omliggende layers. Oeze laag bestaat 
uit een aantal elementen met elk een specifieke taak. De verschillende elementen zijn : 

• Aigemene functionaliteit converter 
De functie van deze elementen is het omzetten van de in de user-interface-Iayer 
ingegeven informatie te vertalen naar de algemene functionaliteit beschrijving. Ook het 
tijdig opsporen van configuratie fouten moet hier aangepakt worden. 

• Configuratie user-interface converter 
Oit element heeft als taak de gegevens uit de algemene functionaliteit beschrijving om 
te zetten naar de Configuratie user-interface. Oit betekend dat wijzigingen door de 
gebruiker ingegeven hierdoor weer naar de gebruiker teruggekoppeld worden. 

• Aigemene library 
In deze library zitten de voorgedefinieerde elementen welke door de user-interface
layer gebruikt kunnen worden. Door deze algemene opzet wordt het mogelijk gemaakt 
eenvoudig nieuwe elementen toe te voegen. 

• Opslag 
Het moet natuurlijk mogelijk zijn de gemaakte configuratie op te slaan of een reeds 
gemaakte op te halen. 

• Aigemene functionaliteit beschrijving 
Hierin moet de geconfigureerde functionaliteit in opgeslagen worden. Ook de 
initialisatie toestand van de actoren/sensoren zal hierin opgeslagen moeten worden. 

• User end user-interface converter 
Oit is de koppeling tussen de algemene functionaliteit beschrijving en de user-interface 
layer. 

• Configuratie user-interface converter 
Oit is de koppeling tussen de algemene functionaliteit beschrijving en de user-interface 
layer. 
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4. Algemene feedback layer 

Deze laag bestaat uit drie delen namelijk : 

• Aigemene informatie generator 
Deze zal algemene informatie over de gedefinieerde functionaliteit genereren deze 
informatie zal bestaan uit : 

- Event response tabellen 
- voorkomende actoren en sensoren en bijbehorende labels 
- grafisch relatie schema 
- etc. 

• Simulatie driver 
Deze kan de in de algemene functionaliteit beschrijving aanwezige functionaliteit 
simuleren. Eventueel kan dit met behulp van de user-end user-interface. 

• Energie management 
Hierin worden voor de user-end user-interface de op de energie huishouding 
betrekkende zaken bijgehouden. Deze heeft ook een logfile waarin de energie 
administratie in opgeslagen wordt. 

5. Protocol interlace layer 

Deze laag is de interface tussen het bovenliggende algemene deel en het hieronder 
protocol afhankelijke deal. Deze laag bestaat, in het Batibus geval, uit de volgende 
onderdelen namelijk : 

• Batibus functionaliteit converter 
Deze heeft slechts een producerende functie namelijk, de conversie van het algemene 
functionaliteit beschrijving naar de Batibus functionaliteit beschrijving. Ook detectie van 
onmogelijkheden en fouten dient hier te worden gecontroleerd. Het converteren wordt 
gedaan in samenwerking met de in de Batibus-library gedefinieerde Batibus 
elementen welke indien nieuwe elementen gemaakt zijn geupdated kan worden. 

• Aigemeen functionaliteit converter 
Dit element vertaalt de Batibus functionaliteit beschrijving naar de algemene 
functionaliteit beschrijving. Dit zijn aileen status gegevens van de actors en sensors 
welke gebruikt worden door de user-end user-interface. 

• Batibus library 
In deze library staan aile bestaande modulen welke gebruikt kunnen worden met hun 
specifieke informatie. Ook in deze library is het weer mogelijk nieuwe modulen toe te 
voegen. 

• Batibus functionaliteit beschrijving 
Hierin staan aile gegevens welke nodig zijn om de modulen te programmeren met de 
geconfigureerde functionaliteit. 
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• Batibus driver 
Deze verzorgt aile communicatie met de fysieke Batibus modulen. De communicatie 
kan bestaan uit : 

- Programma's voor de modulen 
- Veranderen van actoren 
• Sensor I Actor veranderingen 

• Opslag programma's 
Indien de 'software tool' niet rechtstreeks op de bus aangesloten is kunnen de 
programma's voor de modulen ook naar een file geschreven worden. 

6. Specifieke feedback layer 

Deze laag verzorgt de protocol specifieke feedback informatie en haalt uit de Batibus 
functionaliteit beschrijving de protocol specifieke informatie. Deze informatie zal bestaan 
uit de volgende gegevens : 

• Benodigde Batibus modulen 
- Adres verdeling 
· Voeding, Capaciteit, etc. 
• BCP lay-out (indien gebruikt) 
• Logfile 

De driver zal onverwachte zaken met behulp van de fouten handler in een logfile 
opslaan. Deze gegevens kunnen bij problemen nuttig zijn voor de engineer (of 
servicemonteur). 
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5.2 DE USER-INTERFACE VAN DE FUNCTIONALITEIT TOEKENNING 

Functionaliteit toekennen met behulp van een 'software tool' kan doormiddel van 
pictogrammen en de juiste query's eenvoudiger gemaakt worden dan met het handmatig 
configureren middels syntax regels. Met dit idee is dan ook een user-interface gemaakt. Dit 
deel van hoofdstuk 5 gaat in op een mogelijke manier van functionaliteit toekenning met de 
'software tool' en is verdeeld in : 

• De opdeling van het scherm van de user-interface (paragraaf 5.2.1) 
• De acties welke de gebruiker uit kan voeren (paragraaf 5.2.2) 
• Een praktische nabeschouwing van de gecreeerde user-interface (paragraaf 5.2.3) 

5.2.1 Schermopbouw 

Zie voor de schermopbouw van het hoofdscherm figuur 5.3 waarin aile gedeelten 
genummerd zijn. Deze nummers worden hieronder nader omschreven. 

Figuur 5.3 Schermopbouw user-interface. 
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1. Actoren gebruikt in overige ruimten 
Oit deel van het scherm is verdeeld in twee secties namelijk: 

1.1 De actoren gebruikt in overige ruimten maar welke ook betrekking hebben op de 
huidige ruimte. Oit betekend dat ze een relatie hebben met een sensor uit de huidige 
ruimte. 

1.2 Een gedeelte waar aile gebruikte actoren per ruimte aangegeven staan. Hieruit kan 
een gewenste actor opgepakt worden en in sectie 1.1 geplaatst worden. 

2. Sensoren gebruikt in overige ruimten 
Dit deel van het scherm is weer verdeeld in twee secties namelijk: 

2.1 De sensoren gebruikt in overige ruimten maar welke ook betrekking hebben op de 
huidige ruimte. Dit betekend dat ze een relatie hebben of gaan krijgen met een actor 
uit de huidige ruimte. 

2.2 Een gedeelte waar naar aile gebruikte sensoren per ruimte aangegeven staan. Hieruit 
kan een gewenste sensor opgepakt worden en in sectie 1.1 geplaatst worden. 

3. Actoren binnen ruimte 
Hier staan de actoren welke binnen de huidige ruimte gebruikt zijn. 

4. Sensoren binnen ruimte 
Hier staan de sensoren welke binnen de huidige ruimte gebruikt zijn. 

5. Nieuwe sensoren en actoren 
In dit aparte deel staan aile actoren en sensoren welke gebruikt kunnen worden. 

5.2.2 Gebruikers aeties 

In deze paragraaf worden aile mogelijke acties, met betrekking tot het geven van 
functionaliteit, van de gebruiker beschreven . Indien het voor verduidelijking nodig was heb 
ik voorbeelden toegevoegd. Een overzicht van deze acties 

1. Naar een andere ruimte verplaatsen 
2. Actor of sensor definieren 
3. Een reeds gebruikte sensor of actor gebruiken 
4. Een relatie liggen 
5. Afhankelijkheden op relaties liggen 
6. Een relatie definieren 

1. Naar een andere ruimte verplaatsen 

Het is op twee manieren mogelijk om naar een andere ruimte te verplaatsen namelijk: 

1. Op de button 'Vorige' te drukken 
Er wordt dan naar de vorige ruimte gesprongen. 

2. Op de button 'Volgende' te drukken 
Er wordt dan naar de volgende ruimte gesprongen 

Indien de volgende of vorige ruimte nog niet gedefinieerd is kan een nieuwe ruimte 
aangemaakt worden en moet hiervan de naam ingegeven worden. 
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2. Een actor of sensor definieren 

Onder sectie 5 (figuur 5.3) staan aile sensoren en actoren welke gebruikt kunnen worden. 
Door hier nu een sensor of actor 'op te pakken' en op sectie 4 respectievelijk sectie 3 'los te 
laten' wordt een nieuwe sensor of actor aangemaakt. Van deze nieuwe actor of sensor 
moeten de betreffende gegevens ingevuld worden. Deze gegevens kunnen per sensor of 
actor verschillen en hebben te maken met het karakter van de betreffende sensor of actor. 
Deze bestaan in ieder geval uit de naam van de betreffende actor of sensor en de fysieke 
locatie. 

3. Een reeds gebruikte sensor of actor gebruiken 

Het is mogelijk om een reeds gedefinieerde sensor of actor te gebruiken. Bijvoorbeeld in het 
geval van een sensor kan de gewenste sensor uit sectie 2.2 'opgepakt' worden en in 2.1 
'Iosgelaten' worden. De werkwijze voor een actor is exact hetzelfde. 

4. Een relatie leggen 

Een relatie moet gezien worden als een koppeling tussen de sensor en actor. Dit wil zeggen 
dat de sensor de betreffende actor kan be'invloeden. 

Er kunnen drie soorten relaties gelegd worden namelijk: 

• Een relatie van een sensor binnen de ruimte naar een actor binnen de ruimte. 
• Een relatie van een sensor binnen de ruimte naar een actor gebruikt in een andere 

ruimte. 
• Een relatie van een sensor gebruikt in een andere ruimte naar een actor binnen de 

ruimte. 

In de user interface uit de relatie zich als een zwarte pijl tussen een actor en een sensor, 
zoals aangegeven in figuur 5.4. 

5. Afhankelijkheden op relaties /eggen 

Een afhankelijkheid is een conditie, of een combinatie van meerdere condities, waar de 
relatie aan moet voldoen. Deze condities hebben betrekking op de gewenste status van de 
geselecteerde actor of sensor. 

Het is mogelijk om op elke gedefinieerde relatie een afhankelijkheid te leggen. Dit wordt 
gedaan door de gewenste actor of sensor 'op te pakken' en op de relatie 'los te laten' naast 
de relatie verschijnt dan de gekozen sensor of actor. 

6. Een re/atie definieren 

Uiteindelijk moeten de gelegde relatie met de afhankelijkheden daarop ook gedefinieerd 
worden, dit wordt gedaan door te dubbelklikken op de relatie. Indien er meer dan twee 
afhankelijkheden gebruikt zijn, komt De 'software tool' met een query waarin per mogelijke 
event de afhankelijkheid gevraagd wordt. Zie voor een voorbeeld figuur 5.4. 
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Figuur 5.4 Query van afhankelijkheid per event 

Oit is gedaan omdat met deze gegevens de 'software tool' in staat is een zo kart mogelijke 
tabel met aile mogelijkheden kan generen. In deze gegenereerde tabel hoeft de gebruiker 
aileen aan te geven wat hij precies wi!. 
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Figuur 5.5 Query van aile mogelijkheden 

De mogelijkheden in de tabel kunnen in leesbare taal gegenereerd worden. Zodat de 
moeilijkheidsgraad van de 'software tool' tot een minimum beperkt blijft. Voor een voorbeeld 
van de tabel verwijs ik naar figuur 5.5. Na deze stappen is de relatie gedefinieerd en zal op 
het scherm de pijl een andere kleur krijgen. Op deze manier kunnen we hel hele G.B.S. van 
de gewenste functionaliteit verschaffen. 

5.2.3 Praktische visie user-interface 

De in de paragraaf 5.2 beschreven user-interface is een voorbeeld van een manier van 
functionaliteit verschaffen aan het G.B.S. De aandacht bij het ontwerpen van de user
interface heeft de nadruk op functionaliteit verschaffen gehad. Er zijn een aantal punten met 
betrekking op de functionaliteit toekenning waar in een definitieve user-interface zeker nog 
aan gedacht moet worden zoals: 

• het maken van macro's waarmee standaard functionaliteit snel gerealiseerd kan worden 
• eenvoudige integratie van nieuwe actors en sensors 
• het scrollen door de verschillende ruimten 

In de definitieve user-interface moeten de andere onderdelen genoemd in vorige paragrafen 
opgenomen zijn, dit zijn bijvoorbeeld zaken als : 

• Automatisch genereren van documentatie en de verzorging hiervan 
• eventuele simulatie 
• opslaan I ophalen gegevens 

Functionaliteit toekenning & domotica systemen - 44-



5.3 MODELLEREN VAN DE 'SOFTWARE TOOL' 

In deze paragraaf wordt de modelvorming van de 'software tool' beschreven. De 
modelvorming is om drie redenen uitgevoerd namelijk: 

• Om de opgedane kennis over de 'software tool' overdraagbaar te maken. 
• Tijdens het modelleren een beter inzicht wordt verkregen in de problemen. 
• De uiteindelijke implementatie structureel verantwoord is. 

Deze paragraaf is in de volgende subparagrafen verdeeld: 

• Ontdekken van de modulen (paragraaf 5.3.1) 
• Opsporen van de events tussen de modulen (paragraaf 5.3.2 ) 
• Uitwerken van de modulen (paragraaf 5.3.3) 
• Formeler beschrijven van de functies (paragraaf 5.3.4) 
• Nabeschouwing modelleren (paragraaf 5.3.5) 

5.3.1 Ontdekken van de modulen 

Bij aanvang van het modelleren is het nagenoeg onmogelijk aile modulen te identificeren, 
omdat tijdens het modelleren steeds nieuwe modulen en/of functies ontdekt worden. De 
beste werkwijze is een aantal duidelijk te onderscheiden modulen identiferen en gedurende 
het modulleren deze steeds uitsplitsen in meerdere modulen. De modulen gebruikt in dit 
model zijn: 

• 'User' 
de gebruiker van de tool. 

• 'User-interface' 
de interface van de gebruiker naar de 'software tool' en andersom. 

• 'Project' 
een compleet gebouw {of eventueel gebouwen} inclusief de benodige informatie erom 
heen. 

• 'Location' 
een ruimte of locatie binnen het 'project' 

• 'Device' 
een module die iets met of van het G.B.S. doet binnen een 'location' 

• 'Relation' 
een 'verbinding' tussen twee 'devices' die iets met elkaar doen 

• 'Protocol' 
het protocol van het G.B.S. 
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5.3.2 Opsporen van de events tussen de modulen 

Het opsporen van de events is gedaan met zogenaamde evenHrace diagrammen. Oit is een 
diagram waarin de events in de vorm van pijlen tussen de verschillende modulen 
weergegeven en benoemd worden (Zie voor een voorbeeld figuur 5.7). Steeds is vanuit een 
module gedacht welke gebruikers acties die betreffende module beinvloeden. Oit is voor 
elke module gedaan, waarna al deze event-flows bij elkaar het totale event-flow diagram 
vormen. In de volgende paragrafen wordt 1 module uitgewerkt voor de overige modulen 
verwijs ik naar bijlage 3. 

Module: 'Project' 

De betreffende gebruiker events zijn te klassifieren als : 

• 'NewProjectRequest' (Nieuw project beginnen) 
• 'SaveProjectRequest' (huidige project opslaan) 
• 'LoadProjectRequest' (opgeslagen project ophalen) 
• 'SetProjectinfoRequest' (project informatie veranderen/invoeren) 

Met deze gebruikers-events gaan we nu een eventflow-diagram opstellen. Tijdens dit 
opstellen worden nieuwe gebruikers-events ontdekt namelijk: . 

• 'LocationlnfoEntered' (nieuwe locatie informatie ingevoerd) 
• 'SaveProjectEntered' (opslag gegevens ingevoerd) 
• 'LoadProjectEntered' (ophaal gegevens ingevoerd) 
• 'ProjectinfoEntered' (project informatie ingevoerd) 

Ook de events tussen de verschillende modulen worden gevonden en weergegeven in het 
event-trace diagram. Het verloop van de event en de onderlinge samenhang is te zien in het 
event-trace diagram van figuur 5.7. 
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Figuur 5. 7 Event-trace diagram van module project 
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Na het maken van het event-trace diagram wordt een een event-flow diagram gemaakt met 
betrekking tot de module 'project' zie hiervoor figuur 5.S. Een event-flow diagram is de 
modulen en de hun onderlinge event-flow grafisch weergegeven. 

User 
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SaveProjectA equest 
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Save P rOjeelEntered 
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ProjectSaveQuery 
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LocationOnScreen 
ProjeclLoadQuery 

Project 

NewProject 
Save Project 
LoadProjecl 
UpdateProjectinlo 

SavePro jectA eq u est 
Create Locatio nAeq uest 
DrawNewLocation 

ser-Interface 

CreateLocation DrawLocation 

Location 

Figuur 5.8 Event-flow diagram voor de events betrekking hebbend op project. 

Wanneer deze werkwijze voor aile modulen herhaald wordt is de uiteindelijke totale event
flow diagram te maken, deze is immers niet anders als al deze gedeeltelijke event-flow 
diagrammen samen. De totale event-flow diagram is gegeven in figuur 5.9. V~~r de overige 
event-flow diagrammen per module verwijs ik naar bijlage 3. 

Functionaliteit toekenning & domotica systemen - 48-



New ProjeclRequul 
SalleProjeclRuuest 
LGadProjeclRequul 
SeIProjecllnloReques.! 
Proj&cllnfoEnleled 
Sa"e Pro jeel E nlltred 
tocQtronlnloEntered 
toadProje(IEnlered 
DefeleA(lorlnt.ou!,onRaques! 
D alei eS en$(l ttnt Q calion R e qu e st 
UseNew AclorReques.t 
UuNewSen$QtReques.f 
S el ACloffe a lure s. R eq ue st 
SelSorturfealuresRequu! 
DeloleAc\otinLocatu:,u;Adt 
D elateS .nso rlnl 0 c:s liOn A<:It 
NewS enSOtFeelure.Entetad 
H .wAclorf ealure$Enlered 
C!'iIia Ie Rela lion R e que st 
Crul.OependencieReques! 
o &Iele Relation Request 
o eleleO epen dencteRequest 
OelineRe!alionRequosl 
R eOehAe Relation Reque st 
OeleleRelalionAck 

OeleteOtpendenc:i&Ack 
DefineRelationEnle!td 
Re Define Re lalion Entered 
S atl ocalionlnto Req uul 
G 010 Exisl~rtg Previousloc: atlOrtRoquul 
GOloExislingNox:tloullonRequest 
G oloN ew P fniouslotahOnReque, { 
GoloNewN'eJllocaticnReque$! 
o alaleloc: alionRequ6S1 
UuExislingActotRequesl 
UseExlslingSensotRequul 
lccationlnloEnteted 
OeialelccalionAc:k 
Se1eciPtotocoiAequeat 
Sele<lUubleModuulsReque$t 
MakeHardwe,eE"ginelmgReque.1 
ProgramModuulsAequesl 
Save P rc.gram $ ToO i$kR equest 
S ele(;lP lotocolE nlered 
S elec:tU sa bleM od uulsE ntlilred 
M a keH aJdwaroE nginarin.gEntered 
PrcgramModuulsE nlered 
SaveP rogram 5 T oOi,kE Alered 
PleO eli" eRela lionEnlered 
P,e ReD eline R elaUo nE n Ie red 

User 
OeleleOependerteieOuery ProfeetlnfoQuery 
OapendencleRemoved PrCf8CISaveQuery 
DelineAelalionQuery Loulro:nlnloQue'Y 
AeOalineRelalionQl,lery LCtaliOnOnScfeen 
Se!e(;IPfOloeoIQuery PfojeClloadQU&ry 
Se\aclUnbteModuulaQuery OelelaAclcrlnLocalionQuery 
MakeH itdwa rtf nginetin90 uery DeleteS eAsorlnL oudonOiJery 
Pto9ramModouisOuery ActorfealuruQU&ry 
SaveProgtam sToO IscOuery SensorFulu"sOuery 
tocalionlnloOuery Ac1orlntoc:alion 
OeltteLocationQuery Sensollnlo(:lltioo 
t.ocalionOnScreen RelalionOnSc:reen 
AclOflnLoC.1.lion OependencieOnSc:reell 
Sentotlntocalion OeteleRelalionQuery 
R eta tion High lighted 5 ens or And RelationRemoved 
P,eOeline Re IetwAOl,I'ery Actor An dR e!alicnRem o'o'ed 
Pre ReD eHneRefalion Ou ery Relalio nAndO spend. nc: iesR emO'led 
HardwareEnginerin9 
ProgramP'rog:rus 
SaveProoren 

User-Interface 
NewProjecl 
SaveProject 
Load Project 
UpdaleProjecttnto ...... 

Update location Info 
GetAttLocalionlnfo 
Crealelocalion 

"". 

Oeletelocation .... 

"". 

I Project L ___ 

De leteAc fOllnLocalion 
Delate Sensorlnloealion 
CrealeNewAclof 

·,,·······'''''"'''i 
Create N eW Sensof 
U pdaleAclof~ ealures 
U pd a Ie Se nsot ~ eature s 
Us.e E x:islingSensor 
UseExislingAc!or ... 

JI'" 
Device 

CreateRetalion 
CrealeOependenele 

, OeleleRelationOffDevice 

...... """"".,,. t 
D eleleOependencie 0 BDnice 
GetDelineRelaMnQuery 
DefineRela!ion 
GetRedeflneRelalionQuery • 

SeleclProtocot 
SeleclUsableModuuls 
M akeH,udw areEnginering 
ProgramModuuls 
SavePcograms.ToDisk .• 

JI'" 

JI'" 

Protocol 

Save P rojectR equest 
C reateLocationReques! 
DrawNewtocation 

DfawLoeation 
DfawNewloeallOn 
DrawFolowingLocation 

Draw ActorlnLocation 
Draw SensorlnLocalion 
Draw Alrea dyUu dS e n sorlnLoca 'on 
Draw Alrea dyUu:dActorlnLoc alian 
EraseS ensc rAndR elationlnlocalion 
E raseA etc fA ndRelationlnlocaUon 

Draw Relation 
Draw Dependencie 
Erase Reia!ionAndD epe n de ncie s 
E(aseDepend~ncie 
EraseActorAndA elation 
Erase$ensorAnd R elalion 
D~lineR elation Que ryRequesl 
Draw DelinedRelation 

Display Hardware Engin~(ing 
OisplayProgramP rogress 
Display SaveP rogress 

Figuur 5.9 Totale event-flow diagram van de 'software tool'. 
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5.3.3 Uitwerken van de modulen 

Nu de totale event-flow tussen de verschillende modulen in kaart gebracht is. Moeten we de 
modulen verder uit gaan werken. Welke functies zijn er binnen elke module en welke events 
gaan er naar toe en welke events gaan er uit. Met andere woorden we gaan een niveau 
dieper de modulen in. 

De werkwijze die hier gehanteerd is, is steeds de afzonderlijke reeds gemaakte event-flow 
diagrammen uitwerken, zodat gezamelijk deze diagrammen weer een sluitend geheel 
vormen. De resultaten hebben we in een zogenoemd dynamsch diagram weergegeven. Let 
wei op de hieronder beschreven functies zijn niet compleet, ze zijn aileen compleet vanuit de 
op de module 'project' van belangzijnde gebruiker events. De complete functies kunnen we 
bepalen als aile modulen behandelt zijn. We gaan weer verder met de module 'project' zie 
voor de overige modulen bijlage 3. 

In module project zijn de volgende functies te onderscheiden: 

'CreateNewProject' 
Deze functie maakt een nieuwe project aan en heeft twee uitgaande events namelijk: 

• 'CreateLocationRequest' wordt gegenereerd als een nieuw project aangemaakt is 
zodat een een nieuwe locatie aangemaakt kan worden, hiervoor is de locatie 
informatie nodig. 

• 'SaveprojectRequest' wordt gegenereerd als al een project aanwezig is zodat deze 
eerst opgeslagen kan worden. 

'UpdateProjectlnfo' 
Deze functie verander de reeds bestaande project informatie en heeft geen uitgaande 
events. 

'DeteteProject' 
Deze functie verwijdert het momenteel actieve project. Deze functie kan eventueel nog meer 
uitgaande events krijgen. Voorlopig is deze functie eenvoudig gehouden en heeft 1 uitgaand 
event namelijk: 

• 'NewProject' deze wordt gegenereerd als het reeds aanwezige opgeslagen project 
verwijderd is zodat een nieuw project aangemaakt kan worden. 

'SaveProject' 
Deze functie slaat het momenteel actieve project op.Deze functie heeft 1 uitgaand event 
namelijk: 

• 'DeleteProject' deze wordt gegenereerd als een nieuw of een opgeslagen project 
actief gemaakt moet worden. Het aanwezige project is dan al opgeslagen. 
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'LoadProject' 
Deze functie haalt een opgeslagen project op ook deze functie is in eerste instantie 
eenvoudig gehouden en heeft twee uitgaande events namelijk: 

• 'SaveProjectRequest' deze wordt gegenereerd indien nog een project aanwezig is 
zodat deze eerst opgeslagen kan worden. 

• 'DrawLocation' deze wordt gegenereerd als het project opgehaald is en de locatie op 
het scherm weergegeven kan worden. 

Voor de module 'User-interface' zijn de volgende functies te onderscheiden: 

'Drawlocation' 
Deze functie geeft de locatie op het scherm weer en heeft 1 uitgaand event namelijk: 

• 'LocationOnScreen' deze wordt gegenereerd wanneer de nieuwe of opgehaalde 
locatie op het scherm weergegeven is. 

'AskLocationlnfo' 
Deze functie vraagt om de locatie informatie en heeft twee uitgaande events namelijk: 

• 'LocationlnfoQuery' deze stuurt een query naar de gebruiker welke de gebruiker in 
moet vullen. 

• 'Create Location' deze wordt gegenereerd als aile benodigde informatie voor het 
aanmaken van een locatie aanwezig is. 

'AskProjectlnfo' 
Deze functie vraagt om de project informatie en heeft drie uitgaande events namelijk: 

• 'ProjectlnfoQuery' deze stuurt een query naar de gebruiker welke de gebruiker in 
moet vullen. 

• 'NewProject' deze wordt gegenereerd als de project informatie ingevoerd is en een 
nieuw project aangemaakt moet worden. 

• 'UpdateProjectinfo' deze wordt gegenereerd als aileen de project informatie 
veranderd moet worden. 

'AskProjectSave' 
Deze functie vraagt om de gegevens welke nodig zijn om een project op te slaan en he eft 
twee uitgaande events namelijk: 

• 'SaveProjectQuery' deze stuurt een query naar de gebruiker waarin de benodigde 
gegens om het project op te slaan ingegeven moet worden. 

• 'SaveProject' deze wordt gegenereerd indien aile gegevens om het project op te 
slaan aanwezig zijn. 

'AskProjectLoad' 
Deze functie vraagt om de gegevens welke nodig zijn om een project op te halen en heeft 
twee uitgaande events namelijk: 

• 'LoadProjectQuery' deze stuurt een query naar de gebruiker waarin de benodigde 
gegens om het project op te halen ingegevoerd moeten worden. 

• 'LoadProject' deze wordt gegenereerd indien aile gegevens om het project op te 
halen aanwezig zijn. 

Als laatste is voor de module 'Location' nog een functie te onderscheiden namelijk: 
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'CreateLocation' 
Deze functie maakt een locatie aan met de verkregen locatie informatie en heeft 1 uitgaand 
event namelijk: 

• 'DrawNewLocation' deze wordt gestuurd indien de nieuwe locatie op het scherm 
weergegeven moet worden. 

AI deze events en functie's zijn in het volgende dynamische diagram figuur 5.10 
weergegeven. 
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5.3.4 Formeler beschrijven van de functies 

In deze paragraaf gaan we twee functies formeler beschrijven namelijk 'AskProjectlnfo' en 
'CreateNewProject'. We doen dit door in pseudo-code de functie te omschrijven. Bij deze 
stap worden opnieuw events en functies geidentificeerd. Zo kan het bij gecompliceerde 
functies zo zijn dat deze functies modulen worden met eigen onderliggende functies. 

'AskProjectlnfo' 

procedure AskProjectinfo(event),' 

case event of 
NewProjectRequest: 

Begin 

End; 

ProjectlnfoQuery(NewProjectRequest):=ResultEvent; 
case ResultEvent of 
ProjectinfoEntered: 

Begin 

End; 
Error1: 

begin 

End; 

/* project Informatle Is Ingevoerd dus */ 
/* Stuur naar de functle CreateNewProject het event */ 
!* NewProject met de benodigde informatle */ 
CreateNewProject(NewProject,Projectlnfo); 

!* Reactle op een nlet goede ingevulde query */ 
ErrorlnNewProjectQuery(Error1 ); 

/* eventuele andere fouten */ 

SetProjectlnfoRequest: 
Begin 

ProjectlnfoQuery(SetProjectRequest)=ResultEvent; 
case ResultEvent of 
ProjectlnfoEntered: 

Begin 
!* Project informatie Is veranderd dus */ 
!* Stuur naar de functie UpdateProjectinfo het event */ 
!* UpdateProjectlnfo met de benodlgde informatle */ 

End: 
End. 

End; 
Error1: 

begin 

End; 

UpdateProjectlnfo(UpdateProjectlnfo,Projectlnfo); 

/* Reactie op een nlet goede Ingevulde query */ 
ErrorlnProjectlnfoQuery(error1 ); 

!* eventuele andere fouten */ 
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'CreateNewProject' 

procedure CreateNewProject(event, Projectlnfo); 

case event of 
NewProject: 

Begin 
If (DldProject) then 
Begin 

I" Dud project aanwezig deze moet eerst opgeslagen worden dUs wi 
r Stuur naar de functie AskProjectSave het event "I 

End; 
End. 

End; 
Else 
Begin 

End; 

I" SaveProjectRequest "I 
AskProjectSave(SaveProjectRequest); 

r maak een nieuw project aan "I 

rNa het sanmsken van het nieuwe project "I 
I" Moet ook tenminste een locstie sangemsakt worden "I 
r Dit doen we door de event CreateLocationRequest "I 
I" nasr de Functie AskLocstionlnfo te Sturen "I 
AskLocationlnfo(CresteLocationRequest); 

Wanneer de functies formeel beschreven worden levert dit weer nieuwe inzichten op voor 
het model. Het modelleren kan in de beginfase zeker als een itteratief proces gezien 
worden, wat uiteindelijk convergeerd naar een solide model. 

5.3.5 Nabeschouwing van het model 

Bij het beschreven model zijn nog geen informatie stromen aangegeven. Dit zou na deze 
stappen een logische stap zijn. Hierin behoort goed beschreven te worden waar de 
informatie 'thuis hoort' en waar eventueel deze informatie nodig is. De benodigde informatie 
en het bijbehorende event samen, die naar een functie toegestuurd worden, noemt men ook 
wei een message. 

Zetfs tijdens het schrijven van deze paragrafen kwamen ideeen om het model te verbeteren. 
Deze ideen zijn niet meer in het model zoals deze in de bijlage beschreven is opgenomen. 

Wei kan ik nog vermelden dat het modelleren 'een goed gevoel geeft' omdat de zaken 
steeds beter geordend zijn. Zeker bij grote complexe software- en/of hardware projecten is 
modelleren een noodzakelijk dee I van de ontwikkeling. 
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6. CONCLUSSIES EN AANBEVELINGEN 

Tot slot gaan we kort een aantal conclusies uit het voorgaande trekken en een aantal 
aanbevelingen doen. 

Het toekennen van functionalteit aan een gebouwbesturingssysteem is altijd een compromis 
tussen de complexiteit van het instellen van het systeem en de complexiteit van het systeem 
zelf. Je wilt eigenlijk een systeem maken waarmee een zeer grote functionaliteitscomplexiteit 
gerealiseerd kan worden door een zeer simpele instellingsprocedure. We moeten ons echter 
realiseren dat dat niet mogelijk is. Wei kunnen een aantal slimme 'trues' uitgehaald worden 
omhet geheel wat begrijpelijker te kunnen maken. 

De Plug & Play module maakt gebruik van zo'n 'true'. De instellingen worden als zeer logisch 
ervaren, echter de beperkingen van het systeem zjjn erg groot. Natuurlijk zijn er nog een 
aantal zaken, die nog niet zijn opgelost of nog niet zijn uitgevoerd. Deze vinden we dan ook 
terug in de aanbevelingen. 

AANBEVELINGEN PLUG & PLAY: 
1. Er moet, als dat mogelijk is nog een betere oplossing verzonnen worden voor het 

installatieprobleem van een Plug & play systeem in bestaande gebouwen, 
2. Om het Plug & play systeem te slijten aan andere installatiebedrijven, zal een neutraal 

distributiekanaal gezocht moeten worden. Dit kanaal mag vrijwel geen binding hebben 
metW&G. 

3. Om een goed verkoopbare Plug & play module te krijgen, moeten een aantal hardware 
aanpassingen gedaan worden. Echter het isverstandiger eerst een aantal projecten uit te 
rusten met een Plug & play module die gemaakt is uit een gewijzigde andere module. 

De minimaster is, zoals in het verslag al vermeld is, slechts een concept dat aileen op papier 
staat. Het daadwerkelijk volledig uitspecificeren van de minimaster zal nog veel tijd kosten, 
Welke extra functionaliteit deze module nog moet hebben, zal niet aileen vanuit de theorie 
maar voornamelijk uit de praktijk moeten blijken. Hierbij is het aangeven van tekortkomingen 
van de Plug & play module natuurlijk de beste weg om achter deze tekortkomingen te 
komen. 

AANBEVELINGEN MINIMASTER: 
1. Het lijkt verstandig om de minimaster voorlopig nog even te laten rusten en eerst het 

succes van de Plug & play module af te wachten, Mocht er vanuit de markt een vraag 
ontstaan naar een minimaster, dan zal deze alsnog geproduceerd moeten worden, 

Tot slot is er natuurlijk ook nog de software tool. Deze is op het moment ook nog steeds in 
het stadium dat er aileen nog maar een gedeelte van de specificaties en het model op papier 
staan.Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik een begin hieraan hemaakt De behoefte aan 
een goede software tool blijkt namelijk erg groot te zijn. 

AANBEVELINGEN SOFTWARE TOOL: 
1, Een goed overdacht model maken is hierbij van groot belang zeker gezien de 

complexiteit van de 'software tool' is het onmogelijk een goed gestructureerd programma 
te schrijven zonder modelvorming, 

2. Na modelvorming of mischien beter al tijdens is het verstandig al te gaan kijken waarmee 
de 'software tool' geimplementeerd gaat worden. 
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Bijlage 1 : Werking van het W&G systeem. 

Een G.B.S. in z'n algemeenheid is een systeem waarmee als het ware aile mogelijke 
systemen worden bestuurd, waarvoor binnen en rond een gebouw systeembesturing 
benodigd is. Een G.B.S. heeft niet echt een standaard definitie en kan dus ook in vele 
varianten verschijnen. Hoofdzakelijk betreft het meestal de besturing van verlichting, 
wandcontactdozen en verwarming. Daarnaast kan iedere ontwikkelaar zijn/haar eigen 
varianten hierop verzinnen, zolang er maar een koppeling gemaakt kan worden naar het 
G.B.S. Hieronder vind je een tekening van een aantal koppelingen die het G.B.S. tot stand 
kan brengen. 

Lamp 
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telefoon 

telefoon 
interface 

temp. 
sensor 

verwarming 
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Figuur 1.1 Verschillende koppelingen G.B.S. 
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Het huidige systeem van W&G Special Products is een systeem dat werkt volgens het 
BatiBUS protocol. Dit is een uit Frankrijk afkomstig protocol dat speciaal voor G.B.S. 
doeleinden is ontwikkeld. Laten we eerst eens wat technischer naar het BatiBUS protocol 
gaan kijken voordat we verder gaan vertellen over het W&G systeem. 
BatiBUS werkt zoals de naam al zegt met een bus. De bus die gebruikt wordt, is een twisted 
pair. Het BatiBUS protocol zelf, is een CSMAlCD protocol met een snelheid van 4800 bits/so 
De voeding van de modules geschiedt door de bus. Op deze bus worden modules parallel 
aangesloten. ledere module heeft een bepaald adres, type en id nummer. Er zijn in totaal 
256 adressen beschikbaar. Het type geeft aan met wat voor module we te maken hebben. 
Het id nummer is een nummer dat voor elke module verschillend is. ledere module kan door 
het id nummer te gebruiken specifiek worden aangesproken. 
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De modules van W &G special products zijn er in een grote varieteit. ledere module is in 
staat om te communiceren via de BatiBUS. Dit alles wordt gerealiseerd doordat een 
Mitshubitishi microcontroller is gebruikt, die zo geprogrammeerd is dat deze geschikt is om 
BatiBUS berichten te versturen. Aangezien deze controller over een ingebouwd rom en ram 
geheugen beschikt en aangezien er ook adreslijnen aanwezig zijn om het geheugen extern 
uit te breiden met ram, is het mogelijk om een programma van redelijke grootte in de 
controller (of in ram) op te slaan. Het programma dat in iedere module geprogrammeerd is, 
biedt de installateur of engineer van het systeem de mogelijkheid om op een primitieve 
manier functionaliteit aan het G.B.S. systeem te geven. Dit functionaliteit geven gebeurt via 
een speciale module die op de bus wordt aangesloten. Dit betekent dat een installateur of 
engineer de mogelijkheid heeft te vertellen hoe een systeem moet reageren in een bepaalde 
situatie. Laten we het bovenstaande nog eens proberen te verduidelijken aan de hand van 
een voorbeeld. 

De basis van het systeem vormen de input en output modules. Een inputmodule wordt 
gebruikt om events van contacten zoals het schakelen van een schakelaars of het indrukken 
van een drukknop te vertalen naar een boodschap die over de BatiBUS verzonden kan 
worden. Bij een outputmodule gebeurt natuurlijk het omgekeerde. De outputmodule kijkt of 
er een boodschap over de bus gestuurd wordt die aan hem gericht is en kijkt vervolgens wat 
voor boodschap het is. 

In het eerste simpele voorbeeld zullen we proberen een lamp aan te sturen met behulp van 
een schakelaar. Stel dat de schakelaar op een input module zit die op adres 8 staat 
ingesteld. Bovendien hebben we nog een outputmodule waarop de lamp zit aangesloten die 
op ad res 20 staat. Om een lamp aan te schakelen met deze knop programmeren we in de 
INPUTmoduie de regel: 'IF INPUT 1 ON THEN OUTPUT 20 ON'. Ais nu het inputcontact op 
de module wordt gesloten zal er door de inputmodule een boodschap worden gestuurd naar 
adres 20. De outputmodule ontvangt deze boodschap en reageert hierop door het contact 
van zijn relais te sluiten. Zoals te zien is, ligt de functionaliteit (hetgeen wat de installateur of 
engineer heeft geprogrammeerd) bij dit systeem bij de inputs. 

In de bovenstaande alinea worden inputs en outputs beschreven alsof voor iedere input en 
output een module beschikbaar is. Het blijkt in de praktijk echter goedkoper te zijn om een 
module te bouwen waarop we bij voorbeeld 4 inputs kunnen aansluiten, een 41 module. Ook 
een combinatie van 2 inputs en 2 outputs op een module is mogelijk. We praten dan over 
een 2110 module. 

Het voorgaande is natuurlijk slechts een zeer simpel voorbeeldje van een systeem. Laten we 
de situatie nu een heel stuk ingewikkelder maken. We nemen een systeem waarvoor de 
klant de volgende specificaties heeft opgesteld: 

Functionaliteit toekenning & domotica systemen - 59-



Het wordt donker De buitenlamp gaat aan als het tussen 21.00 en 01.00 
uur is 

, I 

l Het wo~g_Uicht _______ . __ -1Q~_buitenlarT"!.p __ ~!J:!!L __ ~___ _ ___ ~_ 
! Het wordt 21.00 uur I De buitenlamp gaat aan I als het donker is 

bet wordt 01.00 uur I De buitenlamp gaat uit -----.------~--.-_l 
J De belknop wordt ingedrukt De deurbel gaat rinkelen 

De buitenlam aat aan 
~---------------+---

als het donker is 
De d~urbel stopt met rinket~._n~l-______________ -l 
De bUitenlamp gaat uit 

Tabe/ 1. 1 Event-response tabel. 

als het niet donker is of 
als het niet tussen 21.00 en 
1.00 uur is of als beide 
voorwaarden niet elden 

Zoals u al merkt, praten we hier over een wat ingewikkeldere systeemfunctionaliteit. We 
willen nu weten hoe dit systeem zou worden gemaakt met het huidige G.B.S. van W&G 
special products. Allereerst hebben we een 2110 module nodig. We hebben namelijk 1 on/off 
input (belknop) en twee on/off outputs (de buitenlamp en de deurbel). Verder gebruiken we 
een lichVtemperatuur sensor module. Tot slot willen we schakelen op tijd. In principe is het 
wei zo dat iedere module in staat is om de tijd bij te houden, echter er zijn slechts een paar 
modules waarbij een userinterface aanwezig is op de module. Deze userinterface is nodig, 
omdat de klok anders niet meer handmatig goed gezet kan worden als deze verkeerd staat. 
We nemen hiervoor een module met zo'n userinterface, een B.C.P. controle panee!. 
(Overigens hebben we de B.C.P. ook voor een andere reden nodig, maar dat zallater 
duidelijk worden). Het adres van de B.C.P. zetten we op 10, van de LichVTemperatuur 
sensor module op 20 en de 2110 op 30. Het systeem ziet er als voigt uit: 

Adres 30,31 

8atiBUS Adres 20 

2 1/0 

Figuur 2.2 B.C.P. 
Het systeem moet nu nog geprogrammeerd worden. Om te weten wanneer de buitenlamp 
precies aan mag, moeten we de statussen van de lichtsensor en het tijdsinterval bijhouden. 
We hebben hiervoor een aantal vlaggen tot onze beschikking in de B.C.P. We nemen de 
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vlaggen met nummers 1 en 2. Aangezien we de tijd beschikbaar hebben in de B.C.P., 
kunnen we op de gewenste tijd een vlag zetten. We programmeren in de B.C.P.: 

AT 23:00 SET FLAG 1 
AT 01 :00 RESET FLAG 1 

De lichtsensor moet via de bus een vlag in de B.C.P. zetten. Dit kan echter niet rechtstreeks, 
omdat de syntax van de LichtITemperatuur sensor module dit niet toelaat. We moeten nu 
een truc toepassen. In de B.C.P. zijn een aantal echte drukknoppen en een aantal virtuele 
drukknoppen aanwezig. Onder deze drukknoppen kan een stukje programmacode worden 
gezet. Door nu een drukknop in te drukken kan een actie uitgevoerd worden. In ons geval is 
dat dus het zetten van een vlag. We kunnen met de beschikbare syntax in de 
LichtITemperatuur sensor module wei een drukknop indrukken. Door nu een virtuele 
drukknop te gebruiken kunnen we de vlag dus indirect zetten. We programmeren in de 
LichtITemperatuur sensor module: 

Het level waarover wordt gesproken, is een lichtsterkte level in lux. Zoals te zien is, hebben 
we een hysterese van 40 lux ingebouwd om te voorkomen dat de buitenlamp zou gaan 
knipperen bij het omslagpunt. Verder staat in de programmeer regels nog het getal 10. Dit 
getal geeft het adres van de B.C.P. aan. In de B.C.P. moeten we nog programmeren: 

IF PB 40 THEN SET FLAG 2 
IFPB41 THEN RESET FLAG 2 

We hebben nu nog slechts vlaggen gezet, we willen ook de buitenlamp aan en uitzetten. We 
programmeren in de B.C.P.: 

IF PB 40 AND FLAG 1 SET THEN XMT ON 30 
IF PB 41 AND FLAG 1 SET THEN XMT OFF 30 

In deze regels staat XMT v~~r transmit message, oftewel zet output 30 (de buitenlamp) aan 
danwel uit. 

Dit willen we ook met het tijdsinterval doen. We programmeren in de B.C.P.: 

AT 23:00 PRESS PB 42 
IF PB 42 AND FLAG 2 SET THEN XMT ON 30 
AT 01 :00 PRESS PB 43 
IF PB 43 AND FLAG 2 SET THEN XMT OFF 30 

Ook hier moeten we gebruik maken van de virtuele drukknoppen in verband met de 
beschikbare syntax. 

Nu moeten we de koppeling gaan maken met de deurbel. Laten we eerst gewoon de deurbel 
aan gaan sturen. We programmeren in de 2110 module: 

IF INPUTt ON THEN OUTPUT 31 ON 
IF INPUT 1 OFF THEN OUTPUT 31 OFF 
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Opvallend is dat hier twee adressen in de programmaregels staan. Het eerste betreft niet het 
adres 1 in het totale systeem, maar de 1 e input op de betreffende module waarin de 
programmaregel staat. De output wordt wei aangesproken met het adres in het totale G.B.S. 

Tot slot moeten we de deurbelknop nog koppelen aan de buitenlamp. We programmeren in 
de 2//0: 

IF INPUT 1 ON THEN PRESS PB 44 

en in de B.C.P.: 

IF PB 44 AND FLAG 2 SET THEN XMT ON 30 
IF PB 44 AND FLAG 2 SET THEN SET TIMEOUT 0 TO 5 MIN 
IF TIMEOUT 0 THEN PRESS PB 45 
IF PB 45 AND FLAG 1 RESET THEN XMT OFF 30 
IF PB 45 AND FLAG 2 RESET THEN XMT OFF 30 

In deze programmacode wordt gebruik gemaakt van TIMEOUT om een timer van 5 minuten 
te laten lopen. 

Hopelijk heeft u op deze wijze een idee gekregen hoe het systeem werkt en hoe het 
geprogrammeerd moet worden. In ieder geval zult u gemerkt hebben dat de functionaliteit 
van het systeem erg complex kan worden en dat het programmeren van een systeem een 
goed overdachte zaak moet zijn. 
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BIJLAGE 2 : Implementatie van de 'Plug & Play module' . 

• Hardware: 
Laten we nu eens even een blokschema van de hardware bekijken die we nodig hebben 
om er een plug & play module van te kunnnen maken. Het nu volgende figuur toont de 
schematische werking van de hardware. 

BatiBUS 

ding 

Figuur 3.1 Blokschema van de 'plug & play module'. 

Zoals te zien is, hebben we te maken met een qua hardware vrij simpel systeem. Het 
systeem wordt aangesloten op de BatiBUS. Via deze busaansluiting wordt een opsplitsing 
gemaakt naar het voedingsgedeelte enerzijds en het interface gedeelte anderzijds. 

Het voedingsgedeelte zorgt ervoor dat aile onderdelen op de print gevoed worden. Deze 
voeding werkt met een elco die wordt opgeladen als er geen message over de bus 
verzonden wordt. Tijdens het verzenden van een boodschap doet de elco dienst als 
energievoorziening. Dit betekent ook dat een boodschap een maximale lengte mag 
hebben en dat tussen twee boodschappen minimaal een bepaalde tijd nodig is om de 
elco weer opgeladen te krijgen. Dit is de inter message delay time. 

Het interface gedeelte zorgt ervoor dat als er een boodschap via de bus aankomt, dat 
deze in een vorm wordt omgezet, zodat de microprocessor er ook raad mee weet. Ook 
boodschappen van de microprocessor die naar de bus moeten worden natuurlijk 
omgezet. 

Verder zien we links naast de microprocessor een zogenaamde Watchdog chip. Deze 
chip checkt een lijn ('Running') af. Deze lijn wordt bij normaal doorlopen van het 
programma in de microprocessor om een bepaalde tijd geinverteerd. Detecteert de 
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watchdog dat de lijn een ingestelde tijd niet meer veranderd (de microprocessor heeft dan 
een 'hang up'), dan wordt de Reset lijn laag gemaakt, zodat de microcontroller opnieuw 
begint. 

Rechts van de microprocessor zien we verder nog een stukje memory. Dit is de RAM 
uitbreiding waar eerder in dit hoofdstuk al over gesproken is. 

Tot slot hebben we ook nog een ID chip. Deze chip bevat een uniek nummer. Door 
gebruik te maken van dit uniek nummer kan iedere module ten aile tijden specifiek 
aangesproken worden. ook al zitten er twee modules van hetzelfde type op hetzelfde 
adres. 

• Software: 

Nu we de hardware hebben bekeken, gaan we natuurlijk 
vervolgens onze software bekijken. De software kunnen we 
opdelen in een tweetal stukken. Ais eerste hebben we een aantal 
interrupts en verder hebben we natuurlijk de applicatie zeit. Laten 
we eerst eens gaan kijken naar de applicatie. 

De applicatie zelf is niets meer dan de Main Loop. die u 
hiernaast ziet staan in figuur 3.2. We komen na de 
initialisatiefase terecht in deze main loop. Zoals u ziet wordt als 
eerste een pootje van de microcontroller geinverteerd. Dit wordt 
gedaan om de watchdog (beschreven in de paragrafen over de 
hardware) te laten weten dat het programma nog steeds actief is. 

Daarna wordt gesprongen naar een routine die GET _MSG heet. 
We zullen hierna nog uitgebreid op deze routine terugkomen. 

Vervolgens wordt een routine CHK_ TIME uitgevoerd. Dit is de 
routine die aile timers die in het systeem zijn gedefinieerd in de 
gaten houdt. Er wordt hier niets anders gedaan als gekeken of 
een teller een bepaalde waarde heeft gekregen. Ais dat zo is, 
dan is er weer een bepaalde tijd voorbij en zullen wellicht nieuwe 
acties moeten worden ondernomen. Aangezien we in het Plug & 
Play systeem een grote varieteit hebben in tijdsduren, worden 
ook meerdere tellers gebruikt. De eerste teller die gecheckt 
wordt. betreft de teller die aan de hand van een interrupt, die 

Main Loop 
* 

Watchdog zodat deze 
weet dat het programma 
nog draait 

+ 
Voer de GET_MSG 
routine uit 

.. 
Voer de CHK_ TIME 
routine uit 

roo 0';", • Ga in de powersave 
mode staan 

Is ereen 
interrupt 

geweest? 

iedere klokpuls wordt gegenereerd. wordt __ .... _True 

! 
I 

I 

opgehoogd. Er wordt gecheckt of deze teller op 48 staat. Ais dit namelijk het geval is, is 
er 100 mSec verstreken en kan er het een en ander aan acties worden ondernomen. 
Aangezien het natuurlijk niet praktisch is om een teller die een kwartier zou moeten 
aftellen, te laten werken op 100 mSec, zijn er een aantal tellers meer gemaakt. Zo zijn er 
natuurlijk de seconde, minuten en urenteller. Op deze manier kan makkelijk omgegaan 
worden met de tijdafhankelijke acties. 

Zoals u ziet, speelt het grootste gedeelte van de applicatie zich af in de routine 
GET _MSG. We gaan deze routine daarom natuurlijk eens uiteen rafelen. Ook van deze 
routine is weer een blokschema gemaakt (figuur 5.4). 
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I '--------~ 
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---II> 

Zoals te zien is, wordt eerst de juistheid van de boodschap gecontroleerd. De parity en 
checksum worden gecontroleerd. Als deze onjuist zijn, wordt de boodschap als 'faulty 
message' geregistreerd en wordt gestopt met verdere uitvoer van de routine. Als de 
boodschap foutloos is, wordt daarna gekeken of de boodschap wei voor de ontvangende 
module bedoeld is. Dit kan aileen zo zijn als het destination address in de boodschap een 
broadcast (message gericht aan iedereen) is, dezelfde family betreft (message gericht 
aan een groep van 16 adressen) of het echte ad res van de module is. Bovendien moet 
het destination type, dus het soort van module ook nog eens juist zijn. Als dat zo is, dan 
hebben we een boodschap die door de module verwerkt moet worden. Daarna wordt 
gecheckt of de verzender van de boodschap ook nog een ACK-frame wenst terug te 
krijgen. Als dat zo is, dan wordt dit frame uiteraard verzonden. Tot slot moet aan de hand 
van het message type bepaald worden welke actie precies moet worden uitgevoerd. We 
hebben keuze uit een vijftal mogelijkheden. Het type DIAG wordt voornamelijk gebruikt 
v~~r het geven van een diagnostic. Dit betekent dat als er een request voor zo'n 
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diagnostic komt, dan zal in de routine DIAG de actie worden ondernomen om onder 
andere het aantal collisions dat gedetecteerd is, het aantal faulty messages dat 
gedetecteerd is enzovoorts, te verzenden. 

Een PRIVAT type betekent dat we te maken hebben met een privat message. Dit is een 
message die niet als standaard message in het protocol gedefinieerd is, maar door een 
bedrijf dat lid is van de BatiBUS club. Deze bedrijven hebben namelijk het recht om eigen 
boodschappen te maken. Dit kan natuurlijk voor vele doeleinden gebruikt worden. Voor 
de Plug & play module zijn echter geen privat messages gebruikt. We willen immers dat 
het systeem ten aile tijden compatible blijft met een willekeurig ander systeem van een 
concurrent. 

Een TEXT type message is een boodschap die zoals de naam al zegt, text bevat. Als we 
over de bus een aantal ASCII caracters verzenden, doen we dit in zo'n text message. 
Ook dit type message is wat het functionaliteitsgedeelte van de Plug & play module niet 
gebruikt. 

Een boodschap van het STATUS type is voor de 'plug & play module' een zeer 
belangrijke boodschap. Op deze meldingen is het hele 'plug & play' systeem gebaseerd. 
We zullen de routine STATUS direct ook wat beter gaan bekijken. In het algemeen 
gezegd is een statusmelding een boodschap die aangeeft of een input/output veranderd 
is van waarde en wat de huidige waarde is. 

Een COMMAND type message, is een message die het normaal gesproken mogelijk 
maakt om via een primitieve programmeertaal te communiceren met de betreffende 
module. Dit communiceren gebeurt meestal via een terminal die aangesloten is op een 
BatiBUS BCP (controle paneel). We kunnen zo bij voorbeeld het adres van de module 
instellen via de BatiBUS. We geven dan op de terminal het commando 'CONNECT TO 
24' als de betreffende module op 24 staat. De B.C.P. zal dit vertalen naar een 
COMMAND type boodschap en zo de connectie tussen twee modules tot stand brengen. 

We gaan weer wat dieper duiken in het programma. We gaan de routine STATUS 
uitdiepen. Hierbij hoort het blokschema dat getekend is in figuur 5.5. In deze routine wordt 
eerst gecheckt of we het juiste source en destination type hebben. Dit zouden allebei 
on/off danwel analoge inputs en outputs moeten zijn. Hierna wordt de lengte van een 
boodschap gecontroleerd. Deze lengte kan aileen maar 8 bytes (voor een on/off 
input/output) of 10 bytes (voor een analoge input/output) lang zijn. Vervolgens wordt 
gecontroleerd of het een inputmessage betreft, immers met een output status melding is 
het niet nodig om een actie uit te voeren. Aangezien er een verschil is tussen de 
behandeling van de on/off in- en outputs en de analoge in- en outputs, gaan we checken 
met welke van deze twee we te maken hebben. Stel dat we een digitale inputmessage 
hebben,dan willen we weten of er een van de inputs veranderd is en op welk adres deze 
input zit. Als we dit weten, kunnen we bepalen welke actie er moet worden uitgevoerd. 
Betreft het een adres OX (oftewel 00 t/m OF), dan wordt gekeken voor welk type 
destination het gaat. Gaat het om een on/off type, dan worden hier de acties die bij 
zogenaamde SPECIALS horen uitgevoerd. Ander destination type, hoeven we voor de 
plug & play functionaliteit niets uit te voeren. 
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Wat er bij de SPECIALS gebeurt zal wat verderop nog beschreven worden. Voor de 
andere groepen hebben we een adresgroep uitgewerkt. Oit is de adresgroep 1X en 2X en 
EX. Als we een on/off type message met source adres 1 X ontvangen, weten we dus dat 
er op een lampswitch is gedrukt. We moeten nu de lamp, die op hetzelfde adres zit, 
toggelen. Hiervoor is een standaard message beschikbaar. We hoeven nu aileen maar 
deze message in de verzendbuffer te zetten en vervolgens de verzendroutine aansturen 
Aangezien het principe natuurlijk v~~r iedere adresgroep en functie vrijwel hetzelfde is, 
worden de andere groepen niet verder uitgewerkt. 
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We hebben ook nog de mogelijkheid dat we met een analoog type van de source te 
maken hebben. Bij het ontvangen van een analoog type op hetzelfde ad res is het iets 
ingewikkelder. We hebben hier namelijk met vijf mogelijkheden te maken: De lamp moet 
volledig AAN, de lamp moet volledig UIT, de lamp moet gaan dim men, de lamp moet 
feller gaan branden of de lamp moet blijven staan op de stand waarin hij nu staat. 

Wellicht lijkt de laatste van deze vijf boodschappen op het eerste gezicht overbodig. Dit is 
echter niet het geval. Wordt nu bij voorbeeld de DOWN knop langer ingedrukt als 0.6 
seconden, dan moet de lamp steeds zachter gaan branden totdat de knop weer wordt 
losgelaten. Ais we naar een normale statusmelding gaan kijken, wordt deze in principe 
aileen gemeld bij een verandering van een input. Dit zou voor ~ns betekenen dat we 
slechts bij het indrukken en loslaten van een schakelaar een boodschap zouden 
versturen. Bij dit systeem kan dat sowieso niet helemaal. Bij het indrukken van een 
schakelaar kan namelijk nog geen boodschap worden verzonden, omdat je simpelweg 
nog niet weet wat er moet gebeuren. Dit weet je pas bij het loslaten van de schakelaar of 
als er 0.6 seconden verstreken zijn en de schakelaar is nog niet losgelaten. De acties bij 
deze module liggen dus op het loslaten van de schakelaar en op 0.6 seconden. Ais we nu 
dus de DOWN knop indrukken en na 0.3 seconden loslaten, zal een boodschap 'LAMP 
AAN' moeten worden verzonden. Drukken we de down knop in en laten we deze niet los, 
dan zal op 0.6 seconden het frame 'GA DIMMEN' over de bus moeten komen. Dit 
dimmen moet gebeuren totdat de knop wordt losgelaten. De outputmodule zal bij deze 
boodschap dus blijven dimmen, totdat de boodschap 'STOP' (de schakelaar wordt 
losgelaten) ontvangen wordt. We kunnen dus concluderen dat we de STOP boodschap 
hier wei degelijk nodig hebben. 

We hebben hierboven gesproken over messages als 'STOP' en 'GA DIMMEN'. Om het 
systeem echter zo te realiseren zoals dat gewenst is, moeten we deze boodschappen 
nog wei definieren. Dit kunnen we doen door een zogenaamde privat message te 
definieren. Het kan echter ook simpeler. De outputmodule die we gaan gebruiken voor 
het dim men van verlichting en wandcontactdozen is een module waarin acties 
geprogrammeerd kunnen worden. Ook bij dit programmeren kan gebruikt gemaakt 
worden van 'virtuele drukknoppen' zoals beschreven in bijlage 1. We kunnen deze 
drukknoppen ook door de 'Plug & play module' in laten drukken. Dit is een veel simpelere 
oplossing, en zoals u in het blokschema kunt zien, is dit ook toegepast in de software. In 
het blokschema is het uitgewerkt voor adres 4X. Dit zijn de dimbare wandcontact dozen. 
Het hiervoor beschrevene betekent wei dat de eerste 5 PUSHBUTTONS van de 
outputmodule van de dimbare wanccontact doos dus geprogrammeerd moeten worden. 

In figuur 3.4 zien we ook dat als we een on/off statusmelding krijgen met adres Ox, dat het 
dan een special betreft. Aangezien iedere special een aparte andere functie heeft, zullen 
we ook hier eerst moeten bepalen om welke special het gaat aan de hand van het source 
ad res. Aan de hand van dit source adres en een status die is bijgehouden wordt een 
bepaalde actie uitgevoerd. Het heeft natuurlijk weinig zin om iedere special uit te werken 
tot een flowchart. We zullen ook hier weer een deel van de specials weergeven zodat de 
globale structuur van de software duidelijk is. Er is gekozen voor het HEATER gedeelte. 
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Als we in de 'Plug & Play' adrestabel gaan kijken, zien we dat de adressen 4,5,6 en 7 
betrekking hebben op de heater. Het zijn achtereenvolgens: 
4: away switch 
5: I'm back swich 
6: thermostaat 
7: away tempsensor 

4 away 

lade away 
temp&ens status 

'grater or 
Fals. 

_", __ r ___ ~_ 
- - Zet de hea~ n9 AAN 

~ ________ ...J 

,.de 
thermostaat 

stalus 'open' 7 

isoe 
aanweZlghelds 
status 'presenr 
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Wal is het 
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I 
~ie't de -thermost'aat 
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is de 
aanwezigheids 
status 'present' 

is de 
aanwezlgtteids 
status 'away' ? 

isde 
aanweligheids 
stalus 'away' f 

True, 

Tot slot moeten we de interrupts nog beschrijven. Deze interrupts spelen namelijk een erg 
belangrijke rol. De interrupts zorgen er namelijk voor dat de microprocessor na in de Main 
loop terecht te zijn gekomen in de WAIT stand, weer verder gaat met het uitvoeren van 
de Main loop. We hebben een drietal interrupts: 
• IRQ_RESET: Deze interrupt zorgt ervoor dat aile geheugenplaatsen worden gewist en 

eventueel van een initiele waarde worden voorzien. Na het uitvoeren van de RESET 
interrupt routine komt men altijd terecht bij het begin van de Main loop. 

• IRQ_ClKOUT: Deze interrupt routine zorgt ervoor dat de time counter per klokpuls 
met 1 wordt opgehoogd. Zo is het voor een module mogelijk om aan de hand van een 
counter een tijd te berekenen. Verder wordt in deze routine gekeken of er een 
message verzonden moet worden, of deze message al reeds verzonden mag worden 
en als dat zo is, wordt gekeken welk bitje van de message verzonden moet worden. 

• IRQ_ClKIN: Deze routine zorgt ervoor dat als er een message via de bus binnenkomt, 
dat ieder binnengekomen bitje op de juiste plaats in het geheugen terecht komt. In 
feite doet deze routine dus het omgekeerde van een deel van IRQ_ClKOUT. 
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bijlage 3 Diagrammen behorende bij het model van de 'software tool' 

NewProjectRequest 
SaveProjectRequest 
loadProjedRequeSI 
SetProjectlofoRequest 
PrOJsctlnfOEn1&red 
SavePro;eetEttilltred 
localionlntoEnleroo 
loedProj4lctEntered 
DeleteActorint.oeatlonRequesl 
OeteteSen$OflnLoeationReqooSI 
UseNewAclorRequest 
UseNewSsnsorRequesl 
5etAckJrFealuresRequeit 
Sel:SensorFeaturesRequest 
OeiaJeActOl'lnlocalionA.ck 
Oelete$enSOMlocalionAek 
New$eosorFeatutesEntered 
NewAclOrFealUresEruared 
Cre<lteRalationReq"uJ&t 
CreateDependencieReQuest 
OeteteReI8liOflRequest 
DelewDependencieRequest 
DefineRetationRequesl 
ReOeflneRelatiOl'lRequest 
OeIeteRelationAck 

User ~ __ ----l~ 
OeleteOependencieQuery Proj&c::Ut\fuQuery 
OependencieRamowd Projecl5cweOuery 
DefineReletionOuety Locationln1oOuery 
ReDefineRelaUonOuery LocationOn$creen 
SelectProtoco4Ouery Pl'OJ$ctloadOuery 
S6lectUsableModuulsOuery OeieCeAclorlnLocationOu4liry 
MakeHardwateEngineringOu4liryOeieleSensorlnLocationOuery 
ProgremModuulsQu&ry ActOlFeeturesOuery 
SaveProgramsToDiskOu4liry SensorFeaturesOuery 
locationlnfoQuery AaOl1nlocalion 
OeietelocationQuery Sen$OrlnLocation 
localionOnScreen ReiationOnSaun 
ActorinlocatiOn OependendeOnSereen 
Sensorlnl,OGation OeleteRelationOuaty 
ReletionHlghlighted S6nsorAndRebUionRemoved 
PreDefineRelelionOuery AdorAndRelationRemoved 

OeleteOependencieAck 
OefineRelalionEntered 
ReOe1ineRetetionEntered 
Sett.oeationlntoRequesl 
GotoEx.istingPrevlouslocalionRequest 
GotaexlstlngNexilocalionRequest 
GotoNawPreviouslocationRequest 
GoloNewNaxilocatkmRequesl 
DeletelocationRequest 
UseExistingActorRequest 
UseExisllngSensorRequast 
LocalicnlnfoEntered 
OeletelocationAck 
SeleClF'roloColRequesl 
SelectUsao;eModuulsRequesl 
MakeHardwareEnglneringRequest 
ProgramModuutsRequest 
Savepf()QtamaToOis~equesl 
Selec:1ProtocolEnteroo 
SalectUsabiaModuuisEntered 
MakeHardwareEnglneringEn1ered 
ProgramModuulsEnlered 
SaveProgramsToDiskEntered 
PreOaflneReletionE..,!ared 
PreReOef\neRelationEnlere<:t 

PreReOefineReletionQuety RelatioMndOependenciesRemoved 
Hardwar-eEnginering 
ProgrBmProgress 
SaveProgtBSS 

User-Interface 

NewProjed 
SaveProject 
LoadProjeCl 
UpdateProjectinto 

UpdoteLocationlnfo 
GelAliLocationlnfo 
CrealeLocation 
OeleteLocatioo_ 

~ ,.. 
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Location 
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DeleteActorlnLocation 
DeleteSensorlnLocatio 
CreateNewActor 
CreateNewSensor 
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CreeteRelation 
CreataDependencie 
OeleteReiationOffDevice 
De1eteDepenoendeOffDe 
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SelactProtocol 
SeleclUsableModuuls 
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SaveProjectRequest 
CreateLocationRequest 
DrawNewLocation 
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OrawLocation 
OrawNewLocalion 
OrawFoiowingLocation 

OrawActorinLocalion 
OrawSensorlnLocation 
DrawAlreadyUsedSensorlnLocation 
OrawAireadyUsedActorlnLocation 
EraseSensotAndRetationlnLocation 
EraseActorAndRefaUonlnlocation 
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DrawRelation 
OrawOependencie 
EraseRelatiOnAndOependencies 
EraseOapendeneie 
EraseActorAndRelation 
EraseSensorAndRelation 
DeflneRelationQueryRequest 
OrawOefinedRelation 

DisplayHardwareEnginering 
DisplayProgramProgress 
DisplaySaveProgress 
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User Interface 

- DrawLocation 
- AskLocationlnfo 
- AskProjectlnfo 
- AskProjectSave 
- AskProjectLoad 
- GoOtherLocation 

Project 

- CreateNewProject 
- UpdateProjectinfo 
- DeleteProject 
- SaveProject 
- LoadProject 

Protocol 

- SelectProtocol 
- SelectUsableModuuls 
- MakeHardwareEnginering 
- ProgramModuuls 

- AskDeleteLocationAck 
- DrawActor 
- DrawSensor 
- EraseActor 

Location 

- EraseSensor 
- EraseRelation 
- AskDeleteSensorAck 
- AskDeleteActorAck 
- AskSensorFeatures 

- Create Location 
- UpdateLocationlnfo 
- GetAIILocationlnfo 
- DeleteLocation 

- UseExistingSensor 
- AskActorFeatures 
- UseExistingActor 

Device 

- VerifyCreateRelationRequest 
- DrawRelation 
- VerifyCreateDependencieRequest 
- DrawDependencie 
- AskDeleteRelationAck 
- AskDeleteDependencieAck 
- EraseDependencie 
- AskPreDefineRelationRequest 

- DeleteDeviceOffLocation 
- UpdateSensorFeatures 
- CreateSensor 
- GetExistingSensorFeatures 
- UpdateActorFeatures 
- CreateActor 
- GetExistingActorFeatures 

- AskDefineRelation 
- DrawRelationDefine 
- AskSelectProtocol 

Relation 

- AskSelectUsableModuuls 
- AskMakeHardwareEnginering 
- DisplayHardwareEnginering 
- AskSaveProgramsToDisk 
- DisplaySaveProgress 
- AskProgramModuuls 
- DisplayProgramProgress 

- DeleteRelationOffDevice 
- Create Relation 
- CreateDependencie 
- DeleteRelationOffDevice 
- DeleteDependencieOffRelation 
- CreateDefineRelationQuery 
- DefineRelation 

Overzicht Functie's per moduul 



User User-Interface Project Location 

NewProjectRequest 

• ~: 
ProjectlnfoQuery 

:( 
ProjectlnfoEntered 

~: 
NewProject 

SaveProjectRequest 
): 

:( 
:( ProjectSaveQuery 

SaveProjectEntered 

~ 
Save Project 

~: 

:< 
CreateLocationRequest 

LocationlnfoQuery :( 
LocalionlnfoEnlered 

~: 
CrealeLocation 

:( DrawLocation 
~: 

:( LocationOnScreen 



User 

NewProjeclRequest 
SaveProjectRequest 
LoadProjectRequesl 
SelProjectlnfoRequest 
ProjectlnfoEnlered 
SaveProjectEnlered 
LocalionlnfoEntered 
LoadProjeclEnlered 

ProjecUnfoQuery 
ProjeCISaveQuery 
LocalionlnloQuery 
LocalionOnScreen 
ProjectLoadQuery 

..... 

Project 

NewProjecl 
SaveProjecl 
LoadProjecl 
UpdateProjeclinfo 

SaveProjectRequest 
CrealeLocalionRequest 
DrawNewLocaUon 

User-I nterface 

CrealeLocation DrawLocaoon 

Location 

Event-Flow Diagram voor 'Project' 



• ••••••• ~ ••••• ~ •••••••••••••• 4 • 4 •• '. · . · . · . · . 
DrawLocation 

..... ~ .......................... . 

r 

AskLocationlnfo 
____ ...;;--==';;;;;c-;;;;;'-;;;;;... __ ..... '""-i.... CreateLocation 

.. f-==~ t t ..... ___ .....;..;. .. __ ,,_..;..''" __ a ___ • ___ : ._ •• _ •• _ •• _"L_. P_. ~......" ~ti.9.r:t .......... : 
~ ..................................... ·1·································: . .. r .. CreateNewProject -- ~~I~ 

I - AskProjectinfo • 
User " 

I 
r 

DeleteProject UpdaleProjectinfo 

_ .. , ......... ,-, ... t .. SaveProject 

... 
.. --:---1..... AskProjectSave 

• AskProjectLoad Load Project 

................................... ~~?~~~t ............................. : 
User-Interface 

dynamisch diagram van 'project' 



User User-Interface Location Device Relation 

SetLocationlnfoRequest 

• >: LocationlnfoQuery :( 
LocationlnfoEnlered 

Go)oExistingPreviousLocationRequest 

GOtoExistingNextLocationReque~1 
it >: 

LocalionOnScreen 

GotoNewPreviousLocationRequ~sl 
: GotoNewNexlLocationRequesi 

~ ). 
. LocationlnfoQuery 
(; 

LocationlnfoEntered 

>: 

:( 

LocationOnScreen 

• 
DeleteLocationRequest 

). 
OeleteLocationQuery 

DeleteLocalionAck 

:( 
LocationOnScreen :( 

UpdaleLocalionlnfo 

>: 

GetAllLocalionlnfo 

>: 
DrawLocation 

CreateLocation 

DrawNewLocation 

OeleleLocation 

DeleteDevicesOffLocalion : 

>. 
DeleteRelalionOffDevice • 

) 
DrawFolowingLocation 

Event-trace van 'Location' 



User 

SetLocalionln1oReq:uast 
GotoExistingPreviousloC4lJOnRequest 
GotoExistingNextlocationRequast 
GotoNewPrevlOuslocallonRequast 
GotcNewNextLocationRequest 
OoleteLocationRoq ... st 
LocaUOnlnfoEnte",d 
OoIetoLocationAc!< 

' ... LocaUonlnfoQuo'Y 
OolotoLooaUOnQue'Y 
LocatiooQnSQ'Oen 

User-Interface 

UpdateLocationlnti> 
GetAllLocationlnfo 
Cr68teLocatiOn 
deleteLocation 

." 

Orawl.ooaUOn 
Ora'NNewlocation 
OrawFoIowingLocation 

Location 

OaletaDevicesOffLocation 

Device 

DeleteRalationOlfDevtce 

Relation 

Event-Flow Diagram voor 'Location' 



User 

..................... ...... '" ........ . 

~""'l)Q'-''''~ 
OrD .. wFoIow!n~ 

... '.........,."':-- DrawLocation 

.............. ~ .............. .. .. ~ .... . 

CreateLocation 

~/lIpdIi:.Loc.IQI\I"'Q. 

•• --+--I~'" AskLocationlnfo. --------~---i~~ UpdateLocationlnf 

i==:.:.: I~- • 

~~~~ 

==--.. _"""'-_"'---!-: --t~.... GotoOtherLocatio 

• ~ AskDeleteLocationAck DeleteLocation 

Location 

User-Interface 

dynamisch diagram van 'location' 

~ Relation 

DeleteRelationOffDevic 

:··· .. ·········r=:= 
. . . . . . . . . . . . .. . ....... ,. .... ~ . 

· ......... O~y!G~ ....... . 



User User-Interface Device Relation Location 

: DeleteActorlnLocationRequest: 
Ii ): 
~ DeleteActorlnLocatiOnQUery: 

DeleteActorlnLocationAck ): 
DeleteActorlnLocation ) : 

DeleteRelationOffActor 

ActorAndRelationRemoved 
:( EraseActorAndRelationlnLocation 

:( 

{)eleteSensorlnLocationRequest .. ) < DeleteSensOrlnLocationQue~ 
. DeleteSensorlnLocationAck: 

) 
DeleteSensorinLocation , 

). 
DeleteRelationOffSensor . 

): 

:( 
EraSeSensorAndRelationlnLocatio": 

SensorAndRelationRemoved : ;( 
UseNewActorRequest 

'. j ; ( ActorFeaturesQuery 

ActorFeaturesEntered 

CreateNewActor 
) 

DrawActonnLocation 

ActorlnLocation 

• 
UseNewSensorRequest ): 

: ( SensorFeaturesQuery 

SensorFeaturesEntered 

CreateNewSensor 

DrawSensorlnLocation 

SensorlnLocation 

SetActorFeaturesRequest . ) 
: ( ActorFeaturesQuery 

ActorF eaturesEntered 

UpdateActorF satures ): 
SetSensorFeaturesRequest : , ~ 

: ( SensorFeaturesQuery 

, SensorFeaturesEntered 
) 

UpdateSensorF eatures ): 

Event-trace van 'Device' (1/2) 



User User-Interface Device Locc;ltion Relation 

UseExistingActorRequest: 
• )! 

UseExistingActor 

I;)rawAlreadyUsedActorlnLocation 
.( 

: AlreadyUsedActorlnLocation : :( . 

UseExistingSensorRequesl 

• ): 
UseExistingSensor 

DrawAlreadyUsedSensorlnLocatibn 

:< 
: AlreadyUsedSensorlnLocation: 

:< : 

Event-trace van 'Device' (2/2) 



User 

Relation 
... ~ 

DetetaRelationOlfDevice 

Device 

DrawActorlnLocation 
OrawSensorlnLocation 
DrawAlreadyUsedSensorlnLocation 
DrawAireadyUsedActorlnLocation 

DaleteActorlnLocaOonRequesl 
DeletaSensonnLocaUonRequest 
UseNawAclorRequest 
UseNewSensorRequest 
UseExistingActorRequest 
UseExistingSensorRequest 
SetActorFaaturesRequest 
SelSensorfealuresRequest 
DeleleActonnLocetionAck 
DeleleSansortnLocationAck 
NewSensorFeaturesEntered 

DeleleAclorlnLocation 
DeleteSensorlnLocetion 
UpdateAclorFaatures 
UpdateSensorFealures 
CreateNawActor 
CreateNewSansor 

NewActorFeaturesEnlared 11-. 
.... User-Interface 

DelateAclorlnLocationQuery 
DeleteSensorlnLocaUonQuary 
SensorAndRel.tionRemoved 
AclorAndRelalionRemoved 
NewActorFealuresQuery 
NawSenSOlfealuresQuery 
AclorlnLocation 
SensorlnLocation 
AlreadyUsedActonnLocation 
AlreadyUsedSensonnLocation 

EraseActorAndRelationlnLocation 

Event-Flow Diagram voor 'Device' 



User 

.................................. 

DrawActor 

/' 

... ~ 
DrawSensor 

~ 

/' ....... 

... - EraseActor 

./ J Relation 
!III .- EraseRelation , 

Jl..-~ ~eleleRe~tiOnOffDeV: '-, • • .... _, ···········t··t· ............ ·· t.r ........ Ht_.~ ~~ ~.::::-~ 

~~~ ............................ . 

EraseSensor 

-----;..-
• ... AskDeleteSensorAc 

o .... ...-.....~~ .• -----1...... AskDeleteActorAck 

-_ . AskSensorFeatu 

• 

VME .. ~~. 

'.~-"";"i _-I..... UseExistingSenso 

--• 
AskActorFeatures ---• 

.• --...;.--1..... UseExistingActor 

....... t)?~~:!~~~r1~~.l? .... : ~ .......... O~yi.ce .......... : 
dynamisch diagram van 'device' 

--,--



User User-Interface Relation Device Location 

CreateRelationRequest ): • 
Create Relation ): 

:( DrawRelalion 

:( RelalionOnScreen 

• CrealeDependencieRequesl: · ): CrealeDependencie 

DrawDependencie 

: ( DependencieOnScreen 

• 
DeleleRelationRequesl 

:>. 
DeleteRelalionQuery 

DeleleRelalionAck 

DeleleRelationOffDevice • 
). 

: EraseRelalionAndDependencies 
.( : 

RelationAndDependenciesRemoiled :( : 

: DeleteDependencieRequest : · ). 
· DeleleDependencieQuery: :( . 

DeleteDependencieAck 
-----------)~ . 

~eleleDependencieOffRelatl): 

:( 
EraseDependencie . 

:( DependencieRemoved 

DefineRelalionRequesl 

• ): 
< PreDefineRelalionQuery 

preDefineRelatlonEnlere'>. 

: GetDefineRelalionQuery )" 
: lefineRelatiOnQUeryReqUeSI~ 

~ 
DefineRelalionQuery 

DefineRelationEntered ): 

DefineRelalion 

:( DrawDefinedRelation 

RelationHighlighted 

Event-trace van 'Relation' (1/2) 



User User-Interface Relation Device Location 

ReDefineRelationRequesl : . ) 
: PreReDefineRelationQuery: 

:< : 
PreReDefineRelationEntered: 

) 
: GetReDefineRelationQuery : 
: ) 
~ (efineRelatiOnQUeryReqUeS~ 

:< DefineRelationQuery 

DefineRelationEntered )i 

DefineRelation 
>. 

DrawDeflnedRelation 

RelationHighlighted 

Event-trace van 'Relation' (2/2) 



User 

Relation 

PreDefineRelationEnlered 
PreReDefineRelationEntered 
CreateRelationRequest 
CrealeDependencieRequest 
DeleleRelationRequest 
DeleleDependencieRequest 
DefineRelationRequest 
ReDefine Relation Request 
DeleteRelationAck 
DeleteDependencieAck 
DefineRelationEntered 
ReDefineRelationEntered 

CreateRelation 
CreateDependencie 
DeleteRelationOlfDevice 
DeleteDependencieOrtRelation 
GetDefineRelationQuery 
DefineRelation 
GetReDefineRelationQuery 

DrawRelation 
DrawDependencie 
EraseRelationAndDependencies 
EraseDependencie 
DefineRelationQueryRequest 
DrawDefinedRelation 

User-I nterface 
RelationOnScreen 
DependencieOnScreen 
DeleteRelationQuery 
RelationAndDependenciesRemoved 
DeleteDependencieQuery 
DependencieRemoved 
DefineRelationQuery 
ReDefineRelationQuery 
RelationHighlighted 
PredefineRelationQuery 
PreRedefineRelationQuery 

Event-Flow Diagram voor 'Relation' 



User 

,,--
•• -----11 ...... r.r0rifyC,aateRelationRequeo 

. .-

.I~~-

--: 
• 

DrawRelation 

DrawDependencie 

• O~-.'oR_ lilt- AskOeleteRelationAc~ 

.0_ ,- t --Io-.A.~ 

,..~ EraseRelation 

o.~"",*,~: 

•• --...... --11 ...... 1 AskDele!eDependencieAck 

----• 

~~ It-
....... -....cIO""~ 

EraseDependencie 

kPreOelinoReialionReq 

AskDefineRelation 

DrawRelationDefi 

Create Relation 

:CI~_~ 

{-- .... CreateDependencie 

.~.: 

• Io. .. ~. ~ DeieteRelationOffDevice 

'--:~A.~ II- OeleteOependeneieOftOeviCl 

C,&aleDefineRelaiionQue'Y 

:=--: --....,;==-.......,....... DefineRelation 

:=-. 

. Relation 
•••• # # ••••••••••••• 4 • ~ ••••••••• 

...... . l)~~r~!nt~rf~9.~ ..... 
rf\/n~rYlicf"h rH~f"tr~rn \/~n 'rol~ti()n' 



User User-I nterface Protocol Device Location 

SelectProtocolRequest • ): 
SelectProtocolQuery 

SelectProtocolEntered 
)' 

SelectProtocol ): 
:SelectUsableModuulsRequest : · )' . SelectUsableModuulsQuery : 
( ; 
: SelectUsableModuulsEntered: 
, ); 

SelectUsableModuuls ): 

:( HardwareEnglnering 

ProgramModuulsRequest · ): :( ProgramModuulsQuery 

: ProgramModuulsEntered ): 
ProgramModuuls 

:( DisplayProgramProgress 

:( 
ProgramProgress 

:SaveProgramsToDiskRequesl : · )' : SaveProgramsToDiskQuery : 
.( : 
• Save Programs ToDiskEntered : 
, ): 

SavePrograms ToDisk ): 
:< 

DisplaySaveProgress 

SaveProgress 

Event-trace van 'Protocol' 



User 

SelectProtocolRequest 
SeleclUsableModuulsRequesl 
MakeHardwareEngineringRequest 
ProgramModuulsRequest 
SaveProgramsToDiskRequest 
SeleclProtocolEnlered 
SelectUsableModuulsEntered 
MakeHardwareEngineringEntered 
ProgramModuulsEntered 
SavePrograms ToDiskEntered .... , 

SeleclProtocolQuery 
SelectUsableModuulsQuery 
MakeHardwareEngineringQuery 
ProgramModuulsQuery 
SavePrograms ToDiskQuery 
HardwareEnginering 
Program Progress 
Save Progress 

Protocol 

SelectProtocol 
SelectUsableModuuls 
MakeHardwareEnginering 
ProgramModuuls 
SaveProgramsToDisk 

DisplayHardwareEnginering 
DisplayProgramProgress 
DisplaySaveProgress 

User-Interface 

Event-Flow Diagram voor 'Protocol' 



User 

.......................... ~ ........ . 

s-:tP~ __ 

• .. AskSelectProtocol 

t 
....... --;---1 .... AskSelectUsableModu 

-_ ... 
• • .. AskMakeHardw.reEnglnering 

OlsplayHardwareEnginering 

~~~.r I 
....... ----1 .... i AskSaveProgramsToDisk 

. .............. ~ ............... . . . 

SelectProtocol 

~~~ 

. ,-' .. SelectUsableModuuls 

---I ......... '*-E~ II- MakaHarowareEnginering 

""-,-

'~TaOM' 

"""'" 'I~~I" 
DisplaySaveProgress'~ ...... 11---.:.=::;:;;;.;::::-----...., 

:~ 

""""'~.~. 

•• ....--..... --1 ..... AskProgramModuuls 

DisplayProgramProgress 

User-Interface 

.- . . ,~ ...... 

ProgramModuuls 

Protocol 

dynamisch diagram van 'protocol' 


	Voorblad
	Samenvatting
	Voorwoord 
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Marktanalyse  
	3. G.B.S concept 1: "plug and play" 
	4. G.B.S concept 2 'minimaster'
	5. G.B.S concept 3: 'software tool'
	6. Conclussies en aanbevelingen
	7. Literatuurlijst
	Bijlagen

