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Samenvatting
Binnen de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven wordt voor
het automatiseren van experimenten veelvuldig gebruik gemaakt van een in de vakgroep Fysische
Informatica ontwikkeld computer systeem.
Binnen de firma GENTEC B.V. te Son en Breugel wordt o.a. onderzoek aan motoren verricht. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een motorproefstand. De motorproefstand wordt door een operator
bestuurd en een groot aantal parameters wordt d.m.v. verschillende commerciële meetapparatuur
gemeten.
Bij de firma GENTEC B.V. bestond belangstelling om het PhyDAS systeem als meetinterface tussen
de operator en de motorproefstand te gebruiken. Het automatiseren van de motorproefstand biedt
GENTEC B.V. vele voordelen:
efficiency verbetering; tijdens een lopend experiment hoeft de operator niet meer
de waarden van de parameters van de meetapparatuur af te lezen en te noteren,
maar kan andere taken verrichten (bijv. off-llne verwerking van meetresultaten uit
vroegere metingen)
versnelling van de meting; het bepalen van de waarden van de verschillende
parameters gebeurt sneller door de computer
eliminatie van meetfouten; door de versnelling van de meting kunnen parameters
meerdere malen gemeten worden en de invloed van eventueel optredende
meetfouten gereduceerd worden
betere reproduceerbaarheid; meetprogramma's, die door de operator
geschreven worden, kunnen bewaard en meerdere keren uitgevoerd worden
beter zicht op het verloop van het experiment; door het gebruik van reai-time
graphics en een uitgebreide user interface heeft de operator de mogelijkheid om
op eenvoudige wijze het gedrag van diverse parameters tijdens een lopend
experiment te volgen
In opdracht van GENTEC B.V. is een reai-time data-acquisitie- en motorbesturingssysteem
ontwikkeld binnen de Vakgroep Fysische Informatica. Het ontwikkelde systeem beschikt over diverse
reai-time graphics mogelijkheden een uitgebreide user interface, die de gebruiker o.a. de
mogelijkheid geeft om meetprogramma's te schrijven.
Tijdens het ontwikkelen van het systeem zijn enkele software ontwikkel methodologieën getest op
hun toepasbaarheid en vergeleken met de gevolgde strategie.
Het hele traject van het opstellen van de systeem specificaties tot het implementeren en testen van
het systeem bij GENTEC B.V. is in het kader van dit afstudeeronderzoek verricht. Het
geTmplementeerde systeem voldoet aan de vooraf in overleg opgestelde systeem specificaties.
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2

Hoofdstuk 1. Inleiding
Bij GENTEC B.V. te Son en Breugel, een dochter van VIALLE AUTOGAS B.V., wordt onderzoek aan
motoren verricht. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een motorproefstand.
De motorproefstand wordt door de operator bestuurd en een groot aantal parameters (toerental,
moment, verschillende temperaturen, drukken, gassamenstellingen) van een testmotor worden m.b.v.
verschillende commerciële meetapparatuur gemeten. Vanuit automatiseringsstandpunt heeft dit proces
alle kenmerken van de data-acquisitie in een fysisch experiment.
Binnen de vakgroep Fysische Informatica van de Faculteit Technische Natuurkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven is een computersysteem ontwikkeld, het Physics Qata ~cquisitie ~ystem (PhyDAS)
en het software pakket EPEP ~indhoven frogram S,ditor and frocessor) voor het automatiseren van
experimenten op laboratorlumschaal. De hardware en software van dit systeem zijn in combinatie
ontwikkeld, terwijl steeds een sterke interactie aanwezig was tussen experimenten en experimentator
enerzijds en de ontwerpers van PhyDAS anderzijds.
De basisprincipes die aan PhyDAS en de EPEP software ten grondslag liggen betreffen o.a. modulariteit,
het reai-time gedrag en de flexibiliteit. De resulterende architectuur vereenvoudigt het wijzigen of
uitbreiden van bestaande experimenten. Het elektrisch ontwerp en mechanische opbouw van het
PhyDAS systeem zijn bovendien zeer robuust, waardoor een hoge bestendigheid tegen
netspanningsvariaties en storingen bereikt wordt. Al deze eigenschappen maken het PhyDAS systeem
uitermate geschikt om ingezet te worden als besturingssysteem, c.q. interface tussen experimentator en
motorproefstand.
Het software pakket EPEP geeft de programmeur uitgebreide testmogelijkheden. Het pakket geeft o.a.
de mogelijkheid om interactief de voortgang van een programma te beïnvloeden. Dit maakt het mogelijk
om applicaties tijdens het testen aan te passen en om in een relatief korte tijd applicaties te ontwikkelen.
M.b.v. de reai-time faciliteiten binnen het pakket EPEP kunnen diverse reai-time applicaties ontwikkeld
worden. Deze eigenschappen maken het mogelijk om in een korte tijd, de vele benodigde reai-time
applicaties voor de data-acquisitie en besturing van de motorproefstand te ontwikkelen.
In opdracht van GENTEC B.V. is een PhyDAS besturings-en data-acquisitie unit ontworpen. Deze unit
bevat conform de eisen van de opdrachtgever, een uitgebreide user-interface. M.b.v. deze user-interface
heeft de gebruiker de mogelijkheid om op eenvoudige wijze (m.b.v. het doorlopen van menu's)
programma's te schrijven, die een gewenst experiment uitvoeren.
Dit verslag beschrijft de ontwikkeling en implementatie van de PhyDAS besturings- en data-acquisitie unit
t.b.v. de besturing van een motorproefstand. De opbouw van het verslag is als volgt:
- hoofdstuk 2 geeft een overzicht en beschrijving van software ontwikkelstrategieën
- hoofdstuk 3 beschrijft de hardware van het PhyDAS systeem
- hoofdstuk 4 beschrijft de software van het PhyDAS systeem
-hoofdstuk 5 beschrijft de implementatie van het PhyDAS systeem bij GENTEC B.V.
- hoofdstuk 6 beschrijft de projectplanning
- hoofdstuk 7 beschrijft de gevolgde ontwikkelstrategie
- in hoofdstuk 8 wordt een analyse van het hele project gemaakt.
De appendices bevatten de gebruikershandleiding en een uitgebreidere beschrijving van sommige harden software modules en de afleiding van systeem specHicaties m.b.v een systeem ontwikkel
methodologie.
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Hoofdstuk 2. Software ontwikkel methodologieën
De vraag, volgens welke methode software ontwikkeling moet plaatsvinden, is door de vele negatieve
ervaringen met automatiseringsprojecten centraal komen te staan. Veel projecten overschrijden de
oorspronkelijke tijdsplanning, of worden helemaal niet afgerond, omdat de specificaties niet gerealiseerd
kunnen worden. Ook de performance van veel ontwikkelde systeem blijkt vaak niet aan de vooraf
opgestelde specificaties te voldoen. Het antwoord op de gestelde vraag, de methode, moet daarom o.a.
de volgende aspecten van een software ontwikkellngscyclus Oife-cyclus) voorspelbaar, controleerbaar
en beheersbaar maken:
kosten van ontwikkeling !U! onderhoud van een applicatie
tijdsplanning van de ontwikkelingsfase
kwaliteit van de applicatie
formulering en ontwikkeling van benodigde testapplicaties
volledige en gestandaardiseerde documentatie
Op het gebied van de software ontwikkeling zijn veel commerciële organisaties actief. Binnen veel van
deze organisaties zijn methodes ontwikkeld, gebaseerd op praktijkervaringen. Blijkt deze methode
succesvol te zijn, dan volgt vaak een presentatie van de gebruikte methode in de vorm van cursussen
en bijbehorende literatuur. In de huidige situatie kan er uit vele methodologieên gekozen worden.
Het is a priori moeilijk te zeggen, welke methode men moet kiezen. De keuze is sterk afhankelijk van het
soort applicatie, dat ontwikkeld moet worden, de structuur van de organisatie waarbinnen de
ontwikkeling plaatsvindt en beperkingen door al gemaakte keuzen. Men dient zich wel te realiseren, dat
een methodologie een hulpmiddel voor software ontwikkeling is en geen garantie voor een succesvolle
ontwikkeling.
Het gebied, waarop de meeste van deze methodologieên betrekking hebben, zijn de grootschalige
projecten binnen de kantoorautomatisering. De applicaties hebben vooral betrekking op het manipuleren
van grote databestanden (database management). De ontwikkeling vindt vaak plaats in teamverband,
waarbij diverse programmeurs een deel van de applicatie ontwikkelen. Om het ontwikkelproces
beheersbaar te houden is het dan noodzakelijk om voor een goed gedefinieerde methode te kiezen.
De gebruikte methodologie in dit project komt voort uit opgedane ervaringen binnen de vakgroep
Fysische Informatica en de mogelijkheden van het gekozen hard- en softwaresysteem, PhyDAS en
EPEP. In hoofdstuk 7 wordt deze methodologie vergeleken met twee bestaande methodologien, namelijk
de Jackson .S,ructured frogramming (JSP) methode en het Requirements en Architecture Model. In de
rest van dit hoofdstuk worden globaal de hoofdlijnen van deze twee methodologieën beschreven. Deze
beschrijving is kort en summier. De bedoeling is ook niet om de lezer de methodologieën tot in detail
uit te leggen, maar om enigszins vertrouwd te raken met de gebruikte terminologie.
2.1. Jackson Structured Programming (.JSP) [ 1]
JSP is een techniek waarbij programma's beschouwd worden als een middel om een set van
datastructuren te her1eiden tot een andere set van datastructuren. De programmastructuur wordt
volgens bepaalde regels van die datastructuren afgeleid. De basisideeên van deze techniek zijn:
- 1.

de elementaire ontwikkelstrategie gaat uit van een datastructuur
De strategie bestaat uit drie stappen:
1.
2.
3.

bepaal en definieer de betrokken datastructuren
stel een programmastructuur gebaseerd op de datastructuur op
definieer de uit te voeren taak in elementaire operaties en wijs deze aan de
corresponderende programmadelen toe
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Een data- of programma-element bestaat uit een van de volgende vier types:
elementair type
samengesteld type
*
sequentieel, twee of meer onderdelen die in een gespecificeerde
volgorde plaatsvinden
Iteratief, een onderdeel vindt nul of meerdere keren plaats
*
selectief, van de twee of meerdere mogelijk onderdelen vindt
*
er slechts één plaats
Een voorbeeld: Neem als datastructuur records, die op een magnetische tape zijn
opgeslagen. Stel dat een file bestaat uit een groep records van type A of type B
voorafgegaan door een header. In het onderstaande figuur is deze datastructuur in JSP
notatie weergegeven en de hiervan afgeleide programmastructuur

process
file

flle

process
heaC!er

flle

header

body

A-record

process
body

group

process
group

record

process
record

process
A-record

B-record

process
B-record

figuur 1. Afleiding van een programmastructuur uit de datastructuur (JSP)
Veronderstel dat het programma het aantal groepen en het aantal records van één type
record moet bepalen en displayen. Gebruik van de strategie leidt tot de volgende
elementaire operaties:
1. open file
2. sluit file
3. lees file
4. laat de aantallen op het beeldscherm zien
5. maak de variabele RC, die gelijk aan het aantal groepen is, nul
6. maak de variabele AC, die gelijk aan het aantal records van type A is, nul
7. maak de variabele BC, die gelijk aan het aantal records van type B is, nul
8. verhoog RC
9. verhoog AC
10. verhoog BC
11. laat de header op het beeldscherm zien
12. stop

5

Door gebruik te maken van enkele specifieke JSP regels (voert te ver om hierop in te
gaan [1]) kunnen deze elementaire operaties aan de verschillende onderdelen van de
programmastructuur worden toegewezen. Het resultaat Is het onderstaande figuur (de
cijfers corresponderen met de elementaire operaties), dat vertaald wordt In Jacksons
schematische logica waaruit het programma afgeleid kan worden.

header

body

process
group

process
record

process
A-record

process
B-record

figuur 2. Toewijzing van elementaire operaties

- 2.

uitbreiding naar meerdere datastructuren Is mogelijk
Door de programmastructuren van de verschillende datastructuren samen te voegen en
de gelijke elementaire types Indien mogelijk samen te voegen ontstaat een
programmastructuur, die met elke datastructuur correspondeert.

- 3.

verruiste of foute data in de datastructuur verwerken en het ongedaan maken van
verkeerde operaties
Jackson maakt gebruik van twee principes, die dit mogelijk maken:

*

*

- 4.

multiple read ahead; het lezen van genoeg data om eventuele problemen op
te lossen
backtracking; de datastructuur, welke het probleem veroorzaakt, wordt op de
normale manier behandeld en de programma structuur wordt hiervan afgeleid
onder de voorwaarde dat de fout door een selectief statement weergegeven kan
worden

transformeren van datastructuren, indien In- en output structuren Incompatibel zijn
In sommige situaties kunnen de in- en output datastructuren verschillen, bijv. input is

6

een rij van een matrix, output Is een kolom of de Indeling van de inputfile Is niet gelijk
aan die van de outputfile. De oplossing, die door Jacksen gebruikt wordt, Is het gebruik
van tussen file. Omdat de in- en output datastructuren gelijk moeten zijn, zijn minimaal
2 programma's voor de conversie noodzakelijk. De communicatie tussen deze
programma's vertoept via de tussen file(s).
- 5.

optimaliseren van het ontwerp
Jacksen ziet optimalisatie als een proces, dat alleen bij een correct ontwerp mag
plaatsvinden. JSP claimt dat deze methode leidt tot het produceren van qua
verwerkingssnelheid snelle programma's, maar zeker niet de kleinste In omvang. De
optimalisatie methoden binnen JSP zijn er dan ook op gericht om de omvang van het
uiteindelijke programma te beperken. Kort samengevat zijn de volgende methoden
beschikbaar:

*
*
*

vereenvoudiging van de datastructuren om het aantal apart te verwerken
onderdelen te beperken
samenvoeging van Identieke operaties
generalisatie van programmaonderdelen vanwege multifunctionaliteit

De JSP methodologie wordt op vrij grote schaal toegepast In de wereld van de
kantoorautomatisering. Omdat binnen dit gebied de meeste applicaties met data-manipulatie te
maken hebben Is dit te begrijpen. Als hulpmlddel bij het ontwikkelproces van een data-acquisitieen besturingssysteem is het minder geschikt. Het Is echter als bekende en veel gebruikte
techniek een Interessante om andere technieken mee te vergelijken.
2.2. Het Requirements en Architecture Model[2]
Het Requirements en Architecture model is een recent gepubliceerde methodologie. Het zijn
twee aparte modellen, waarvan het Requlrements model gebaseerd is op de Structured Analysis
(DeMarco) en de Finite State Machines methodologieën. Het is een abstract model van de eisen
van het te ontwikkelen soft- enjof hardware systeem, maar geen weergave van het werkelijke
systeem. Het representeert datgene wat ontworpen moet worden, maar geeft geen uitsluitsel
over de manier waarop.
Het Architecture model modelleert het werkelijke systeemontwerp. Het is een representatie van
de configuratie van het systeem. Door het Requirements Model en het Architecture Model samen
te voegen worden de systeem specificaties verkregen.

systeea
speelf icat1e
systeea
requmments

figuur 3. Bepalen van de systeem specificaties

Het samenvoegen van de twee modellen gebeurd tijdens de ontwikkeling van het Architecture
Model en kan ook als een transformatie van het verkregen Requirements Model beschouwd
worden. Dit integratie proces is een iteratief proces en leidt tot een volledig geïntegreerde
systeem specificatie.
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figuur 4. De Requirements-Architecture Modelinteractieve loop

Het Reauirements Model
Zoals uit het bovenstaande figuur al blijkt bestaat het Requirements Model uit twee modellen.
Het eerste het proces model is analoog aan het Structureel Design model van DeMarco, wat
gebaseerd is op de Yourdon-principes voor software ontwikkeling. Dit model maakt gebruik van
Qata flow Qiagrams (DFD), frocess ~ifications (PSPEC) en een .Bequirements Qictionary
(RD). Een DFD geeft de transformatie van de verschillende dataflowsen de relatie tussen de
verschillende processen (onderdeel van het systeem dat een bepaalde specificatie uitvoert) weer.
De verschillende processen kunnen weer opgedeeld worden in deelprocessen, die een
onderdeel van de specificatie uitvoeren. Elementaire processen zijn echter processen, die niet
verder naarfunctionaliteit onderverdeeld kunnen worden. Deze processen worden weergegeven
in een PSPEC, waarin de in- en outputdata flow en eventueel een expressie, die de generatie
van de outputdata beschrijft, zijn weergeven. In de RD is elke data flow gespecificeerd door een
naam, definitie ( = omschrijving) en attributen. Attributen zijn specifieke eigenschappen van de
data flow, zoals eenheid, bereik, tolerantie, etc. Binnen de RD wordt onderscheid gemaakt tussen
analoge en discrete flows.
Het Control Model is gebaseerd op de Finite State Machine methode. Het model beschrijft aan
de hand van de control flows de toestanden van het systeem. Ook hier wordt gebruik gemaakt
van flow diagrammen, die dezelfde benaming en Index als de data flow diagrammen hebben.
De control flow worden aangegeven in een .Qontrol .Eiow Qiagram (CFD) en de toestanden van
het systeem worden beschreven in .Qontrol ~ifications (CSPEC). M.b.v. deze hulpmiddelen
kunnen de formele specificaties van het systeem worden afgeleid en eenduidig vastgelegd.
Schematisch kan het Requirements Model dan op de volgende manier worden weergegeven.
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Het Architecture Model
Het Architecture Model heeft drie functies:
- weergave van de materiële onderdelen van het systeem
- definitie van de informatiestroom tussen deze onderdelen
- specificatie van de te gebrulken Informatiekanalen
Ook binnen dit model wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diagrammen. Als eerste de
(AFD), dat het systeem In de materiële onderdelen (modules) opdeelt
en de verschillende informatiestromen tussen deze modules weergeeft. De diverse modules
worden gespecificeerd in een ~rchitecture Module ~pecification (AMS). Hierin worden de In- en
outputs van de module !m de corresponderende processen uit het Requirements Model
beschreven. De data en control flows definities uit de RD staan ook In de ~rchitecture Qictionary
(AD) gekoppeld aan de modules, die deze flows verwerken. De Informatiekanalen tussen de
verschillende modules worden weergegeven in een ~rchitecture Interconneet Qiagram (AID) en
gespecificeerd In een ~rchitecture Interconneet ~pecification (AIS). M.b.v. deze hulpmiddelen
kan het Architecture Model gespecificeerd worden. De structuur is weergegeven In het
onderstaande figuur.

~rchitecture flow Qiagram
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figuur 6. De structuur van het Architecture Model

Het beschreven Requirements en Architecture Model claimt verder uitermate geschikt te zijn voor
het ontwikkelen van reai-time systemen. Of het model veel gebruikt wordt is niet bekend, maar
de ideeên, waarop het gebaseerd Is (Yourdon-prlnclpes), zijn nog In veel software ontwikkel
organisaties onaantastbaar. Dit maakt ook deze methodologie Interessant om de "FTI"methodologie mee te vergelijken.
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Hoofdstuk 3. De hardware van het PhyDAS systeem[3]
De hardware van het PhyDAS systeem is in 7 groepen onder te verdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De MicroGiant meetcomputer en het werkgeheugen
PhylAN netwerk controller en fileserver
De digitale interfaces
De analoge interfaces.
De conversie en relaisprinten ("non-standard" interfaces)
De terminal
De kleurenmonitor

In het onderstaande figuur Is de hardware van het PhyDAS systeem weergeven.
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figuur 7. Opbouw PhyDAS hardware.
3.1. De MicroGiant meetcomputer en het werkgeheugen
Het hart van het PhyDAS systeem wordt gevormd door de MicroGiant meetcomputer. Deze
meetcomputer Is binnen de vakgroep Fysische Informatica ontwikkeld en is gebaseerd op de
Motorola 68000 microprocessor.
Het werkgeheugen heeft een opslagcapaciteit van 1 Mbyte en wordt gebruikt om naast het
eperating system EPEP (Eindhoven Program Editor and Processor) de diverse speciaal
geschreven software modules in op te slaan.
3.2. De PhyLAN netwerk controller en de fileserver
De fileserver bestaat uit de hard disk van een PC-XT (20 Mbyte) en heeft een snelle, seriële
verbinding met de PhylAN netwerk controller (2.5 Mbaud). De fileserver bevat het oparating
system EPEP en de diverse software modules. Bij het opstarten van het PhyDAS systeem wordt
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deze software opgehaald vanuit de fileserver en in het werkgeheugen geladen. Daarna wordt
de fileserver uitsluitend gebruikt voor de permanente opslag van data.
3.3. De digitale interfaces
De digitale interfaces bestaan uit 6 soorten Interfaces:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Twee DAS-modules (Data Acquisitie Modules)[4). Deze modules (analoog/digitaal
converters) converteren een analoge lngangsspanning naar een digitale waarde. Een
DAS heeft 8 kanalen, dus maximaal 8 inputs per DAS.
Een DAC (Digitaal Analoog Converter) [5). Deze module converteert een digitale waarde
In een analoog uitgangssignaal. Een DAC heeft 8 kanalen, dus maximaal 8 outputs per
DAC.
Vier lOS-modules (Input Output System)[6,7). Deze modules worden gebruikt om
digitale (TTL) in- of uitgangssignalen te bufferen.
Drie dual scalers[8). Deze modules worden gebruikt om tijdsinformatie uit
pulsgecodeerde signalen te verkrijgen. Per scaler kunnen 2 pulsgecodeerde signalen
geanalyseerd worden.
Een GDC-kaart (Graphic Display Controller)[9). Deze module maakt het mogelijk voor
de MicroGiant gegevens grafisch af te beelden. Deze module wordt in dit PhyDAS
systeem gebruikt voor on-line graphics.
Een 24-kanaals PhyDAS klokgenerator. Deze module geeft nauwkeurig bekende,
symmetrische pulsgecodeerde signalen af. De frequentierange is van 1 tot 100 MHz.

3.4. De analoae Interfaces

De analoge interfaces hebben twee functies:
1.

Het versterken van zwak, analoge signalen ( < 1 Volt) tot analoge signalen, die met
voldoende resolutie via een DAS geconverteerd kunnen worden naar een digitale waarde.

2.

Het multipiexen van meerdere analoge signalen op een kanaal van een DAS. Alle signalen
die inputs voor de analoge interfaces zijn, worden op hetzelfde kanaal van een DAS
gedigitaliseerd.

De analoge interfaces bestaan uit drie soorten Interfaces:

1.

Een software programmeerbare versterker (PA201) met gemuliplexte ingangen. Deze
Interface bevat één software programmeerbare versterker. In het analoge rek van het
PhyDAS system zitten drie van deze Interfaces. Bij ledere PA201 zijn maximaal 8 Inputs
mogelijk.

2.

Een software programmeerbare 8-kanaals versterker (PA100).

3.

Een analoge buscontroller. Deze module wordt via een kabel met een lOS (Input Output
System) vanuit het digitale deel van het PhyDAS systeem aangestuurd en via een tweede
kabel met de externe trigger Ingang van een DAS verbonden. Door het schrijven van data
naar het lOS register wordt een kanaalkeuze gemaakt en de versterkingsfactoren van de
geselecteerde analoge versterkers Ingesteld. Is deze Informatie door de analoge interfaces
verwerkt, dan wordt door een puls op de externe trigger Ingang van de DAS het versterkte
analoge signaal gedigitaliseerd. Met deze configuratie is het mogelijk om de analoge
interfaces vanuit het digitale deel van het PhyDAS systeem te besturen.

3.5. De conversie- en relaisprinten
Deze modules converteren Inputs tot TIL-niveau (0 - 5 Volt) en bevatten diverse relais om de
verschillende digitale (aanjuit) besturingsslgnalen te besturen. Deze modules zijn noodzakelijk,
omdat de meeste Inputs en outputs van de motorproefstand niet TIL-compatible zijn en om de
diverse systemen zoveel mogelijk galvanisch te ontkoppelen.
De conversie- en relaisprinten zijn met kabels met drie Input Output Systems (lOS) verbonden.
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3.6. De terminal
Als terminal wordt het toetsenbord en het beeldscherm van de PC gebruikt. Het dubbel gebruik
van de PC (de hard disk wordt immers als fileserver gebruikt) is niet triviaal en is mogelijk door
het gebruik van een aangepaste DOS versle[10].
3.7. De kleurenmonitor
De kleurenmonitor geeft de mogelijkheid om tijdens een lopend meetprogramma, informatie over
de meting te displayen. Hiertoe is de kleurenmonitor met een coaxiale kabel met de Graphic
Display Controller (GDC) verbonden.
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Hoofdstuk 4. De software van het PhyDAS systeem.
De software van het PhyDAS systeem bestaat uit het eperating system EPEP (Eindhoven Program Editor
en Processor) en speciaal geschreven software modules. Aan het einde van dit hoofdstuk worden dan
ook nog enige facetten van de fileserver software en de aangepaste DOS versie belicht.
4.1. Het operatina system EPEP [ 11, 12, 13,14]
Het oparating system EPEP Is een object georiënteerd, multitasking systeem met uitgebreide
reai-time faciliteiten. Het Is ontwikkeld binnen de vakgroep Fysische Informatica van de faculteit
Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het pakket is modulair,
compact en in hoge mate zelfdocumenterend. Dit maakt het pakket uitermate geschikt voor
software ontwikkeling In een experimentele omgeving.
Een belangrijke eigenschap van EPEP, het multitasking aspect, maakt het de programmeur
mogelijk blok-gestructureerde software te ontwikkelen. De verschillende taken, die een applicatie
moet uitvoeren kunnen als aparte processen gedeclareerd worden. Om de communicatie en
synchronisatie tussen de verschillende gedeclareerde processen op de juiste manier te laten
verlopen, zijn in EPEP o.a. semaforen geïmplementeerd. Dit is noodzakelijk als meerdere
processen operaties op met een globale variabele uitvoeren. Door het gebruik van semaforen
kan er voor gezorgd worden, dat deze handelingen na elkaar gebeuren en niet tegelijk, waardoor
de waarde van een globale variabele niet meer eenduidig bepaald is.
In de ontwikkelde software modules van het PhyDAS systeem is gebruik gemaakt van
semaforen, omdat de verschillende taken die het PhyDAS systeem moet uitvoeren (meten,
besturing, bewaking, displayen, dataopslag op disk) door verschillende processen worden
uitgevoerd en diverse globale variabelen door meerdere processen worden gebruikt.
De uitgebreide reai-time faciliteiten van EPEP maken het mogelijk om een reai-time dataacquisitie en besturingssysteem te ontwikkelen.
EPEPis een Interpretatieve taal. Naast de vele voordelen heeft het gebruik van een Interpreter
een belangrijk nadeel, de executie snelheid. Voor snel meetwerk Is deze ontoereikend. EPEP
heeft daarom de mogelijkheid om machinetaal procedures in het programma op te nemen.
Machinetaal procedures kunnen door de gebruiker gegenereerd worden m.b.v. de EPEP
compiler[15], welke EPEP procedures naar machinetaal procedures vertaalt. In de ontwikkelde
software van het data-acquisitie en besturingssysteem zijn veel elementaire procedures
gecompileerd om een maximale executie snelheid te behalen.
4.2. De ontwikkelde software modules van het data-acauisitie en motorbesturingssvteem.
Deze software bestaat uit 8 speciaal geschreven modules rHbraries'):
-

MOTLIS
GDCLIS
PRLIS
PROLIS
MENLI1
PASLIS
MENLI2
MOTEST

De opbouw van het gehele software systeem ziet er als volgt uit.
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figuur 8. De hiërarchische structuur van het gehele PhyDAS software systeem
4.2.1. De software module MOTLIS
In MOTLIS zijn de basisprocedures, die data lezen van of data schrijven naar een
Interface, uitgezonderd de GDC, gedeclareerd. Om een zo groot mogelijke executie
snelheid te behalen zijn de besturingsprocedures van de digitale interfaces
gecompileerd.
Ook de procedures, die de rangebesturing van de gebruikte commerclêle gasanalyse
apparatuur verzorgen, zijn binnen deze module gedeclareerd.
De laatste procedure die binnen deze module gedeclareerd Is, is de basisprocedure om
een door het PhyDAS systeem gegenereerde foutmelding, op de kleurenmonitor af te
beelden.
De module MOTLIS wordt afgesloten met het resetten van het PhyDAS systeem en
initialisatie van de gasanalyse apparatuur, d.w.z. de diverse analyzers worden in een
default range gezet.
4.2.2. De software module GDCLIS
In deze software module worden alle procedures gedeclareerd, die de GDC (Graphic
Display Controller) besturen. Met deze procedures is het mogelijk op de kleurenmonitor
Informatie over een lopende meting af te beelden. Deze Informatie (data) kan in drie
verschillende vormen afgebeeld worden:
als een balk, waarbij de lengte van de balk correspondeert met de waarde
van de parameter
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de waarde van de parameter (in cijfers)
In een plot van de waarde van de parameter In de tijd. Dit geeft de
gebruiker van het PhyDAS systeem de mogelijkheid om het gedrag van een
parameter In de tijd grafisch ( de "trend") te analyseren.
Ook In deze module Is het merendeel van de procedures gecompileerd om een grotere
executie snelheld te verkrijgen.
De lay-out van de vier mogelijke Informatieschermen om informatie af te beelden, Is In
vier verschillende files gedefinieerd. Als de gebruiker tijdens het opstarten van een
meetprogramma via Interactie met de user-lnterface een keuze maakt, wordt het met die
keuze corresponderende file geêxecuteerd. Tijdens een lopende meting worden dan
alleen die parameters, die In het gekozen scherm voorkomen aangepast.
4.2.3. De software module PRUB
In deze software module worden de procedures gedeclareerd, die het videogeheugen
van de GDC (Graphic Display Controller) uitlezen. Deze Informatie wordt als een bitmap
in een datafile opgeslagen. Twee conversie programma's die onder DOS draaien maken
het voor de gebruiker mogelijk om deze file op een matrixprinter of laserprinter uit te
printen. De gebruiker kan dus een (zwart-wit) hardcopy van het kleurenbeeldscherm
maken.
De basisprocedures om het videogeheugen van de GDC uit te lezen om een bitmap te
creëren, zijn vanwege de executiesnelheld gecompileerd.
4.2.4. De software module PRDUB
De procedures die In deze module gedeclareerd worden, kunnen In vier groepen worden
onderverdeeld.
1.

Procedures die data-acquisitie van de gasanalyse verzorgen.
Tijdens een lopende meting vindt gasanalyse van de uitlaatgassen plaats.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van commerciële gasanalyse apparatuur,
die over meerdere remote-bestuurbare ranges beschikt. Om nauwkeurig
te meten, moet In de meest gevoelige range gemeten worden. Hiervoor
wordt de volgende methode gebruikt: als de gemeten waarde In de default
range niet In de meest optimale range heeft plaatsgevonden, wordt de
range aangepast en de meting herhaald. Dit proces wordt door deze
procedures verzorgd. De waarden, die de procedures retourneren, zijn
gemeten in de gevoeligst mogelijke range.

2.

Procedures die bewakings- en besturingsparameters bepalen enjof
analyseren.
De procedures kunnen In twee groepen worden onderverdeeld:
-

Procedures die de bewaking van de motorproefstand verzorgen d.m.v.
meting van enjof analyse van de waarde van de bewakingssignalen.
Er zijn twee soorten bewakingssignalen:
digitale bewakingsslgnalen (vellig- alarm); als een van deze signalen
een alarmsituatie signaleert moet het PhyDAS systeem actie
ondernemen.
analoge bewakingssignalen; als een van deze signalen een
drempelwaarde overschrijdt, treedt er een alarm op en moet het PhyDAS
systeem actie ondernemen.
De actie, die door het PhyDAS systeem ondernomen kan worden, hangt
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af van de mode waarin het systeem zich bevindt. Wordt het PhyDAS
systeem als data-acquisitie- en besturings unit gebruikt, dan kan
onafhankelijk van de gebruiker bij een alarm door het PhyDAS systeem
actie ondernomen worden. Wordt het PhyDAS systeem alleen als dataacquisitie unit gebruikt, dan kan het systeem alleen door het displayen
van alarmmeldingen op de kleurenmonitor en het eventueel aanzetten
van een zoemer, de gebruiker attent rnaken op een optredende
alarmsituatie. De gebruiker moet echter zelf de passende actie
ondernemen.
-

Procedures die bepalen In welke toestand de motorproefstand zich
bevindt.
Een toestand wordt door diverse parameters gekarakteriseerd.
Parameters zoals contact aanjuit, startmotor aanfuit, belaste
motorjonbelaste motor, handbesturingjcomputerbesturing. Deze
procedures zijn vooral belangrijk voor de terugkoppeling tijdens
computerbesturing van de motorproefstand door het PhyDAS systeem.

3.

Procedures die besturlngssignalen genereren.
De motorproefstand wordt bestuurd met twee soorten signalen:

4.

-

digitale signalen, zoals het aan- en uitzetten van contact, startmotor,
voorlopen (choke) en het Inschakelen van motorbelasting (deellast).

-

analoge signalen. De belasting van de motor (deellast) wordt bepaald
door twee analoge signalen. Omdat bij een verandering van belasting,
deze verandering niet abrupt mag plaatsvinden, worden deze twee
signalen in kleine stapjes van hun oude naar hun nieuwe waarde
gevarieerd. De totale tijd, die dit proces in beslag neemt (en ook het
aantal en grootte van de stapjes bepaalt), kan door de gebruiker vla de
user interface ingesteld worden.

Procedures die dataverwerking uitvoeren.
Er komen twee typen van dataverwerking voor:
1. Verschillende te meten parameterwaarden worden bepaald door een
analytische functie van de gemeten spanning (thermokoppels,
massaflow lucht). Hiervoor zijn speelale procedures geschreven, die
vanwege de benodigde executiesnelheid gecompileerd zijn.
2. Voor veel van de gemeten parameters geldt dat de gebruiker alleen
gei'nteresseerd is in de gemiddelde waarde van deze parameter
gedurende een meetcyclus. Voor sommige parameters is ook de
minimale en maximale waarde gedurende een meetcyclus van belang.
Voor het bepalen van gemiddelde, minimale en maximale waarde van
een gemeten parameter zijn procedures geschreven, die vanwege de
benodigde executiesnelheid gecompileerd zijn.

4.2.5. De software module MENLI1
Samen met de in 4.2.7. beschreven software module MENLI2 vormt deze software
module de basis van de user interface van het PhyDAS systeem. In deze module is een
deel van de menu's, waaruit de user Interface bestaat, gedeclareerd.
Een belangrijke eis, waaraan de user interface moet voldoen, is juiste afhandeling van
foute input door de gebruiker. De input moet dus gecontroleerd worden op juistheid en
eventueel optredende systeemfoutmeldingen doorverkeerde invoer moeten opgevangen
worden. In EPEP bestaat een statement waarmee fouten tijdens programma executie
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onderschept kunnen worden. Deze constructie Is ook gebruikt voor foutenopvang bij
executie van de procedures die de user interface vormen. Dit wordt op de onderstaande
manier gedaan:
% procedure heading

PROCEDURE menu x
DECLARE
-

% declaratie blok

BEGIN
ON {foutcode

= i} DURING

% foutenopvang
% lijst van uit te voeren statement

[statement lijst]

binnen deze procedure
readln(lnput user)
DO typefout menu_x 00

% lees input gebruiker
% fouten afhandeling

END
De ON-statement onderschept de fout met foutcode i (i karakteriseert een bepaald
soort fout) die kan ontstaan bij executie van de procedure menu x. Treedt deze fout niet
op tijdens procedure executie, dan worden de statements tUssen DO en 00 niet
uitgevoerd. Treedt de fout wel op dan worden deze twee statements uitgevoerd.
Typefout geeft de gebruiker een waarschuwing op het beeldscherm, dat de gegeven
Input niet correct Is, menu x is de procedure waarin de fout optreedt (recursief!).
Via deze constructie Is het m.b.v. hetEPEP statement alarm(foutcode = I) eenvoudig
om In het geval dat de syntax van de input niet fout is, maar de Interpretatie wel, een
foutmelding te genereren en deze op de juiste manier af te handelen. De statement
alarm(foutcode = I) genereert een fout met foutcode I, welke door de ON .. DURING ,
DO .. OD statement op de juiste manier wordt afgehandeld.
Oe ontwikkelde user interface geeft de gebruiker de mogelijkheid om op eenvoudige
wijze meetprogramma's, die een gewenst experiment uitvoeren, te schrijven en te
executeren. In appendix A is de gebruikershandleiding van de user Interface van het
PhyDAS systeem te vinden.
4.2.6. De software module PRSLIB
In deze module worden de diverse processen gedeclareerd, die de verschillende taken
tijdens de executie van een meetprogramma uitvoeren. Oe verschillende taken en de
daarmee corresponderende processen zijn:
meten:

PROCESS
PROCESS
PROCESS
PROCESS

maasure
lambda scan
meten Injectietijd
meten-brandstof

bewaking:

PROCESS alarm monitor

alleen data-acquisitie :

PROCESS only_das

data_acquisltie en motorbesturing: PROCESS motorcontrol
dataopslag op disk:

PROCESS disk lo

informatiedisplay:

PROCESS
PROCESS
PROCESS
PROCESS
18

displayO
display1
display2
display3

4.2.6.1. De taak meten
De taak meten kan door vier processen worden uitgevoerd. Het wel of niet opstarten
van de processen, uitgezonderd measure, hangt van het door de gebruiker gedefinieerde
meetprogramma af. Als de parameters, die In deze processen gemeten worden, niet
door de gebruiker gedefinieerd zijn, dan worden deze processen niet opgestart. Het
meten van de parameters lambda (brandstof-lucht verhouding), Injectietijd en massaflow
brandstof (verbruik) wordt door drie aparte processen verzorgt, omelat de meetfrequentie
en het aantal metingen door de gebruiker te definiëren zijn. Dit In tegenstelling tot de
andere te meten parameters, die een vaste meetstructuur hebben en In het proces
measure bepaald worden. De opbouw van de processen ziet er als volgt uit:
%procesheading met
gehetJgenrulrr4 11 bytes, die voor
dit proces gereserveerd wordt

PROCESS measure[30000]
DECLARE

%declaratleblok
BEGIN
Initialisatie
%begin oneindige loop

LOOP
ON any_fa uit DURING
synchronisatie

%foutenopvang .m1 mogelijkheid
om proces te stoppen
%disable bewaking en displayen

meten bewaklngs- en besturingsparameters
IF toestand motorproefstand stabiel THEN
meet de door de gebruiker geselecteerde parameters (vaste
meetfrequentie en aantal)
start de processen om parameters met een door de gebruiker
gedefinieerde meetfrequentie en aantal te meten, als deze door
de gebruiker geselecteerd zijn
Fl
synchronisatie

%enable bewaking en displayen

walt_until(starttijd + x milliseconden)
DO WHEN stop EXIT OD
OD

%einde loop

END
Als het proces measure wordt opgestart, vindt eerst initialisatie plaats. Deze bestaat
uit:
het bepalen van de parameters, welke de gebruiker via de user interface
geselecteerd heeft om te meten
het resetten van de klok, welke de timing van het lopende proces verzorgd.
De klok ziet er als volgt uit:
- starttijd; op het moment dat de meting start, wordt deze gelijk aan
absolute tijd (aantal milliseconden na 0.00 h).
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- twee globale varlabelen tik en tak. Bij het resetten van de klok worden
de waarden van deze varlabelen gelijk aan o. Elke keer als de loop van
het proces doorlopen Is, wordt tik 1 opgehoogd. Als tik 299 is wordt de
na het doorlopen van de loop tik 0 en tak een opgehoogd. Dit omdat
tik ook de index In de wrap-around databuffer Is en deze maar 300
elementen 'breed' is.
Onder de aanname dat het eenmaal doorlopen van de loop 1 seconde kost
Is de verlopen meettijd als volgt gedefinieerd:
verlopen meettijd = (tik+ 300*tak) in seconden
De absolute tijd is (in milliseconden na 0.00 h):
absolute tijd = starttijd + (tik+300*tak)*1000
M.b.v. deze absolute tijd kan het gehele meetproces getimed worden. De
systeemprocedure walt until vergelijkt de meegeven waarde met de waarde
van de systeemklok. öe waarde van deze klok is gelijk aan het aantal
milliseconden na O.OOh. Is de meegeven waarde kleiner dan de waarde van
de systeemklok, dan wordt executie van het programma voortgezet. Is de
meegeven waarde groter, dan wordt de executie gestopt tot het moment
dat de waarde van de systeemklok gelijk aan de meegegeven waarde is.
De executie van het programma (proces) wordt vervolgd.
Als eenrnalig doorlopen van de loop In het proces langer dan 1 seconde
duurt, gaat de "proces• -klok achterlopen en geeft de tik-tak constructie niet
meer de absolute tijd aan.
Het ON .. DURING, DO .. OD statement In het proces maasure heeft twee functies:
Als een runtime fout met een foutcode ongelijk aan {stop} optreedt, wordt
het meetproces niet onderbroken. De meting van parameters, waarbij geen
runtime fout optreedt, blijft continu doorgaan. Omdat bewaking en
(eventuele) motorbesturing altijd plaats moeten vinden en deze taken
afhankelijk zijn van Input geleverd door het proces maasure (meetdata) is
voor deze constructie gekozen.
Het onderbreken van het meetproces als de fout met foutcode {stop}
optreedt. Deze foutcode wordt door de gebruiker vla de user interface
gegenereerd, als een lopend meetprogramma afgebroken wordt (EXIT
statement onderbreekt de loop).
Het proces maasure bestaat verder uit een oneindige loop. Deze loop bevat de volgende
statements:
synchronisatie, om scheduling en Informatie uitwisseling tussen de diverse
processen op de juiste rnanier te laten verlopen (dit mechanisme wordt
beschreven In 4.2.6.7. Het gebruik van semaforen).
meten bewakings- en besturlngsparameters, deze metingen vinden elke
keer plaats als de statements In de loop uitgevoerd worden. De data wordt
opgeslagen in een 'twee' -dimensionale wrap-around databuffer, welke 300
seconden 'breed' Is.
IF toestand motorproefstand stabiel THEN, de parameters die bepalen of
de expressie tussen IF enTHEN true is, zijn vla de user interface door de
gebruiker gedefinieerd. Als de expressie true is vindt executie plaats van
de statements tussen THEN en Fl. Deze zijn op grond van hun functie te
verdelen In twee soorten:
1.

Het gedurende 8 seconden, met een meetfrequentie van 1 Hz,
meten van de door de gebruiker geselecteerde parameters.

2.

Het opstarten van die meetprocessen, die de door de gebruiker
geselecteerde parameter meten. Deze parameters worden niet in
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het proces measure gemeten, omdat de meetfrequentie en het
aantal metingen vla de user Interface door de gebruiker
gedefinieerd zijn.
walt until(absolute tijd = starttijd +x milliseconden), tot het tijdstip starttijd
+ x-milliseconden wordt de executie gestopt.
·········--·----······-···--·------·-··-···---·--·--·-------·······-···----·-·--·--··----·-·--·-·····-··---------··-------··-······-···········

%procesheadlng met
geheugerY1.krte i1 bytes, die voor
dit proces gereserveerd wordt

PROCESS lambda_scan[10000]
DECLARE

% declaratie blok

BEGIN
initialisatie
FOR j IN Laantal kanalen DO

%eindige loop 1

FOR I in Laantal metingen DO

%eindige loop 2

meet lambda kanaal j
walt until (xx)
OD
-

%timing

IF selected THEN
synchronisatie (walt(middelen))

%geen ander proces met
dataverwerking bezig ?
nee, claim
dataverwerklngsprocedures
ja, wacht tot proces klaar Is en
claim dan
dataverwerkingsprocedures

bepaal gemiddelde
bepaal minimum/maximum
synchronisatie (send(mlddelen))

%geef dataverwerkingsproceclures
weer vrij

Fl
OD
finalisatie

Als het proces lambda scan wordt opgestart, vindt eerst Initialisatle plaats. Deze bestaat
uit drie handelingen: 1.

Enable de computerbesturing van de lambdascan. De lambda
(brandstof fluchtverhoudlng) kan van elke cilinder apart of van alle cilinders
tegelijk (manlfold) gemeten worden. De lambda wordt via een analyse van
het uitlaatmengsel bepaald. De keuze, manlfold of een van de cilinders,
wordt via een schakelkast bestuurd. Via een speciaal ontworpen schakeling
kan het PhyDAS systeem de inputs van de gebruiker bulten werking stellen
en via een Input Output System de schakelkast besturen.

2.

Initialisatie van variabelen min en max, welke na afloop gelijk aan het
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minimum resp. maximum van de uitgevoerde meting zijn.
3.

Bepalen van het aantal metingen en de meetfrequentie uit het door de user
gedefinieerde meetprogramma.

Daarna begint de eerste eindige loop binnen het proces lambda scan. Zoals hierboven
is opgemerkt zijn er meerdere mogelijkheden om lambda te meten (hier kanalen
genoemd).
Het aantal keren, dat de volgende eindige loop wordt uitgevoerd, hangt van het aantal
uit te voeren metingen af. De lambda wordt het juist aantal keren gemeten, waarna
bepaald wordt of de gebruiker gedefinieerd heeft, het gemiddelde en de extremen te
bepalen.
Zo ja, dan volgt eerst synchronisatie (zie 4.2.6.7.) en worden gemiddelde en de twee
extremen uitgerekend. De resultaten hiervan worden In een speciale databuffer
opgeslagen, dus niet de wrap-around databuffer, waarin het proces measure de data
opslaat.
Het proces wordt afgesloten met een flnalisatle, die de computerbesturing van de
lambdascan disabled en een synchronisatie statement (zie 4.2.6. 7.)
PROCESS meten_injectietijd [ 10000]

%procesheading met
geheugenruirrte in bytes, die VOC/(
dit proces gereserveerd wordt

DECLARE
% declaratie blok
BEGIN
Initialisatie
FOR I IN 1.. aantal metingen DO

% eindige loop

meet injectietijd(en)
walt until(xx)
OD
-

%timing

IF selected THEN
synchronisatie (wait(middelen))

%geen ander proces met
dataverwerking bezig ?
nee, claim
dataverwerklngsprocedures
ja, wacht tot proces klaar Is en
claim dan
dataverwerkingsprocedures

bepaal gemiddelde
bepaal minimum/maximum
synchronisatie (send(mlddelen))

%geef dataverwerkingsprocec:lures
weer vrij

Fl
END

···-·-·······---··--·--··--------------·-·--------·----·· - - - ·

Het proces meten Injectietijd heeft dezelfde structuur als het proces lambdascan op een
uitzondering na. B~ de lambda meting werd per keuzemogelijkheld de gehele meetcyclus
uitgevoerd, hier worden In een meetcyclus alle geselecteerde Injectoren gemeten.
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De initialisatie bestaat weer uit het bepalen van de meetfrequentie en het aantal
metingen. Tevens vindt er een consistentle-eheek plaats, of de geselecteerde brandstof
LPG is. Dit gebeurt, omdat de Injectoren alleen als LPG als brandstof gebruikt wordt,
gebruikt worden.
De uitkomst(en) van de eventueel uitgevoerde berekeningen van gemlddelde(n) en
extreme(n), worden ook In de speciale databuffer gezet.
PROCESS meten_brandstof[1 0000]

%procesheading met
geheugenn.in'te i1 bytes. die vcxx
dit proces gereserveerd wordt

DECLARE
%declaratie blok
BEGIN
Initialisatie
FOR i IN 1.. aantal metingen DO

%eindige loop

meet brandstofflow
walt_until (xx)
OD
FOR i in Laantal metingen DO
bereken verschil brandstofflow in/uit

%brandstofverbruik

OD
IF selected THEN
synchronisatie (wait(mlddelen))

%geen ander proces met
dataverwerking bezig ?
nee, claim
dataverwerkingsprocedures
ja, wacht tot proces klaar is en
claim dan
dataverwerklngsprocedures

bepaal gemiddelde
bepaal mlnimumjmaxlmum
synchronisatie (send(mlddelen))

%geef dataverwerkingsprocedures
weer vrij

Fl
END
Ook de structuur van dit proces Is weer gelijk aan het vorige. Het enige verschil Is dat
het brandstofverbruik berekend moet worden. De brandstof wordt In een leiding
rondgepompd, waarbij het verbruik het verschil is tussen brandstofflow in en
brandstofflow uit.
4.2.6.2. De taak bewaking
De bewaking van de motorproefstand wordt verzorgd door het proces alarm monitor.
Opgemerkt dient te worden, dat de actie welke dit proces bij een optredend äiarm kan
ondernemen, afhangt van de mode waarin het PhyDAS systeem gebruikt wordt. In dataacquisitie en besturings mode kan door het PhyDAS systeem met de juiste handelende
actie worden gereageerd op een gesignaleerde alarmtoestand. Wordt het PhyDAS
systeem alleen in data-acquisitie mode gebruikt, dan kan alleen de gebruiker via de
23

kleurenmonitor met afgebeelde boodschappen en vla een aanwezige zoemer op een
alarmsituatie geattendeerd worden. De gewenste actie zal door de gebruiker zelf moeten
worden ondernomen. De bewaklngsfunctie is dan passief.
Het proces alarm_monitor ziet er als volgt uit:
%procesheading met
geheugernirl1e il bytes, die voor
dit proces gereserveerd wordt

PROCESS alarm monltor[10000)
BEGIN
initialisatie
LOOP
ON any_fault DURING
synchronisatie

%oneindige loop
%disable proces measure

check digitale bewakingssignalen
check analoge bewaklngssignalen
synchronisatie

%enable proces maasure

DO WHEN stop EXIT OD
OD
END
Het proces wordt begonnen met een Initialisatie. Deze bestaat uit het bepalen uit het
door de gebruiker gedefinieerde meetprogramrna, welke alarmfuncties bewaakt moeten
worden en wat de drempelwaarden voor de analoge bewakingssignalen zijn.
Hierna komt het proces in een oneindige loop. Vla de synchronisatie statements (zie
4.2.6.7.) Is het proces getimed. Elke vijf seconden worden de waarden van de analoge
en digitale bewakingssignalen gecheckt. Het proces kan gestopt worden door de
expressie {stop} true te maken. Alleen de gebruiker beschikt over deze mogelijkheid
via de user interface, door het meetprogramma af te breken.
4.2.6.3. De taak alleen data-acgulsttie
Deze taak wordt door het proces only das verzorgt en wordt alleen uitgevoerd in het
geval dat alleen data-acquisitie plaatsviiÏdt en geen besturing door het PhyDAS systeem.
Het ziet er als volgt uit:
PROCESS only_das(10000]

%procesheading met
geheugenruinte in bytes, die voor
dit proces gereserveerd wordt

BEGIN
ON any fault DURING
LOL>P
wacht op trigger

%fouten opvang
%oneindige loop

wacht tot meting klaar Is
start dataopslag op disk

OD
DO systeemfout OD
END
Wat direct opvalt Is dat elke runtime fout het proces afbreekt. Treed er namelijk een
runtime fout op, dan wordt de statement tussen DO OD uitgevoerd (systeemfout) en het
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proces afgesloten. De statement systeemfout beeldt de PhyDAS GENTEC turnkey
system foutmelding 'DATA-ACQUISITIE GESTOPT !!' op de kleurenmonitor af. In de
gebruikershandleiding staat o.a. In de beschrijving bij deze foutmelding, dat de gebruiker
contact moet opnemen met de ontwerpers van het PhyDAS systeem, indien dit vaker
achter elkaar optreedt. Dit Is zo geïmplementeerd, omdat tijdens het testen van het
PhyDAS systeem situaties optraden, waarin onverklaarbare en niet-reproduceerbare
runtime fouten gegenereerd werden. Mocht een van deze situaties zich weer voordoen,
dan kan de ontwerper van het PhyDAS systeem hiervan op de hoogte worden gebracht.
De oneindige loop in het proces begint met het wachten op een trlgger. Omdat de
motorproefstand door de gebruiker wordt bestuurd, moet deze ook de stabiele toestand
van de motorproefstand definiëren. Deze wordt in dit geval, altijd gedefinieerd door een
trigger van de gebruiker. Als de trlgger gesignaleerd is, kan de meting gestart worden
(meting Is dat deel van het proces measure, dat alleen in een stabiele situatie van de
motorproefstand uitgevoerd wordt).
Het proces only das wacht vervolgens tot alle meetprocessen met hun meetcyclus klaar
zijn (zie 4.2.6. 7) en start vervolgens het proces disk io. Nadat dit proces gestart is, wordt
een gedefinieerde tijd gewacht, waarna gecontrolëerd wordt, of de dataopslag op disk
(het proces disk io) heeft plaatsgevonden. Als de controle negatief uitvalt, wordt de
gebruiker via eeii foutmelding op de kleurenmonitor hiervan op de hoogte gesteld,
waarna hij gepaste actie ondernemen kan.
4.2.6.4. De taak data-acguisitie en motorbesturing
Deze taak wordt door het proces motorbesturing uitgevoerd en alleen opgestart als het
PhyDAS systeem naast de data-acquisitie ook de besturing van de motorproefstand
verzorgd. Het data-acquisitie stuk van het proces vertoont grote gelijkheid met het
proces only_das. De opbouw van het proces motorbesturing is als volgt:
PROCESS motorbesturing[25000)

%procesheading met
geheugenruimte in bytes, die voor
dit proces gereserveerd wordt

DECLARE
%declaratie blok
BEGIN
%fouten opvang

ON any_fault DURING
initialisatie
check initialisatie
start motor

executeer gedefinieerde besturingsprogramma
en start meting als de gedefinieerde stabiele
toestand van de motorproefstand optreedt
na elke meting, start dataopslag
zet motor af
DO systeemfout OD
END

-···················-······-······---·-···-··-·--······-··-·-··--------··-·---··-····--·-····

-----·-·····--······-·····

De foutenopvang met de statement systeemfout heeft weer dezelfde functie als bij het
proces only das. Het procesblok na de foutenopvang begint met een initialisatie,
bestaande üit het In een gedefinieerde toestand zetten van de motorproefstand
besturlngsparameters (contact uit, startmotor uit, etc.) Hierna vindt er een check plaats
of de motorproefstand zich in deze toestand bevindt. Als blijkt, dat een van de
besturlngsparameters zich niet in gedefinieerde begintoestand bevindt, dan wordt het
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programma na een foutmelding afgebroken.
Hierna vindt de door de gebruiker gedefinieerde startprocedure plaats en wordt het
motorbesturingsprogramma verder uitgevoerd. Meting van de door de gebruiker
geselecteerde parameters vindt plaats, als de motorproefstand een door de gebruiker
gedefinieerde stabiele toestand toestand bereikt. Het besturingsprogramma wordt
afgesloten met het afzetten van de motor en het displayen van de boodschap
'MEETPROGRAMMA AFGELOPEN' op de kleurenmonitor. Het proces motorbesturing
is dan gestopt met executie, maar de andere processen lopen nog. Deze moeten door
de gebruiker vla de user interface worden gestopt door de keuze OUIT in het afgebeelde
menu te kiezen.
4.2.6.5. De taak dataopslag op disk
Het proces disk io verzorgt naast de taak dataopslag op disk, nog een andere taak. De
in proces maasure geproduceerde meetdata, staat nog in diverse buffers. Van deze
parameters moet het gemiddelde worden uitgerekend en vervolgens op disk worden
opgeslagen. De data wordt volgens een vast format op disk opgeslagen. De structuur
van het proces is eenvoudig:
PROCES$ disk_io[1 0000]

%procesheading met
geheugenruimte i1 bytes, die vocx
dit proces gereserveerd wordt

BEGIN
IF alarmsituatie THEN
dump data
Fl
synchronisatie (wait(middelen))

%geen ander proces met
dataverwerking bezig ?
nee, claim
dataverwerkingsprocedures
ja, wacht tot proces klaar is en
claim dan
dataverwerkingsprocedures

bepaal gemiddelde
synchronisatie (send (middelen))

%geef dataverwerkingsprocedures
weer vrij

schrijf data naar disk
synchronisatie

--·-···············

%dataopslag geslaagd en ready,
~ boolean disk lo go wordt
false
- -

END
·················-----------------------------·------·
Als eerste wordt een alarmflag gecontroleerd. Als deze gezet is, dan is er een is er een
alarmsituatie (opgetreden). In dit geval wordt alle data, die in de wrap-around databuffer
Is opgeslagen (de bewakings- en besturingsgrootheden) naar disk geschreven. De
gebruiker kan dan eventueel m.b.v. deze data een reconstructie van de opgetreden
situatie maken.
Als de alarmflag niet gezet is, dan volgt na de synchronisatie (zie 4.2.6. 7.), de berekening
van het gemiddelde van diverse parameters. Het gemiddelde wordt In de speelale
databuffer gezet, waarna deze buffer in zijn geheel naar disk wordt geschreven. Na de
synchronisatie is de executie van het proces disk_io afgelopen.
Het openen en sluiten van de datafile gebeurt in het hoofdprogramma MOTEST. Dit is
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gedaan om het openen en sluiten van de file te beperken, vanwege twee redenen:
de executietijd van de dataopslag minimaliseren
de fileserver handelingen te beperken, om runtime fouten binnen de
fileserver zoveel mogelijk te voorkomen
4.2.6.6. De taak informatiedisplay
Deze taak kan uitgevoerd worden door één van de vier gedeclareerde processen displayi
(I = 0, 1, 2 of 3). Welk proces bij meetprogramma executie opgestart wordt, wordt door
de gebruiker bepaald. Tijdens het opstarten van een meetprogramma maakt de
gebruiker een keuze uit vier mogelijke inforrnatieschermen.
De lay-out van de elk van de vier mogelijke informatieschermen, is gedefinieerd in een
aparte file. Als de gebruiker tijdens de opstartprocedure via de user interface een keuze
heeft gemaakt, wordt het met deze keuze corresponderende file geêxecuteerd. Op het
beeldscherm van de kleurenmonitor verschijnt de lay-out van het gekozen
lnformatiescherm.
De taak, die door het met de gemaakte keuze corresponderende proces uitvoert, is de
volgende:
het displayen van de waarden of status van diverse informatieparameters.
Het voordeel van de gebruikte methode is, dat alleen de waarden enjof status van de
parameters tijdens een meting ge-update moeten worden. Dit minimaliseert het aantal
instructies, dat door de GDC (Graphic Display Controller) verwerkt moet worden en dus
de totale executietijd van het lopende display proces.
De gebruiker kan via de user interface uit de volgende vier schermen kiezen:
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1. Het hoofdscherm.
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figuur 9. Het hoofdscherm.

. De lay-out van dit scherm is in de file DISO gedefinieerd. Het scherm bestaat uit vier
horizontale rode balken, waarbij de lengte van de balk met de waarde van de
bijbehorende parameter correspondeert. Rechts van de balk is de waarde van deze
parameter in digits afgebeeld.
Eén parameter wordt alleen in digits afgebeeld (ETA).
De onderste helft van het scherm bestaat uit zes verticale rode balken. Ook hier geldt
dat de lengte van de balk met de waarde van de bijbehorende parameter
correspondeert. De waarde van de parameter in digits ontbreekt.
Bovenaan het scherm worden de status van diverse parameters en een klok
weergegeven:
computer jmanual geeft de mode van het PhyDAS systeem aan
petrolfLPG geeft de gebruikte brandstof aan
lcllejbusy geeft aan of het PhyDAS systeem in een stabiele toestand van
de motorproefstand aan het meten is
de klok geeft de tijd weer, die sinds het begin van het meetprogramma
verlopen Is
step geeft de plaats in het door de gebruiker gedefinieerde meetprogramma
aan
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Onderaan het scherm kunnen eventuele foutmeldingen van het PhyDAS systeem
afgebeeld worden (ERROR CAUSE >).
Het proces, dat de update van dit scherm verzorgt, is het proces displayO. Dit proces
bestaat uit drie blokken:
PROCESS display0[10000]

%procesheading met
geheugenruimte in bytes, die voor
dit proces gereserveerd wordt

BEGIN
synchronisatie

%disable proces measure

Initialisatie

%blok 1

synchronisatie

%enable proces maasure

LOOP
synchronisatie

% oneindige loop
%disable proces measure

update bovenste helft scherm

%blok 2

IF metenjrekenen klaar THEN
update onderste helft scherm

%blok 3

Fl
synchronisatie

%enable proces measure

OD
END
De timing van het proces (frequentie van de update) wordt d.m.v. de synchronisatie
statements verzorgd (zie 4.2.6.7.).
Het updaten van de rode balken gebeurt volgens de volgende methode:
de oude en nieuwe waarde van de parameter worden met elkaar
vergeleken.
als oud = nieuw dan gebeurt er niets
als oud < nieuw dan wordt er een stuk balk bij geplot
als oud > nieuw dan wordt er een stuk balk weggehaald ("ge-unplot")
Het voordeel van deze methode Is, dat het aantal instructies welke de GDC moet
uitvoeren, geminimaliseerd wordt en de totale executie snelheid gemaximaliseerd. In de
procedures, die deze methode toepassen moet er wel voor gezorgd worden, dat de
lengte van de balken binnen de gedefinieerde range blijft.
Omdat voor het plotten van deze balken ook de oude waarden bekend moet zijn, vindt
initialisatie plaats. Als eerste oude waarde (die immers niet bekend is) wordt de waarde
0 genomen (blok 1).
In het proces measure worden diverse parameters altijd gemeten, ongeacht de toestand
van de motorproefstand. Een deel van deze parameters (die In de bovenste helft van
het scherm en de water- en olietemperatuur) worden ook altijd afgebeeld (blok 2). De
rest van de parameters wordt pas afgebeeld, als deze gemeten en eventueel gemiddeld
zijn (blok 3).
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2. Het volledige inforrnatiescherm.
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figuur 10. Het volledige lnformatiescherm.
Dit scherm bestaat uit een listing van alle parameters die gemeten kunnen worden.
Onderaan het scherm kunnen eventuele foutmeldingen van het PhyDAS systeem
afgebeeld worden. De parameters, die gemeten worden tijdens een meetprogramma
worden gevolgd door hun waarde in digits. De lay-out van dit scherm is gedefinieerd
in de file DIS1 en de update wordt verzorgd door het proces display1. Dit proces bestaat
uit twee blokken:

%procesheading met

PROCESS display1 [10000]

geheugenruimte in bytes, die voor
dit proces gereserveerd wordt
BEGIN
LOOP
synchronisatie

%disable proces measure

plot waarden wrap-around databuffer

%blok 1

IF meten/rekenen klaar THEN
plot waarde speciale databuffer
Fl

%blok 2

synchronisatie

%enable proces measure

OD
END

··········-········-·-·---·······---·-···--······--·-·--·--·-·--·-·--···--·-·········--·---·-·-·------··-------------·-·-·------------·---····-········ .

De timing van het proces (frequentie van de update) wordt d.m.v. de synchronisatie
statements verzorgd (zie 4.2.6.7.).
In blok 1 staan de statement, die de parameters updaten, die In het proces measure
altijd gemeten worden en waarvan de waarden In de wrap-around databuffer staan. In
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blok 2 staan de statements, die de parameters uit de speciale databuffer (deze worden
alleen in een gedefinieerde stabiele toestand van de motorproefstand gemeten) op het
scherm afbeelden, als meting en eventuele gemiddelde berekening plaatsgevonden
heeft.
3. Het beperkt informatiescherm.
Dit scherm is het volledige informatiescherm, maar de gebrutkar heeft bij dit scherm
tijdens het opstarten van een meetprogramma, de mogelijkheid om te bepalen welke
parameters op de kleurenmonitor afgebeeld moeten worden. De lay-out van dit scherm
is gedeclareerd In de file DIS2 en de update wordt verzorg door het proces display2.
Het enige verschil met de vorige file, DIS1 en het vorige proces, display1, is dat elke
instructie om een parameter te plotten tussen een IF.. THEN statement staat. Als de
parameter door de gebruiker geselecteerd is, om afgebeeld te worden, dan is de
expressie na de IF true en wordt de plotinstructie uitgevoerd.
4. Het historisch scherm.
Dit scherm geeft de gebruiker de mogelijkheid om het gedrag van maximaal twee
parameters tegelijk reai-time in een plot tegen de tijd te volgen. Het scherm ziet er als
volgt uit (voor twee parameters, In het geval van een parameter ontbreekt de bovenste
plot):
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figuur 11. Het historisch scherm.

Als de gebruiker tijdens het opstarten van een meetprogramma voor deze optie kiest,
dan moet hij nog de volgende informatie via de user interface Invoeren:
de (namen van de) parameters die geplot moeten worden
het tijdsinterval tussen twee te plotten punten
De lengte in tijd van de x-as van de plot is 400 seconden. Na 400 seconden (en het
meetprogramma loopt nog) wordt bestaande plot vanaf 0 seconden weer uitgeveegd
en de plot vanaf x = o seconden voortgezet. Het uitvegen loopt een tijdsinterval voor
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op het plotten. Onderaan het scherm wordt aangegeven, hoe vaak dit proces heeft
plaatsgevonden d.m.v. de expressie TIJD = T + xxxx seconden. Elke keer als weer
vanaf x=O geplot wordt, wordt bij xxxx 400 opgeteld. TIJD Is gelijk aan de plaats op de
x-as van het laatst geplette punt.
De lay-out van het scherm Is gedefinieerd In de file DIS3 en het proces, dat het plotten
verzorgt, is het proces dlsplay3. Dit proces ziet er als volgt uit:
PROCESS display3[10000]

%procesheading met
geheugenruirTie in bytes, die voor
dit proces gereserveerd wordt

BEGIN
synchronisatie

%wacht tot data-acquisitie begint

reset 'plot-klok'
plot parametertrend(s)
END
Na synchronisatie (zie 4.2.6. 7.) wordt de 'plotklok' gereset. Dit proces gebeurd met een
door de gebruiker gedefinieerde tijdsschaal, onafhankelijk van de andere processen.
Daarom heeft dit proces een aparte timing (vgl. processen lambascan, meten Injectietijd
en meten brandstof). Door de aparte timing (niet afhankelijk van de klok inhet proces
measure, -die achter kan lopen) en kleine hoeveelheld processortijd die een nieuw te
plotten lijnstuk (en eventuele uit te vegen stuk) kost kunnen grafieken met een
tijdsinterval van 1 seconde tussen twee punten geplot worden, waarbij de tijd op de xas ook de werkelijke tijd weergeeft. Als de plotfrequentie groter dan de meetfrequentie
is, worden sommige waarden tweernaal achter elkaar geplot. Omdat de gebruiker alleen
gèinteresseerd is in het globale gedrag van de parameter(s) in de tijd, is dit niet storend.
Na de eerste synchronisatie vindt er geen enkele synchronisatie met de andere
processen plaats.
In dit proces vindt geen foutenopvang plaats. Als een runtimefout optreedt, wordt het
proces afgebroken. Hiervoor Is gekozen, omdat een runtimefout alleen door een fout
In de hardware of in de EPEP software kan optreden. In dat geval zal voortzetting van
het plotten ook geen nut hebben.
4.2.6.7. Het gebruik van semaforen
In EPEP Is een variabele van het type SIGNAL geïmplementeerd. Dit type variabele kan
gebruikt worden om processen op elkaar te laten wachten. Een variabele slgnal bestaat
In essentie uit een teller en een wachtlijst. Deze teller Is altijd positief of nul. Als een
proces niet mag doorgaan, gaat het proces, tot het verder mag gaan, slapen In een
wachtlijst. De waarde van de teller moet door de gebruiker bij het opstarten van een
programma gespecificeerd worden. De waarde, die de variabele van het type signal
krijgt, correspondeert met het aantal processen, dat tegelijk binnen een zgn. kritische
sectie actief mag zijn.
Een kritische sectie Is een stuk van een proces, dat alleen uitgevoerd mag worden, als
andere processen niet actief zijn (als waarde van de slgnal als 1 is gedefinieerd). M.b.v.
de volgende twee EPEP statements kan een kritische sectie in een proces 'beschermd'
worden:
- wait(s: REF signal)
De signal teller wordt getest. Als deze groter dan nul is, wordt deze
verlaagd en het proces gaat door. Is de teller gelijk aan nul, dan
gaat het proces slapen in de wachtlijst, behorend bij s.
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- send(s: REF signal)
Als de wachtlijst, behorend bij s, leeg is, wordt de signal

teller met een opgehoogd. Indien de wachtlijst niet leeg
is, wordt het eerste proces in de wachtrij gewekt. Het
proces dat de send opdracht uitvoert, gaat verder met
executie van zijn programma.
In figuur 12 zijn o.a. de verschillende informatiestromen tussen de verschillende
processen te zien. Naast de semaforen worden ook van globale variabelen van het type
boolean gebruik gemaakt, om de synchronisatie tussen de diverse processen te
verzorgen.

USER INTERFACE

l10TORPROEF
STAND

b

DISK

GDC

figuur 12. Communicatie tussen de processen.
Twee opmerkingen betreffende figuur 12:
Er is altijd maar een display proces I (i = 0, 1, 2 of 3) actief
De weergave van het proces maasure karakteriseert ook de processen
lambdascan, meten injectietijd en meten brandstof en deze processen
worden vanuit het proces maasure opgëstart.
Zoals uit figuur 12 blijkt, levert het proces maasure (lijnen a, c, fen g) input aan alle
andere processen. De processen alarm monitor, motorcontrol of only das en display
hebben meetdata nodig om hun taak uit te voeren.
Ook het proces alarm monitor levert een Input Qijn d) aan alle processen. Deze input
ziet er als volgt uit. In-de software van het PhyDAS systeem is een globale variabele
alarm flag van het type boolean gedefinieerd. De waarde van deze boolean blijft false,
zolang alarm monitor geen alarm signaleert. Treedt er wel een alarmsituatie op, dan
wordt de waarde van alarrnflag true. In elk actief proces (dus ook alarm monitor), wordt
regelmatig de waarde van deze boolean variabele gecheckt. Als de- waarde true is
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(via het genereren van de juiste foutcode), het proces disk_lo dumpt eerst alle data uit
de buffers op disk, voordat de executie stopt, maar het proces displayt blijft actief. Dit
blijft continu een boodschap op het beeldscherm van de kleurenmonitor afbeelden, om
de gebruiker te attenderen op de opgetreden alarmsltuatle.
Communieatlelijn h wordt verzorgd door de globale variabele disk_lo_go van het type
boolean, die als terugkoppeling werkt. Als disk lo gestart wordt vanuit het proces
motorcontrol of only das, dan wordt de waarde frue gemaakt. Als het proces disk io
normaal geêxecuteeië:lls, Is aan het einde disk io go weer false gemaakt. Het procës,
dat disk lo heeft opgestart kan nu bepalen, dat de data op disk staan en eventueel
nieuwe data naar disk geschreven kan worden.
Communicatielijn a wordt verzorgd door de globale variabelen stablei en meten busy
van het type boolean. Deze worden gebruikt om enerzijds aan te geven, dat een stäbiele
situatie van de motorproefstand bereikt Is (stabiel), anderzijds dat het meten van de
geselecteerde parameters In de stabiele toestand beêlndigd Is (measure_busy).
In de ontwikkelde software zijn drie variabelen van het type slgnal gedeclareerd, namelijk
middelen, display ok en check ok. Deze slgnals worden gebruikt in de processen
disk io (middelën), lambdascan (middelen), meten injectietijd (middelen),
metën brandstof (middelen), maasure (check ok, display ok), älarm monitor (check ok)
en dlsPJayi (display_ok).
De variabele middelen wordt gebruikt om te voorkomen, dat meerder processen tegelijk,
gebruik maken van de procedures, die gemiddelde en extremen bepalen. Voordat een
van deze procedures wordt aangeroepen vind een walt plaats, als de procedure Is
afgesloten vind een send plaats.
Zoals al opgemerkt Is moet eerst meetdata door het proces measure geproduceerd zijn,
voordat de taken bewaking en displayen uitgevoerd kunnen worden. Dit wordt
gerealiseerd m.b.v. de twee globale variabele meetdisplay en bewaking van het type
boolean. De twee parameters zijn default false. Als de loop In het proces measure
'doorlopen' Is (er Is data In de wrap-around databuffer) worden deze twee variabelen
true. In de proces displayt kan er pas met het updaten van het beeldscherm begonnen
worden, als de variabele meetdisplay true Is. Na de update wordt de variabele
meetdisplay In het proces display! weer false gemaakt. De bewaking kan pas worden
uitgevoerd worden, als de variabele bewaking true wordt. Na de bewaklngscheck wordt
ook deze parameter weer false.
Met behulp van de twee signals check ok en display ok wordt voorkomen, dat als de
processen displayt en alarm monitor -daadwerkelijk-actief zijn, het proces measure
nieuwe data in de wrap-arouna buffer plaatst. Als het proces measure met schrijven van
data naar de wrap-around buffer begint, worden eerst twee walt's (voor check ok en
display ok) uitgevoerd. Is de meting afgelopen dan volgen twee send's. In het proces
display!wordt voor een nieuwe update een walt(check ok) uitgevoerd. Na het scherm
ge-update te hebben, vindt een send(check ok) plaats. In het proces alarm monitor
wordt voordat een check op de alarmsignaTen wordt uitgevoerd (die door measure
bepaald worden), een walt(check ok)
uitgevoerd. Na de check volgt een
send(check ok). Op deze manier Is voorkomen, dat measure actief meet, tijdens een
update van het kleurenbeeldscherm of een actleve alarmcheck.
4.2. 7. De software module MENLI2
Zoals bij de beschrijving van software module MENLI1 al werd opgemerkt, worden In
deze module een deel van de menu's, waaruit de user Interface bestaat gedeclareerd.
Deze declaratie wordt In twee modules opgesplitst, omdat de hoeveelheid code waaruit
de user Interface bestaat, groter is dan in de beschikbare opslagruimte In een module.
In deze module zijn o.a. de menu's gedeclareerd, waarmee de gebruiker het door haar
of hem gedefinieerde meetprogramma kan opstarten. De module PASLIS is echter als
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MENU2 geladen wordt, al geladen. Door deze volgorde hebben de procesdeclaraties
al plaatsgevonden en kunnen binnen de procedures, die de opstartmenu's verzorgen,
ook de door de gebruiker gewenste processen opgestart worden.
Door het gebruik van semaforen (zie 4.2.6.7.) heeft de volgorde van opstarten van de
verschillende processen, geen Invloed op de afhandelingsvolgorde, waar deze
voorgeschreven Is.
4.2.8. De software module MOTEST
In deze software module Is het hoofdprogramma gedeclareerd. Als de gebruiker deze
module opstart, wordt de user interface geactiveerd. De module bestaat uit een serie
statements, die ervoor zorgen, dat de menu's van de user Interface, wanneer nodig
geactiveerd worden.
4.3. Overige software
Op de Personal Computer (PC) wordt een aangepaste versie van DOS gebruikt, nl. DoubleDOS.
Dit pakket maakt het mogelijk twee taken 'tegelijk' uit te voeren. Bij dit ontwikkelde PhyDAS
systeem wordt de PC als fileserver en terminal gebruikt. Door het eenvoudige multitasking
mechanisme van DoubleDos is dit met acceptabele executiesnelheden mogelijk op een PC.
Voor terminal emulatie wordt gebruik gemaakt van een commerciêle pakket (ST240). De software
voor de fileserver (stand-alone systeem) Is ontwikkeld door de Bedrijfsgroep Automatisering van
de Faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.
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Hoofdstuk

s. De Implementatie van het PhyDAS systeem bij GENTEC B.V.

De implementatie van het PhyDAS systeem bij GENTEC B.V. bestaat uit twee onderdelen:
het maken van diverse kabels, die het PhyDAS systeem met de motorproefstand
verbinden
het testen van de ontwikkelde hard- en software van het PhyDAS systeem op
functionaliteit
In de oorspronkelijke tijdsplanning waren hiervoor 2 weken uitgetrokken. Door diverse oorzaken heeft
de implementatie van het PhyDAS systeem ca. 2 maanden geduurd.
Een belangrijke deel van de vertraging Is veroorzaakt door problemen, die ontstonden bij het aansluiten
op en besturen van de Schanekkast De Schanekkast is de unit binnen de motorproefstand, welke de
besturing van de motor verzorgd.
De besturing van de motor door het PhyDAS systeem geschiedt vla dit apparaat. Al snel bleek dat de
door GENTEC B.V. geleverde technische specificaties, betreffende de bruikbare in- en uitgangen van de
Schenckkast, niet geheel correct waren. Na een grondige analyse van de technische documentatie van
deze kast[16), zijn de juiste in- en uitgangen gevonden. Na aanpassingen in de hard- en software
(waarbij ook een gedeelte van de logica in Schanek besturing moest worden vervangen) functioneerde
de koppeling tussen de Schanekkast en het PhyDAS systeem naar behoren.
Een ander probleem met deze kast werd veroorzaakt door interne voedlngsproblemen. In het gedeelte
van de kast, waar m.b.v. diverse logische schakelingen de toestand van de motor eenduidig bepaald
werd, bleek de voedingsstabilisator van de voedingsprint bleek niet te functioneren. Via een re-design
en revisie van de voedingsprint voldoen de uitgangsspanningen weer aan de specificaties. Ook zijn
enige chips op printboarden, die door deze voeding gevoed worden, vervangen, omdat deze niet meer
functioneerden.
Bij het aansluiten en testen van de besturing van de schakelkast van de lambdascan bleek dat de
specificaties, door de onvolledige documentatie van deze kast, niet volledig waren. Dit probleem is
opgelost door een logische schakeling te ontwerpen en in de schakelkast te Implementeren. Behalve de
gewenste functionaliteit heeft de geïmplementeerde schakeling nog een voordeel. Via een lOS kan het
PhyDAS systeem de input, die de gebruiker via een toetsenbord kan geven, enablen of disablen. Na
aanpassing van de software functioneerde ook dit deel van de motorproefstand naar behoren.
Het meten van de diverse zwak analoge signalen (thermokoppels) leverde geen problemen op. Als
koude las is een aluminiumblok gebruikt, waarvan de temperatuur nauwkeurig gemeten wordt. Deze
referentie temperatuur krijgt het PhyDAS systeem ook als zwak analoog signaal aangeboden van een
commerciële temperatuurmeter. In appendix B Is het analoge rek van het PhyDAS systeem en de
besturing d.m.v. software beschreven.
Naast al deze besturingsproblemen trad er een data-acquisitie probleem op. Het pulsgecodeerde signaal,
afkomstig van de Injectoren, bleek veel spikes (snelle stoorpulsen) te bevatten. Omdat de maximale
spanning van het injectorsignaal 12 Volt is, wordt het signaal naar TIL-niveau (0-5 Volt) geconverteerd.
Dit gebeurde m.b.v. een zenerdiode. Een signaal van boven de 4.7 Volt wordt naar een logische 1
geconverteerd, een signaal kleiner dan 4. 7 Volt naar een logische nul. Omdat de amplitudo van de spikes
voornamelijk rond de 5 volt ligt wordt de signaal-ruis verhouding veel slechter. Als het signaal echter met
twee weerstanden tot een derde van de waarde wordt afgedeeld, blijft de signaal-ruis verhouding gelijk.
Na het aanbrengen van deze verandering functioneert het meten van de injectietijd naar behoren. In
appendixCis dit uitvoeriger beschreven.
Gedurende deze tijd, zijn ook enige veranderingen In de software aangebracht, omdat sommige
functionele specificaties van GENTEC B.V. niet geheel bleken te kloppen of niet realiseerbaar waren. Na
al deze veranderingen is het PhyDAS systeem getest en het systeem blijkt aan de door GENTEC B.V.
gestelde eisen te voldoen.
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Hoofdstuk 6. De planning van het project.
Nadat de opdracht om een data-acquisitie en besturingsunit voor een motorproefstand te ontwikkelen
door GENTEC B.V. aan de vakgroep Fysische Informatica van de Faculteit Technische Natuurkunde van
de Technische Universiteit Eindhoven versterkt was, Is de onderstaande tijdsplanning afgesproken.
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In fase 1 van het project is, door de sluiting van GENTEC B.V. gedurende de zomervakantie periode een
vertraging van ca. 6 weken opgetreden.
Aan het eind van deze fase zijn de definitie functionele specificaties, waaraan het te ontwikkelen systeem
moet voldoen, na uitvoerig overleg tussen beiden partijen, in een rapport vastgelegd [ 17, 18). Hierna is
het niet meer mogelijk, om veranderingen in de functionele specificaties aan te brengen. Eventuele
veranderingen of uitbreidingen worden pas weer bespreekbaar, nadat het PhyDAS systeem
geïmplementeerd is en een afnametest heeft plaatsgevonden. Door dit concept te kiezen, moet het
gehele automatiseringsproject beheersbaar blijven. Er kunnen in dit concept geen grote vertragingen
optreden tijdens de ontwikkelingsfase, door steeds veranderende specificaties. Een voorwaarde is
natuurlijk, dat de totale tijd, die de ontwikkelingsfase In beslag neemt, realistisch te plannen is.
Fase 2, de ontwikkeling van het PhyDAS data-acquisitie en motorbesturingssysteem kon 9 weken na het
einde van fase 1, worden afgesloten. Geconcludeerd mag worden, dat in dit opzicht het gekozen
concept gewerkt heeft. Dit in tegenstelling tot veel andere automatiseringsprojecten in het bedrijfsleven,
waar vooral de vertraging in deze fase (fase 2) optreedt.
Door de in hoofdstuk 5 beschreven oorzaken, heeft fase 3, de implementatie en testen van het
ontwikkelde systeem bij GENTEC B.V., meer tijd gekost dan gepland was. Achteraf gezien was de
geplande tijdsduur, ook in het meest gunstige geval, te optimistisch geweest. De grote hoeveelheid inen outputs en de diversiteit aan connectoren rnaakten het aansluiten van het PhyDAS systeem erg
arbeidsintensief.
Aan het eind van fase 3 heeft een acceptatie test plaatsgevonden. Het systeem bleek, op enkele
kleinigheden na (format data opslag op disk, schalingsfout bij het afbeelden van de gemiddelde lambda
(brandstof-lucht verhouding)), aan de specificaties te voldoen.
Door enige aanpassing in de software moeten ook deze problemen nu verholpen zijn. Dit kan echter nu
niet getest worden, vanwege onderhoud aan de diverse meetapparatuur van de motorproefstand en
Installatie van een nieuwe motor.
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Hoofdstuk 7. De aebrulkte software ontwikkel methodologie.

Nu het ontwikkelde systeem en de Implementatie beschreven Is, blijft de vraag over volgens welke
richtlijnen het ontwikkelproces van het systeem heeft plaatsgevonden. Voordat deze vraag beantwoord
wordt, wordt eerst een mogelijke ontwlkkelingsstrategie volgens de JSP methodologie en m.b.v. het
Requirements en Architecture Model beschreven.
7.1. Gebruik van Jackson Structured Programming (JSP)
JSP gaat uit van datastructuren. Stel dat in de te ontwikkelen applicatie maar een datastructuur
voorkomt. Neem bijvoorbeeld als datastructuur een record. Een record kan In diverse groepen
worden onderverdeeld, zoals meetwaarden, controlwaarden, besturingswaarden, alarmsettings,
representatie van de user interface (bijv. ASCII waarde karakter uit een menu). Deze groepen
kunnen weer worden onderverdeeld in groepselementen, zoals meetwaarde toerental,
meetwaarde moment, status van de motor, analoog of digitaal alarm, etc. Ook deze elementen
kunnen (indien mogelijk) weer onderverdeeld worden. In een figuur kan deze structuur als volgt
worden weergegeven.
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figuur 14. De datastructuur van een GENTEC record in JSP notatie
Op dezelfde manier als in figuur 1 kan de op de datastructuur gebaseerde programrnastructuur
worden opgesteld. Vervolgens moeten aan de verschillende programrnadelen elementaire of
samengestelde operaties toegekend worden. Elementaire operaties zoals open record, sluit
record en lees record. Samengestelde operaties als lees meetwaarde toerental (lees kanaal
DAS), bepaal toestand motor Oees waarde van een lOS), etc.
Het Is duidelijk dat de JSP methodologie voor het hier te ontwikkelen systeem geen bruikbaar
hulpmlddel Is. Het toepassingsgebied van JSP Is duidelijk de data-manipulatie, waarbij
interpretatie en produktie van de data bijna niet voorkomen. Het schematisch weergeven van
de datastructuur Is echter wel een handig hulpmlddel voor de systeemontwikkelaar om de
dataopslag in het systeem te structureren.
7.2. Gebruik van het Requirements en Architecture Model
Bij gebruik van dit model wordt begonnen met het opstellen van het data context diagram. Voor
het te ontwikkelen systeem ziet dit diagram er als volgt uit.
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figuur 15. Het data context diagram van het GENTEC systeem
Uit het data context diagram kan het eerste data flow diagram (DFD) worden afgeleid. Deze DFD
kan weer worden onderverdeeld in andere DFD's, totdat er alleen maar elementaire processen
overblijven, die door een PSPEC gespecificeerd worden. Een uitvoerigere beschrijving van o.a.
deze stappen is in appendix E te vinden.
De volgende stap is het opstellen van het control context diagram. Hieruit worden de control
flow diagrammen (CFD) afgeleid, analoog aan de afleiding van de DFD's. Ook deze afleiding is
in appendix E beschreven. Het control context diagram voor het systeem is in de onderstaande
figuur weergeven.
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figuur 16. Het control context diagram van het GENTEC systeem
In de twee context diagrammen komt duidelijk de elementaire functie van het PhyDAS systeem
tot uitdrukking, namelijk het gebruik als meetinterface. Uit de CFD's en de corresponderende
DFD's kunnen de CSPEC, die de diverse toestanden van het systeem weergeven en de
Requirements Directory (RD) worden afgeleid. Het verkregen Requirements Model moet nu
ingepast worden binnen het te ontwikkelen Architecture Model. Dit model is in dit geval een
model van de opbouw van het PhyDAS systeem en de gebruikte PC en kleurenmonitor. Het
Architecture Model voor dit systeem Is beschreven In appendix F. Door de modulariteit van het
PhyDAS systeem en EPEP en de multitasking en reai-time faciliteiten binnen EPEP Is het
eenvoudig om het ontwikkelde Requirements Model In het Architecture Model te passen.
Het Requirements en Architecture Model is zeker een bruikbaar model voor de
systeemontwikkeling. Zeker als in teamverband een applicatie ontwikkeld moet worden, dan is
het model een bruikbaar hulpmlddel om het systeem in formeel gespecificeerde deelsystemen
op te splitsen. Deze deelsystemen kunnen dan los van elkaar ontwikkeld worden, omdat de
diverse relaties (hardware en software) vastliggen. Het enige nadeel aan deze methode is de
grote hoeveelheld diagrammen en andere specificaties, die geproduceerd worden. Het overzicht
wordt in sommige situaties volkomen ontnomen door de grote hoeveelheid papier, ondanks de
geïntegreerde presentatie techniek. Omdat het GENTEC systeem niet In een team, maar door
een persoon ontwikkeld is, was het gebruik van deze methodologie te omslachtig.
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Het succes van deze methodologie In de praktijk is afhankelijk het aanbod aan zgn. softwareontwikkel tools, die deze methodologie ondersteunen. Deze tools zijn software applicaties, die
de gebruiker hulpmlddelen verschaffen bij het toepassen van de methodiek. Te denken valt aan
programma's, die de gehele procedure binnen het Requirements Model managen en veel
arbeidsintensief (diagrammen tekenen, Index bijhouden, etc.) werk van de ontwikkelaar
overnemen.
7.3. De gebruikte methodologie
De gebruikte methodologie is gebaseerd op ervaringen met het automatiseren van experimenten
binnen de faculteit Technische Natuurkunde, eigenschappen van het PhyDAS systeem en het
software pakket EPEP en persoonlijke ervaringen van de bij dit project betrokken personen.
In het onderstaande figuur is de zogenaamde life-cycle van het te ontwikkelen systeem
afgebeeld. Deze life-cycle geeft de relatie tussen de verschillende stadia van het
ontwikkelingsproces weer.
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figuur 17. De life-cycle van het Gentee systeem
Het hele project start met een formulering van de opdracht door de opdrachtgever. Het
belangrijkste van de opdrachtomschrijving Is de specificatie van het beoogde doel. Als de
opdracht geformuleerd Is komt het project In een volgende fase. Hierin vindt binnen de
uitvoerende organisatie een Inventarisatie van de beschikbare, op dit gebied bruikbare kennis,
bestaande componenten en hulpmiddelen. De opdrachtgever moet het bestaande systeem aan
de hand van de In- en outputs beschrijven. Ook de geplande uitbreidingen moeten Indien
mogelijk zo nauwkeurig mogelijk gespecificeerd worden. De Interactie (A) tussen deze twee
processen, die in twee verschillende organisaties plaatsvinden, is van groot belang. Veel
ontwerpen mislukken doordat deze Interactie ontbreekt of onvoldoende Is. Door de interactie
Is er een effectleve Informatie uitwisseling mogelijk tussen de belden organisaties. Dit is
noodzakelijk om de twee volgende redenen:
1.
2.

De inventarisatie processen In belden organisaties en vooral die binnen de
ontwikkel organisatie zijn afhankelijk van elkaar. De Inventarisatie van de
componenten bijvoorbeeld Is afhankelijk van de In- en outputs van het systeem.
Het ontwikkelen van een meta-taal. De betrokken organisaties opereren vaak
op twee verschillende vakgebieden, leder met een eigen vakjargon. Voor het
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slagen van een automatiseringsproject is het van groot belang, dat de uitkomst
van deze fase, de systeem specificaties, gepresenteerd worden in een door
belden partijen begrepen terminologie.
Het gebrek aan een meta-taal is in de praktijk vaak de oorzaak dat automatiseringsprojecten
mislukken. De geformuleerde systeem specificaties worden door beiden partijen anders
geïnterpreteerd.
Het einde van deze fase van de life-cycle wordt bereikt als:
geconcludeerd moet worden het beoogde doel van het nieuwe systeem niet
gerealiseerd kan worden (door bijv. kennisgebrek, realisatle van de gewenste
Input-output relatie door ontbrekende componenten onmogelijk). De opdracht
wordt teruggeven of het beoogde doel moet worden aangepast.
een globale systeem specificatie opgesteld kan worden door invulling van het
gespecificeerde beoogd doel m.b.v. de output van de twee processen
De volgende fase Is het exacter en uitgebreider formuleren van de globale systeem specificaties.
Dit leidt tot de systeem specificatie waaraan het te ontwikkelen systeem moet voldoen. Dit
proces vindt voornamelijk plaats binnen de ontwikkel organisatie, maar wel in samenspraak
met de opdrachtgever.
Zijn de systeem specificaties door belden partijen goedgekeurd (en vastgelegd). dan kan door
de ontwikkel organisatie met het systeemontwerp begonnen worden. Tot aan de afnametest
heeft de opdrachtgever geen Invloed meer op het ver1oop van de life-cycle.
Systeemontwerp, bouwen systeem en testen systeem zijn drie onderdelen van de life-cycle, die
zoveel mogelijk geïntegreerd moeten worden en de eerder vermelde ontwikkel methodologleên
richten zich ook vooral op dit gebied. Welke methodologie de juiste Is, is moeilijk zeggen. Deze
keuze is sterk afhankelijk van de functie het beoogde systeem, maar de Ouiste) keuze garandeert
geen succes.
Het ontwerpen van, bouwen van en testen van het systeem bij het GENTEC project berust op
een methodologie, die gebaseerd is op de manier, waarop een experimentator een opstelling
bouwt om een bepaald experiment uit te voeren. Deze principes zijn terug te vinden in het
PhyDAS systeem en het software pakket EPEP. Twee verschillende systeemstructuren kunnen
uit de systeem specificaties worden afgeleid:
1.
2.

een structuur waarin een onderverdeling plaatsvindt naar de verschillende taken,
die door het systeem uit gevoerd moeten worden.
een structuur waarin een onderverdeling plaatsvindt van Inputjoutput signalen
naar soort signaal (digitaal, analoog > 10 Volt, analoog < 1 Volt, etc). Deze
onderverdeling berust op de In- en outputspecificaties van de diverse
beschikbare PhyDAS modules.

Voor structuur 1. geldt dat ook de relaties tussen de verschillende taken aangegeven moeten
worden, om de diverse mogelijke toestanden van het systeem te specificeren. Structuur 2. leidt
tot een mapping van de In- en output op de PhyDAS Interfaces. Door het schrijven van een
software module met procedures, die de in- en outputs van de PhyDAS modules naar digitale,
met de oorspronkelijke parameters corresponderende waarden converteert, kan de invloed van
de hardware restricties tot één module worden beperkt.
De taken binnen structuur 1. kunnen verdere onderverdeeld worden in operaties op in- of
outputsignalen of Interne systeemslgnalen. De ordening van deze operaties binnen deze taak
is afhankelijk van de eisen die aan de taak worden gesteld. De Interactie tussen de uit te voeren
taken kan door verscheidene mechanismen (bijvoorbeeld semaforen) op de juiste manier
worden verzorgd.
Door In het eerste stadium van ontwikkeling de diverse taken als aparte programma's te
behandelen en de mogelijkheid om deze taken, maar ook onderdelen tijdens de
ontwikkelingsfase eenvoudig te testen en te modificeren, zijn de verkregen deelsystemen
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functioneel. De laatste fase van het ontwikkelingsproces bestaat uit het implementeren van
mechanismen (semaforen). die voor een juiste timing en informatieoverdracht tussen de diverse
taken zorgen.
Omdat EPEP in hoge mate zelf-documenterend is en door een logische en representatieve
benaming van de diverse procedures te gebruiken. vormt de listing van de software de basis
voor de documentatie. Worden hieraan ook een globale functionele beschrijving van de software
en een diagram, dat de relaties tussen de diverse taken weergeeft toegevoegd, dan is de
documentatie compleet. Op zich is dit een subjectieve uitspraak, omdat ook over vorm en
Inhoud van documentatie verschillende inzichten bestaan. De belangrijkste eis mijns inzien. die
aan documentatie gesteld moet worden, is dat het een beschrijving van het systeem is, waarmee
de functionaliteit vastligt.
Samenvattend kan over de methodologie gezegd worden. dat deze de ontwikkelaar een richtlijn
geeft om de software te structureren en in diverse modules in te delen.
De beschreven gevolgde methode kan als een specifieke toepassing van het Architecture en
Requirements Model beschouwd worden. Het opstellen van de data en control flow diagrammen
wordt echter niet (in detail) uitgevoerd. Door de vastliggende keuze van de hardware (PhyDAS)
en de software (EPEP), ligt het Architecture Model al vast. Echter de onderverdeling van in- en
outputsignalen komt overeen met het idee van de Requirements Dictionary en de procedures
die de PhyDAS-interfaces besturen komen overeen met de elementaire procedures, die in een
proces specification beschreven worden. De rnanier waarop deze tot stand komen is in
tegenstelling tot het Requirements model niet formeel. Gezien het toepasbaarheidsgebied van
het PhyDAS systeem is het niet noodzakelijk om tot een strikt formele aanpak te komen. De
te ontwikkelen systemen zijn relatief klein en beperken zich tot het bepalen en permanent
opslaan van diverse inputs en het genereren van diverse outputs. De interactie tussen de diverse
signalen is in het algemeen klein en de onderverdeling in de diverse taken is relatief eenvoudig.
Is de fase van systeemontwerp, bouwen en testen systeem in de life-cycle afgerond. dan vindt
de implementatie plaats. Deze implementatie wordt gevolgd door een afname test. waarin door
de opdrachtgever en ontwikkelaar gezamenlijk gekeken wordt, of het ontwikkelde en
geïmplementeerde systeem aan de vastgelegde systeem specificaties voldoet.
Is de uitslag van de afname test negatief, dan volgt het proces van troubleshooting (opsporen
en analyseren en oplossen van een fout). Dit proces kan leiden tot een verandering in
implementatie van het systeem. maar eventueel ook tot een verandering in het systeem ontwerp.
Het proces troubleshooting moet zolang uitgevoerd worden, totdat de afname test voor de
opdrachtgever en ontwikkelaar bevredigend verloopt.
Als laatste komt nu de term onderhoud aan bod. Over wat onderhoud inhoudt en hoe de relatie
met de andere processen binnen de life-cycle eruit ziet. zijn diverse standpunten mogelijk. Is een
kleine uitbreiding (bijv. een input meer verwerken) aan een systeem onderhoud of ontwikkeling
van een nieuwe applicatie? Persoonlijk ben ik voor de laatste benadering om als onderhoud
alleen het vervangen van defecte systeemonderdelen te beschouwen. ledere uitbreiding, hoe
klein ook. moet in principe als een nieuw te ontwikkelen systeem beschouwd worden, compleet
met een eigen life-cycle. Het voordeel van deze benadering is, dat van een bestaand systeem
altijd correcte functionele systeemspecificaties bekend zijn, omdat elke verandering binnen het
systeem tot aanpassing hiervan geleid heeft. M.b.v. deze benadering kan voorkomen worden,
dat een systeem door de jaren heen verandert, zonder dat deze veranderingen vastgelegd
worden.Hierdoor ontstaat een systeem dat op den duur een niet onderhoudbaar is.
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Hoofdstuk 8. Opmerkinaen en aanbevelingen.
Zoals al eerder Is opgemerkt voldoet het ontwikkelde PhyDAS systeem aan de specificaties. De
ontwikkelde user Interface geeft de gebruiker de gewenste mogelijkheden en de door de gebruiker
geschreven meetprogramma's, kunnen door het PhyDAS systeem worden uitgevoerd.
De verwerkingssnelheid van het gehele systeem Is In sommige meetsituaties kleiner dan vooraf
gespecificeerd was. Dit wordt veroorzaakt door de uitlaat gassamenstelling analyse. De uitlaat
gassamenstelling analyse vindt plaats met verschillende gasanalysers met meerdere remote-bestuurbare
ranges. Omdat deze analyse in meest optimale range plaatsvindt, wordt gedurende een lopende meting
vaak van range veranderd. De schakeltijd en de 'meettijd' van de analyser ligt In orde van 1 seconde.
In de huidige opzet van de software wordt in het proces measure, waarin deze meting plaatsvindt, actief
gewacht. De gewenste meetfrequentie van 1 Hz, gedurende 8 seconden wordt dus niet gehaald. Dit
probleem kan op twee manieren worden opgelost:
1.

De meting van de uitlaat gassamenstelling In een apart proces plaats laten vinden. De
meting van de andere parameters In measure kan wel met de gewenste meetfrequentie
plaatsvinden, omdat in dit proces niet meer actief gewacht wordt.

2.

Het gebruik van Interrupts. Na het opstarten van de meting van de uitlaat
gassamenstelling, gaat het proces verder met executie. De interface (DAS), welke de
waarde van de uitlaat gassamenstelling meet, genereert een Interrupt, als de meting
volbracht is. Via een juiste interrupt afhandeling, wordt de meting van de uitlaat
gassamenstelling afgesloten.

Het geschetste probleem blijkt echter voor de gebruiker geen echt probleem te zijn. Omdat de meting
van de diverse parameters in een stabiel toestand plaatsvindt (de gebruiker is (nog) niet geïnteresseerd
In het dynamische gedrag), mag de meetfrequentie ook kleiner dan 1 Hz zijn.
Oplossing 1 zal in de toekomst toch doorgevoerd worden. De reden Is niet de meetfrequentie, maar de
voorwaarde waaronder de meting van de uitlaat gassamenstelling plaats moet vinden. De schakelkast
van de lambdascan moet op de keuze manifold staan, wanneer uitlaat gasanalyse plaatsvindt. Door de
software volgens oplossing 1 aan te passen en voordat de meting plaatsvindt, de lambdascan op
manifold te schakelen, is aan de toestand voorwaarde voldaan. Het nieuwe proces, mag echter pas
opgestart worden, als het proces lambdascan niet actief Is. Beiden processen bepalen de stand van
de schakelkast van de lambdascan. Als deze voor elk proces verschillend Is, zal er vanwege de proces
scheduling, continu tussen de twee standen geschakeld worden. Vanwege de eindige schakeltijd van
de lambdascan en de eindige analysetijd van de gebruikte meetapparatuur Is dit ongewenst en mogen
deze twee processen niet gelijk actief zijn.
De meetsnelheid van het PhyDAS systeem is nog te verhogen, door de methode van oplossing 2, het
gebruiken van Interrupts, op grote schaal toe te passen. In de geschreven software modulen is nergens
van dit mechanisme gebruik gemaakt. Dit heeft twee redenen:
1.

Een maximale meetsnelheid is voor de gebruiker niet van het grootste belang.

2.

De structuur van de diverse software modules moet vanuit onderhouds oogpunt, zo
eenvoudig mogelijk zijn. Door het gebruik van het interrupt mechanisme, wordt gezien
de grote hoeveelheid in- en outputs, de structuur veel complexer.

Het onderhoud en uitbreiding van de ontwikkelde software Is eenvoudig. De eerste software module
MOTLIB bevat de elementaire procedures om de PhyDAS interfaces te besturen. Deze zijn uitvoerig
getest en in elk PhyDAS systeem met dezelfde hardware configuratie bruikbaar. Hetzelfde in grote mate
voor de modules GDCLIB en PRLIB. In elk PhyDAS systeem met een GDC en kleurenmonitor kunnen
deze modules gebruikt worden. De software module PRDLIB bevat basisprocedures, die wel alleen in
dit systeem bruikbaar zijn. Deze module geeft de (toekomstige) programmeur echter een stel elementaire
functies voor dit specifieke systeem. M.b.v. de procedures uit deze module (en uit MOTLIB, GDCLIB en
PRLIB natuurlijk), kan een programmeur, alle mogelijke applicaties schrijven voor de motorproefstand
(mits er geen In- enjof outputs bijkomen).
Het onderhoud van de software vindt dus plaats in de modules MENLI1 en MENLI2 en MOTEST
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(onderhoud en uitbreiding van de user interface), PRSLIB (aanpassing en uitbreiding van de verschillende
uit te voeren taken). De opsplitsing van de user Interface In twee software modules was noodzakelijk,
omdat de opslagcapaciteit van de EPEP programmacode binnen een module te klein is, om de
programmacode van de gehele user Interface op te slaan.
Zoals uit appendix D blijkt zijn de arrays voor de opslag van de diverse Informatie van het
meetprogramma overgedimensioneerd. Dit Is om de volgende reden gedaan; de declaratie van deze
arrays vind In de software module MOTLIS plaats. Na de declaratie Is het in de andere software modules
niet mogelijk om deze arrays uit te breiden en de opslagcapaciteit te vergroten. Door de
overdimensionering worden deze arrays niet volledig gebruikt en kan indien door nieuwe applicaties
noodzakelijk, meer informatie in deze arrays worden opgeslagen. Deze flexibiliteit vermindert het aantal
modules, waarin programmacode veranderd of toegevoegd moet worden en daarmee de kans op het
creëren van fouten in de software.
Een laatste opmerking over de reai-time graphics. Een taak wordt reai-time uitgevoerd, als deze altijd
binnen een gedefinieerde tijdsduur uitgevoerd wordt. De graphics, die voor dit systeem ontwikkeld zijn,
worden on-line uitgevoerd. Tijdens executie vindt er echter geen controle plaats of een taak binnen de
daar voor gestelde tijd uitgevoerd is. Aan de definitie van reai-time wordt in dit geval niet voldaan. In de
praktijk blijkt echter, dat indien er geen storingen optreden, de updates van de verschillende
informatieschermen, binnen de daarvoor bestemde tijd plaatsvindt. Omdat het in strikte zin het geen reaitime applicatie is, wordt deze applicatie een zgn. soft reai-time applicatie genoemd.
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Aooendix A. De gebruikershandleiding van het PhyDAS-GENTEC turnkey systeem
§ 1. Inleiding

Deze handlelding beschrijft het gebruik van het PhyDAS-GENTEC turnkey systeem. Dit systeem is
een data acquisitie- en besturingssysteem voor een motorproefstand, welke bij GENTEC aanwezig is.
De hard- en software van dit systeem is ontwikkeld binnen de vakgroep Fysische Informatica van de
faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.
Het systeem bestaat uit:
- een Microgiant meetcomputer.
-diverse PhyDAS plug-in modules (interfaces).
- een kleurenmonitor.
-een Personal Computer XT.
- eperating system EPEP.
- diverse speciaal geschreven software modules,
In de volgende paragraaf wordt de opstart procedure van het systeem beschreven, de daarop
volgende paragrafen beschrijven de mogelijkheden van de ontwikkelde user interface (menu's) en de
betekenis van de door het PhyDAS systeem gegenereerde foutmeldingen. In de laatste paragraaf
wordt de mogelijkheid beschreven om tijdens een meetsessie andere programma's (eventueel de
offline verwerking) onder DOS (Disk Oparating System) te executeren.
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§ 2. Opstarten van het PhyDAS systeem
Het opstarten van het PhyDAS systeem bestaat uit het laden van diverse software modules. Dit
gebeurt op de volgende manier:
- zet de PC, kleurenmonitor en PhyDAS systeem aan.
Op het beeldscherm van de monitor van de PC verschijnt de volgende boodschap:

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

*
*

Opstarten van PhyDAS-GENTEC turnkey systeem

*

*
*

*

************************************************* *
Strike a key when ready ...

Na een toetsaanslag verschijnt:

C>

Type nu ddos in en geef een return.
Na enige tijd verschijnt een scherm van het terminal emulatie programma (zorgt ervoor dat het
toetsenbord van de PC als terminal gebruikt kan worden) waar naar een configuratie keuze wordt
gevraagd, geef een return (keuze staat default goed) en als het scherm leeg is nog een return. Op
het scherm verschijnt een boodschap van het monitorprogramma van de Microgiant meetcomputer:
~-----------------------------------------------------,

** THE 68000 MONITOR **

I

I
I

Type nu PE (hoofdletters!!) in een geef een return. Op het scherm verschijnt (duurt enige tijd):

End
> Loading PEP:EDIT68.PES
> USER ID?

Type user id (gebruikers identiteit) GE in ( = user GENTEC). Op scherm verschijnt:

> No private news
> You can remove your newsfile by typing REM PEP:NEWS.PET

Het oparating system EPEP is nu geladen. De diverse software modulen worden geladen door in te
typen LOAD MOTLIB. Na enige tijd verschijnt op het scherm:
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MOTLIB GELADEN, START MOTEST
> MENLI2.GEC level = 1

Door nu RUN MOTEST in te typen wordt de user interface geactiveerd en verschijnt het startmenu.
De verschillende menu's van de user interface worden in de volgende paragraaf beschreven.
Tot slot nog een opmerking over mogelijkheid om de PC op een hogere kloksnelheld te laten werken
(turbo mode). Links op het front van de PC zitten 2 schakelaars en 3 LED indicatoren. De gele
schakelaar zet de PC in turbo mode (middelste gele LED brandt), de rode schakelaar is de resetknop
van de PC. Wordt deze ingedrukt dan moet het gehele systeem weer opnieuw worden opgestart.
Omdat tijdens het laden van de diverse software de turbo mode door de software wordt uitgezet en
het raadzaam is om de PC in turbo mode te laten werken (sneller) is het aan te raden om na het
laden te controleren of de turbo mode aanstaat.
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§ 3. Beschrijving van de menu's van het PhvDAS turnkey systeem.

In deze paragraaf worden de diverse menu's waaruit het PhyDAS turnkey systeem bestaat
beschreven. In appendix A is een menu-boom weergegeven. Het eerste menu dat verschijnt is het
startmenu. Geef een return en het hoofdmenu verschijnt.
3.1. Het hoofdmenu.
In het hoofdmenu kan uit 7 mogelijkheden gekozen worden.
- 1. Definitie data-acquisitie grootheden.
Als deze mogelijkheid gekozen wordt verschijnt een menu waarmee de gebruiker
de te meten grootheden kan bepalen en waar mogelijk de meetstructuur ( =
aantal metingen en meetfrequentie) van de te meten grootheid.
- 2. Definitie motorbesturingsprogramrna.
Deze keuze geeft een volgend menu, waarin een keuze gemaakt moet worden uit
aantal mogelijkheden, die te rnaken hebben met alleriel parameters, die voor de
computer van belang zijn bij besturing en dat-acquisitie. Zie verder beschrijving
MENU 2. Definitie motorbesturingsprogramrna.
- 3. Definitie alarmsettings.
Deze keuze moet door de gebruiker altijd gemaakt worden. Wil een
meetprogramma uitgevoerd worden, dan moet dit menu 'door1open' zijn. Dit
menu geeft de gebruiker de mogelijkheid om specifieke alarms in of uit te
schakelen en eventuele drempelwaarden In te stellen.
- 4. Consistentiecheck meetprogramma.
Kiest de gebruiker dit menu, dan volgt eerst een uitlegscherm, waarna een
consistentiecheck plaatsvindt. D.w.z. de computer controleert of alle parameters
in een door de gebruiker te kiezen en gewenste uitdrukking allemaal gemeten
worden.
- 5. Startmenu.
Dit menu moet de gebruiker kiezen om een meetprogramma uit te voeren.
- 6. Offline verwerking.
Dit menu geeft aan hoe de twee programma's voor offline verwerking ( Eldiagrammen en X-Y plots) opgestart moeten worden.
3.1.1. Menu 1. Definitie data-acquisitie grootheden.
Dit menu bestaat uit een listing van alle grootheden, die gemeten kunnen worden.
Achter de grootheid staat aangegeven wat de huidige status is, een 0 betekent
niet meten, een 1 betekent wel meten. Om de status van een grootheid te
veranderen moet het nummer van die grootheid worden in getypd, gevolgd door
een return. Met een bevestigend of ontkennend antwoord of de gestelde vraag
kan de status van de grootheld veranderd worden. Voor de verschillende
temperaturen, die gemeten kunnen worden, Is er nog een mogelijkheid om te
specificeren welke temperaturen wel en welke niet gemeten moeten worden.
Voor de laatst drie grootheden, massa brandstof, lambdasonde meting en
Injectietijd kan ook de meetstructuur door de gebruiker bepaald worden. Deze
wordt bepaald door de totale meettijd en het aantal metingen welke de gebruiker
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via interactie met de menu's worden gevraagd. Bij de lambdasonde meting kan
de gebruiker ook de meetvolgorde definiëren.
Omdat bij elk menu precies staat wat de gebruiker moet doen, zal deze menu-tak
geen problemen opleveren.
3.1.2. Menu 2. Definitie motorbesturingsprogramma.
In dit menu kan de gebruiker uit 9 mogelijkheden kiezen.
3.1.2.1. Menu 2.1. Motorbesturingstvoe ("remtype")
Dit menu geeft 5 mogelijkheden waaruit de gebruiker kan kiezen.
- 1. Remtype 1: Smoorklep (a), M over rem.
Als dit remtype gekozen wordt moet tijdens meetprogramma-executie bij potmeter
n een oranje lampje gaan branden.
- 2. Remtype 2: smoorklep(a), n over rem.
Bij keuze van dit remtype moet bij meetprogramma-executie het oranje lampje bij
potmeter Md gaan branden.
- 3. Remtype 3: n over motor, M over rem.
- 4. Remtype 4: M over motor, n over rem.
- 5. Stationair (geen remtype).
Als stationair gekozen wordt kan de motor in het nog op te stellen
motorbesturingsprogramma niet belast en bestuurd worden. De motor zal altijd
stationair blijven draaien.
Dit menu hoeft de gebruiker alleen te 'doorlopen' als er een meetprogramma
uitgevoerd moet worden, waarbij de computer ook de besturing verzorgt. Als de
computer alleen data-acquisitie (manual) verzorgt heeft een keuze in dit menu
geen invloed op het verloop van de meting; de operator bestuurt de motor via de
knoppen en potmeters op de Schanek kast.
3.1.2.2. Menu 2.2. Scantype
Ook dit is alleen van belang als een meetprogramma met computerbesturing
wordt uitgevoerd. De gebruiker kan uit twee scantypes kiezen:
- 1. Eenmaal meten op zelfde punt.
Op ieder gedefinieerd meetpunt (setpoint) wordt als de gedefinieerde
stabiele situatie bereikt is één meetcyclus uitgevoerd. Als deze cyclus is
uitgevoerd wordt de volgende stap in het besturingsprogramma
uitgevoerd.
- 2. Herhaald meten op zelfde punt.
Als de gebruiker deze keus maakt worden meerdere meetcycli op een
gedefinieerd meetpunt uitgevoerd. Het aantal cycli is afhankelijk van de
waarden van het meetinterval en de totale meettijd. Door de vragen te
beantwoorden, die op het beeldscherm verschijnen, kan de gebruiker
deze waarden bepalen. Twee opmerkingen:
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De Intervaltijd moet minimaal 8 seconden zijn en de totale meettijd moet
minimaal de intervaltijd zijn.
Het aantal cycli Is totale meettijd gedeeld door de Intervaltijd en
afgerond naar boven.
Vb. meettijd = 20 seconden, Intervaltijd = 8 seconden
aantal meetcycli = 20/8 = 2.5 -- > 3 meetcycli
3.1.2.3. Menu 2.3. Meetcondities
Dit menu geeft 3 mogelijkheden. Dit menu moet bij definitie van elk
meetprogramma doorlopen worden. Als in een meetprogramma de computer
alleen data-acquisitie uitvoert, moet altijd keuze 3 gemaakt worden. Bij het starten
van een meetprogramma wordt gecontroleerd of dit menu 'doorlopen' is. Zo niet
dan volgt een foutmelding en wordt opstarten van het meetprogramma
afgebroken. De drie mogelijkheden zijn:
- 1. Meting in stabiele toestand.
Na deze keuze volgt een dialoog tussen de gebruiker en de computer.
Hierin moet de gebruiker de stabiele toestand definiëren. De parameters,
welke de gebruiker via de dialoog een waarde moet geven zijn (
tolerantie is de verandering van de grootheid per seconde):
tolerantie in het toerental.
tolerantie in moment.
tolerantie in de uitlaattemperatuur.
de tijd die stabiliseren maximaal mag duren in
seconden.
wel of niet meten als stabiele situatie niet bereikt
wordt.
- 2. Meting na vaste stabilisatie tijd.
De gebruiker bepaald het aantal seconden dat stabiliseren duurt. De
meetcyclus start na deze tijd.
- 3. Meting na trigger-drukknop.
De meetcyclus wordt gestart, als de gebruiker de trigger knop Indrukt.
De trigger knop is een zwart kastje met label PhyDAS trigger. Deze
keuze moet altijd gekozen worden, als meetprogramma alleen uit dataacquisitie bestaat en geen besturing.
3.1.2.4. Menu 2.4. Opstellen motorbesturingsprogramma
Kiest de gebruiker dit menu dan verschijnt er een nieuw menu met 9
mogelijkheden.
- 1. Startmotorparameters.
Via een dialoog geeft de gebruiker alle parameters, die l.h.v.
motorbesturing de startprocedure bepalen. Deze parameters zijn:
voorlooptijd in seconden (0 = uit)
maximale startmotor aantijd in seconden
startmotor uittijd tussen twee startpogingen in
seconden
aantal startpogingen voordat PhyDAS systeem een
foutmelding op de kleurenmonitor displayt
brandstof keuze, LPG of benzine. De gebruiker moet
er wel voor zorgen dat de schakelaar van het
brandstofkeuze kastje op computer staat.
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- 2. Opwarmen.
Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheld om de motor
gecontroleerd op te warmen. De parameters, die de gebruiker via een
dialoog gevraagd worden zijn:
als een remtype gekozen Is, de belasting van de
motor. Dit zijn twee parameters nl. de stand van de
potmeters Md en n. De waarde moet tussen 0 en 999
liggen.
de olietemperatuur, die bereikt moet worden. Is deze
temperatuur bereikt dat wordt het meetprogramma
verder uitgevoerd.
- 3. Besturingssetpoints(meetpunten).
Maakt de gebruiker deze keuze, dan verschijnt het volgende menu:
Menu 2.4.2. Besturingssetpoints
1. Definitie van nieuwe reeks setpoints (meetprogramma).
2. Veranderen van bestaande setpoints (editten).
3. Listen op het scherm van een reeks setpoints.
4. Quit.
Keuze 4 is duidelijk, keuze 3 geeft een listing van de tot dan
gedefinieerde setpoints. Keuze 2 geeft de mogelijkheid bestaande
setpoints te veranderen, de dialoog, die dan met de gebruiker volgt, is
gelijk aan die als de gebruiker keuze 1 maakt.
De gebruiker krijgt een scherm met de volgende Informatie:
het nummer van het setpoint (eerste setpoint is 0).
het gekozen remtype en de parameters, welke door
de twee potmeters Md en n bepaald worden.
Twee vragen om de waarde van de potmeters Md en
n te geven. De waarde moet tussen 0 en 999 liggen.
Is echter geen remtype gekozen (stationair) dan kan
de motor niet belast worden en moet de gebruiker
beiden parameters gelijk aan -1 kiezen. De waarden
worden na elkaar Ingetypt met een <return> na elke
waarde.
Hierna volgt de vraag of er gemeten moet worden op het zojuist
gedefinieerde setpoint. Wordt deze vraag door de gebruiker negatief
beantwoord, dan wordt de verblijftijd op het meetpunt gevraagd. Hierna
kan de gebruiker een nieuw setpoint definiëren door twee <return>'s te
geven of stoppen door een Q of q gevolgd door een <return> in te
typen (zie text die op het beeldscherm verschijnt). Als de gebruiker
stopt, wordt nog een parameter gevraagd, de tijdconstante van de
besturingssignalen. Deze tijdconstante is gelijk aan de tijdsduur,
gedurende welke de besturingsslgnalen van hun oude waarde naar hun
nieuwe waarde 'gedraaid' worden.
- 4. Afkoelen.
Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de motor
gecontroleerd af te koelen. De parameters die de gebruiker via een
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dialoog gevraagd worden zijn:
als een remtype gekozen Is, de belasting van de
motor. Dit zijn twee parameters nl. de stand van de
potmeters Md en n. De waarde moet tussen 0 en 999
liggen.
de olietemperatuur, die bereikt moet worden. Is deze
temperatuur bereikt dat wordt het meetprogramma
verder uitgevoerd.
- 5. Wachtlus.
Maakt de gebruiker deze keuze, dan zal een tijd in seconden gevraagd
worden, gedurende welke de motor in een gecontroleerde wachtlus
komt. Er vindt dus geen data-acquisitie plaats, wel bewaking.
- 6. Afzetten motor.
Optie spreekt voor zich.
- 7. Startproeven.
Dit is een optie, die de gebruiker de mogelijkheid geeft een speciaal
meetprogramma te schrijven. Het eerste deel is gelijk aan een normaal
programma, maar als de motor uit gezet is, wordt deze opnieuw gestart.
T.o.v. een normaal programma moet de gebruiker een parameter meer
invoeren, nl. de tijd gedurende welke de motor uit moet staan voordat er
met de startproef begonnen mag worden.
-8. Commentaar, opmerkingen operator.
Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid enige informatie bij het
programma te bewaren. Als deze optie gekozen wordt dan kan de
operator uit 4 optie kiezen:
datum (maximaal een regel)
operator naam (maximaal een regel)
doel van het experiment (maximaal 15 regels)
overige tekst (maximaal 15 regels)
Het invoeren van deze informatie gaat vla een eenvoudige dialoog. Een
opmerking hierover: het is niet mogelijk om binnen een regel te editten.
Wil de gebruiker dus een verandering aan brengen (bijv. een typefout
herstellen), dan zal de hele regel opnieuw moeten worden ingetypd.
- 9. Ouit.
Door keuze van deze optie keert de gebruiker terug naar menu 2.

3.1.2.5. Menu 5. Laad motorbesturingsprogramma van disk
Deze optie laad een meetprogramma van disk. Programrnanaam bestaat
uit maximaal 6 karakters.
3.1.2.6. Menu 6. Store motorbesturingsprogramma op disk
Deze optie saved een meetprogramma op disk. Is een meetprogramma
gedefinieerd, dan moet de gebruiker deze altijd op disk saven, omdat
alleen meetprogramma's van disk gestart kunnen worden.
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3.1.2.7. Menu 7. Terug naar het hoofdmenu
Gebruiker komt terug in hoofdmenu.
3.1.3. Menu 3. Definitie alarmsettinas
Deze optie moet ook altijd door de gebruiker gekozen worden. Gebeurt
dit niet, dan volgt bij het starten van een meetprogramma een
foutmelding van het PhyDAS systeem. Alle In en uit te schakelen alarms
staan default uit. Het menu dat na het maken van deze keuze verschijnt
heeft 3 keuzemogelijkheden:
Aan/uitzetten digitale bewaklngssignalen. Op het
beeldscherm kan de gebruiker zien welke alarms aan
of uit staan en deze situatie via een eenvoudige
dialoog veranderen.
Aan/uitzetten en maximaal toelaatbaar niveau
Instellen analoge bewakingssignalen. Ook hier kan de
gebruiker op het beeldscherm de status en
drempelwaarde van de analoge alarms zien en deze
via een eenvoudige dialoog veranderen.
Qult. Gebruiker komt terug in het hoofdmenu.
3.1.4. Menu 4. Consistentie check
Kiest de gebruiker deze optie dan wordt gecontroleerd of alle
parameters van een te bepalen grootheid gemeten worden. Zie verder
het uitlegscherm wat bij deze optie hoort.
3.1.5. Menu 5. Startmenu
Door deze optie te kiezen kan een gebruiker een meetprogramma
opstarten. Het opstarten gebeurd aan de hand van de volgende dialoog:
eerst moet de naam van het meetprogramma door
de gebruiker ingetypd worden. Dit omdat een
meetprogramma altijd van disk wordt opgestart.
Tijdens het laden van het meetprogramma van disk
wordt gecontroleerd of het alarmmenu doorlopen is
en of er een stabiele situatie gedefinieerd is.
Als PhyDAS systeem geen foutmelding op het
beeldscherm (van de PC) geschreven heeft verschijnt
een volgend keuze menu. In dit menu moet de
gebruiker een keuze tussen de 4 verschillende
informatieschermen maken. De 4 mogelijkheden zijn
de volgende:
hoofdscherm, bestaande uit een LED-balk en cijfer
weergave van de belangrijkste parameters. Tevens is
er een klok zichtbaar, die start op het moment dat de
werkelijke meting begint.
Volledig informatiescherm, alle namen van de
parameters, die gemeten kunnen worden, worden
geilst. Degene die gemeten worden, worden gevolgd
door hun waarde.
Beperkt lnformatiescherm, via een volgend menu kan
de gebruiker zelf bepalen, welke parameters met hun
waarde geilst worden (natuurlijk moeten deze wel
gemeten worden).
Historisch scherm, dit scherm bestaat uit een plot
van de waarde van maximaal twee parameters in de
tijd (real-time). De parameters kunnen door de
gebruiker gekozen worden (op dit moment alleen
nog olietemperatuur en watertemperatuur
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geïmplementeerd), evenals het tijdsinterval tussen
twee te plotten punten.
Het volgende scherm Is het laatst voordat het
meetprogramma echt wordt opgestart. Hierin wordt
de gebruiker gevraagd alle apparatuur aan te zetten
en de range van het 0 2-analyse In te typen.
Vervolgens start het meetprogramma. Dit kan door
de gebruiker gestopt worden door of q in te typen,
onderbroken door S of s in te typen. In het laatste
geval verschijnt er een menu waarin de gebruiker
gevraagd wordt, of het programma afgebroken,
opnieuw vanaf het begin gestart, of vervolgd moet
worden. Een andere mogelijkheid om het
meetprogramma te stoppen in het geval dat de
computer besturing heeft, is de PhyDAS noodknop in
te drukken. Ook nu verschijnt er een menu waarin de
gebruiker gevraagd wordt, of het programma
afgebroken moet worden.

a

3.1.6. Menu 6. Offline verwerking
Maakt de gebruiker deze keuze dan verschijnt het volgende menu:
Menu 6. Offline verwerking.
1. El-diagram.
2. Grafiek met meerdere variabele op de y-as.
3. Terug naar het hoofdmenu.
Kiest de gebruiker optie 1 of 2 dan verschijnt de volgende boodschap
op het beeldscherm:
Stop Motest en start XXXX.EXE onder DOS
waarbij XXXX gelijk aan EIDIA is voor optie 1 en MULTIY voor optie 2.
Om MOTEST te stoppen moet de gebruiker terug gaan naar het
hoofdmenu (optie 3) en in het hoofdmenu optie 7 kiezen. Als het
programma gestopt is, kan de gebruiker een van beiden programma's
onder dos draaien, door resp. EIDIA of MULTIY in te typen. In § 5 wordt
uitgelegd hoe een gebruiker in een DOS omgeving komt en zijn enkele
DOS commando's beschreven.
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§ 4. Foutmeldingen van het PhyDAS systeem.

De foutmeldingen zijn in twee groepen op te splitsen:
- Foutmeldingen op het beeldscherm van de PC.
- Foutmeldingen op de kleurenmonitor.
§ 4.1. Foutmeldingen oo het beeldscherm van de PC.

Deze foutmeldingen van het PhyDAS systeem kunnen optreden als een gebruiker een
meetprogramma aan het definiëren Is, of een meetprogramma aan het opstarten is. Een
van de volgende 7 foutmeldingen kan dan optreden:
- ALARMSETTINGS NIET GEDEFINIEERD 11
PROGRAMMA KAN PAS OPGESTART WORDEN ALS MENU 3
•DOORLOPEN • IS
Zie § 3.1.3. Menu 3. Definitie alarmsettings
- STABIELE SITUATIE NIET GEDEFINIEERD 11
MENU 2.3. •DOORLOPEN"
Zie § 3.1.2.3. Menu 2.3. Meetcondities
- TYPEFOUT 11
Ingetypte waarde of letter is niet juist.
- MINIMAAL 8 111 WAARDE KLEINER DAN 8 111
TYPE NIEUWE WAARDE IN EN GEEF <RETURN>.
Intervaltijd moet minimaal 8 seconden zijn, ingetypte waarde is te klein
(zie § 3.1.2.2. Menu 2.2. Scantype)
-TOTALE MEETTIJD KLEINER DAN INTERVALTIJD 111
TYPE NIEUWE WAARDE IN EN GEEF <RETURN>.
Meettijd moet minimaal de intervaltijd zijn, ingetypte waarde is te klein
(zie § 3.1.2.2. Menu 2.2. Scantype)
- FILE NOT FOUND (GED:xxxxxx.GEX)
Opgeven filenaam ( = meetprogramma) bestaat niet.
- ILLEGAL FILENAME
Naam van een file ( = meetprogramma) maximaal 6 karakters !
§ 4.2. Foutmeldingen op de kleurenmonitor.

Dit zijn foutmeldingen die betrekking hebben op fouten ergens in het systeem of
motorproefstand tijdens meetprogramma-executie. Er kunnen maximaal 2 foutmeldingen
gedisplayd worden. Een van de volgende 27 foutmeldingen kan optreden:
- CO OUT OF RANGE 11
% CO groter dan de hoogste range kan meten, de waarde van % CO in
de meetfile is gelijk aan het maximum van de hoogste range.
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- C02 OUT OF RANGE IJ
% C02 groter dan de hoogste range kan meten, de waarde van % C02
in de meetfile is gelijk aan het maximum van de hoogste range.

- 02 OUT OF RANGE 11
% 02 groter dan in ingestelde range gemeten kan worden, de waarde
van % 02 in de meetfile Is gelijk aan de maximale waarde in de
geselecteerde range.

- VERKEERDE WAARDE 02 RANGE IJ
Door gebruiker ingegeven waarde voor 02 range klopt niet. Deze
foutmelding kan alleen optreden als in het programma MOTEST een fout
is opgetreden, omdat binnen dit programma al op de juiste waarde
gecontroleerd wordt.

- NOx OUT OF RANGE IJ
ppm NOx groter dan de hoogste range kan meten, de waarde van ppm
NOx in de meetfile is gelijk aan het maximum van de hoogste range.

- HC OUT OF RANGE 11
ppm HC groter dan de hoogste range kan meten, de waarde van ppm
HC in de meetfile is gelijk aan het maximum van de hoogste range.

- SCHENCKKAST NIET OP AUTOMAAT 11
Computer constateert in besturingsmode dat Schanekkast niet op
automaat staat. Omdat de computer geen control over de Scheckkast
heeft kan geen actie ondernomen worden.

-MOTOR START NIET 11
Motor is niet gestart na een door de gebruiker gedefinieerd aantal
pogingen.

-INGREEP OPERATOR 11
De gebruiker heeft de PhyDAS noodknop
computerbesturing kan op 2 manieren reageren:

Ingedrukt.

De

Als motor in stationair toestand draait, wordt deze
uitgezet en alle besturingsparameters in hun default
stand gezet.
Als de motor in deellast draait, wordt
teruggeschakeld naar de stationaire toestand en
wordt via het beeldscherm van de PC aan de
gebruiker gevraagd, welke verdere actie ondernomen
moet worden. Draait op dat moment een programma
onder DOS op de PC, dan moet eerst de terminal
emulatie door de gebruiker worden opgestart (zie §
5).

-OLIEDRUK IS WEGGEVALLEN 11
De motor wordt als de computer control heeft uitgezet, heeft de
gebruiker control dan moet deze zelf actie ondernemen.
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-LPG POMP KAPOT 11
De motor wordt als de computer control heeft uitgezet, heeft de
gebruiker control dan moet deze zelf actie ondernemen.

- LPG TANKINHOUD 11
Lpg tank Is leeg. Na 5 seconden wordt de motor als de computer
control heeft uitgezet, heeft de gebruiker control dan moet deze zelf
actie ondernemen. Tevens gaat de zoemer van het PhyOAS systeem af.
Deze kan uitgezet worden door de Phydas-trigger drukknop in te
drukken.

- EXPLOSIE GEVAAR TANKCEL 11
Explosief gasmengsel in de tankruimte. De motor wordt als de computer
control heeft uitgezet, heeft de gebruiker control dan moet deze zelf
actie ondernemen. Tevens gaat de zoemer van het PhyDAS systeem af.
Deze kan uitgezet worden door de Phydas-trigger drukknop in te
drukken.

-EXPLOSIE GEVAAR MOTORCEL 11
Explosief gasmengsel in de motorcel. De motor wordt als de computer
control heeft uitgezet, heeft de gebruiker control dan moet deze zelf
actie ondernemen. Tevens gaat de zoemer van het PhyDAS systeem af.
Deze kan uitgezet worden door de Phydas-trigger drukknop in te
drukken.

-WATERTEMPERATUUR TE HOOG 11
Gedurende 15 seconden wordt gewacht of de watertemperatuur daalt,
zo niet dan wordt de motor als de computer control heeft uitgezet, heeft
de gebruiker control dan moet deze zelf actie ondernemen.

- OLIETEMPERATUUR TE HOOG 11
Gedurende 15 seconden wordt gewacht of de watertemperatuur daalt,
zo niet dan wordt de motor als de computer control heeft uitgezet, heeft
de gebruiker control dan moet deze zelf actie ondernemen.

-TOERENTAL BOVEN MAXIMUM 11
Gedurende 1 seconde wordt gewacht of het toerental daalt, zo niet dan
wordt de motor als de computer control heeft op stationair geschakeld,
heeft de gebruiker control dan moet deze zelf actie ondernemen.

- SERVOKABEL BREUK
De motor wordt, als de computer control heeft op stationair geschakeld,
heeft de gebruiker control dan moet deze zelf actie ondernemen. Tevens
gaat de zoemer van het PhyDAS systeem af. Deze kan uitgezet worden
door de Phydas-trigger drukknop In te drukken.

- SCHENCKKAST OP MANUAL 11
Computer constateert in besturingsmode dat Schanekkast niet op
automaat staat. Omdat de computer geen control over de Scheckkast
heeft kan geen actie ondernomen worden. De computerbesturing kan
op 2 rnanieren reageren:
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Als motor in stationair toestand draait, wordt deze
uitgezet en alle besturingsparemeters in hun default
stand gezet.
Als de motor in deellast draait, wordt
teruggeschakeld naar de stationaire toestand en
wordt via het beeldscherm van de PC aan de
gebruiker gevraagd, welke verdere actie ondernomen
moet worden. Draait op dat moment een programma
onder DOS op de PC, dan moet eerst de terminal
emulatie door de gebruiker worden opgestart (zie §
5).
-DATA OPSLAG OP DISK WERKT NIET
De gemeten data wordt niet of te langzaam op disk opgeslagen. De
gebruiker kan 2 verschillende actie ondernemen:
Het meetprogramma stoppen, de toetsen (alt] en
[esc] tegelijk indrukken, op het beeldscherm wordt
een logo van de fileserver zichtbaar. Vervolgens drukt
de gebruiker de (ctrl] toets in en typt een X of x.
Hierna zonder de [ctrl] toets in te drukken een e of
E. De fileserver is nu gestopt en kan opnieuw
opgestart worden. Dit door fs55v12 in te typen. Om
terug in emulatie mode te komen moet de gebruiker
de toetsen [alt] en [esc] weer te gelijk in drukken. Als
laatste herstart de gebruiker zijn meetprogramma.
Het stoppen van het meetprogramma achterwege
laten en alleen de fileserver resenen. Dus de
volgende toetsen aanslagen maken:
([alt] [esc]) ([ctrl] [x]) [e] {fs55v12} ([alt] [esc])
( .. ] = toets
([.] [.]) = toetsen tegelijk indrukken
{ .... } = naam intypengevolgt door een (return]
-DATA-ACQUISITIE GESTOPT
De meting is gestopt, er is een systeemfout opgetreden. Gebruiker kan
zijn meetprogramma opnieuw opstarten. Treedt de foutmelding weer op,
neem dan contact op met de TUE, Faculteit Natuurkunde, Vakgroep
Fysische Inforrnatica.
- CONTACT STAAT AAN
Deze foutmelding kan voorkomen tijdens het opstarten van een
meetprogramma met computer besturing. De verschillende
besturingssignalen krijgen dan hun default waarden. De computer
checkt of de terugmelding van de Schanekkast klopt. Zo niet dan volgt
foutmelding. Oorzaak kan dan Schenckkast, kabels of relaisprinten van
het PhyDAS systeem zijn.
-STARTMOTOR STAAT AAN IJ
Deze foutmelding kan voorkomen tijdens het opstarten van een
meetprogramma met computer besturing. De verschillende
besturingssignalen krijgen dan hun default waarden. De computer
checkt of de terugmelding van de Schanekkast klopt. Zo niet dan volgt
foutmelding. Oorzaak kan dan Schenckkast, kabels of relaisprinten van
het PhyDAS systeem zijn.
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-VOORLOPEN STAAT AAN 11

Deze foutmelding kan voorkomen tijdens het opstarten van een
meetprogramma met computer besturing. De verschillende
besturingssignalen krijgen dan hun default waarden. Oe computer
checkt of de terugmelding van de Schenckkast klopt. Zo niet dan volgt
foutmelding. Oorzaak kan dan Schenckkast, kabels of relalsprinten van
het PhyDAS systeem zijn.
- DEELLAST 11

Deze foutmelding kan voorkomen tijdens het opstarten van een
meetprogramma met computer besturing. De verschillende
besturingssignalen krijgen dan hun default waarden. De computer
checkt of de terugmelding van de Schenckkast klopt. Zo niet dan volgt
foutmelding. Oorzaak kan dan Schenckkast, kabels of relaisprinten van
het PhyDAS systeem zijn.
- NIET STABIEL, GEEN METING

Stabiele meetsituatie wordt niet binnen de door de gebruiker
gedefinieerde tijd bereikt. De gebruiker heeft in het meetprogramma
gedefinieerd, dat er dan niet gemeten moet worden. Deze foutmelding
geeft aan dat deze situatie zich voor gedaan heeft.
- MEETPROGRAMMA AFGELOPEN

Dit is een boodschap van het besturingsprogramma, dat het gehele
meetprogramma afgewerkt is. De gebruiker moet nu via het intypen van
q of het programma beëindigen.

a

- PROGRAMMA AFGEBROKEN -

PROGRAMMA AFGEBROKEN

Dit is een algemene foutcode. Deze geeft aan dat de opgetreden fout
meetprogramma voortzetting onmogelijk maakt. Onder deze foutmelding
wordt nog de fout met een andere foutmelding gespecificeerd. Dit kan in
sommige gevallen enige seconden duren. Ook hier geldt weer dat de
computer alleen actie kan ondernemen als hij de control heeft. Zo niet,
dan moet de gebruiker actie ondernemen.

61

§ 5 DOS omgeving.

§ 5.1. Switch mogelijkheden tussen emulatie-mode en DOS.

Het is mogelijk om te switchen tussen het gebruikte emulatie pakket en DOS. Dit maakt het
bijvoorbeeld mogelijk om tijdens een lopende meetsessie offline verwerking van
meetgegevens te doen. Een waarschuwing: draai geen programma's met een bug,
waardoor de computer gereset moet worden. Dit omdat dan ook de fileserver, die voor het
draaiend houden van het meetprogramma van belang Is, gestopt wordt.
Er zijn 2 manieren om vanuit het emulatie pakket in de DOS omgeving te komen.
1. Branch to DOS.
Dit is een mogelijkheid binnen het emulatiepakket Door [alt] [b] in te
typen (tegelijk) komt de gebruiker In DOS mode. Om terug te keren in
emulatie-mode is het intypen van exit gevolgd door een [return]
genoeg.
voordeel: snel switchen tussen de twee modes.
nadeel: onder DOS weinig geheugen beschikbaar voor het executeren
van programma's.
2. Stop emulatie.
Door [alt] [x] in te typen (tegelijk) wordt emulatie gestopt. Om In
emulatie mode terug te keren moet de gebruiker In library st240
programma st240.exe opstarten (dit kan door de volgende commando's
in de DOS omgeving) in te typen:
cd \st240 [return]
st240 [return] (zie verder § 1)
voordeel: genoeg geheugen beschikbaar onder DOS
nadeel: switchen (opstarten emulatie) kost veel tijd.
§ 5.2. Enige DOS commando's.

Enige DOS commando's, die nodig kunnen zijn om bepaalde programma's op te starten
zijn:

cd \{xxx}

:veranderen van huidige bibliotheek naar bibliotheek xxxx

dir
bibliotheek

: geeft een listing op het beeldscherm van alle files in de huidige

print xxx.y : print file xxx.y
Een file (programma) met extensie (letters na de .) BAT of EXE kunnen geêxecuteerd
worden door de naam van het file (dus zonder .BAT of .EXE) in te typen gevolgd door een
[return].
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Appendix B. Het analoge rek. de configuratie en besturing.
De opbouw van het analoge rek van het PhyDAS systeem Is In het onderstaande figuur schematisch
weergeven.
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figuur 81. Blokschema analoge rek

In het analoge rek van het PhyDAS systeem bevinden zich de volgende analoge interfaces.:
drie modules PA201. Eén module bevat een multiplexer, die maximaal 8 Inputs
kan multipiexen en één software programmeerbare versterker. Van de
beschikbare versterkingsfactoren worden alleen de drie kleinste (1, 8 en 64)
gebruikt. De Inputselectie van de multiplexer is ook software programmeerbaar.
De diverse inputs van het analoge rek worden via een connector met een van
deze drie modules verbonden
één module PA100. Deze module bevat een software programmeerbare
(versterkingsfactor en kanaalkeuze) 8 kanaais versterker. De kanalen zijn via de
analoge bus verbonden met een van de PA201 modules (er worden in deze
configuratie dus 3 kanalen gebruikt). De output van de PA201 modules is de input
van de PA100 module. Van de beschikbare versterkingsfactoren worden de
kleinste 5 gebruikt (1, 2, 4, 8, 16 en 32). De output van de PA100 is de input voor
een kanaal van een DAS module. Hier wordt de waarde gedigitaliseerd.
één bustermination. Deze module zorgt voor afsluiting van de analoge bus.
één analoge buscontroller. Deze module is via een 25-polige flat-cabie met een
lOS vanuit het digitale deel van het PhyDAS systeem te besturen. Het Input
Output System kan in de Input/Output Mode gebruikt worden. In deze mode kan
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bi-directionele asynchrone data transport plaatsvinden, m.a.w. het data transport
gebeurt op handshake basis. Een tweede verbinding met het digitale deel van het
PhyDAS systeem vormt een-aderige afgeschermde kabel. De kabel is verbonden
met de externe trigger ingang van de DAS module, die de waarde van het
analoge rek digitaliseert.
De analoge bus is via het lOS en de analoge buscontroller met de PhyBUS verbonden. Deze
verbinding loopt via het PhyPAD. Op het PhyPAD zijn 16 datalijnen beschikbaar. De datalijnen
corresponderende op de onderstaande manier met de lijnen van de analoge bus (AB = Analoge
Bus, D = datalijn analoge bus, PP = datalijn PhyPAD):
AB<Doo-Do2> = PP<00-02> : kanaalselectie PA100
AB<D03-D05> = PP<03-05> :versterkingsfactor PA100
AB<D06-DOS> = PP<06-08> : kanaalselectie PA201
AB<D09-D11> = PP<09-11>: versterkingsfactor PA201
AB<AOO-A03> = PP< 12-15> : adreslijnen, module selectie
De 4 adreslijnen selecteren een PA100 module en een PA201 module. In deze modules bevindt zich
een adres-selectie schakeling, die een Acknowledge signaal genereert, als de selectie klopt. Dit
signaal wordt gebruikt door de analoge buscontroller tijdens de handshake procedure met het lOS.
Dit betekent, dat indien er een onjuiste waarde op de adreslijnen van de analoge bus staat, er geen
Acknowledge signaal gegenereerd wordt en het lOS actief staat te wachten.
De software, die het analoge rek bestuurd, mag dus geen onjuiste waarden naar de adreslijnen van
de analoge bus schrijven. Indien aan deze voorwaarde voldaan is, kan alleen door hardware
problemen deze 'wacht' -situatie gecreëerd worden. De geschreven software is geschikt voor
besturing van de huidige configuratie van het analoge rek. Deze is bij uitbreiding van het analoge
rek, eenvoudig aan te passen. De procedure, die de besturing van het analoge rek en het uitlezen
van het kanaal van de met het analoge rek verbonden DAS module, verzorgt ziet er als volgt uit:
25(X)D ~··•*********************************************************************
25010 %*••••• PROCEDURE DECLARATIES, WELKE HET ANALOGE REK BESTUREN ....._._.....

25020 ~···········--···························································
25030 % gain pa201 is versterkingsfactor van de Pa201
25031% gain-pa201 bin is deze binaire waarde volgens de volgende tabel:

25032%
25033%

25034%
25035%

-

gain_pa201_bin

0

gain_pa201

1

25036%

1
8
2~7%
2
~
25039% voor gain pa100 (versterkingsfactor) en gain pa100 bin in de tabel:
25040%
25041%
gain_pa100_bin
gain_pa100
25042%
25043%
0
1

25044%

1

2

25045%
2
4
25046%
3
8
25047%
4
16
25048%
5
32
25049%
26010 PROCEDURE ana rek(inputnr: integer): real
26020 DECLARE
26030
stop: boolean
26040
dummy, waarde: real
26050
chan pa100, gain pa100, chan pa201, gain pa201: integer
26060
gain -pa100 bin, gain pa201 bÏn: integer 26070
io waarde Öut, total gain: integer
26080 BEGIN
26090
gain pa201 : = ~ gain pa201 bin : = 2
26100
gain-pa100 := 16 gain-pa100-bin := 4
26110
IF inputnr < 9 THEN %selecteer inputkanaal
chan pa100 := 0 chan pa201 := inputnr-1
26120
26130
ELSIF iiiputnr < 17 THEN
26140
chan pa100: = 1 chan pa201 : = inputnr-9
26150
ELSE clian pa100 : 2 clian pa201 : = inputnr-17
26160
Fl
26170
LOOP

=

64

26180
total gain : = gain pa100*gain pa201
%totale versterkingsfactor
26190
WHËN total gain ; 4096 OR stop DO waarde : = dummy jtotal gain EXIT
26200
io waarde öut := chan pa100+8*gain pa100 bin+64*chan pä2o1+
26210
-512*gain pä2o1 bin +4096*chan pa100
%bepaal kanaal
26220
io mode out(1536, iÖ waaràe out)
%schrijf naar analoge buscontroller
26230
dÜmmy :-= das1 extrig(O)
%lees waarde DAS (externe trigger !)
26240
IF dummy > ·3 ÄND dummy < 3 THEN
% resolutie kan beter
26250
gain pa100 *:= 2 gain pa100 bin +:= 1
26260
ELSIF aummy < -9.95 OR dummy > 9.95 THEN
% overflow, versterking te groot
26270
IF gain pa100 bin = 0 THEN
26280
gain -pa201 "bin -: = 1 gain pa201 : = gain pa201 DIV 8
26290
gain-pa100-bin := 2 gain pa100 := 4
26300
ELSE gain palOO bin -: = 1 gain pa100 : = gain pa100 DIV 2
26310
Fl
26320
ELSE stop : = true
% resolutie optimaal
26330
Fl
26340
OD
26350
RETURN waarde
26360 END

De waarden van de versterkingsfactoren, die op de datalijnen 03-05 en 09-11 geschreven moeten
worden zijn gelijk aan de zogenaamde digitale waarden in de tabel. In de procedure wordt eerst
bepaald om welke input het gaat (tussen 10024). Deze waarde bepaalt het te gebruiken kanaal van de
PA100 (en is gelijk het 'nummer' van de te gebruiken PA201 module). Als er in de toekomst meer
PA201 modules in het analoge rek geplaatst worden, moet deze IF 00 THEN 00 ELSIF .. Fl loop
uitgebreid worden. De waarde van de variabele io waarde out wordt bepaald door de geselecteerde
kanalen en versterkingsfactoren. De totale versterkingsfactor van het analoge rek is default gelijk aan
de op een na groots mogelijke waarde. De laatste factor in de expressie voor io waarde out is de
adresselectie. De variabele chan pa100 (kanaal van de PA100 module) is gelijk aan het nummer van
de PA201 module en is dus het-adres van de PA201 module in het analoge rek. Het adres van de
PA100 is m.b.v. jumpers hardwarematig ingesteld.
In de procedure wordt de versterkingsfactor aangepast tot of in optimale range gemeten is of de
versterkingsfactor niet meer groter of kleiner ingesteld kan worden. Een optimale range wordt bereikt,
indien de versterkte waarde met voldoende resolutie door de DAS module gedigitaliseerd wordt. De
waarde is gelijk aan de variabele dummy, procedures io_waarde_out(IOS_interfaceadres, waarde) en
das1 extrig(das kanaal) zijn gecompileerde procedures om resp. een waarde bi-directioneel
asynëhroon over het PhyPAD te schrijven en een waarde (data) na een externe trigger van kanaal .
van de DAS module te lezen.
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Appendix C. De scaler conversieprint

De drie dual scalers worden gebruikt om tijdsinformatie utt pulsgecodeerde signalen te verkrijgen. De
signalen die gemeten worden zijn:
de dutycycle van de toerenregelklepmotor
de aantijd van de injectoren (injectietijd)
De dutycycle van de toerenregelklepmotor wordt m.b.v. scalerprint1 (scaler1 en scaler2) gemeten, de
injectietijden met scalerprint2 (scaler3 en scaler4) en scalerprint3 (scalerS en scaler6).
Meting van de dutycycle van de toerenregelklepmotor
Het pulsgecodeerde signaal is van de volgende vorm:
+

12 Volt

~-------,----------------r-----------------------~---------------~------

~t.---,;/e:----t,-----o~

0 Volt

------------'---------------~---------------------L---------------~---------

dutycycle

figuur C1. Het toerenregelklepmotorsignaal

Het signaal is niet van het TIL niveau en moet daarom naar het spanningsniveau 0-5 Volt
geconverteerd worden. De gebruikte scaler1 en scaler2 zijn niveau getrlggerd, d.w.z. als het niveau
hoog is begint de scaler met tellen. Om de waarde van t, te bepalen moet het signaal ook
geïnverteerd worden. De scaters worden in single-count mode gebruikt, d.w.z. als de puls weer laag
wordt en de scaler telde, dan stopt de scaler en wordt het done-bit gezet. Deze mode wordt gebruikt
om snel de dutycycle te bepalen (t, en~ orde grootte van milliseconden). De niveau-triggering geeft
echter een probleem. Indien de scaler ge-enabled wordt en de het niveau is al hoog, wordt gelijk met
tellen gestart en is een deel van de puls gemist. Dit probleem is verholpen door het gebruik te rnaken
van de count enable uitgang van de scaler (geeft aan of de scaler softwarematig ge-enabled is) en
een synchroniser. De conversie van het toerenregelklepsignaal en de synchroniserschakeling zijn in
het onderstaande schema weergegeven.

figuur C2. De dutycycle conversie- en synchroniserschakeling

De conversie gebeurt d.m.v. een zenerdiode (4V7), waardoor een TIL laag-actief signaal ontstaat. Als
het pulssignaal kleiner dan 4.7 Volt is dan is het inputsignaal voor de logica TIL hoog, is het
pulssignaal groter dan 4. 7 Volt dan geleidt de zenerdiode naar aarde en Is het Inputsignaal voor de
logica TIL laag. De synchroniser heeft de volgende waarheidstabel:
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Als scaler1 software matig ge-enabled wordt, dan wordt op de eerste opgaande flank van de puls het
signaal doorgelaten en de scaler start en telt altijd vanaf het begin van een puls. Door de twee
scalers in de juiste volgorde te enablen (eerst 2 dan 1) wordt ook de tweede scaler, die het
geïnverteerde signaal als Input heeft op de juiste manier getriggerd.
Meting van de injectietijden. de aantijden van de injectoren
Vier injectietijden kunnen gemeten worden door de scalers 3 t/m 6. Het signaal afkomstig van de
injectoren ziet er als volgt uit

+

12 Volt

o Volt

__________ ....__ ---------------------- ....__ --------------t = lnjectietijd

figuur C3. Het injectorsignaal

Het Injectorsignaal moet geconverteerd en geïnverteerd worden.
puls

98U 0.1

figuur C4. De injectietijd conversie- en synchroniserschakeling

De gebruikte scalers zijn weer niveau getriggerd, dus een synchroniserschakeling Is weer
noodzakelijk. In tegenstelling tot de dutycycle conversie (alleen een zenerdiode) wordt hier het
signaal afgedeeld. Dit is al opgemerkt in hoofdstuk 5. Omdat op het injectiesignaal veel spikes
voorkomen met een amplitudes tot ca. 5 Volt worden levert de conversie met de zenerdiode een
veel slechtere signaal-ruis verhouding. Door het signaal m.b.v. twee weerstanden af te delen blijft
deze signaal-ruis verhouding nagenoeg gelijk. De zenerdiode zorgt er dan nog voor dat hoge
spanningspieken, niet doorgelaten worden.
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APpendix

p. Het format van de dataopslag (meetdata en proaramma's van de gebruiker).

Het format van de datafile, die de meetdata bevat, is na overleg met GENTEC B.V. als volgt
vastgelegd:
60 waarden van parameters worden gescheiden door een spatie op disk op geslagen. Na
de laatste 'waarde volgt een carlage return (CR). Bij meerdere opgeslagen meetwaarden
leidt dit tot een file bestaande uit 60 kolommen.
Als een parameter niet gemeten Is, Is de opgeslagen waarde gelijk aan -9999.
Als er een alarmsituatie, die tot het stoppen van programma-executie leidt, wordt de data
uit de wrap-around buffer naar de meetdatafile geschreven. In de file worden eerst twee
linefeeds en twee cariage returns geschreven (twee regels overslaan), voordat de buffer
regel voor regel in de file wordt geschreven. De eerste regel zijn de laatst gemeten
waarden. Daarna volgen de waarden van (indien meting met een meetfrequentie van 1 Hz
plaatsvond) 300 seconden daarvoor, 299 seconden, etc., afgesloten door weer de laatst
gemeten waarden.
Elke kolom representeert een parameter. Welke kolom welke parameter representeert is in de
onderstaande tabel te zien.

0
1
2
3

4

= globale tijd
= toerental
=moment
=vermogen

=

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

(I

5 = dutycycle
6 = TuHIUI bewaking
7 = Totie bewaking

= T-er bewaking
= Tlucht bewaking
10 = Patmosteer
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

=vol% CO
=vol%
=vol% 0 2
= ppm NO.
= ppm HC
= gem. lambda manifold
= gem. lambda cilinder 1
= gem. lambda cilinder 2
= gem. lambda cilinder 3
= gem. lambda cilinder 4
= gem. Jambda cilinder 5
= gem. lambda cilinder 6
= minimum lambdameting
= maximum lambdameting
= massaflowlucht
=MAP
= Pbrandstot

co2

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

= Ptank

= gem. (mbrandt-mbrand2)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

gem. mbrand,
gem. mbrand2
minimum mbrand,
maximum mbrand,
minimum mbrand2
maximum mbrand2
gem. taan Injector 1
minimum taan Injector 1
maximum taan injector 1
gem. taan Injector 2
minimum taan injector 2
maximum taan injector 2
gem. taan injector 3
minimum taan injector 3
maximum taan Injector 3
gem. taan injector 4
minimum taan Injector 4
maximum taan Injector 4
Temperatuur 1
Temperatuur 2
Temperatuur 3
Temperatuur 4
Temperatuur 5
Temperatuur 6
Temperatuur 7
Temperatuur 8
= TuHiaat1
= TuHiaat2
= TuHiaat3
= TuHiaat4

tabel D1. indeling outputfile
De parameters, die met hun waarde in de wrap-around buffer voorkomen, zijn de door de kolommen
0 tfm 9 gerepresenteerde parameters. Het schrijven van de data uit de wrap-around buffer
produceert in de file 10 kolommen, 301 elementen lang.
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De format van de meetdatafile is zo gekozen, om het inlezen in het software pakket LOTUS 1-2-3
eenvoudig te maken. Dit pakket wordt binnen GENTEC B.V. gebruikt voor offline dataverwerking.
De filenaam van de datafile is volgens de volgende format:
GED:xxxxxx.GED

XXXXXX =filenaam van het meetprogramma

Het door de gebruiker geschreven meetprogramma moet ook op disk worden opgeslagen. Dit
gebeurd in de file GED:xxxxxx.GEX (xxxxxx = de door de user te definiëren filenaam). De data die
opgeslagen wordt is als volgt onder te verdelen:
het array control data
het array besturing data
de variabele aantal-setpoints
de variabelen opwärm X3, opwarm X4, afkoel X3, afkoel X4
de variabelen experimënt doel regëi en tekst regel
het array datum
het array operator name
de twee twee-climënsionale arrays experiment_doel en tekst
Het array control data is een array van integers. Deze integers representeren Informatie over de te
meten parameters, alarmsettings en meetstrategie. Het is een array met 110 elementen en de
betekenis van een element is in de onderstaande tabel te vinden:

32 = "
33 = ---34 =taan
35 = "
36 = "

0 = alarm definitie gedaan
1 = m,ueht status
0 = niet meten
1 = meten
2 = MAP status
3 = pbrand status
4 = Ptank status
5 = T u~~aa~ status
6 = div. Temperaturen status
7 = CO status
8 =
status
9 = 0 2 status
10 = NOx status
11 = HC status
12 = dutycycle status
13 = --14 = mbrand
: status
15 = "
: meettijd
16 = "
: aantal metingen
17 = "
: gemiddelde status
0 = bereken gemiddelde of extreem
1 = geen berekening
: minmax status
18 = "

37 = "
38 = "
39

1 = smoorklep, M over rem

4 = M over motor, n over rem

41
42 = scantype
: status
1 = eenmaal meten
2 = herhaald meten
43 = status 2
: Intervaltijd
44 = status 2
: totale meettijd

45

meetcondities : status
= meten als motor stabiel
= meten na vaste tijd
= meten na trigger
status 1
: tolerantie n
status 1
: tolerantie M
status 1
: tolerantie n
status 1
: tolerantie Tu~•aat
status 1
: tijd, die stabiliseren
maximaal mag duren
: situatle niet stabiel, dan
52 = status 1
0 = niet meten
1 =wel meten
53 = status 2
: stabilisatietijd

= ---

= "
=
26 = "

24

=

"

= "
29 = "
30=
31 =

= ----

46 =
1
2
3
47 =
48 =
49 =
50 =
51 =

25

27

= ---2 = smoorklep, n over rem
3 = n over motor, M over rem

20 = lambda scan : status
21 =
"
: meetvolgorde
22 =
23 = "

28

:$status
: meettijd
: aantal metingen
: gemiddelde status
: minmax status

40 = motorbesturingstype

co2

19

; minmax status

"
: meettijd
: aantal metingen
: gemiddelde status

54

= ----

55 = voorlooptijd
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56 = startmotoraantijd
57 = startmotoruittijd
58 = aantal startpogingen
59 = ---60 = LPG niveau
0 = bewaking uit
1 = bewaking aan
61 = LPG pomp (0, 1 zie 60)
62 = oliedruk (0, 1 zie 60)
63 = T-ter (0, 1 zie 60)
64 = Twater : grenswaarde
65 = Tolie (0, 1 zie 60)
66 = Tolie : grenswaarde
67 = toerental (0, 1 zie 60)
68 = toerental : grenswaarde
69 = servotoeren (0, 1 zie 60)
70 = servotoeren : grenswaarde
71 = ---72 = range 0 2 gasanalyse
73 = ---74 = ---75 = 76 = opwarmen motor tot Tolie is ...
77 = grootte stap DAC
78 = ---79 = ---80 = --81 = --82 = afkoelen motor tot Tolie is ...

83 = Tolie startproeven
84 = uittijd motor startproeven
85 = aantal setpoints startproeven
86 = taan 1 status
0 = niet meten
1 = meten
87 = tean2 status
88 = tean3 status
89 = tean4 status

90

= ----

91 = TuKiaat 1 status
92 = T uKiaa.2 status
93 = TuKiaat3 status
94 = T un~aa~4 status
95 = ---96 = Temperatuur1 status
97 = Temperatuur2 status
98 = Temperatuur3 status
99 = Temperatuur4 status
100 = Temperatuur5 status
101 = Temperatuur6 status
102 = Temperatuur7 status
103 = TemperstuurS status
104= ---105= ---106= ---107= ---108= ---109= ----

tabel D2. De opbouw van het array control_data
In het array control data worden sommige elementen niet gebruikt. Deze kunnen gebruikt worden
door nieuwe applicaties om meetprogramma informatie in op te slaan. De dataopslag op disk hoeft
dan niet aangepast te worden.
Het array besturing data is een array bestaande uit reals. Het is 4000 elementen lang en bevat de
Informatie over de setpoints van een meetprogramma. Een setpoint wordt gekarakteriseerd door 4
elementen:
element i bevat de waarde van het besturingssignaal, dat door de module DAC
kanaal 0 gegenereerd wordt. Dit besturingssignaal correspondeert met de stand
van potmeter Md op de Schanekkast bij handbediening.
element 1 + 1 bevat de waarde van het besturingssignaal, dat door de module
DAC kanaal 1 gegenereerd wordt. Dit besturingssignaal correspondeert met de
stand van potmeter n op de Schenckkast bij handbediening.
element i+ 2 heeft de waarde 0 of 1. Waarde 0 betekent dat er geen meting op het
setpoint plaatsvindt, waarde 1 betekent dat er wel gemeten wordt op het setpoint.
als element i+ 2 de waarde o heeft (geen meting) dan is element i+ 3 gelijk aan de
verblijftijd in seconden op het setpoint.
Het array is 4000 elementen lang, dus de gebruiker kan 1000 setpoints definiëren.
De variabele aantal setpoints geeft het aan uit hoeveel setpoints het gedefinieerde meetprogramma
bestaat.
De variabelen opwarm X3, opwarm X4, afkoel X3 en afkoel X4 zijn gelijk aan de twee
besturingssignalen, die door de DAC- module gegenereerd worden. Voor het opwarmen enjof
afkoelen van de motor kan de gebruiker een belasting definiëren ( = setpoint).
70

De variabelen experiment regel en tekst regel geven aan hoeveel regels tekst er in de arrays
experiment doel en tekst voorkomen. Dit Zijn arrays, waarin specifiek commentaar van de gebruiker
bewaard wördt. Het commentaar mag maximaal 15 regels van 80 karakters groot zijn. In de arrays
datum en operator name kan de gebruiker de corresponderende informatie plaatsen. Deze arrays
kunnen maximaal 30 karakters bevatten.
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Appendix E. Bepaling van de formele systeem specificaties. het Reauirements Moctel.
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, bestaat het Requirements Model uit drie onderdelen, het Proces
Model, het Control Model en de Requirements Dictionary. Als eerste zal in deze appendix zal het gebruik
van het Proces Model ge'•llustreerd worden en daarna het Control Model. De laatste opmerking binnen
deze appendix betreft de Requirements Dictionary.
Het Proces Model
De eerste stap in het Proces Model bestaat uit het opstellen van het data context diagram. Voor het
Gentee systeem ziet dat diagram er als volgt uit:

HOTOHBESTUHING &
DATA-ACQUISITIE &
BEWAKING &

bestunngs
parameter
vaaroe

figuur E1. Het data context diagram, DFDO

Uit het data context diagram of DFDO kan een data flow diagram worden afgeleid. Het systeem kan
worden onderverdeeld in enige deelprocessen en de in- en outputs eventueel ook. Deze onderverdeling
wordt in beeld gebracht door het eerste data flow diagram (DFD1 ). Voor het data context diagram van
figuur E1 is de onderverdeling in figuur E2 weergeven.
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figuur E2. Data flow diagram DFD1

Het data flow diagram is opgebouwd uit processen, dataflowsen dataopslagplaatsen. Een proces wordt
weergeven door een "platgeslagen" ellips, data flows door pijlen en dataopslagplaatsen door twee
parallelle lijnen met de naam ertussen. Een dataopslagplaats is een weergave van de opslag van data,
die later (flow discontinu) door een proces gebruikt wordt. De nummering van de processen binnen een
data flow diagram is vrij te kiezen. De gemaakte keuze en het nummer van het data flow diagram
bepalen de plaats van het proces en de eventuele familierelatie met andere processen In het
Requirements Model. Het data context diagram bevindt zich op niveau 1. De nummering (1) van het
proces wordt In dit diagram weggelaten. Onderverdeling leidt tot het eerste data flow diagram (DFD1)
waar de processen genummerd worden door een cijfer voorafgegaan door een decimale punt. Een
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verdere onderverdeling leidt tot een tweede decimale punt gevolgd door een cijfer. De methode van
nummering en de familierelaties is in het onderstaande figuur geïllustreerd.
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figuur E3. Nummering en afkomst processen

Gelijk de processen kunnen ook de data flows onderverdeeld worden. Als een proces in een nieuw
data flow diagram wordt onderverdeeld in deelprocessen, kunnen ook de in- en output data flow van
dit proces onderverdeeld worden. Ook dit is ge"lllustreerd in figuren E3 en E2. In figuur E2 wordt de data
flow invoer (benaming in het data context diagram) opgesplitst in data flow terminal en data flow
drukknoppen. De data flow invoer wordt gesplitst, omdat de twee data flows waaruit invoer bestaat,
Inputs voor twee verschillende processen zijn. Data flows A1 tjm A3 in figuur E2 bestaan uit
meetprogrammacode die een noodzakelijke input voor de verschillende processen vormt. Data flows B1
tjm 64 bestaan uit waarden van de gemeten parameters.
De vijf processen in figuur E2. kunnen onderverdeeld worden in deelprocessen. Deze deelprocessen
beschrijven het systeem in meer detail, maar kunnen nooit nieuwe systeem toestanden opleveren. Mocht
deze situatie zich toch voordoen, dan moeten alle DFD's, die familie van de betreffende DFD zijn, worden
aangepast.
Het proces user interface (1.1) kan worden opgesplitst in vier deelprocessen. Het data flow diagram 1.1
ziet er dan als volgt uit:
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figuur E4. Data flow diagram DFD 1. 1
Proces input processing (.1) is een elementair proces. Deze uitspraak is natuurlijk arbitrair, want ook dit
proces kan nog onderverdeeld worden in deelprocessen (lezen keyboard buffer, Interpretatie gelezen
data, enz.). Een verdere onderverdeling is in dit geval niet noodzakelijk, omdat er (software)
componenten bestaan, die de taak van dit proces verzorgen. Van het proces Input processing kan dus
een proces specificatie (PSPEC) opgesteld worden. De PSPEC voor dit proces ziet er als volgt uit:
PSPEC 1.1.1 input processing
INPUTS:
terminal
OUTPUTS:
data* in
data* in = convert(terminal)

Convert Is een functie, die de input van de user (terminal) 'vertaald' naar een Interne data flow (data*
In). De user taal wordt vertaald naar de interne systeemtaaL De inverse functie, convert*, komt voor in
de proces specificatie van een ander elementair proces in DFD 1.1, het proces output processing (.4).
De PSPEC voor dit proces is gelijk aan:
PSPEC 1.1.4 output processing
INPUTS:
data* out
OUTPUTS:
uitvoer
uitvoer = convert*(data* out)

De processen input interpretatie (.2) en generatie output (.3) kunnen weer onderverdeeld worden in
deelprocessen. De onderverdeling voor het proces input interpretatie leidt tot het data flow diagram DFD
1.1.2 en is weergeven in het volgende figuur.
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figuur ES. Data flow diagram DFD 1.1.2
Het proces input processing is onderverdeeld in vier deelprocessen. Ook de data flow data* in wordt
onderverdeeld in vier data flows. De input en output van dit data flow diagram zijn echter gelijk aan de
in- en output data flows van de ouder, het proces input processing. De processen in het data flow
diagram 1.1.2 kunnen op hun beurt ook weer verder worden onderverdeeld. Deze processen hebben
allemaal als output een data flow menui, waarbij i gelijk of verschillend kan zijn.
Door deze procedure op elk niveau voor alle onder te verdelen processen uit te voeren, wordt de data
flow binnen het systeem gedetailleerd in kaart gebracht en alle elementaire processen d.m.v. een proces
specificatie beschreven. Het is duidelijk, dat indien dit met de hand moet gebeuren dit zeer
arbeidsintensief is. De volledige uitwerking van het Proces Model voor het GENTEC systeem leidt tot een
grote stapel papier met diagrammen en proces specificaties erop. Door de grote hoeveelheid is het bijna
onmogelijk om een goed overzicht te krijgen. De oplossing hiervoor Is deze hele procedure
automatiseren, wat in de praktijk ook gebeurd is. De ontwikkelaar heeft de beschikking over diverse
tools, waarmee in relatief korte tijd het Proces Model uitgewerkt kan worden.
Het Control Model
De gevolgde procedure in dit model is gelijk aan die van het Proces Model. Als eerste wordt een control
context diagram opgesteld. Het verschil met het data context diagram is dat hierin geen data flows, maar
control flows worden weergeven. Het control context diagram kan weer worden onderverdeeld in
meerdere control flow diagrammen. Deze onderverdeling is gelijk aan die van het Proces Model, d.w.z.
de namen van de processen en de nummering van de control flow diagrammen is identiek aan die van
het Proces Model. Het enige verschil is het ontbreken van de data flows en de aanwezigheid van de
control flows. De processen worden weer weergeven door "platgeslagen" ellipsen, de control flows door
stippellijnen, control flow opslagplaatsen door twee parallelle lijnen met de naam ertussen. Het enigste
nieuwe symbool in een control flow diagram is een rechte lijn. Deze lijn geeft een control specificatie
(CSPEC) aan. Een CSPEC beschrijft een toestand van het systeem. In tegenstelling tot een PSPEC, die
een elementair proces beschrijft en dus het einde van een keten is, kan een CSPEC op elk niveau
voorkomen. Een CSPEC is verbonden met control flow diagram en zijn corresponderende data flow
diagram.
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Voor het GENTEC systeem is het control context diagram in de onderstaande figuur weergeven.
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figuur E6. Control context diagram CFDO

Het eerste control flow diagram is ziet er als volgt uit:
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figuur El. Control flow diagram CFD 1

Ingreep is een controle signaal dat de toestand van het proces user interface en het proces alarmmonitor
van buiten het systeem kan beïnvloeden. Besturing en terugmelding zijn control flows naar de
motorproefstand. Starting is een intern controle signaal, waarmee de user de processen in een bepaalde
toestand zet (actief). Dit gebeurd via de invoer van data, dus het controle signaal is afkomstig van user
Interface. De controle signalen X gaan naar een rechte lijn. Deze lijn Is de voorstelling van een control
specificatie. Deze control specificatie, CSPEC1, is in de onderstaande figuur weergegeven:

I~
•

DA,.lACCtiSITit:

lnlUIG

'"""''

IIESTDJIG

liPOUA'rl!
DiltUT

L

'

J!lt'!' ALt.!!

1

0

1

0

!TAJ'T II!:S'f'

0

111:rT OPJJEn

1

1

1

1

0

1

0

figuur EB. Control specificatie CSPEC1

Het linker gedeelte van figuur EB is het toestandsdiagram van de CSPEC, het rechter gedeelte geeft de
relatie control actie, actief proces weer. In deze tabel komt het proces user interface niet voor. Dit proces
heeft geen control flow, die via deze CSPEC loopt. Op dezelfde rnanier als in het Proces Model wordt
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de procedure van het onderverdelen van de diagrammen en het opstellen van de CSPEC's voortgezet,
totdat het gehele systeem in detail beschreven is. Ook voor deze procedure geldt, analoog aan de
uitwerkingsprocedure van het Proces Model, dat (software) hulpmiddelen om deze procedure uit te
voeren noodzakelijk zijn.
oe Requirements Dictionarv
De Requirements Dictionary is een tabel, waarin alle In het systeem voorkomende flows (data Jm. control)
beschreven staan. De beschrijving bestaat uit de naam van de flow In de diagrammen, de definitie
(omschrijving betekenis) en verschillende attributen. Een attribute is bijvoorbeeld de eenheid van de data,
soort signaal (discreet of continu), bereik, maar kan ook een lijst van de DFD's, CFD's, PSPEC's en
CSPEC's zijn, waar deze data of control flow in voorkomt. In de onderstaande figuur Is een deel van de
mogelijke Requirements Dictionary van het GENTEC systeem afgebeeld.
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figuur E9. De Requirements Dictionary

Het eerste data signaal is de smoorklep (gasklep) stand, het tweede het toerental, het derde een intern
controle signaal (bijv. situatie stabiel). Bij de noot
in de discreetjcontinu kolom hoort de opmerking
dat een controle signaal altijd discreet is. Een continu controle signaal bestaat in het concept van het
Control Model niet. Het systeem wordt nu m.b.v. de diverse diagrammen en tabellen In detail
beschreven.
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Appendix F. Bepalen van de functionele systeem specificaties. het Architecture Moclel.
De te volgen procedure in het Architecture Model lijkt sterk op de procedure van het Requirements
Model. De eerste stap bestaat uit het opstellen van het architecture context diagram.
Dit diagram ziet er als volgt uit:
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figuur F1. Het architecture context diagram ACD
Het diagram geeft de relatie van het systeem met de buitenwereld weer. Deze relaties zijn op te delen
in drie onderdelen, input, output en user interface. In alle nog af te leiden architecture diagrammen is
de structuur gelijk aan de aangegeven structuur in het linker figuur.
De volgende stap is het onderverdelen van het systeem. De onderverdeling van het GENTEC systeem
architecture context diagram leidt tot het onderstaande figuur.
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figuur F2. Architecture flow diagram AFD 1
Figuur F2 geeft de componenten weer, waaruit het PhyDAS GENTEC systeem bestaat. De structuur van
het diagram is weer gelijk aan die van het architecture context diagram. De user interface bevat dus twee
componenten, terminal + beeldscherm en beeldscherm PC. Uit het diagram (AFDO) kunnen weer
meerdere diagrammen worden afgeleid, die de architecture van het systeem in meer detail beschrijven.
Een diagram dat bijvoorbeeld uit AFD1 afgeleid kan worden, is in figuur E3 weergegeven. In de
diagrammen zijn de diverse componenten (modules) niet genummerd. In het Architecture Model wordt
dezelfde methode van nummering toegepast als in het Requirements Model (zie appendix E). Om de
hoeveelheid informatie in een diagram te beperken, is de nummering in de weergeven diagrammen in
deze appendix weggelaten.
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figuur F3. Architecture diagram data-acquisitie
De data-acquisitie 'unit' heeft geen user interface component. Dat deel van het diagram is dan ook leeg.
Het output deel van het diagram bevat de modules, die waar aanwezig de range-besturing van de
meetapparatuur verzorgen. Het systeem bestaat uit de Microgiant, die de diverse in- en output modules
bestuurt.
Het systeem kan m.b.v. deze procedure onderverdeeld worden In diverse units. Ook deze units kunnen
In sommige gevallen verder onderverdeeld worden. Dit proces resulteert In een gedetailleerde specificatie
van het werkelijke systeem In de vorm van een groot aantal diagrammen. De structuur van deze
diagrammen is gelijk, d.w.z. leder diagram bestaat uit vier onderdelen (input, output, user Interface en
systeem) al dan niet 'gevuld' met modules.
Een andere functie van het Architecture Model is het definiëren van de Informatiestroom tussen de
modules. Ook hier wordt weer gebruik gemaakt van een diagram, het Architecture Interconneet Diagram
(AID). Voor het PhyDAS GENTEC systeem ziet dit diagram er als volgt uit:
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figuur F4. Architecture interconneet diagram (AID)
Ook dit diagram kan opgesplitst worden In meerdere diagrammen, die de lnterconnectlons
(verbindingen) tussen de diverse modules, waaruit het systeem bestaat, In meer detail beschrijven.
Het laatste onderdeel van het Architecture Model bestaat uit het opstellen van de Architecture Module
Specifications, Architecture Interconneet Specifications en de Architecture Dlctlonary. De Architecture
Module Specificatien beschrijft de module en de door het Architecture Model aan de module opgelegde
eisen. De specificatie wordt afgesloten met een lijst van data en control flow diagrammen en proces
en control specificaties, die aan deze module toegewezen kunnen worden. De Architecture Interconneet
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Specificatiens beschrijven de (technische) specificatie van iedere communicatiekanaal in het systeem.
De Architecture Dictionary is een uitbreiding van de Requirements Dictionary. De beschrijving van de
beschreven data flows wordt uitgebreid met de module-namen van oorsprong en bestemming van de
flow en de naam van het gebruikte communicatiekanaal.
Het Architecture Model is nu compleet. In dit model moet nu het Requirements Model worden
geïntegreerd. Dit wordt gedaan door de data flow en control flow diagrammen in een lege structuur (de
opbouw in de vier onderdelen) te plaatsen. Deze procedure wordt voor alle niveaus, waaruit het
Requirements Model bestaat, uitgevoerd. Door de processen aan de diverse architecture modules te
koppelen ( = opstellen van Architecture Module Specifications) kan het gehele Requirements Model in
het Architecture Model geïntegreerd worden. Deze integratie vindt plaats als het Architecture Model
opgebouwd wordt, dus tijdens de in deze appendix gevolgde procedure en resulteert in de systeem
specificaties.
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