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VOORWOORD:
Voor U ligt het verslag van mijn afstudeerwerk, uitgevoerd bij de
Vakgroep Organisatiepsychologie van de Afdeling Bedrijfskunde.
Deze vakgroep onderscheidt zich m.i. van andere vakgroepen o.a.
doordat in deze vakgroep psychologen, bedrijfskundigen en electrotechnici samenwerken. In deze samenwerking speelt het communicatiemiddel "taal" (en m.n. "vakjargan") uiteraard een belangrijke roI.
De basis van de samenwerking ligt m.i. voor een groat deel

~n

het

feit, dat men andermans "taal" begrijpt, doch dat men deze niet
voldoende spreekt om er ruzie in te kunnen maken.
Hoe het ook zij, deze vorm van multi-disciplinaire samenwerking
is voor mij een voortdurende bran van inspiratie geweest. Voor de
prettige wijze waarop,

z~g

ik de leden van de vakgroep dank.

Een speciaal woord van dank ben ik verschuldigd aan mijn beide
coaches, die tijd noch moeite hebben gespaard am mij (technische)
bijstand te verlenen. Harmen, Ger, aanvaard mijn dank:
Oak wil ik op deze plaats prof. Kylstra dank zeggen voor de prettige en innemende wijze, waarop hij gedurende mijn afstudeerperiode
aan zijn verantwoordelijkheid als afstudeerhoogleraar gestalte heeft
gegeven.
Mijn kamergenoten Ben en Jos, ik dank jullie (o.a.:) voor de vele
gezamenlijke oefeningen in sociale vaardighedenen voor jullie
ideeen en suggesties. Veel succes (en sterkte) bij het klaren van
het "meld"-karwei.
Tenslotte , maar niet ten minste: Marleen, hoe zou dit verslag er
uit zien zander jouw onnavolgbare secretariaats-arbeid? Dank:

Eindhoven, 31 juli 1980,
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SAMENVATTING
Voor de bestaande processimulator (destillatiekolom) van de Afdeling
der Bedrijfskunde dienen meldsystemen ontwikkeld te worden. Met deze
meldsystemen zullen in het laboratorium experimenten worden uitgevoerd.
Uitgaande van veld- en literatuurstudies wordt een functionele beschrijving gegeven van het te ontwikkelen conventionele meldsysteem.
Met deze beschrijving als basis is software ontwikkeld om meldingen
tot stand te brengen.
Enkele programma's zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de uit te
voeren experimenten.
Meldingen uit het proces blijken aIleen in voldoende mate te ontstaan
indien storingen worden ingebracht in het model. Daarom is onderzocht
in hoeverre het gebruikte model stapvormige storingen toelaat.
Procesmeldingen aIleen blijken niet te voldoen, o.a. in verband met
de reproduceerbaarheid van een experiment. Daarom werd software
ontwikkeld die meldingen doet ontstaan buiten het proces om.
Een uitgebreide beschrijving van de simulator-opbouw en -bediening
is bijgevoegd.
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1. Inleiding

Gedurende een viertal jaren heeft een gecombineerd onderzoeksteam
van de THE en DSM-Geleen zich o.a. bezig gehouden met het bestuderen van ergonomische aspecten van meldsystemen in centrale
meet- en regelkamers. Het doel van dit onderzoek was: het in
kaart brengen van "sterke" en "zwakke" punten (in ergonomisch
opzicht) van verschillende types meldsystemen [Cellissen, Kortlandt,
Kragt, 1980J.
Dit onderzoek leidde o.a. tot het formuleren van een aantal richtlijnen. die vnl. van belang zijn bij het ontwerpen van nieuwe
meetkamers. Het onderzoek gaf echter ook aanleiding tot een aantal
vraagstellingen, o.m. met betrekking tot het vergelijken van eigenschappen van verschillende types systemen.
Deze vragen kunnen in een veldonderzoek niet worden beantwoord,
omdat hiervoor vergelijkend onderzoek nodig is naar de gedragingen
en de prestaties van operators als functie van de uitvoering van het
meldsysteem. Hiervoor is nl. een meldsysteem nodig van een flexibiliteit. die men in industriele omstandigheden niet tegenkomt. Bovendien stuit het wijzigen van een meldsysteem in bedrijfsomstandigheden
vanzelfsprekend op grote bezwaren (productie-verlies, veiligheidsrisico's, etc.).
Daarom werd besloten zelf meldsystemen te gaan bouwen en het onderzoek naar meldsystemen voort te zetten 1n laboratorium-omstandigheden.
Naar het huidige inzicht zal dit onderzoek zich langs de volgende
lijnen gaan ontwikkelen:
- ontwikkeling en realisatie van een conventioneel~ meldsysteem;
- door experimenteren trachten dit meldsysteem te optimaliseren naar
gedrags- en prestatie-maatstaven van de operator;
- ontwikkeling en realisatie van een geavanceerd~ meldsysteem;
- optimaliseren geavanceerd systeem cf. conventioneel systeem;
- vergelijken van beide systemen: sterkte-/zwakte-analyse;
- trachten te komen tot een synthese van beide systemen. gebaseerd
op een cornbinatie van zoveel mogelijk sterke punten.

~Zie begrippenlijst.
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In het laboratorium van de afdeling der Bedrijfskunde (Bdk) van de
THE bevindt zich een proces-simulator. Het gesimuleerde proces is
een destillatiekolom. Het simulatie-model is gebaseerd op het model
van Van der Grinten, uitgebreid door Haffmans [Haffmans, 1974J en
op een DEC PDP 11/40 minicomputer geimplementeerd door Vrins [Vrins,
1975J. Momenteel draait de simulatie op een PDP II/55 onder het
Operating System RSX-IIM.
Met deze processimulator zijn

~n

het verleden ergonomische experi-

menten verricht [Verhagen, 1979; Paternotte, Verhagen, 1979J. Hiervoor
bleek de simulator goed te voldoen. Het lag dan ook voor de hand om
deze processimulator uit te breiden met meldsystemen en wederom te
gaan gebruiken voor experimenten.
De afstudeer-opdracht omvatte de volgende punten:
- het bestuderen van de huidige processimulator;
- voorstellen doen m.b.t. het ontwerp van een conventioneel meldsysteem voor deze simulator;
- (mede-)ontwerpen en realiseren van dit meldsysteem.
Ter ondersteuning van deze opdracht vonden tegelijkertijd de volgende
onderzoeks-activiteiten plaats:
- Door B. Reijs, afstudeerder Bedrijfskunde, werd een literatuuronderzoek verricht naar klassiek-ergonomische aspecten van meldsystemen [Reijs, 1980J.
- Door J. van Dijk, afstudeerder H.T.S.-Venlo, werd de voor het meldsysteem benodigde "hardware"~ ontworpen, evenals een deel van de

"software"~ [v. Dijk, 1980J.
- Er werd een project-groep gevormd, bestaande uit Ir. H. Kragt
(initiator van het laboratorium-onderzoek naar meldsystemen),
genoemde afstudeerders en ondergetekende. In gezamenlijk overleg
werd, gesteund door het eerder verrichte veldonderzoek, een pakket
e~sen

opgesteld, waaraan het te ontwerpen meldsysteem zou moeten

voldoen (zie o.a. hoofdstuk III).
Het voor U liggende verslag is als voIgt ingedeeld:
In hoofdstuk II wordt gerapporteerd over een onderzoek naar de vraag
In hoeverre storingen konden worden geimplementeerd in het bestaande
simulatie-model.
Hoofdstuk III bevat een functionele beschrijving van het te ontwerpen
meldsysteem.
~BegrippenlijsL
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In hoofdstuk IV wordt uiteengezet, welke (software-) voorzieningen
benodigd waren om daadwerkelijk meldingen te laten ontstaan.
In hoofdstuk V wordt de overige software besproken die van belang
is voor het uitvoeren van de experimenten met het meldsysteem.
In hoofdstuk VI, tenslotte, worden de bereikte resultaten getoetst
aan de opdracht; bovendien worden een aantal suggesties gegeven
voor verder onderzoek.
Het gehele afstudeer-onderzoek speelt zich af tegen de achtergrond
van een experimenteer-situatie. In een dergelijke situatie is de
bedienaar van het proces/meldsysteem (de eigenlijke operator) een
proefpersoon (pp.), terwijl een experiment gebeurt o.l.v. een proefleider (pl.). De afkortingen pp. en pl. zullen in dit verslag worden
gebruikt.
Van een aantal begrippen in dit verslag werd een omschrijving opgenomen in de begrippenlijst. De eerste maal dat een dergelijk begrip
in de tekst wordt gebruikt zonder nadere omschrijving, wordt d.m.v.
een asterisk ~ verwezen naar deze lijst.
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II. Onderzoek naar het inbrengen van storingen op de processimulator
11.-1. Doel van het inbrengen van storingen

Een meldsysteem genereert een melding o.a. op die momenten, dat de
waarde van een bepaalde procesvariabele een zekere grenswaarde
overschrijdt.
Bij de processimulator is de gang van zaken zo, dat het simulatieprogramma uit de ingestelde setpoints een stabiele procestoestand
berekent: de statische eindtoestand. Pas wanneer een pp. een of meer
setpoints verste1t, gaat het proces naar een nieuwe eindtoestand
toe. De statica van het proces is dan ook uits1uitend een functie
van de ingestelde waarde van de zgn. "setpoint-variabelen" [Haffmans,

1974J. De wijze waarop het proces naar de nieuwe eindtoestand toe
gaat (de procesdynamica), is echter van veel meer factoren afhankelijk, zoals: de grootte, de richting en het tijdstip van de setpointwijzigingen. Het is hierbij zeer weI mogelijk dat een of meer procesvariabelen (tijdelijk) een alarmgrens overschrijden, ze1fs a1 liggen
hun statische eindwaarden binnen het toegelaten gebied.
Voorafgaand onderzoek, echter, leert dat een pp. bij het regelen van
het proces uitermate voorzichtig te werk gaat [Verhagen, 1979J. Het
aantal meldingen, dat op deze wijze tot stand zou komen, zou gering
zijn. Omdat deze meldingen een gevolg zijn van de handelingen van de
pp. zouden het aantal meldingen en de tijdstippen waarop zij verschijnen, niet voor iedere pp. gelijk zijn. Hierdoor komt de vergelijkbaarheid van de experimenten in gevaar.
Deze overwegingen hebben ertoe geleid, dat besloten werd om de pl.
de mogelijkheid te geven het proces te verstoren om zodoende meldingen
te doen ontstaan.
Het te ontwerpen storingsprogramma heeft dus als belangrijkste doel:
het (reproduceerbaar) doen ontstaan van meldingen. Aan een pp. zal
gedurende een experiment echter naast andere taken ook een kwaliteits-bewakings-taak worden opge1egd. Dit leidt tot de elS dat de pp.
gedurende en na afloop van een storing in ieder geval de mogelijkheden
moet hebben op de schade aan het product t.g.v. de storing zoveel mogelijk te beperken. Een nodige voorwaarde hiervoor is, dat de responsie
van het gesimuleerde proces op een storing zoveel mogelijk overeenkomt
dient te vertonen met de rea1iteit.
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11.-2. Ontwikkeling van een lijst van mogelijke storingen
In verschillende referenties wordt onderscheid gemaakt tussen de
begrippen storing· en verstoring~ [Kragt, 1971J. Gemakshalve wordt
verder in dit rapport geschreven over "storingen", maar hierin
zijn ook de "verstoringen" begrepen.
Teneinde indrukken op te doen omtrent de storingen, die zich in de
praktijk zoal kunnen voordoen, alsrnede omtrent de relatie

storing~

meldsysteem, werden enkele bezoeken gebracht aan D.S.M. Een van
deze bezoeken betrof de Hydranon-fabriek, waarvan de hoofd-destillatiekolom IIA deel uitmaakt. De processimulator uit dit verslag is
een model van deze kolom.
Uit de ervaringen en gesprekken met operators worden een aantal
ideeen voor storingen opgedaan. Ook de bestudering van de literatuur
leverde een aantal mogelijke storingen op [Vrins, 1975; West, Clark,
1974J.
De zo ontstane lijst van storingen werd vervolgens

~etoetst

aan de

mogelijkheden, die het gebruikte simulatiemodel te bieden had. Verschillende "kandidaat-storingen" moesten afvallen, omdat hiervoor
ingrijpende wijzigingen van het model noodzakelijk bleken.
Bovenstaande onderzoekingen leverden een lijst op van acht storingen,
die aIle werden geimplementeerd:
I : Storing van de ejecteur;
2: Storing van de voedingspomp;

3: Storing van de refluxpomp;

4: Ventilator-verstel-motor defect;
5 : Storing van de koeling (condensor);
6: Storing van de bodemverwarming;

7 : Plotselinge daling buitenlucht-temperatuur;
8: Schommeling van de voedings-samenstelling.

Voor een verklaring van bovenstaande termen: zie bijlage 3.
11.-3. De storings-software
Het programma INFORM, het besturingsprogramma van de simulatiesoftware (zie bijlage 1), werd uitgebreid met een programmadeel met
het label "VERSTO". Hierin werden aIle instructies opgenomen (in
MACRO-II ASSEMBLER), die nodig waren voor de in 11.-2. genoemde acht
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storingen, alsmede de instructies, benodigd voor het weer doen opheffen
van deze storingen. Het programma werd zo ingericht, dat de pl. waar
nodig de gewenste grootte van de storing kon invoeren via de terminal.
Reeds bij de eerste experimenten bleek, dat het gebruikte model niet
ontworpen was om aIle voornoemde storingen te verwerken; er ontstonden
numerieke problemen (argument van wortel of logarithme negatief).
Daarom werd het programma MODEL (zie bijlage I) gewijzigd in die zin,
dat de simulatie wordt gestopt bij numerieke problemen onder terugmelding van de noodzakelijke gegevens naar de pl.
Om het effect van een storing op het verloop van de simulatie te kunnen
bestuderen, werd gebruik gemaakt van een plotter (een door de computer
gestuurde X-Y-schrijver). Een "plotje" geeft het verloop weer van 16
procesvariabelen in de tijd. De keuze van dit zestiental werd bepaald
door de volgende overwegingen:
- een "plotj e" moet informatie verschaffen over de aantallen te verwachten meldingen als gevolg van een storing, evenals over de tijdstippen waarop deze meldingen tot stand komen;
- een "plotje" moet informatie verschaffen over tijdstip, grootte en
identiteit van de storing.
Ter illustratie werden een tweetal "plotjes" opgenomen l.n bijlage 2.
11.-4. Onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen van de gelmplementeerde
storingen
Met de in 11.-2. genoemde storingen werden experimenten verricht.
Hierbij werd uitgegaan van een stabiele situatie, die z6 gekozen was,
dat aIle paneelvariabelen (procesvariabelen die via een meter aan de
pp. getoond worden) binnen hun metergrenzen waren (zie bijlage 5).
In deze situatie werd een storing ingebracht. Er werd bekeken of de
simulatierun binnen 3000 rekenslagen al dan niet "vastliep" op numerieke problemen. Een dergelijke runlengte vertegenwoordigt nl. een
experiment dat ca. 50 minuten duurt, en dit is de verwachte duur van
de toekomstige experimenten met het meldsysteem. Storingen, die de
simulatie binnen de genoemde 3000 rekenslagen deden vastlopen, werden
gekarakteriseerd als niet bruikbaar.
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De overblijvende storingen werden nog bekeken op andere aspecten,
zoals: realistisch, flexibel en ophefbaar.
Hieronder volgen de ervaringen met de acht genoemde storingen.
Storing 5: Keeling defect. Ais de koeling van de condensor uitvalt,
dan loopt de simulatie vast na ca. 100 rekenslagen. Derhalve niet
bruikbaar.
Storing 6: Bodemverwarming. Deze storing werd gesimuleerd door de max.
hoeveelheid stoom, benodigd voor de verhitting van het bodemproduct in
de herverdamper, drastisch te verminderen. Hierdoor wordt de regeling
van de temperatuur op plaat 15 volledig uitgestuurd, zonder dat het
beoogde effect (temperatuur gelijk aan ingestelde waarde) wordt bereikt. De eindtemperatuur TIS blijkt zelfs beneden OOC te liggen!
Zoals men in het model kan zien (bijlage 4), is er geen directe koppeling tussen TIS, TBOT en TTOP (resp. bodem- en toptemp.). Deze koppeling verloopt via de concentraties XB en XD en via de druk. Deze
grootheden komen in de berekening van TBOT resp. TTOP aIleen voor in
het argument van een logarithme, zodat de verandering van deze beide
temperaturen lang niet zulke dramatische vormen aanneemt als die van
TIS. Een uiterst onrealistische temperatuurverdeling in de kolom

1S

het gevolg. Voor dit type storing is ons model niet geschikt; dus
niet bruikbaar.
Storing 4: Ventilator-verstel-motor defect. De koeling van het condensaat is nu niet meer variabel. Verschillende experimenten met
deze storing leidden tot het volgende resultaat: indien men deze
storing inbrengt en daarna bijv. de reflux-hoeveelheid (FL) vermindert.
dan stijgt de temperatuur van het topproduct; de hoeveelheid koellucht is constant, zodat de temperatuur van de reflux toeneemt, etc.
Dit kan leiden tot instabiliteiten, die op den duur de simulatie doen
vastlopen.
Ais men FL bijv. laat afnemen van 18.000 naar 17.500 kg/uur, dan loopt
de simulatie vast na ca. 2500 rekenslagen, bij een grot ere stap in FL
veel eerder (200 a 300 rekenslagen). De inschakeling van deze storing
brengt dus het risico met zich mee, dat een experiment voortijdig
wordt afgebroken; niet bruikbaar.

-
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De tot zover besproken storingen hadden een "binair" karakter: de
grootte van de storing was niet instelbaar, dit in tegenstelling
tot de overige vijf storingen. Voor deze vijf storingen werden
grenzen bepaald, zodanig dat de simulatie niet binnen 3000 rekenslagen vastliep. De zo verkregen resultaten zijn weergegeven in
tabel II-I.
Storing

Variabele

I: ejecteur

PTOP (topdruk)

2: voeding

Bovengrens

Eenheid

Uitgangspositie

Ondergrens

45

30

140

FF (hoev. voeding)

6580

4750

7550

kg/uur

3: reflux

FL (hoev. reflux)

18050

16000

28000

kg/uur

7: luchttemp.

TLI (temp.buitenlucht)

18

2

27

8: conc.voeding

XF (cone. voeding)

0.85

0.35

1.00

mm Hg

Tabel II-I: Numerieke grenzen van storingen.
Numeriek bood elk van de vijf storingen dus voldoende mogelijkheden.
Storing I heeft echter een minder plezierige eigenschap. Een stapvormige verandering van PTOP resulteert nl. in een eveneens stapvormige verandering van grootheden zoals TTOP (de temperatuur in de
top van de kolom) en CTOP (de verdampingswarmte van het topproduct).
Deze verschijnselen zijn in hoge mate on-fysisch (en dus onrealistisch);
de temp. zal n1. min of meer geleidelijk wijzigen en met de temp. zal
CTOP wijzigen. De gevolgen van het ontbreken van dynamica in dit gedeelte van het model zijn niet zo dramatisch, omdat noch TTOP, noch
CTOP aan de pp. getoond worden, maar toch is er sprake van een verminderd realiteitsgehalte; niet gebruiken (tenzij noodzakelijk,dan
evt. model wijzigen).
Over de overige vier storingen kan het volgende worden opgemerkt:
bestudering van het model leert, dat bij stapvormige verstoringen van
FF, FL, XF en TLI de kolomdynamica van het begin af volledig wordt
verwerkt; bij de modelbouw werd rekening gehouden met variaties van
deze grootheden [Haffmans, 1974J, zodat de responsies hierop zo goed
mogelijk in overeenstemming zijn gebracht met de realiteit.

°c
-

-
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Toch zal storing 3 (refluxpomp) tens lotte nog moeten afvallen. De
oorzaak hiervan is de regeltaak van de pp. Het is nl. noodzakelijk,
dat gedurende een "storing aan de refluxpomp" het setpoint van FL
buiten werking wordt gesteld. Dit levert twee nadelen op: op de
eerste plaats ontneemt deze storing de pp. een van zijn beide regelmogelijkheden (aIleen FL en TI5S) in een zeer kritieke fase. Op de
tweede plaats: ais de pp. gedurende de storing toch aan de knop FL
draait (tevergeefs), dan wordt de nieuwe stand van deze potentiometer geinterpreteerd als een nieuw setpoint voor FL zo gauw de
storing wordt opgeheven. nit levert onvoorzienbare bij-effecten,
extra ontregelingen etc., die onbedoeid en oncontroleerbaar zijn.
Conclusie: van de oorspronkelijke acht storingen lenen de storingen
2 (hoeveelheid voeding), 7 (buitenluchttemp.) en 8 (concentratie
voeding) zich het beste voor verder onderzoek.
11.-5. Verdere experimenten met de storingen 2, 7 en 8
Zoals reeds in 11.-1. werd opgemerkt, is het doel van het storingsprogramma: het creeren van meldingen uit het gesimuleerde proces.
Met de storingen 2, 7 en 8 werden verdere experimenten uitgevoerd
om antwoorden te vinden op de volgende vragen:
a) Hoeveel meldineen kunnen we verwachten? Hoe zijn deze verdeeld
10

de tijd?

b) In hoeverre kunnen we de aantallen meldingen en/of de verdeling
daarvan in de tijd beinvloeden door variatie van de grootte van
de storing?
c) Welke invloed heeft het verschuiven van de alarmgrenzen op de
onder b) genoemde grootheden?
De experimenten werden als voIgt uitgevoerd: eerst werd vastgesteld,
dat de invloed van een storing binnen drie

a

vierhonderd rekenslagen

praktisch is uitgewerkt, althans v.w.b. het aantal grensoverschrijdingen. Vervolgens vonden een zestal simulatieruns plaats ter Iengte
van 600 rekenslagen. In elk van deze runs werd een storing ingebracht,
steeds opnieuw uitgaande van dezelfde toestand. Op deze wijze werd
elk van de drie storingen 2, 7 en 8 twee maal ingebracht met een
stapgrootte, die de tweede maal ongeveer het dubbele bedroeg van de
stapgrootte in het eerste experiment.

-
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Deze zes runs werden geplot. Met behulp van de " pl ot jes" werden de
aantallen overschrijdingen geteld van de alarmgrenzen, indien die
geplaatst zouden zijn op resp. 90%, 70%, 30% en 10% van het totale
meterbereik. Bij deze experimenten werd ervan uitgegaan dat elk van
de negen paneelvariabelen YD, XB, VS, FD, FB, TIS, TL, NAB en NAL
(zie bijlage 4) zou worden bewaakt met een hoge alarmgrens (90%,
70%) en een lage alarmgrens (30%, 10%). In bijlage 2 zijn als voorbeeld opgenomen de beide "p l ot jes" die betrekking hebben op storing 2.
De resultaten van voornoemde zes experimenten zijn aangegeven in
Tabel 11-2. Deze tabel dient als voIgt te worden geinterpreteerd:
~21~_l

vermeldt de ingebrachte storing;

~~l~~:

de stapgrootte van

de te manipuleren variabele in de eenheden van deze variabele;
~£1~_1:

het aantal grensoverschrijdingen van aIle 9 variabelen geza-

menlijk, zoals deze verdeeld waren in de tijd (Ie minuut, 2e minuut,
...• , 7e minuut en later, gerekend vanaf het tijdstip dat de storing
optrad). Het betreft hier overschrijdingen van de 90%-grens en de
10%-grens;

~21~~:

(80%- + 30%-grens);
kol. 1

totaal van kol. 3;
~~!~_~:

~£l~_~:

analoog aan kol. 3

analoog aan kol. 4.

2

4

3

5

6

90%+10% grens

70%-+30%-grens

minuut:
1 234 5 6 "?7 totaal

1 2 3 4 5 6 "?7 totaal

stapgrootte

4 1 0 I

o0 0

o0

0

6
14

11 5 0 2 o 0
15 2 3 I 3 0

0

7 3 3 I

I

18
25

lITLl=-3 (oC)
Storing 7
0
=-6 ( C)
(luchttemp. TLI)

I 6 I 2 1 0
2 7 2 2 o 2

1
1

12
16

6 3 2 2 3 0
4 3 3 2 1 3

0
2

16
18

Storing 8
(conc.voed. XF)

2 I 0 1 o 0
7 2 I I 2 0

0
2

15

8 I 0 0 I 0
12 2 3 I 3 0

1
2

II
23

Storing 2
(voed.hoev. FF)

lIFF=-600(kg/u)
=-1100

lIXF=-0.15
=-0.35

4

Tabel 11-2: Verband tussen de stapgrootte van een storing, de verschuiving van alarmgrenzen en het aantal grensoverschrijdingen.
Bij Tabel 11-2 kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:
- het aantal overschrijdingen van de bovengrens (90% of 70%) bleek
ongeveer gelijk te zijn aan dat van de ondergrens (resp. 10% of 30%);
o

bij aIle experimenten werd gestart met FF=6600 kg/uur, TLl= 18 C,
XF

=

0.85.

-
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- gekozen werd voor negatieve stappen, omdat deze keuze het beste aansluit bij een realistische storing.
De cijfers uit tabel 11-2 laten de volgende opmerkingen toe:
a) Storing 7 is tamelijk ongevoelig voor het veranderen van de stapgrootte, evenals voor het verleggen van de alarmgrenzen (dit in
tegenstelling tot de beide andere storingen); het aantal grensoverschrijdingen blijft nl. ongeveer gelijk. Men kan dit verklaren
door te bedenken, dat de grootheid TLI niet in het statische model
voorkomt. Dit betekent dat alle procesvariabelen na het uitsterven
van de inschakelverschijnselen van de storing weer op hun vroegere
waarde terug zullen komen. Bovendien blijkt een stap van -3°C al
een vrij "grote" storing te zijn in die zin, dat de meeste
paneelvariabelen de 10- en 90-grenzen al overschrijden.
b) De storingen 2 en 8 vertonen de volgende tendensen:
- vergroten van de stap veroorzaakt een toename van het aantal
grensoverschrijdingen, bovendien duurt het langer voordat het
inschakelverschijnsel is uitgewerkt;
- het dicJ1ter bijeen brengen van de alarmgrenzen hee[t een zelfde
effect als het vergroten van de stap: meer overschrijdingen,
langduriger onrust;
- 60% tot 80% van het aantal grensoverschrijdingen vindt plaats
binnen 2 minuten na het begin van de storing.
Vit deze observaties werd de conclusie getrokken, dat de pl. het te
verwachten aantal meldingen uit het proces op de volgende manieren
kan beinvioeden:
- door de keuze van het aantal storingen binnen een experiment;
- door de keuze van de grootte van de storingen;
- door het verschuiven van alarmgrenzen.
Tenslotte werden nog een aantal experimenten uitgevoerd die tot doel
hadden uit te zoeken of de pp. weI een reele mogelijkheic heeft om
de schade aan de product-kwaliteit t.g.v. een storing in voldoende
mate te beperken. Deze experimenten werden gedaan in samenwerking
met B. Reijs, wiens afstudeer-opdracht onder meer omvat: het ontwerpen van een zinvolle taak en bijbehorende instructie voor de pp.

-
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Dit deze serie experimenten kwam het volgende naar voren:
- brengt de pl. een grote storing in (bijv. 6FF=-1100), dan vinden
in korte tijd vele grensoverschrijdingen plaats, maar de pp. ziet
gedurende een half uur of langer praktisch geen positief resultaat
van zijn regelacties. De product-concentraties XB en YO (die de pp.
moet terugbrengen binnen redelijke grenzen) vertonen nl. pas na deze
periode merkbare veranderingen. YD is zelfs volkomen buiten het meetbereik (zie VI-2. 2):

De taak van de pp. is dan weinig boeiend;

- brengt de pl. daarentegen een geringe storing in (bijv. 6FF=-100)
dan kan de pp. zijn product-concentraties vrij goed in de hand
houden, zelfs als deze kleine storing een aantal malen wordt herhaald (na ca. 10 min.). De taak ap zichzelf is dan boeiend en zinvol, maar in dit geval ontstaan praktisch geen grensoverschrijdingen.
Voor het aldus ontstane dilemma (meldingen vs. regeltaak) werd de
volgende oplossing gevonden: de pl. brengt een grote storing in (bijv.

6FF=-IIOO) en heft deze storing na twee minuten weer op (realistisch:
starten reserve-pomp etc.). De keuze van deze twee minuten is min of
meer arbitrair. Zij berust enerzijds op het gegeven, dat het merendeel
van de grensoverschrijdingen in die periode plaats vindt. Anderzijds
moet men bedenken dat de "ontregeling" van de kolom na twee minuten
nog lang niet is uitgewerkt. Men kan dit bijv. zien aan de "plotjes"
in bijlage 2.
Deze gang van zaken leverde het volgende resultaat op: de pp. is in
staat om door adequaat regelen de hersteltijd van XB en YO terug te
brengen tot 40%

a

70% van de tijd die voor hers tel nodig zau zijn

indien niet zou worden geregeld (deze laatste tijd bedraagt ca. 15
minuten). E.e.a. heeft geleid tot de aanbeveling om bij het toepassen
van storingen in experimenten bovenvermelde procedure te volgen.

-
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III. Functionele beschrijving van het conventionele meldsysteem
111.-1. Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van
het te ontwerpen conventionele meldsysteem.
Aan een conventioneel meldsysteem kan men een viertal deelsystemen
onderscheiden, nl.:
- het auditieve deelsysteem (de toeter(s));
- het visuele deelsysteem (het lampentableau met teksten);
- het kwiteerdeelsysteem (de kwiteerknoppen);
- de besturing (de hard-/software faciliteiten die de verschillende
deelsystemen onderling en met het proces laten samenwerken).
In dit hoofdstuk beperken wij ons voornamelijk tot de drie eerste
deelsystemen. Het vierde komt ter sprake in hoofdstuk IV.
Het verband tussen de genoemde deelsystemen is weergegeven 1n fig.
III-I. Tevens komt 1n deze figuur het verband tot uitdrukking tussen
de beide taken van de pp. Deze taken zijn:
- de zgn. "meldtaak". Zij omvat het "bedienen" van het meldsysteem,
incl. de bijbehorende opdrachten (nader te omschrijven in de 1nstructie van de pp., zie t.z.t. afstudeerverslag B. Reijs);
- de "regeltaak". Deze taak omvat het onder controle houden van het
proces (zie t.z.t. de instructie van de pp.) .
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a)de deelsystemen van het meldsysteem
fig.III-I:Verband tussen
b)de "me ldtaak" en de regeltaak van de pp.
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Aan elk van bovengenoemde deelsystemen zijn een groot aantal vraagstellingen te onderkennen t.a.v. het ontwerp. In principe zouden de
meeste van die vraagstukken (bijv.: welke flakkerfrequentie~ voldoet
het beste?) op te lossen zijn door het uitvoeren van experimenten.
Het ligt echter voor de hand dat het aantal zo verkregen onafhanke-

lijke~ variabelen (voor elke vraagstelling een) a1 snel veel te
groot wordt. Daarom werd in voornoemde projectgroep besloten, om
voor een aantal vraagstellingen naar bevind van zaken een keuze
te maken. Bij dit besluit heeft de projectgroep zich laten leiden
door de vo1gende overwegingen:
- de literatuur vermeldt voor een aantal vraagste11ingen met klassiekergonomisch karakter boven- en/of ondergrenzen. Dit beperkte het
keuze-domein aanzienlijk [Reijs, 1980J.
lang niet aIle vraagstellingen zijn gelijkelijk interessant voor
het in hoofdstuk I beschreven onderzoek, mede als gevolg van het
reeds verrichte veldonderzoek [Cellissen, Kortlandt, Kragt, 1980J.
Dit betekent dat men een aantal "minder" interessante variabelen
kan elimineren door het maken van een weloverwogen keuze. In zo'n
geval werd hierover beslist (na discussie) in de projectgroep.
- het keuze-domein werd soms nog verder ingeperkt door kosten-batenoverwegingen: de gewenste componenten of mogelijkheden bleken niet
te bestaan (en waren bovendien niet binnen afzienbare termijn te
realiseren) ofwel ze waren veel te duur.
In zo'n geval werd een alternatief gekozen met minder mogelijkheden,
mits deze keuze het onderzoek niet essentieel zou belemmeren.
N.B.: In de paragrafen 111.-3., 111.-4. en 111.-5. worden de verschillende deelsystemen besproken. Bij de daar genoemde
punten wardt tussen haakjes vermeld op grond waarvan een evt.
keuze werd gemaakt.
:l

111.-2. Toestanden van een melder , toestandsovergangen
In dit verslag wordt onder een melder verstaan: een element van
het meldsysteem, dat Vla auditieve en visuele signalen informatie
verstrekt aan de pp. Een melder omvat hardware (lamp, toeters, bijbehorende schakelingen) en software-aspecten ("permanente" data in
ALMDAT, bijlage 1-3.2, en in CONDAT: V-3).

-
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Voordat de functies en kenmerken van elk der deelsystemen uit III-I.
worden gespecificeerd, zullen we eerst een beschrijving geven van de
gewenste "output" van het meldsysteem als geheel. We beschrijven
daartoe aIle toestanden van een melder en de toestandsovergangen
die kunnen optreden aan de hand van Fig. 111-2.
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figIII-2:De toestanden van de verschillende "melder-delen" als functie van de
waarde van de procesvariabele en van de kwiteeracties van de pp.

We bekijken het gedrag van een procescontact, de bijbehorende lamp
en de toeter als functie van het gedrag van een procesvariabele
en de kwiteerhandelingen van de pp. Het verloop is als voIgt:
Tijdstip A: de procesvariabele is binnen het "ve ilige" gebied;
lamp en toeter zijn uit; procescontact: laag. Deze
toestand wordt aangeduid met "00".
Tijdstip B: De waarde van de procesvariabele overschrijdt de alarmgrens; het procescontact slaat am (van "laag" naar
"hoag"; de toeter gaat aan en de lamp gaat snel flak-

keren: er ontstaat een zgn. opkomende melding. De nu
bereikte melder-toestand wordt aangeduid met "01"
(een ongekwiteerde opkomende melding).
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Tijdstip C: de pp. kwiteert de melding (opkwiteren~). De lamp gaat
nu continu branden, en de toeter gaat uit: toestand "11"
(gekwiteerde opkomende melding).
Tijdstip D: de waarde van de procesvariabele zakt tot beneden de
alarmgrens. Het procescontact slaat om (van hoog naar
laag), de lamp gaat langzaam flakkeren en de toeter gaat
aan. Melder-toestand: "10" (een niet-gekwiteerde afgaande
melding).
Tijdstip E: de pp. kwiteert de afgaande melding (afkwiteren~): toeter
en lamp gaan uit. De begintoestand 10Ll" is weer bereikt
(een gekwiteerde afgaande melding).
Tijdstip F tim H: de procesvariabele overschrijdt de alarmgrens enkele
malen, zonder dat de pp. kwiteert: de toeter blijft aan,
de lamp flakkert snel dan weI langzaam als functie van de
stand van het procescontact.
Tijdstip J: tenslotte kwiteert de pp. Het systeem geeft aan wat de
actuele toestand van het procescontact is: hoog-Iamp aan,
laag-lamp uit. (Dit systeem bevat dus geen zgn tipmelder~.)
Samenvattend komen we zo tot fig. 111.-3, waarin nogmaal de vier toestanden van een melder worden getoond, alsmede aIle mogelijke toestandsovergangen.

Toelichting:
ld'

O=opkomend

~~--!~gA=afgaand

.
. G=gekwiteerd
k--------Q
w~ter~n~N'
d
=n1et ge k'
w~teer

[O,N]

[O,G]

/O~l~
00 •

[A,G]

("onveilig")
-(alarmgrens)
("ve ilig")

10

[A,N]

fig.111-3:Toestanden van een melder,toestandsovergangen.
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111.-3. Het auditieve deelsysteem
Het auditieve deelsysteem zal moeten voldoen aan de volgende eisen:
3.1. Soort signaal. (literatuur Reijs, 1980). Drie soorten geluidssignalen zijn gewenst, nl.: een continu signaal, een intermitterend signaal en een signaal, waarvan de frequentie zaagtandvorrnig varieert in de tijd.

I P I
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.
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~

r:

I

I

freq·ii

0:····· .. ········

_

-.

o: _

0:

~

tijd

tij!
continu

intermitterend

zaagtand

fig.111-4:Gewenste signaalsoorten auditief systeem.
Hierbij gelden de volgende specificaties (zie fig. 111-4):
-

~f

in de orde-van-grootte van 500 Hz;

- p (de periodetij d)

in de orde-van-grootte van I sec.

3.2. De frequentie (literatuur, Reijs, 1980). Deze moet instelbaar
zijn tussen 500 en 3000 Hz. Aan deze eis kon slechts gedeeltelijk worden voldaan; de aan te schaffen apparatuur gaat volgens
de specificaties niet veel hoger dan 1000 Hz. Tijdens een
dernonstratie bleek echter, dat hogere tonen uiterst irritant
worden. Daarorn werd deze "beperking" geaccepteerd (kostenbaten) .
3.3. Geluidsdrukniveau/omgevingslawaai (literatuur: Reijs, 1980 en
veldonderzoek: Cellissen, Kortlandt, Kragt, 1980). Het omgevingslawaai In de simulatorruimte ligt normaliter op een laag
niveau (ca. 30 dBA). Om de "echte" werkomgeving wat beter te
benaderen wordt een bandrecorder met industrieel lawaai geinstalleerd (max. 70 dBA). De geluidsinstallatie moet kunnen
voldoen aan de eis, dat het geluidsdrukniveau instelbaar is,
zodanig dat auditieve signalen kunnen worden geproduceerd vanaf drempelniveau (0 dB boven het omgevingslawaai) tot rninimaal
15 dB. boven het omgevingslawaai.

.
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3.4. De installatie moet z6 ontworpen worden, dat twee verschillende
geluidssignalen afzonderlijk kunnen worden aangestuurd (veldonderzoek: Cellissen e.a., 1980). De bedoeling hiervan is om
auditief reeds onder scheid te kunnen maken tussen twee verschillende soorten meldingen, bijv.: opkomend vs. afgaand, "alarm"melding vs. standmelding~, enz.
111.-4. Het visuele deelsysteem
Voor dit deelsysteem werden de volgende eisen geformuleerd:
4.1. De tekst, behorend bij de melding, moet kunnen worden aangebracht
op het lichtvenster; dit moet evenwel z6 gebeuren. dat de verschillende teksten verplaatst kunnen worden naar andere vensters
(veldonderzoek).
4.2. Elk van de lichtvensters moet kunnen worden uitgevoerd In de
kleuren wit, rood, groen, geel en blauw (literatuur).
4.3. Het meldsysteem moet zoveel lichtvensters tellen, dat het de pp.
een zinvolle taak verschaft. Op grond van hardware-faciliteiten
(l-uit-8-decoders, bijv.;van Dijk, 1980) werd gekozen voor het
aantal 32 (discussie, kosten-baten).
4.4. De eisen, te stellen aan de luminantie~ ("helderheid") van een
verlicht venster, de venstergrootte en het contrast~ van een
verlicht venster ten opzichte van de directe omgeving blijken
samen te hangen [Reijs, 1980J. De venstergrootte moet, gezien
de maximale afstand venster-pp., minimaal 15 mm. bedragen
(ergonomische vuistregel). Uit de aangeboden alternatieven (in rom.)
18x18, 18xJ5 en 18x52 werd gekozen voor 18x35 (kosten-baten).
De luminantie van een verlicht venster hangt voornamelijk af
van het vermogen van de gebruikte gloeilamp. Hierin bleek geen
keuze mogelijk. Doordat op deze wijze 2 van de 3 samenhangende
parameters venstergrootte, luminantie en contrast zijn gekozen,
moet de mogelijkheid worden geschapen om de derde (het contrast)
aan de minimumeis te laten voldoen. De eis is dus: zorg voor een
manipuleerbare omgeving. Aan deze eis wordt voldaan door de constructie van het lampentableau zo te kiezen, dat de lampen enigszins (ca I cm) uit elkaar geplaatst kunnen worden.
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4.5. De installatie moet voldoen aan de eis, dat lampen kunnen flakkeren met flakkerfrequentie A, terwijl andere lampen tegelijkertijd flakkeren met frequentie B. Twee verschillende flakkerfrequenties zijn dus gewenst (veldonderzoek). Het blijkt aanbeveling te verdienen aIle lampen, die flakkeren met dezelfde
frequentie, synchroon te laten flakkeren (literatuur). Hiervoor
zijn dus twee onafhankelijke "flakker-oscillatoren" nodig.
4.6. Beide flakkerfrequenties moeten instelbaar zijn (4

a

5 stappen:

discussie) tussen 1/2 Hz en 5 Hz (literatuur).
4.7. De aan:uit-verhouding van het flakkerende signaal moet variabel
zijn (4 a 5 stappen:discussie) tussen 4: I en I: I (literatuur).
4.8. De "lay-out" van het lampentableau moet eenvoudig te varieren
zijn (veldonderzoek). Met "lay-out" wordt hier bedoeld: de verdeling van de 32 (in 4.3. genoemde) lichtvensters over een of
meer groepen (zie ook V.-3.). Het moet bijv. mogelijk zijn om
een matrix van 8-bij-4 lampen op te bouwen, terwijl een ander
experiment mogelijk vier matrices vereist van 4-bij-2. Om deze
reden (flexibiliteit van de "lay-out") wordt het lampentableau
uitgevoerd in een 8-bij-8 formaat. Van de zo verkregen 64
lampen worden er 32 aangestuurd, de overige 32 worden bijv.
afgedekt (discussie). Binnen een gekozen lay-out moet de
plaatsing van de melders flexibel zijn (zie pt. 4.1. & 4.2.;
V.-3.).
4.9. Het meldsysteem dient een lampentest te bevatten.
111.-5. Het kwiteer-deelsysteem
Dit deelsysteem zal aan de volgende eisen moeten voldoen.
5.1. Het kwiteren van een melding geschiedt door het indrukken van
een verende drukschakelaar door de pp. Er moet gestreefd worden
naar een maximaal-duidelijke relatie lichtvenster-drukknop.
1deaal is een constructie, waarbij de pp. het lichtvenster zelf
kan indrukken (veldonderzoek, discussie).
5.2. De visuele signalen moeten slechts individueel te kwiteren zijn
zijn (veldonderzoek) D.w.z.: allen het indrukken van de kwiteer-
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knop "X" kan de flakkerende lamp "X" doen branden/uitgaan.
5.3. De auditieve signalen moeten (voor sommige experimenten) ook
centraal te kwiteren zijn (veldonderzoek). De pp. kan de toeter
uitschakelen door het indrukken van een aparte knop: de centrale
kwiteerknop. NB: bij individueel kwiteren gaat de toeter pas uit
wanneer geen ongekwiteerde meldingen meer over zijn.
5.4. Het systeem moet zo ontworpen worden dat experimenten mogelijk
zijn met het al dan niet presenteren van afgaande meldingen
(veldonderzoek):
a) Alle afgaande meldingen worden gepresenteerd aan de pp.
(toeter, flakkerende lamp). Hierin moeten nog diverse varianten
mogelijk zijn, nl.:
flakkerfrequentie: opkomende melding al dan niet hetzelfde
als afgaande melding (4.5., 4.6., 4.7.);
- geluidssignaal: idem (3.1.,3.4.);
b) Er wordt geen enkele afgaande melding gepresenteerd. De toestand "01" uit fig. III-4 vervalt dan geheel (ongekwiteerde,
afgaande melding). Indien de waarde van een procesvariabele
zich beweegt van "onveilig" naar "veilig" dan gaat de lamp uit;
de toeter blijft uit(1 I

+

00) of gaat uit (01

+

00). Het toe-

standsdiagram ziet er nu uit als aangegeven in fig. 111-5.

_______0'
[O,N]

[O,G]

_/1~

("onveilig")
-(alarmgrens)
("veilig fl )

00

[A,-J
Toelichting:

0- k
d
meldin" -op omen
------~A=afgaand

.
. N=niet gekwiteerd
.
kW1 ter1np'
--------~G=gekw1teerd

fig.III-5:Toestanden en -overgangen indien de afgaande melding
niet gepresenteerd wordt.
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c) Een "tussenvorm" van a) en b): van een aantal meiders (zeg n)
wordt de afgaande melding gepresenteerd, van de overige (32-n)
niet.
5.5. Het te bouwen systeem behoeft geen ItipmeIder"~ te bevatten,
evenmin

is een "eerstmelder"* noodzakelijk (discussie, kosten-

baten) .
111.-6. Overige ontwerp-eisen m.b.t. het meldsysteem
De in deze paragraaf genoemde ontwerp-eisen werden geformuleerd n.a.v.
discussies in de projectgroep. Zij houden verband met het feit, dat
met het meldsysteem verschillende types experimenten moe ten kunnen
worden uitgevoerd (flexibiliteit van het meldsysteem).
6.1. Het systeem dient zodanig te worden ontworpen dat variaties mogeIijk zijn in het aantal meldingen per tijdseenheid, dat een pp.
te verwerken krijgt (zie 11.-5.).
6.2. Naast een aantal proces-melders moet het meldsysteem nog meiders
bevatten, die niet door het gesimuleerde proces worden bestuurd.
Deze melders moeten in een "random"-volgorde en met een "random"tijdsinterval meldingen produceren (de "random-meldingen").
I.v.m. 6.1

moet het gemiddelde van de tijdsintervallen instel-

baar zijn. Voor motivering: zie V.-I.
N.B. In dit verband zij opgemerkt, dat de random-melders d.m.v.
naamgeving en groepering in verband moe ten worden gebracht met de
procesmeiders. Dit om te bewerksteIIigen, dat het meldsysteem bij
de pp. overkomt ais een samenhangend geheel.
6.3. Het meldsysteem moet zodanig ontworpen worden, dat een uitbreiding
tot 64 melders met een minimum aan extra middelen kan geschieden.
6.4. Het systeem dient oscillaties van de procesvariabele rond de
aIarmgrens op zodanige wijze te behandelen, dat de bijbehorende
meldingen geen oscillerend karakter vertonen (discussie). Deze
"os c illatie-onderdrl,lkking" kan bijv. geschieden door "hysterese"
in te bouwen (veldonderzoek).
6.5. Omdat nag niet aIle details van de te verrichten experimenten
vastliggen, evenmin als van de taken van de pp., dient het systeem
in het algemeen zo flexibel mogelijk te worden opgezet.
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Daar, waar de flexibiliteit tot uitdrukking komt in de keuze- of
instelmogelijkheden van de hardware, dienen deze instellingen (bijv.
via potentiometers

of meer-keuze-schakelaars) op eenvoudige en over-

zichtelijke wijze te kunnen geschieden. Gedacht wordt aan een keuzepaneel in de pl.-ruimte. Daar, waar de keuze dient te geschieden d.m.v.
de software, dienen de verschillende alternatieven gekozen te kunnen
worden via de proefleidersterminal. Hiervoor dienen interactieve
programma's te worden ontworpen.
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IV.

Besturing van het meldsysteem ("me ldingssoftware")

IV.-l. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de software

besproken~

die nodig is om daad-

werkelijk meldingen tot stand te brengen (de meldingssoftware).
Wanneer de waarde van een proces-variabele~ de gekozen alarm-grenzen
overschrijdt~

dan dient een dergelijke gebeurtenis een verandering

in het meldsysteem ten gevolge te hebben; er ontstaat een opkomende
of afgaande melding. Geheel analoog geldt dit voor een zgn. " random"melding-. De "gebeurtenis" bestaat dan uit het feit dat het tijdstip
is aangebroken voor de volgende melding (zie V.-l.).
Een tweede gebeurtenis die een verandering in het meldsysteem teweeg
moet

brengen~

is een kwiteerhandeling van de pp.

Het primaire doel van de meldingssoftware is: het constateren en effectueren van deze veranderingen.
We beperken ons voorlopig tot die

procesvariabelen~

die aan de pp. ge-

toond worden op het regelpaneel: de "paneelvariabelen".
Aan elke paneelvariabele kan men in principe twee procescontacten~
toekennen: een procescontact, dat de hoge alarmgrens bewaakt en een
procescontact, dat de lage alarmgrens bewaakt.
Vervolgens maakt men een keuze: welke procescontacten worden daadwerkelijk in het meldsysteem opgenomen? Voor het te ontwerpen meldsysteem
moest deze keuzemogelijkheid flexibel worden uitgevoerd. Deze keuze kan
evt. per experiment verschillen. Zij is afhankelijk van een aantal factoren zoals: de informatie-waarde voor de pp., het gewenste aantal
meldingen, etc. (zie ook 11.-5. en V.-l.).
Om aan deze eis tegemoet te komen, zijn een drietal voorzieningen nodig:
1 - de pl. moet via zijn terminal kunnen opgeven, welke procesvariabelen

hij wil beveiligen met alarmgrenzen;
2 - de alarmgrenzen moeten instelbaar zijn;
3

de pl. moet via zijn terminal kunnen opgeven via welk lampnummer hij
de verschillende grensoverschrijdingen wil laten melden.

In de beginfase zullen een aantal tests moeten uitmaken, welke keuze
gunstig is voor een bepaald experiment. Daarom werden maatregelen getroffen zodanig, dat de pl. de punten I en 2 tijdens de simulatie kan
wijzigen (zie bijlage I, corrrrnando "OA").
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In een latere fase behoeft de pl. de gewenste gegevens nog slechts
eenmalig te specificeren veer de aanvang van een experiment. De
opslag en verwerking van deze (semi-)permanente gegevens werd nog
niet gerealiseerd: zie suggestie VI.-2.6.
IV.-2. Taken voor de meldingssoftware en toewijzing daarvan aan programma's
In 111.-2. werd uiteengezet, in welke toestanden een melder zich kan
bevinden en welke toestandsovergangen mogelijk zijn. We herhalen hier
fig. 111.-4 in een uitgebreide versie.

Lamp: SF
Toeter:Aan

Lamp: Aan
Toeter :Uit

[O,N]

[O,G]
01

(Ilonveilig")
(alarmgrens)
("ve ilig")

• II

('2.)

-i--~!~)00

~

10

(4)

[A,G]

[A,N]

Lamp: Uit

Lamp: LF

Toeter: Uit

Toeter: Aan

Toelichting:

'
O=opkomend
SF=snel flakkeren
me ld l.np
------g A=afgaand
LF=langzaam flakkeren
' G=gekwiteerd,
kWl.'t erlnpN,
--------g
=nl.et gekw1teerd
fig.IV-I:Toestanden van een melder en mogelijke toestandsovergangen.

Beperken we ons ook nu eerst tot een procesvariabele, dan kunnen de
tussen haakjes geschreven woorden dienen als gedachtensteuntje. Bevindt de melder zich bijv. in toestand 00, dan bevindt de waarde van
de procesvariabele zich (t.o.v. de gestippelde alarmgrens) in het
"ve ilige" gebied. Wordt de meldertoestand even later aI, dan bevindt
zich de waarde van deze procesvariabele in het "onveilige" gebied.
Intussen is klaarblijkelijk een alarmgrens overschreden: de toestandsovergang (I) heeft plaatsgevonden.
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Op deze wijze verdergaand, komen we tot de volgende taken voor de
meldingssoftware:
Taak I - de constatering, dat de waarde van de procesvariabele een
alarmgrens heeft overschreden in een van beide richtingen:
de toestandsovergangen (I), (5), (3) en (6);
Taak 2 - de constatering dat de pp. een of meer meldingen heeft gekwiteerd: overgangen (2) en (4);
Taak 3 - de effectuering van de verschillende overgangen: lamp en
toeter komen in de gewenste toestand.
Bij de

samenstelling van de simulatie-software in het verleden heeft

men zoveel mogelijk het principe toegepast, dat verschillende taken
worden uitgevoerd door aparte programma's (modulair opgezette software). Omdat dit principe grote voordelen biedt, o.a. op het gebied
van overzichtelijkheid, fouten elimineren en testen, werd besloten
deze aanpak ook in dit geval te handhaven; elk van de bovengenoemde
taken wordt verricht door een apart programma.
Om bovenstaande taken efficient te kunnen vervullen, werden voor elke
melder de volgende nieuwe begrippen ingevoerd:
de "old state" (0.5.). Dit is de toestand van een melder v66r het
effectueren van een evt. toestandsovergang (actuele toestand);
- de "new state" (N.S.). De melder-toestand nadat de (evt.) toestandsovergang geeffectueerd zal zijn (gewenste toestand).
Beide "states" vertegenwoordigen dus een meldertoestand zoals in fig.
IV.-I, zodat voor de weergave van een state twee bits~ nodig zijn.
Voor elke melder werd een woord~ (16 bits) gereserveerd in een commondata-gebied genaamd ALMDAT. Elk van deze woorden bevat zowel de NS als
de OS van een melder, enkele code-bits en in het geval van een procesvariabele bovendien de waarde van de alarmgrens (zie bijlage 1-3.2.).
Beschouwen we nu de toewijzing van eerdergenoemde taken aan verschillende programma's.
Taak I: De waarde van elk van de paneelvariabelen is in een geheeltallige, afgeleide vorm (zie IV.-3.) bekend binnen het programma OUTPUT
(het programma dat zorgt voor het updaten van de meters op het paneel).
Omdat het werken met integers~ veel minder computertijd kost dan het
werken met reals~. en omdat het tijdstip waarop een melding ontstaat
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zo goed mogelijk dient samen te vallen met het·tijdstip, waarop
een alarmgrens wordt gepasseerd, werd besloten om taak

toe te

wijzen aan OUTPUT. Dit werd als voIgt gerealiseerd:
- eerst test OUTPUT of de variabele, die behoort bij de te updaten
meter een melder bezit op het lampentableau. Dit geschiedt door het
testen van een bit (ACTBIT) in het common-data-gebied OUTCOM (bit 3)
in het code-byte~ "ENDS", zie bijlage 1-3.7.);
heeft dit bit de waarde I, dan komt van de variabele minstens een
melder ve6r op het lampentableau; OUTPUT test dan, of de waarde van
de variabele al dan niet binnen de alarmgrenzen ligt;
- tens lotte past OUTPUT zo nodig de NS van beide melders (zowel van de
hoge als van de lage alarmgrens) aan.
Taak 2: (constateren kwitering). Deze taak wordt uitgevoerd door een
digitale electronische schakeling (hardware) en het bijbehorende programma, 8enaarnd "KWIT". Dit progrannna test alle 64 kwiteerknoppen op
"ingedrukt zijn". Vervolgens zorgt KWIT voor het aanpassen van de NS
van een melder indien er sprake

1S

van een terechte kwitering. De moge-

lijkheid is opgengelaten om met foute kwiteringen t.z.t. evt. nog iets
te doen. Zowel de hardware als de software van KWIT werden ontworpen
en gerealiseerd door J. van Dijk [v. Dijk, 1980].
Taak 3: (effectueren toestandsverandering). Deze taak wordt uitgevoerd
door het programma "ALARM" met bijbehorende hardware. Dit programma
test de OS en de NS van aIle melders (in ALMDAT). ALARM maakt daarbij
gebruik van het array CONF (zie V.-3.). Indien geconstateerd wordt,
dat OS en NS verschillen, wordt het bijbehorende " ac tie-pakket" uitgevoerd. Dit leidt tot het aanpassen van de toestand van toeters en
lampen. Tenslotte past ALARM de OS van de melder aan (nu geldt: OS
NS tot dat een nieuwe grensoverschrijding of kwitering plaats vindt).
Realisatie: J. van Dijk [v. Dijk, 1980].
Elk van de genoemde programma's loopt gedurende de simulatie met een
constant "herstart"-interval: OUTPUT en ALARM worden steeds na 0,5
sec. opgestart, KWIT loopt met een interval van 0,1 sec. [v. Dijk, 1980].
De gehele gang van zaken

1S

nu beschreven voor een procesvariabele.

Naast de procesmeldingen zijn er echter nog twee andere soorten meldingen te onderscheiden: de random-meldingen en de storings-meldingen.
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Zij onderscheiden zich van procesmeldingen door de oorzaak van hun
ontstaan. Procesmeldingen ontstaan door het overschrijden van een
alarmgrens; dit wordt, zoals gezegd, geconstateerd door OUTPUT, die
de NS van de melder in ALMDAT manipuleert. Random-meldingen ontstaan
op "random"-tijdstippen, die tevoren bepaald zijn door het programma
"RANDOM"; het is ook dit programma, dat de NS manipuleert van de
random-melders (zie ook V.-I.) Storings-meldingen, tenslotte, ontstaan
wanneer de pl. een storing inbrengt. Het programma, dat nu de NS manipuleert is "INFORM" (zie bijlage I, commando "VS").
We zien dus, dat er drie programma's zijn, die ervoor zorgen dat de
opkomende/afgaande meldingen ontstaan. Maar: voor elk van de bovengenoemde drie groepen meldingen is de verdere afhandeling (via ALARM,
etc.) identiek.
IV.-3. Realisatie van oscillatie-onderdrukking d.m.v. hysterese
In 111.-6.4. is reeds opgemerkt, dat het doel van oscillatie-onderdrukking is: het voorkomen, dat een melder mee-oscilleert indien een procesvariabele oscilleert rond een alarmgrens. In deze paragraaf wordt
uiteengezet hoe deze oscillatie-onderdrukking werd gerealiseerd.
Het basisprincipe is als volgt: men legt rond een alarmgrens een gebiedje, waarvan de grenzen beurtelings een rol gaan spelen (zie fig.
IV-2).

-

--=-~-~~--(hOge)alarmgren,

t XXX(waarde
I van variabele)
~

H
;:

tijd

zander oscillatieonderdr.

1

~.

r

fig.lV-2:~erking

Toelicht ing:
opkomende melding~
afgaande melding 1 .

van oscillatie-onderdrukking d.m.v. hysterese.
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In feite heeft men te maken met een van plaats wisselende alarmgrens:
nadat overschrijding van grens A een melding heeft veroorzaakt, speelt
grens B de rol van alarmgrens: overschrijding van A heeft dan geen gevolgen meer. Pas nadat B is overschreden (melding:) geldt A weer als
alarmgrens etc. Maakt men de afstand AB groter dan de oscillatieamplitude, dan werkt de oscillatie-onderdrukking volledig. Het aantal
meldingen dat de oscillerende variabele dan veroorzaakt is nl. (ongeveer) even groot als het aantal meldingen, dat deze variabele

zou

veroorzaken als geen oscillatie zou optreden (zie gestippelde kromme
fig. IV-2).

De oscillatie-onderdrukking geschiedt in het programma OUTPUT. In OUTPUT
wordt de waarde van een procesvariabele omgezet in een geheel getal XXX
tussen 0 en 1023, dat het aantal "schaaldelen" van de meter aangeeft
(1023 komt overeen met 100% etc.). Aan de hand van fig. IV-3 wordt
gedemonstreerd hoe

het gewenste gedrag van de melders wordt verkregen.

We onderscheiden binnen het meterbereik vijf gebiedjes, genaamd

I tim

V . OUTPUT vergelijkt XXX
met resp. HIX +
LOX +

~

en LOX -

~,

~.

HIX -

~,

Op deze

wijze is bekend in welk gebiedje de actuele waarde van
XXX ligt. Stel: XXX=56%
(geb. III). De actie, die
OUTPUT moet ondernemen is

%

100
,. inc!.
I
1 grens
,..exc .

90
80

70' ·· .. ·HIX(hoge

II

alarmgrens)
60

·50····· "XXX(actuele

III

waarde)
40

afhankelijk van de toestand
in het verleden. Er is in de
actuele situatie (geb. III)
geen sprake van alarm, dus:
was er een opkomend alarm

- - - - 30.

IV

- - - - 20

V

····LOX(lage
alarmgrens)

10

- - - - - - - - - - - 0

(al of niet gekwiteerd) m.b.t.
de hoge 6f lage alarmgrens van
deze procesvariabele, dan moet

fig.IV-3:Verdeling van het meterbereik in

OUTPUT zorgen voor het ontstaan

vijf gebiedjes bij oscillatie-onderdruk-

van een afgaande melding m.b.t.

king d.m.v. hysterese.

deze grens.
Genoemde "toestand

~n

het verleden" kail men vinden in de OS van de

melder (in ALMDAT). blijkt bijv., dat deze 10 is (ongekwiteerde afgaande melding), dan behoeft voor deze melder geen actie ondernomen
te worden.
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Op deze wijze werden de te ondernemen acties geanalyseerd voor aIle
mogelijke waarden van XXX, zowel m.b.t. de hoge alarmgrens als m.b.t.
de lage alarmgrens.
Op deze plaats zij opgemerkt, dat de pl. de waarde van 6 moet kunnen
instellen bij de aanvang van een experiment (variabele DELBND, opgenomen in ALMDAT, bijlage 1-3.2.).
We beschouwen tens lotte nog enkele bijzondere gevallen, verband houdend
met de plaatsing van de alarmgrenzen en de keuze van 6:
a) Indien geldt: HIX + 6

~

100%, dan kan XXX onmogelijk

~n

gebied I

terechtkomen. De maximale waarde van XXX is nl. 1023 en is in dit
geval kleiner dan of gelijk aan de bovengrens van gebied II. Een
opkomend alarm kan dan niet v66rkomen, omdat daarvoor moet gelden:
XXX > HIX + 6. De gehele meldcyclus~ wordt hierdoor geblokkeerd voor
de hoge alarmgrens. Het effect hiervan is dat de procesvariabele
niet is beveiligd met een hoge alarmgrens. De pl. dient hiermede
rekening te houden. Een analoge redenering kan worden opgezet voor
de lage alarmgrens, indien LOX - 6
b) Indien geldt HIX - 6

<

~

O.

LOX + 6 (alarmgrenzen dicht bij elkaar), dan

overlappen de gebieden II en IV elkaar. De oscillatie-onderdrukking
werkt nu niet correct, reeds bij het overschrijden van de ondergrens
van gebied II in de aangegeven richting (fig. IV-4, punt D), wordt
een afgaande melding gegenereerd voor de lage alarmgrens. Dit dient
echter pas te gebeuren bij de bovengrens van gebied IV (punt E in
fig. V-4).
Er zijn 2 mogelijke oplossingen: programma aanpassen of situatie
vermijden. De laatste mogelijkheid is de meest logische.Het heeft nl.
weinig zin om de alarmgrenzen dichter bij elkaar te brengen dan op een
afstand 26(erwordt vanuit gegaan dat 6 klein is Lo.v. 100%). Indien
een zo nauwkeurige bewaking van een procesvariabele strikte noodzaak
is, zal men hiervoor een oplossing ad hoc moeten verzinnen. Suggesties:
I) realiseren van een andere manier van oscillatie-onderdrukking (tijd-

vertraging? )
2) 6 specificeren per paneelvariabele.
Kortom: bij het kiezen van alarmgrenzen en/of 6 moet door het programma
getest worden of steeds geldt: HIX - LOX> 26 (suggestie VI.-2.5.).
N.B.: het heeft nog minder zin om HIX

~

LOX te nemen; de voorwaarde

HIX - LOX> 2 6 voorziet ook in dit probleem.
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fig.IV-4:De werking van het oscillatie-onderdrukkings-systeem bij
overlapping van de gebieden I I en IV.

A: opkomende melding,hoge alarmgrens;correct

B: afgaande

c:

melding,hoge alarmgrens;correct

opkomende melding,lage alarmgrens;correct

D: afgaande

melding,lage alarmgrens;niet correct

E: correcte tijdstip afgaande melding,lage alarmgrens.

- 34 -

V. Overige software

V.-I. Implementatie van "random"-meldingen
Men weet o.a. uit veldonderzoek, dat de meldingssnelheid (het aantal
meldingen per tijdseenheid) van invloed is op de belasting van de
operator, zodat deze grootheid mede van invloed is op het gedrag en/
of de prestatie van een operator [Cellissen e.a., 1980J.
In het laboratorium-onderzoek naar meldsystemen zal de meldingssnelheid een belangrijke rol gaan spelen als onafhankelijke variabele in
l

een experiment ). Ret is dan ook noodzakelijk deze grootheid instelbaar te maken.
Zoals in 11.-5. werd aangetoond, kan men de meldingssnelheid van de
proces-meldingen enigszins sturen. Deze meldingen ontstaan echter pas
nadat de pl. een storing inbrengt. Er treden dan gedurende enkele
minuten meldingen op, waarna de pp. de gelegenheid moet krijgen om
In te grijpen via de proces-regelaars. Ret verloop van het proces is
in de periode na de storing voor een belangrijk deel afhankelijk van
het regelgedrag van de pp.; een "slechte" regelaar veroorzaakt nl.
zelf meldingen. De reproduceerbaarheid van een experiment komt daardoor in het gedrag. Bovendien vallen grote drukte met de proces-regeling samen met veel activiteiten m.b.t. het meldsysteem, terwijl even
later beide taken grotendeels wegvallen. Dit is uiteraard geen ideale
situatie. Kortom: indien tijdens een experiment de meldingssnelheid
als onafhankelijke variabele wordt genomen, dan mogen de procesmeldingen (aangegeven met een witte lamp op het tableau, de "witte"
meldingen) slechts een relatief geringe bijdrage leveren aan de
meldingssnelheid.
Zo ontstond het idee om naast de proces-meldingen ook meldingen te
laten ontstaan die niet door het gesimuleerde proces worden veroorzaakt. Deze meldingen zouden op (schijnbaar) willekeurige tijdstippen
en plaatsen op het lampentableau moeten verschijnen. Zij worden daarom
aangeduid met: "random"-meldingen.

I)In een experiment onderzoekt men de W1Jze waarop de afhankelijke
variabelen (de "gemeten" output van een experiment) zich gedragen
als men de onafhankelijke variabelen (de input-variabelen)
varieert.
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Bij het ontwerpen van de taak en de instructie voor de pp. ontstond
het idee om twee soorten random-meldingen te laten ontstaan met elk
een eigen meldingssnelheid: de "rode" meldingen (rood gekleurd
lichtvenster) en de "gele tl meldingen. De achtergronden van deze keuze
vallen buiten het bestek van dit verslag: zie t.z.t. afstudeerverslag
B. Reijs (1981).
Het ontstaan van zowel de rode als de gele meldingen wordt verzorgd
door een Fortran-programma, genaamd "RANDOM tI • Dit programma maakt
gebruik van de in FORTRAN-lV-PLUS ge'implementeerde "random"-functie
RAN (II, 12). Deze functie berekent uit de getallen 11 en 12 een getal tussen 0 en 1. Na deze berekening hebben de getallen II en 12
andere waarden dan voorheen. Op deze wijze kan men m.b.v. een eenmaal
gekozen paar getallen II, 12 (de startgetallen) een reeks zgn.

t1

pseudo-

random-numbers" verkrijgen. Voor meer details: zie FORTRAN-IV-PLUSmanual.
Deze

t1

random-number-generator" wordt toegepast voor de berekening van:

a) het volgende tijdstip, waarop een melding moet worden gecreeerd;
b) het volgnummer van de melder binnen de betreffende kleurgroep.
Nemen we als voorbeeld een rode melding.
a) Het tijdstip, waarop een nieuwe rode melding moet ontstaan, ligt
vast in de variabele ROODCT (gele melding: GEELCT). Wanneer de
rekenslagteller COUNT gelijk is aan ROODCT, wordt het programma
RANDOM geactiveerd: de desbetreffende melder wordt bijgewerkt

~n

AU·IDAT (zie b) en vervolgens wordt een nieuwe "random"-waarde voor
ROODCT bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met het door de
pl. gekozen gemiddelde aantal meldingen per uur.
b) Welke rode melder aan de beurt is, wordt vastgelegd in de
variabele NEXTRD. (gele melder: NEXTGE). RANDOM selecteert m.b.v.
deze variabele de desbetreffende melder in ALMDAT (bijlage 1-3.2.).
1ndien deze melder niet in "alarm tl was, dan verandert RANDOM de
NS (zie 111.-2.) van de melder in 01, hetgeen neerkomt op een
opkomende melding. In het tegengestelde geval ontstaat een afgaande melding eNS = 10). Daarna wordt de nieuwe

t1

random"-waarde

bepaald van NEXTRD. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal rode melders op het tableau.
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Uiteraard moet de random-generator voor elk van de vier variabelen
ROODeT, GEELCT, NEXTRD en NEXTGE onafhankelijk werken. Daarom is
voor elk van deze vier variabelen een paar startgetallen II, 12 gedefinieerd. Door het kiezen van startgetallen ligt de sequentie van
de opeenvolgende " random"-getallen geheel vast. De pI. kan ongewenste
"toevallige" sequenties van melders en/of tijdstippen dan ook vermijden door deze vooraf te testen en zonodig andere startgetallen te
kiezen (zie ook VI.-2.5.).
AIle variabelen, die betrekking hebben op de random-meldingen, z1Jn
te vinden in common-data-gebied~ RANDAT (Dee I van S1MPAR, zie bijl.
1-3.8.).
V.-2. Het bijwerken en berekenen van de afhankelijke variabele "kwiteertijd"
Besloten werd bij experimenten met het meldsysteem de kwiteertijd~ te
hanteren als een van de afhankelijke~ variabelen. Omdat aan de verschillende type meldingen (witte, gele en rode) via de instructie van
de pp. verschillende waarden worden toegekend, leek het wenselijk het
aantal meldingen, de gemiddelde kwiteertijd en de spreiding daarvan
afzonderlijk per kleur vast te leggen.
Bovendien leek het wenselijk om "missers" te onderscheiden. In dit
verband owrdt onder een "misser" verstaan: een melding die niet binnen
zekere tijd door de pp. is gekwiteerd. Voor deze tijd werd, arbitrair,
voorlopig 30 sec. genomen (variabele GRENS, bijl. 1-3.9.).
Een extra complicatie ontstaat, indien bij een of meer melders een afgaande melding niet dient te worden gepresenteerd. Indien bij zo'n
melder een opkomende melding niet wordt gekwiteerd voordat de melder
weer " a fgaat" (bijv.: procesvariabele komt terug in het "veilige" gebied), dan gaat de desbetreffende lamp geruisloos uit; de pp. kan
deze melding nu niet meer kwiteren. Dit wordt aangemerkt als een
" echte misser". Deze " echte missers" worden uiteraard niet verwerkt
in de kwiteertijden-tabel (er is immers geen kwiteertijd gedefinieerd).
Van elke "echte misser" wordt na afloop van het experiment aan de pl.
gemeld: het lampnummer, tijdstip opkomende melding en tijdsduur melding.
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Het programma dat zorgt voor het bijwerken, het berekenen en het
printen van bovenstaande gegevens. is genaamd "SIGMU". Dit programma
haalt de benadigde gegevens uit een arraylk met de naam "TYDTAB". Dit
array (64 integers~) wordt bij de aanvang van de simulatie geinitialiseerd: elk element krijgt de waarde (-I). Het is de bedoeling, dat
de kwiteertijd, die betrekking heeft op lampnummer k tereeht kamt op
de k-de plaats in TYDTAB. Omdat in gezamenlijk overleg werd vastgesteld, dat de waarnemingen van de kwiteertijd mogen worden afgerond
op I sec., kunnen we de rekenslagteller COUNT (I x per sec, opgehoogd) gebruiken om de kwiteertijden vast te leggen. Dit gebeurt als
voigt: het programma ALARM eonstateert bij melder k (het lampnummer)
een opkomende melding (zie IV.-2.). ALARM zorgt er dan o.a. voor, dat
in TYDTAB (k) de waarde (-COUNT) wordt genoteerd; dit tijdstip markeert het begin van de kwiteertijd. Wanneer deze melding wordt gekwiteerd (knop k wordt ingedrukt), dan wordt deze aetie opgemerkt door
KWIT (zie IV.-2.). Op dit moment zorgt KWIT ervoor, dat bij TYDTAB
(k) de actuele waarde van COUNT wordt opgeteld;

dit tijdstip markeert

het einde van de kwiteertijd. De waarde van TYDTAB (k) is dan een
kwiteertijd. en groter dan of gelijk aan O. We moeten ervoor zorgen,
dat SIGMU dit exemplaar verwerkt, voordat de melder k opnieuw wordt
aangesproken. Daarom wordt SIGMU geactiveerd vanuit KWIT.
SIGMU haalt de kwiteertijd uit TYDTAB (k) en plaatst daar wederom
(-I).

SIGMU gaat na, of keen witte, rode of gele melder was, telt de

kwiteertijd op bij de kwiteertijden-som van de juiste kleur, en het
kwadraat bij de kwadraten-som; indien kwiteertijd

~

GRENS ("misser")

dan worden aparte sommen en kwadraten-sommen bijgewerkt.
Pas na afloop van de simulatierun worden de gewenste gemiddelden en
spreidingen berekend en afgedrukt.
De variabelen, die benodigd zijn voor de door SIGMU verriehte berekeningen zijn opgenomen in het common-data-gebied SIGDAT (deel van
SIMPAR , z i e b i j 1. 1- 3 . 9 . ) .
Op deze plaats dient te worden opgemerkt, dat de hier gehanteerde
methode ter bepaling van de kwiteertijd tamelijk onnauwkeurig is. Een
voorbeeld zal dit verduidelijken: een "echte" kwiteertijd van bijv.
2,3 sec. zal soms worden gemeten als 2 sec. soms als 3 sec. (zie fig.

V-I). Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop de melding aanvangt.
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fig. V-I: De gemeten kwiteertijd als functie van het aanvangstijdtijdstip van de melding.
Bij een groot aantal waarnemingen zal het gemiddelde van de zo gemeten
kwiteertijden hierdoor nauwelijks beInvloed worden, maar met name de
spreiding zal groter kunnen uitvallen dan bij een nauwkeuriger meting.
Experimenten zullen moeten uitwijzen of de gehanteerde methode voldoet. Indien nodig zou men een "snellere" teller kunnen maken, bijv.
in ALARM (2 x per sec.) of in KWIT (10 x per sec.).
V.-3. Het "pointerll-array CONF als hulpmiddel bij het wijzigen van de configuratie van het lampentableau
In dit verslag kennen we aan het begrip configuratie in verband met
het lampentableau van een conventioneel meldsysteem twee aspecten
toe, nl.:
a) lay-out: de afmetingen van de groep(en) lampen en de onderlinge
ligging van de groepen binnen het totale lampentableau (zie fig.
V-2a);
b) plaatsing: de toewijzing van een functie (nl. die van melder) aan
een bestaande lamp; hierdoor wardt binnen de gekozen lay-out de
verdeling van teksen en kleuren bepaald, alsmede de eventuele
groepsfunctie van een aantal bij elkaar geplaatse melders (sectie)
(zie fig. V-2b).
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a) Het aspect lay-out:
twee verschillende
lay-outs van een
meldsysteem met 24
melders.

m
j

/~

~
POHP
I-A

POHP
I-B

2-A

POMP
2-A

POMP
2-B

POHP
3-A

TEMP
I-A

POMP
3-A

POMP
3-B

POMP
4-A

TEMP
2-A

POMP
4-A

POMP
4-B

PO~li'

DRUK

I-A

I-A

POMP
2-A

DRUK

b) Het aspect plaatsing:twee alternatieven om melders toe te wijzen aan
de middelste groep lampen.
links:de gehele sectie is toegewezen
aan procesonderdeel A;
rechts:de groep functioneert als
"pompsectie".

fig.V-2:De aspecten "lay-out" en"plaatsing" van het begrip "configuratie".

In Cellissen (1980) worden als functies van een conventioneel meldsysteem o.m. genoemd: de (visuele) attentiefunctie ( ... er is iets
aan de hand •.. ), de specificatiefunctie ( ••. welk procesdeel .•. )
en de geheugenfunctie ( ... overzicht van de actuele toestand .•• ).
De wijze, waarop (en de mate waarin), het meldsysteem genoemde
functies vervult, hangt samen met de configuratie van het lampentableau. Beschouw bijv. twee groepjes 1amp en , waarvan een gedeelte
brandt. Heeft het ene groepje de afmetingen 2 x 3, en het andere bijv.
8 x 8, dan zal een flakkerende lamp in het eerste groepje meer opvallen dan in het tweede (visuele attentiefunctie). Indien een
groepje een functionele eenheid (sectie) vormt, dan beschikt de
operator reeds over enige informatie voordat hij de tekst op het
lichtvenster daadwerkelijk heeft gelezen (specificatiefunctie);
indien een functionele separatie is doorgevoerd kan de operator op
afstand de actuele toestand van een procesdeel beoordelen (geheugenfunctie), enz.
Men heeft zich dan ook afgevraagd, of d.m.v. laboratoriumonderzoek
wellicht vuistregels te formuleren zouden zijn m.b.t. de configuratie van larnpentableaus.
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Vanuit deze vraagstelling kwam dan ook de eis tot stand dat het
experimentele meldsysteem z6 moest worden ontworpen, dat de pl. de
configuratie van het lampentableau op eenvoudige wijze kan wijzigen.
Hiervoor zijn drie zaken vereist:
1 - de pl. moet via zijn terminal de gewenste configuratie kunnen
opgeven;
2 - er moet een flexibele "verbinding" tot stand gebracht worden
tussen de gegevens over de melders (in ALMDAT, zie IV-2 en bijl.
1-3.2.) enerzijds en het lampentableau anderzijds;
3 - de kleuren en teksten op het tableau moeten eenvoudig te verwisselen zijn.
De eerste eis werd nog niet gerealiseerd (zie suggestie VI.-2.3.).
Aan de derde eis is voldaan d.m.v. de aankoop van materiaal dat eenvoudige verwisseling mogelijk maakt.
Om aan de tweede eis te voldoen werd het array CONF geimplementeerd

in een stukje common-data-gebied met de naam CONDAT (deel van SIMPAR,
zie bijl. 1-3.4.). Dit array bevat 64 elementen, voor elke lamp van
het tableau een: CONF (k) correspondeert met lampnummer k. De inhoud
van het array-element van CONF (k) is een geheel getal n, dat verwijst ("pointer") naar het n-de woord in ALMDAT. Als aan lamp k geen
melder is toegwezen, dan bevat CONF (k) een nul. In fig. V-3 is een
voorbeeld uitgewerkt. Bij lampnummer 35 behoort CONF (35). De inhoud
van CONF (35) is "13". Dit verwijst naar het 13e element in ALMDAT.
Dit element heeft in de figuur de symbolische naam "HIXXX". Hiermede
wordt bedoeld: het procescontact, dat de hoge alarmgrens bewaakt van
de variabele XXX. De tekst op venster 35 moet daarmede in overeenstemming zijn, bijv.: "XXX te hoog".

(
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.
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:§" ~:~~
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"
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fig.V-3:Het "pointer"-array CONF (voorbeeld)
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Bij lampnummer 64 behoort CONF (64). Dit element bevat het getal 0,
zodat lamp 64 in deze configuratie kennelijk geen deel uitmaakt van
het meldsysteem.
Wenst de pl. een andere configuratie van het lampentableau, dan behoeft hij slechts de inhoud van CONF te wijzigen. Verwisselen van de
inhoud van CONF (35) en CONF (64), bijvoorbeeld, heeft tot resultaat,
dat HIXXX gemeld wordt via lamp 64, en dat lamp 35 is "uitgeschakeld".
N.B.: Er zijn noch in de hardware [v. Dijk, 1980J, noch in de software beletselen om configuraties van meer of minder dan de gewenste
32 melders te realiseren!
De enige beperking is gelegen in het feit, dat in ALMDAT "slechts"
53 verschillende melders zijn opgenomen: 17 witte, 8 rode en 28
gele melders (zie bijl. 1-3.2.). Deze aantallen zijn z6 gekozen,
dat binnen een meldsysteem met 32 melders een redelijke mate van
flexibiliteit gewaarborgd is
k1:euren.

t.a.~

de verdeling over de drie

- 42 -

VI. Bespreking van de resultaten en suggesties voor verder onderzoek

VI.-I. Bespreking van de resultaten
De software-voorzieningen voor het meldsysteem zijn voor een belangrijk deel gereed. De programma's die nog zullen moeten worden gerealiseerd, zijn strikt genomen pas nodig in een later stadium van het
experimenteer-programma. Suggesties hiervoor zijn opgenomen in VI.-2.
Voorafgaand, echter, aan de eerste serie experimenten met het meldsysteem zal enige tijd uitgetrokken moe ten worden voor het testen van
het software-/hardware-pakket als geheel. Een dergelijke test bleek
nl. zonder meldsysteem onuitvoerbaar. Bovendien verdient het controleren van de nauwkeurigheid van de kwiteertijdentabel nog de aandacht
(zie V.-2.).
VI.-2. Suggesties voor nader onderzoek
2.1. Tijdens proefexperimenten bleek, dat de pp. behoefte heeft aan
een duidelijke indicatie van de plaatsing van de alarmgrenzen.
Voorlopig zou men zich kunnen behelpen met geimproviseerde indicatoren (papier, magneetje, etc.). In een later stadium zouden
hiervoor speciale voorzieningen kunnen worden getroffen. Bijv.:
het toepassen van "bar-graph-displays". Hierbij geeft een oplichtende verticale kolom, geplaatst naast een schaalverdeling,
informatie over een of twee grootheden. In het laatste geval
geeft de kolom de waarde van elk van de beide grootheden beurtelings aan.
2.2. Tijdens en na een storing kunnen
een aantal paneelvariabelen

~

waarden aannemen die buiten het
meterbereik liggen. Vaak heeft
de pp. tech informatie nodig
over de juiste waarde van zo'n
variabele, bijv. om te zien, of
zijn ingrepen het gewenste
effect serteren. Een mogelijke
oplossing zou kunnen zijn, een
cijfer-display gecombineerd met
een drukknoppensysteem-met-

fig.VI-I:Cijferdisplay
met drukknoppen-systeem.
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lichtvensters te gebruiken. Het display zou dan de momentane waarde
moeten vermelden van de variabele die gespecificeerd wordt door het
verlichte venster. Deze waarde moet dan regelmatig worden bijgewerkt
(bijv. elke seconde).
In ons voorbeeld heeft de variabele XB de waarde 0,45301 (zie fig.
VI-) ) .
Een dergelijk

systeem zou ook de rekenslagteller (COUNT) moeten

bevatten. Dit schept de mogelijkheid om de pp. de rekenslagteller
te laten gebruiken als tijdreferentie, bijv. bij het noteren van gele
meldingen.
Ook de pl. zou zeer veelbaat kunnen hebben bij een dergelijk systeem
in de pl.-ruimte.
2.3. Er zou een programma ontwikkeld moeten worden, dat de pl. in staat
stelt op eenvoudige wijze de configuratie van het lampentableau te
wijzigen. Het zou aanbeveling verdienen om bijv. een vijftal standaardconfiguraties op te nemen in een file op de schijf. De pl. zou dan een
standaard-configuratie kunnen oproepen, evt. enkele wijzigingen aanbrengen en vervolgens het array CONF (zie V.-3.) vullen met die configuratie.
2.4. Het zou nuttig (zo niet noodzakelijk) zijn een programma te ontwikkelen,
dat het initieren van gebeurtenissen tijdens een experiment overneemt
van de pl. Deze zou bijv. moeten kunnen opgeven:
- de tijdstippen, waarop het verschijnen van "random"-meldingen gestart moet worden;
- de in de tussenliggende periode(s) gewenste meldingssnelheid;
- de tijdstippen, waarop hij storingen wil laten ontstaan;
- welke storing gewenst wordt en welke grootte;
- de tijdstippen, waarop hij de ingebrachte storingen weer wil opheffen;
- de lengte (tijdsduur) van het experiment (max. aantal rekenslagen);
- de gewenste versnellingsfactor;
Legt men deze gegevens vast 1n een file, dan kan men deze file steeds
weer gebruiken om hetzelfde experiment uit te voeren met verschillende
ppn.
2.5. De pl. moet tenslotte de mogelijkheid hebben am een aantal experimentparameters te kiezen. Fig. VI-2 geeft daarvoor een suggestie.
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kies DELTA (oscillatie-onderdrukking)
kies alarmgrenzen : HIX en LOX
[test HIX-LOX> 2.DELTA(zie IV-3)]
kies GRENS ("missers",zie V-2)
kies startgetallen(RANDOM,zie V-I)
I
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I

TOELICHTING:

[ .. ~ :aanwijzingen voor
j-.: programmeur
OK-bit:bit 10 woord
ALMDAT(bijl.I-3.2)
belbit:bit II(idem)

BELVAR:variabele ALMDAT
DELTA:variabele ALMDAT
GRENS:variabele SIGDAT
(bijl.l-3.9)
startgetallen:variabelen,
8 stuks(RANDAT,I-3.8)

fig.VI-2:De keuze van enkele experiment-parameters(suggestie).

De in 2.3., 2.4. en 2.5. genoemde punten bepalen de experiment-keuze.
Zijn deze gegevens eenmaal vastgelegd
nog slechts

een

~n

een file, dan behoeft de pl.

commando in te tikken voor elke keer dat hij het

experiment wenst te herhalen.
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Begrippenlijst (de termen zijn verklaard, zoals bedoeld

~n

dit verslag)

]) Meldsystemen/Ergonomie
-

AF~JITEREN.

Ret kwiteren van een afgaande melding. De (langzaam

flakkerende) lamp en de toeter gaan uit.
- CONTRAST. Een maat voor het helderheidsverschil tussen een object
en zijn omgeving.
IL
In formule:
C =
-

CONVENT~ONEEL

.-L

O~J

omgl x 100%, met L = luminantie
omg
MELDSYSTEEM. Men noemt een meldsysteem conventioneel

wanneer de informatiepresentatie geschiedt d.m.v. lampjes en evt.
schakelaars.
- EERSTMELDER-GROEP. Een groep afhankelijke procesgrootheden,waarvan bij storing alleen de eerst-opkomende gemeld wordt. (Niet
aanwezig bij de processimulator.)
- FLAKKERFREQUENTIE. De frequentie, waarmee een lamp periodiek aanen-uit gaat na het ontstaan van een opkomende/afgaande melding.
- GEAVANCEERD MELDSYSTEEM. Een meldsysteem waarbij de informatiepresentatie geschiedt via een beeldscherm

c%~~f

een printer.

- KWITEREN; Ret door de pp. te kennen geven aan het meldsysteem, dat
een melding is "opgemerkt".
- LUMINANTIE. Lichtsterkte per (schijnbare) oppervlakte-eenheid van
een verlicht vlak of lichtbron.
- MELDCYCLUS. Opeenvolging van verschillende visuele en/of auditieve
signaal-toestanden.
- MELDER. Deel van een meldsysteem dat de presentatie van een melding
mogelijk maakt. Ret begrip melder omvat het lichtvenster met tekst,
het toeter "aandeel" (be ide met bijbehorende hardware) en bovendien
de "permanente" data in CONDAT en ALMDAT.
- MELDINGSSNELREID. Ret aantal meldingen per tijdseenheid, dat een
pp. te verwerken krijgt gedurende een experiment.
- OPKWITEREN. Ret kwiteren van een opkomende melding. De (snel flakkerende) lamp gaat aontinu branden en de toeter gaat uit.
- PROCESCONTACT. Een binaire grootheid die aangeeft of een procesvariabele zich boven dan wel onder de bijbehorende alarmgrens bevindt.
- PROCESVARIABELE. Variabele, waarvan de waarde bepaald wordt door
het proces of waarvan de waarde van invloed is op het proces.
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- STANDMELDER. Duidt de toestand aan (binair; bijv. aan/uit) van
een bepaald procesdeel. Een standmelder geeft dus geen toestandsveranderingen. (Niet aanwezig bij de processimulator.)
STORING. Plotselinge onderbreking van een continu proces (bijv.:
pomp valt uit).
- TIPMELDER. Een opkomende melding wordt gehandhaafd totdat er
gekwiteerd

~s.

(Niet aanwezig bij de processimulator.)

- VERSTORING. Een (meestel geleidelijke) verandering van enkele
procesvariabelen, bijv. t.g.v. slijtage, veroudering.
2) Experimenten
- AFHANKELIJKE VARIABELE. Een varierende grootheid als "gemeten"
resultaat van een experiment. Voorbeeld: de kwiteertijd.
- ONAFHANKELIJKE VARIABELE. Een variabele die door de pl. wordt
gemanipuleerd met het doel de werking ervan te bestuderen op de
afhankelijke variabele(n). Voorbeeld: de meldingssnelheid.
- PANEELVARIABELE. Een procesvariabele, waarvan de waarde aan de
pp. wordt getoond via een meter op het paneel van de processimulator.
- PROCESSlMULATOR. Opstelling, waarbij een industrieel proces wordt
nagebootst, d.w.z.: het gesimuleerde proces vertoont (nagenoeg)
hetzelfde dynamische en statische gedrag als het echte proces.
SIMULATIERUN. Tijdsperiode waarin een experiment met de simulator
wordt uitgevoerd.
"RANDOM"-MELDING. Een melding die onafhankelijk van het gesimuleerde proces ontstaat op een "willekeurig" tijdstip. NB: Een
"random"-melding beinvloedt het proces zelf op geen enkele wijze.
- REKENSLAG. Het eenmaal doorrekenen van het wiskundig model.
3) Computertermen.
- ARRAY. Een groep opeenvolgende geheugenplaatsen, geassocieerd met
een enkele symbolische naam, de "array-naam".
- BIT. Samentrekking van "binary digit". Eenheid van informatie in
digitale systemen. Een bit kan de waarden "0" en "I" aannemen.
- BYTE. Werkeenheid van 8 bits (zie ook WOORD).
- COMMON-DATA-GEBIED. Een deel van het werkgheugen, waarin variabelen
zijn opgeslagen op zodanige wijze, dat meerdere programma's van
deze variabelen gebruik kunnen maken.

-
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- HARDWARE. Schakelingen van electronische componenten die gezamenlijk bepaalde functies vervullen. Ook wei gebruikt voor "randapparatuur" .
- INTEGER. Variabeletype, aileen voor geheeltallige variabelen.
- REAL. Variabeletype, ook voor niet-geheeltallige variabelen.
- SOFTWARE. Verzamelnaam voor programma's en gegevens (data).
- WOORD. De meest gebruikt werkeenheid (16 bits) voor de PDP-II.
De andere werkeenheden zijn hiervan afgeleid: een woord bestaat
uit 2 bytes.
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BIJLAGE I: De simulatie-software

1-1. Beschrijving van de deelprogramma's
Het simulatieprogramma bestaat uit een twaalftal aparte deelprogramma's
die elk een eigen functie vervullen tijdens een simulatierun. Een deel
van deze programma's werd geschreven in FORTRAN-lV-PLUS (extensie:
".FTN"); een ander deel in de assemblertaal van de PDP-II:

I~ACRO-11

(extensie ".MAC"). In fig. I-I wordt een overzicht gegeven van de
hardware-/software configuratie van de simulator. De rechthoek "SIMPAR"
stelt een comrnon-data-gebied voor. Dit wordt besproken in 1-3. Hieronder
voIgt een korte beschrijving van de simulatieprogramma's.
1.1 INFORM. MAC. Dit programma verzorgt de communicatie tussen de pl.
en de simulatie-software. Bovendien functioneert INFORM als besturingsprograrnma. Zo maakt de werking van INFORM het mogelijk om
de simulatie te starten, te stoppen, te onderbreken, te versnellen,
etc. Bovendien verzorgt INFORM op aanvraag van de pl. output omtrent
het verloop van de simulatie. Zie bijl. 1.-2.
1.2 MODEL.FTN. Dit programma bevat het wiskundige model (statisch +
dynamisch) van de gesimuleerde destillatiekolom. Elke keer dat
MODEL wordt doorgerekend, wordt een teller opgehoogd: de rekenslagteller COUNT. Met behulp van COUNT worden andere programma's
gestopt/gestart (synchronisatiefunctie van MODEL). Zie ook bijl.
1-4.4 en bijl. 4.
1.3 INIT.FTN. Dit programma rekent aIleen het statische deel van het
model door. In combinatie met het commando "SW" (= start-waarden,
(zie bijl. 1-2.3.) maakt INIT het de pl. mogelijk een simulatierun te laten starten vanuit een reproduceerbare uitgangspositie.
Dit

1S

o.a. nodig om regelprestaties van ppn. onderling te kunnen

vergelijken [Paternotte, Verhagen, 1979J.
1.4 INPUT. MAC. Dit programma verzorgt het uitlezen van de zes setpoints
(potentiometers) op het regelpaneel, en de opslag van deze waarden
in het common-data-gebied SIMPAR (d), zie bijl. 1-3.10.
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1.5 OUTPUT.MAC. Dit programma heeft de volgende taken:
- uitlezen van de waarde van aIle procesvariabelen (SIMPAR (d)

en het

updaten van de meters op het paneel;
- initieren van een melding, indien de waarde van een beveiligde
procesvariabele buiten de alarmgrenzen ligt;
- het verzorgen van de oscillatie-onderdrukking.
1.6 OPSLAG.FTN. Indien de pl. te kennen geeft dat hij het verloop van een
simulatierun wil vastleggen, dan zorgt dit programma voor het aanmaken
en regelmatig bijwerken van een opslag-file. Een record van deze file
bevat de momentane waarde van 16 procesvariabelen.
1.7 SORT.FTN. Bij het beeindigen van een simulatierun worden de simulatiegegevens d.m.v. SORT gesorteerd naar procesvariabele. Een record van
de gesorteerde file bevat: het verloop van een procesvariabele als
functie van de tijd. Met deze file kan men het verloop van de simulatie
grafisch weergeven via de plotter (m.b.v. het programma PLTSIM, 1.12).
1.8 KWIT.FTN. Dit programma zorgt ervoor, dat kwiteerhandelingen worden
verwerkt in de software. KWIT werkt dus als schakel tussen meldsysteem
en SIMPAR

v. Dijk, 1980

1.9 ALARM.FTN. Dit programma zorgt ervoor, dat de toestand van aIle lampen
en toeters in overeenstemming gebracht wordt met de actuele specificaties in de software [v. Dijk, 1980J.
\.10 RANDOM.FTN. Op de door RANDOM vastgestelde tijdstippen en plaatsen
initieert dit programma een " random"-melding door een wijziging aan
te brengen in SIMPAR (zie V.-I.).
\.11 SIGMU.FTN.

Dit programma verzorgt het verwerken van kwiteertijden.

Na afloop van een simulatierun berekent SIGMU de gewenste gemiddelden
en spreidingen (zie V.-2.).
1.12 PLTSIM.FTN. Dit programma bestuurt de plotter. Het haalt de benodigde
gegevens uit de gesorteerde file (zie oak 1-1.7). Het platten van een
simulatie geschiedt "off-line" d.m.v. het commando "RUN PLTSIM".
Volledigheidshalve vermelden we hier nag het bestaan van de programma's
INGDET.MAC en INF01.MAC. Het eerste programma verzorgt het detecteren (en
printen op de pl. terminal) van aIle setpointwijzigingen die de pp. gedurende een simulatierun aanbrengt ("ingreepdetectie").
Het tweede programma print regelmatig (interval gekozen door pl.) de
actuele waarde van een aantal procesvariabelen en prestatiecriteria. Omdat
deze programma's geen rol (meer) spelen in de experimenten, zijn zij "op
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non-actief" gesteld door blokkering van de aanroep-commando's, resp.
"DT" en "RP". Zij worden verder dan ook niet beschreven.
1-2. Gedetailleerde beschrijving van INFORM
1-2.1. Algemeen

INFORM vervult gedurende de simulatieruns een centrale functie.
Vanuit INFORM worden de meeste andere programma's nl. gestart, dan
wel gestopt. Tevens kan de pl. interactief het verloop van de simulatie beinvloeden.
Om de simulatie te laten starten, moet de proefleider intoetsen

resp. "@SIMULRl.m" en "RUN INFORM". Het eers te cormnando zorgt ervoor
dat de namen van de te manipuleren programma's bekend zijn aan het
Operating System (RSX-IIM). Dit is noodzakelijk omdat deze programma's
alleen dan door INFORM kunnen worden gestart. Het tweede commando zorgt
ervoor, dat INFORM "actief" wordt (zie fig. 1-2).
Binnen INFORM zijn voor de simulatie een viertal toestanden gedefinieerd. Teneinde de simulatie van een toestand te laten overgaan in
een andere toestand, zijn er in INFORM een aantal (twee-letterige)
commando's gedefinieerd. Bovendien bestaan een aantal commando's die
de pl. de mogelijkheid verschaffen de momentane waarde van een aantal
variabelen te laten printen, de simulatie te versnellen/vertragen enz.
Deze commando's refereren elk aan een programmadeel van INFORM. Een
dergelijk programmadeel heeft als identificatie een uniek label: het
commando-adres.
Hierna volgen een overzicht van de mogelijke toestanden (1-2.2.) en een
beschrijving van de gedefinieerde commando's met bijbehorende labels
(1-2.3.).

Een schematisch overzicht van het verband tussen toestanden en commando's (fig. 1-2) licht e.e.a. toe.
1-2.2 .. Toestanden waarin de simulatie zich kan bevinden

Toestand I. Deze toestand wordt gekenmerkt door het feit, dat alleen
INFORM "actief" is. Wanneer de simulatie in deze toestand komt, dan
verschijnt op de terminal de tekst:

"U~

PROEFLEIDER COMMUNICATIE

PROG~~~".

Toestand 2. In toestand 2

15

de simulatie a.h.w. gereed voor de

start (initialisatie). De programma's INIT, INPUT en OUTPUT lopen
resp. elke I, 0.5 en 0.5 seconden.
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ui t loggen--

--inloggen
-MOU

;SIruLSTOP.CMD ~SIMULSTOP--- ----------

gSIMULRUN_===-~»I;SrMULRUN.CMD

~EOF>

------- --RUN INFORM

.

PSLAG GEWENS
,
RSN.FAC
I

I

TOELICHTING:

(tekst
terugmelding
~~1:MODEL

&

SOFTWARE
MELDS.LOPEN
~~~

fig.I-2:Schematisch overzicht van het verband tussen toestanden en
commando's binnen INFORM.
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Voordat deze toestand daadwerkelijk tot stand komt, dient de pl.
interactief vragen te beantwoorden over opslag (gewenst? zo ja:
filenaam? opslag-interval?), maximum aantal rekenslagen en gewenste versnellingsfactor. Na effectuering van toestand 2 wordt
op de terminal afgedrukt:

"~~~

INIT

LOOPT~n".

Toestand 3. De daadwerkelijke simulatie vindt plaats. De programma's
INPUT en OUTPUT lopen elke 0.5 sec.; MODEL loopt elke (IO/versnellingsfactor) sec.; OPSLAG steeds nadat het opslaginterval is verstreken. KWIT loopt elke 0.1 sec.; ALARM elke 0.5 en RANDOM en
SIGMU wanneer nodig (zie hiervoor V.-I., resp. V.-2.). De effectuering van deze toestand wordt op de pl. terminal aangegeven door:
"3l3l~MODEL

& SOFTWARE MELDSYSTEEM

LOPEN3l~~".

Nadat de simulatie geein-

digd is, worden enkele gegevens over de simulatie geprint, voorafgegaan door "EINDE RUN". SORT wordt (eenmalig) opgestart, de overige
programma's worden gecancelled (zie 1-4.). De simulatie komt "automatisch" terecht in toestand I.
Toestand 4. Tijdelijke onderbreking (bevriezing) van de simulatie. De
programma's MODEL, ALARM en KWIT worden gecancelled (d.w.z.: ze worden
niet meer opnieuw gestart). De terugmelding naar de pl.-terminal
luidt:

"U3l

MODEL GESTOPT3l3l3l".

1-2.3. Commando's binnen INFORM
In deze paragraaf worden de belangrijkste commando's opgesomd, alsmede
het bijbehorende commando-adres. Bovendien wordt globaal aangeduid wat
het effect van het betreffende commando is. Hierbij wordt o.a. gebruik
gemaakt van de volgende notatie:
nn

integer

ff

real

[J

"niet verplicht" deel van een commando (intikken indien gewenst)
verplichte spatie
(evt.) herhaling van het voorgaande

<CR>

intikken van de "RETURN"-toets aan het einde van een commando
terugmelding

11

. ... .
It.

ingetikt door de pl.
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Comm.

Connn,adres

Korte functie--omschrijving

RU

RUNS 1M:

Brengt de simulatie van toestand 1 naar toestand 2.

GO

SSIMUL:

Naar toest. 3 vanuit toest. 2 of vanuit toest. 4.

HA

HALTM:

Vanuit toest. 3 naar toest. 4.

IN

SINIT:

Naar toest. 2 vanuit toest. 3 of vanuit toest. 4

ST

STOPEX:

Naar toest. 1 vanuit toest. 2, 3 of 4. Voortijdig
beeindigen (afbreken) van de simulatie.

EX

EXITS:

AIleen vanuit toest. 1: INFORM wordt gestopt. Terugmelding pl. terminal: ":t~:tEXIT PROEFLEIDER COMMUNICATIE
PROGRAMMA~~¥" .

VF [nn] VERSN:

PR yare ,var .. ]
PRINTC:
-

OA[
-

var] [ /keyJ
OUTNNN:

Niet vanuit toest. 1; I ~ nn ~ 500, wijzigen versnellings
factor.
N. B.: ':Yf..'~ geeft pl. informatie over de actuele waarde
van de versnellingsfactor.
Wordt (worden) de onder "var" ingetikte variabele(n)
aangetroffen in de tabel "VARTAB" (zie progrannnatekst),
dan wordt (worden) de gevraagde waarde(n) afgedrukt op
de pl. terminal.
Voorbeeld: "PR XB,YD<CR>"
-XB= 0.04512 YD = 0.00073
~Q~~: afgedrukt wordt een lijst van 23 paneelvariabelen
met op dezelfde regel resp. ondergrens schaal, schaalbereik, kanaalnummer, toestand van het kaneel en evt.
informatie m.b.t. de aIarmgrenzen. D.i. een deel van de
inhoud van het common-data-gebied OUTCOM (1-3.7.).
"OA var": alleen van de betreffende variabelen wordt
Dovengenoemde informatie afgedrukt.
Men kan dit commando gebruiken om de in de lijst aanwezig parameters te wijzigen en weI als voIgt:
key e{OP, DI, NL ff, RN ff, KN nn, IN nn, AC nn,
HI nn, LO nn, RS nn} met de vOlgende functie:9Pof DI" kanaal open resp. dicht. D.w.z.: de via dit
kanaalnummer gestuurde meter wijst de actuele waarde
van "var" aan resp. staat stile
NL ff, RN ff: herdefinieren ondergrens schaal resp.
schaalbereik.
IN nn: wijzigen output-interval. De meter komt slechts
eens in de nn keer voor "updaten" in aanmerking (normaal is nn = 1: interval is 0.5 sec.),
AC nn: als nn=1 dan wordt vanaf dat tijdstip de variabele
beveiligd (ACTBIT in OUTCOM is 1) met de onder HI en La
genoemde alarmgrenzen. Is nn=O dan stopt deze beveiliging
weer.
HI nn of LO nn: nu geeft nn weer: de gewenste ligging
van-de hoge resp. de lage alarmgrens in procenten van
het meterbereik (dus a ~ nn ~ 100).
RS nn: ruis introduceren op de meter-aanwijzing van de
betreffende variabele. De ruisgenerator is echter nag
niet geimplementeerd.
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Corom.

Comm.adres

OA(vervolg)

Korte functie-omschrijving

Voorbeeld:
"OA_T15<CR>"
~T15

107.00000

"O~T15/AC_I/T 15/H1
~T15

107.00000

5.00000

0

OP

70/TI 5/LO_ 45<CR>"
5.00000

0

OP

ACT

70

45

(einde voorbeeld)
IA[_varJ [I key]
INPNNN:
SW

VS[

SETPNT:

]
- va VERSTO:

TE

TEST:

RA[ nn ]

RANME L:

Analoog aan "OA", nu voor "setpointvariabelen". Datagebied 1NPCOM (1-3.6.).
Alleen ~n toest. 2. Na d~t commando wordt aan de pl.
gevraagd om de gewenste (statische) waarden van FF,
XB en XD. Vervolgens worden de daarbij behorende
waarden van de setpoints FF, FL en TI5S berekend en
afgedrukt.
Alleen in toest. 3.
"VS": informatie over mogelijke storingen. Var E:
{ 0, FF, BT, XF}.
Dit commando wordt gebruikt om storingen in te brengen
en weer op te heffen. Bij het inbrengen kan de pl. de
gewenste waarde van de te storen variabele opgeven.
Alleen in toest. I. "TE": informatie m.b.t. dit commando.
Met dit commando kan de pl.:
1. het presenteren van afgaande meldingen blokkeren en
2. de meldingen laten lopen via de tweede toeter.
"RA": informatie m. b. t. mogelijkheden. Dit commando
wordt gebruikt om de random-meldingen te starten ("RAI")
dan wel stoppen ("RAO"). Bij het starten kan de pl. de
gewenste meldingssnelheid opgeven voor rood/geel. 1ntikken van een spat~ i.p.v. een getal heeft als resultaat dat de meldingssnelheid niet wijzigt (terugmelding
bijv.: "U2 ROOD ONGEWIJZIGD2~"ii"):"
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1-3. Het common-data-gebied SIMPAR
1-3.1. Algemeen
Een common-data-gebied is een deel van het werkgeheugen, waarin
variabelen staan, zodanig dat verschillende programma's van deze
variabelen gebruik kunnen maken.
Het common-data-gebied SIMPAR bestaat uit de volgende delen:
- ALMDAT: bevat de gegevens m.b.t. het genereren van meldingen.
-BESDAT: gegevens m. b. t. de "besturing" van de simulatie.
- CONDAT: bevat het array CONF.
- FLCOMM: bevat gegevens nodig voor het opslaan van simulatie-data
in een file.
- INPCOM: gegevens over de setpoints van het regelpaneel.
- OUTCOM: gegevens over de meters van het regelpaneel.
- RANDAT: bevat gegevens m.b.t. de "random"-meldingen.
- SIGDAT: bevat gegevens m.b.t. de berekening van kwiteertijden.
- SIMPAR (d) I): bevat de waarden van alle procesvariabelen.
Het "bouwen" van het data-gebied, of beter: het specificeren van de
inhoud daarvan geschiedt d.m.v. de

volgende~rogramma's~

- COMMON.FTN. Een verzameling COMMON-statements. Met een COMMONstatement wordt een data-gebied gespecificeerd.
- SIMPAR.FTN. Een verzameling DATA-statements. Met een DATA-statement
kent men in een data-gebied (begin-)waarden toe aan gespecificeerde
variabelen. De combinatie van COMMON.FTN en SIMPAR.FTN specificeert
en initialiseert de datagebieden ALMDAT, BESDAT, CONDAT, RANDAT,
SIGDAT en SH1PAR (d) I).
- INPCOM.MAC. Specificeert en initialiseert het datagebied INPCm".
- OUTCOM.MAC. Idem voor het datagebied OUTCOM.
- FLCOMM.MAC. Idem voor het datagebied FLCOMM.
In de volgende paragrafen zullen we de belangrijkste gegevens van deze
data-gebiedjes beschrijven.
1-3.2. ALMDAT
Het datagebied ALMDAT bestaat uit 56 woorden van 16 bits. De eerste
23 woorden zijn (eigenlijk: maken deel uit van) melders. Er zijn 17

I)lie 1-3.10. voor toevoeging (d).
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"witte", 8 "rode" en 25 "gele" melders gespecificeerd.
De "witte" melders vallen uiteen in twee groepjes: de "procesmelders"
en de "storingsmelders". De "procesmelders" bevatten o.a. de gegevens
over de ligging van de alarmgrens. Voor een zevental variabelen (VS,
TL, XB, YD, TIS, FB, FD) zijn melders gereserveerd in ALMDAT; voor
elke procesvariabele

~s

een melder aanwezig voor de hoge alarmgrens

en ook een voor de lage alarmgrens. Zo komen we tot 14 "procesmelders"
(nr. 1 tim 14). De "storingsmelders" maken het mogelijk om een storing
van het proces te melden aan de pp. Er zijn drie verschillende storingen
mogelijk, er zijn daarom drie storingsmelders (nr. 15 tim 17).
De "rode" melders (nr. 18 tim 25) zijn "random"-melders, evenals de
"gele" melders (nr. 26 tim 53). De aantallen 17, 8 en 28 zijn z6 gekozen, dat binnen een tableau met 32 lampen verschillende verdelingen
over de kleuren wit, rood en geel mogelijk zijn.
Een "melder-woord" bevat de volgende informatie:

bitnr.

aIleen procesm~lders:alarmgrens
et
L..-_ _

~.uet

.

"belb~t":toeterkeuze

O:toeter I
1: toeter 2

"OK-bit": afgaande melding presenteren ?
o:ja
1:nee

fig.I-3:Informatie in een "melder-woord" in ALMDAT.

De drie laatste woorden in ALMDAT zijn gereserveerd voor resp. de
variabelen BELVAR, CENVAR en DELBND. Zij hebben de volgende betekenis:
- BELVAR.Bepaalt
BELVAR=O: bij

(mede) de keuze van het geluidssignaal:

af~aande

meldingen wordt hetzelfde geluidssignaal ge-

produceerd als bij opkomende meldingen; (te gebruiken in
combinatie met het "belbit")
BELVAR=I: opkomende meldingen presenteren via toeter I, afgaande
meldingen via toeter 2.
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- CENVAR. Aan deze variabele wordt een waarde (10) toegekend (door
KWIT) indien de centrale kwiteerknop is ingedrukt.
- DELBND. Geeft de waarde in schaaldelen (0-1023) van de "afstand" fj,
uit IV-3. (oscillatie-onderdrukking).
1-3.3. BESDAT
Dit datagebied bevat een aantal (integer-)variabelen, die mede het
verloop van de simulatie bepalen. De belangrijkste zijn:
- ACCEL: de versnellingsfactor.
- COUNT: de rekenslagteller; wordt opgehoogd met 1 na het doorberekenen van het model (MODEL.FTN).
- DCOUNT: het opslaginterval; na elke DCOUNT rekenslagen wordt het
programma OPSLAG gestart.
- NCOUNT: het maximum aantal rekenslagen; als COUNT=NCOUNT eindigt
de simulatie.
- NOPSL: het aantal malen dat OPSLAG heeft gelopen.
- OPSL: opslag "vlag"; wordt ge"set" indien de pI. te kennen geeft,
dat hij opslag van simulatie-data wenst.
- TOEST: de simulatietoestand, zie 1-2.2.
1-3.4. CONDAT
Dit datagebied bestaat uit 64 elementen, die tesamen het array CONF
vormen (zie V.-3.). Omdat een element uit CONF slechts een getal
kan bevatten, dat de waarde +127 niet te boven gaat (ALMDAT bevat
slechts 53 melders), kan men volstaan met reservering van een byte
(8 bits) per element. Immers, het eerste bit is gereserveerd voor
het teken (0 is pos., 1 is neg.), zodat een variabele van het type
LOGICAL ~ 1 (I byte "groot") maximaal de waarde +127 (=2 7_1) kan
hebben.
1-3.5. FLCOMM
Dit datagebied wordt opgebouwd door FLCOMM.MAC. Het bevat de volgende gegevens:
- de door de pl. opgegeven filenaam (max. 9 letters/cijfers);
- de extensie van de niet-gesorteerde opslag-file (ni. ".DAT")
- de naam en het nummer van de terminal van waaruit de simulatie wordt
bestuurd (de pl.-terminal). NB: deze voorziening maakt het mogelijk
om elke terminal die op het computersysteem is aangesloten, te gebruiken als pl.-terminal.
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1-3.6. INPCOM
Opgebouwd door INPCOM.MAC. Dit datagebied bevat de gegevens m.b.t.
de input-variabelen (setpoints) en wel als volgt:
woord nr.

byte nrs:

inhoud:

°

0, I

eerste en tweede letter "naam" variabele

1

2,3

derde en vierde letter "naam" variabele

2

4,5

adres waarde variabele in SIMPAR (d) (offset)

3,4

6-9

waarde nul punt potentiometer

5,6

10-13

waarde-bereik potentiometer

7

14,15

niet-gebruikt

16

code-byte: (aanduiding 1n programma's: "ENDSI")
bit.nr.
toestand kanaal

8

{a:

open
I: dicht

ingreep detectie?{o: nee
I: j a

17

kanaalnummer

Voor elk van de zes input-variabelen is op bovenstaande wijze een "set"
van 9 woorden gereserveerd in INPCOM. De zes bedoelde variabelen zijn:
MTLS, FL, FF, TI5S, NALS en NABS (zie ook bijlage 4).
1-3.7. OUTCOM
Opgebouwd door OUTCOM.MAC. In dit datagebied bevinden zich gegevens
over output-variabelen (of paneelvariabelen). De organisatie is 1n
grote lijnen overeenkomstig INPCOM: per variabele een "set" van gegevens. Het aantal outputvariabelen bedraagt 23 (zie hiervoor de
programmatekst, ter inzage in de computerruimte Bdk). De vermelde
gegevens zijn:
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woord.nr.

byte nr •.

inhoud

0

0, I

adres 1n SIMPAR

1,2

2-5

waarde nulpunt meter

3,4

6-9

waarde meterbereik

1O

kanaainunnner

II

code-byte:

5

bit nr.:
kanaaltoestand:~:

niet gebruikt

lJ:

output-interval:

{o:

open
dicht
nee

I: j a

'----~

ruis?

beveiligd met aL grenzen:

o:
{I :

nee
ja

(0 : nee

II :

ja

6

12, 13

7

14, IS

teller output-interval} meter wordt na elk
.
I
interval bijgewerkt
waarde outpu t -1nterva
.

8

16, 17

waarde "ruis" (ruisgenerator niet geimplementeerd)

9

18,19

eerste en tweede letter "naam" variabele

10

20,21

derde en vierde letter "naam variabele

1-3.8. RANDAT

Dit datagebied bevat variabelen, die te maken hebben met het ontstaan
van de "random"-meldingen. De belangrijkste hiervan zijn:
- RANFLG: de random-"vlag"; wordt ge"set", indien de pl. te kennen
geeft, dat hij "random"-meldingen wenst ("RAI").
- ROMELD: het aantal rode melders op het tableau. Wordt gebruikt bij
de bepaling van plaats van de volgende rode melding.
- GEMELD: analogon van ROMELD, nu voor gele melders.
- NEXTRD: bepaalt de volgende rode melder. Het is deze melder, die
op het eerstvolgende "rode" random-tijdstip (ROODCT) een melding
veroorzaakt.
- NEXTGE: analogon van NEXTRD voor gele melders.
- ROODCT: volgende tijdstip rode melding.
- GEELCT: idem gele melding.
- HITRO/HITGE: geeft de bovengrens aan van het tijdsinterval tussen
twee rode/gele meldingen. Deze wordt als volgt berekend: zij GMTRO
de gemiddelde tijd tussen twee rode meldingen (bepaald door de pl.)
en LOTRO de minimum-tijd daartussen (bepaald door experiment-eisen,

- 62 -

bijv.: de pp. moet de tijd hebben om een bepaaide activiteit uit
te voeren).
Dan geldt: GMTRO= 3600/ (gewenst aantal rode meidingen per uur)
en HITRO + LOTRO
HITRO

2

~

= GMTRO

~

2, dus:

GMTRO - LOTRO.

- RCI, RC2, RNI, RN2, GCI, GC2, GNI, GNZ: acht startgetallen (getallen,
waarmee de random-generator begint te rekenen). R= rood, G=geel;
C=tijdstip (van COUNT), N= plaats (van Number).
- MINCT: het minimum van ROODCT en GEELCT. Dus: het tijdstip waarop
de volgende "random"-meiding zal verschijnen.
1-3.9. SIGDAT
In SIGDAT staan de variabeIen, die nodig zijn om het gemiddelde en
de spreiding van kwiteertijden te kunnen bepalen. Tijdens de simulatie behoeven hiervoor slechts te worden bijgehouden: het aantal
meldingen, de som en de kwadraatsom van de kwiteertijden. SIGDAT
bevat dan ook aIleen de variabelen die hiervoor nodig zijn.
NB: Voor de kwadraatsornmen werden veiligheidshalve 4 bytes geheugenruimte gereserveerd (integer x 4) omdat integers met 2 bytes ruimte
(tekenbit:) geen groter getal kunnen bevatten dan +32.767 (2

15

-1).

- TYDTAB: array van de 64 elementen; wordt gebruikt om kwiteertijden
te bepalen (zie V.-Z.).
- GRENS: wanneer kwiteertijd i: GRENS, dan wordt deze kwiteertijd
aangemerkt als een "misser" (zie V.-Z.). Deze tijden worden apart
geregistreerd.
- NWT, NRD, NGL: het aantal (normale) gekwiteerde meldingen van de
verschillende kleuren.
- MISWT, MISRD, MISGL: als boven, maar nu van "missers".
- NWOMWT, NSOMRD, NSOMGL: de kwiteertijdensom (normaal), per kleur
- LSOMHT, LSOHRD, LSOMGL: idem ("missers").
- NKWStIT, NKWSRD, NKWSGL: kwadraatsom (normale) kwiteertijden, per kleur
- LKWSWT, LKWSRD, LKWSGL: idem ("missers").
- GEMIST: een array, waarin ruimte gereserveerd is voor gegevens van
max. 20 "echte missers" (zie V.-2.). Deze gegevens zijn:
lampnurnmer, begin melding en duur melding.
- XMIS: het aantal "echte missers".
- MISTEL: het aantal "echte missers", waarvan geen gegevens zijn geregistreerd in het array GEMIST. Dus MISTEL = XMIS-20 als XMIS

~

20
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1-3.10. SIMPAR (d)
Ret laatste datagebiedje uit het "grate" datagebied SIMPAR, draagt
eveneens de naam SIMPAR. Wanneer dit "kleine" gebiedje wordt bedoeld
zal dit aangegeven worden door het achtervoegsel (d). SIMPAR (d)
bevat aIle variabelen uit het model. Voor elk van deze variabelen is
een geheugenruimte gereserveerd van 4 bytes (variabele type REAL).
Speciale vermelding verdient nog het feit, dat door de bijzondere
constructie van een deel van dit datagebied de implementatie van "dode
tijden" is gerealiseerd. In grote lijnen gaat dit als voIgt: voor een
variabele X met een "dode tijd" (beter: looptijd) van k rekenslagen
worden (k+l) plaatsen gereserveerd in SIMPAR (d). MODEL rekent met de
waarde op plaats I. Wanneer X wijzigt in X+ X (rekenslag n), dan wordt
de nieuwe waarde ingevuld op de (k+I)-de plaats. Vervolgens wordt
de inhoud van het gehele array "X" elke rekenslag een plaats opgeschoven. Pas na k rekenslagen wordt het effect van de wijziging van
X merkbaar. Een voorbeeld (k=3):
plaats
waarde in de .-berekening

nieuwe
waarde

..

inhoud
X

2

X

3

X

4

X+t.x

plaats inh.

plaats inh.
X
2
~3

X+t.x

4

X+t.x

plaats inh.

X
2

X
~

X+t.X

X+t.X

3

X+t.x

4

X+t.X

=9>-

2

X+t.X

3

X+t.X

4

X+t.x

rekenslag n- - - - - - -n+l- - - - - -n+2 - - - - - - -n+3

LOOPTIJD..-----------~t

of "dode tijd"
wijziging
variabele

e feet merkbaar
~n model

fig. 1-4: Realisatie looptijden door "opschuiven"
1-4. Synehronisatie van de programma's
Uit het oogpunt van synchronisatie kunnen we de twaalf in I-I. genoemde simulatie-programma's onderverdelen in drie groepen, nl.:
a) programma's, die eenmalig lopen (SORT, PLTSIM).
b) programma's, die met een vast interval

opn~euw

(INPUT, OUTPUT, INIT, ALARM, KWIT, MODEL).

gestart worden
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c) programma's, die wachten op een "gebeurtenis" (RANDOM, INFORM,
SIGMU, OPSLAG).
We zullen van de verschillende groepen achtereenvolgens de "structuur" bespreken; d.w.z.: we lichten uit een programma die gedeelten,
die met synchronisatie te maken hebben, de rest noemen we "body".
1-4.1. "Eenmalige" programma's
De normale structuur van dit soort programma's
~s

hiernaast aangegeven. SORT is het enige "on-

line"-simulatie-programma met deze structuur.
Het wordt gestart door INFORM. NB: PLTSM heeft
dezelfde structuur, maar valt buiten de simulatie ("off-line").

)-4.2. Programma's met een vast herstart-interval
De programmastructuur is dezelfde als hierboven. Verschillend is
echter de wijze waarop het programma
INFORM

wordt gemanipuleerd (de gestippelde

I

'(

lijn). Het wordt steeds na n sec.

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

opnieuw opgestart. Het beeindigen

- - - - ..,

STAR

I

van een dergelijk programma kan al-

I

leen geschieden via een "CANCEL"-

I

commando. Voor de simulatie-programma's

I

I

I
I

wordt dit commando gegenereerd door

..

INFORM. Bij het starten van de pro-

I

gramma's (eveneens vanuit INFORM
d.m. v. een "RUN"-commando) wordt de
waarde van het herstart-interval
"opgegeven" aan het Operating System,

I

Y
*
i~--<CANCEL?
I

dat dan verder

~org

draagt voor het

herstarten.
De herstart-intervallen bedragen:
INPUT }
~T

0.5 sec.

KWIT

0.1 sec.

INIT

sec.

programma
wordt niet
meer opgestart.

I
I

I
I
I
I
I

N
>- +_J
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Het herstart-interval van MODEL bedraagt IO/VF sec. De pl. kan m.b.v.
VF (de versnellingsfactor) kiezen in hoeverre hij de simulatie versneld wil

uitvoeren t.O.v. de werkelijke proces-tijd.

1-4.3. Programma's, die wachten op een "gebeurtenis"
Sommige programma's behoeven aIleen te "lopen", als dat nodig is.
Structuur zie hiernaast. Aan het
"actief" worden van een dergelijk programma gaat een "gebeurtenis" (event) vooraf, waarvan het
tijdstip niet tevoren vast ligt
("event-programma"). Men kan een
dergelijk gedrag realiseren door
gebruik te maken van zgn. "eventflags". Deze "event-flags" zijn
bits in een geheugenregister,
waarvan het adres bekend is aan
hetOperating System. Event-flags
zijn adresseerbaar met "EF (nn)",
33 S nn S 64. In FORTRAN IV-p 1us
zijn o.a. de volgende operaties
gedefinieerd op event-flags:
CALL SETEF (nn): geeft event-flag nn de waarde

("setten" van de evfl)

CALL CLREF (nn): geeft event-flag nn de waarde 0 ("resetten" van de evil)
CALL WFLOR (nn, kk,

... ) :

de verwerking van het programma stopt, totdat

(minstens) een van de event-flags nn, kk, •.• ge"set" is
CALL READEF (nn, IDS): leest event-flag nn uit, en kent aan de variabele
IDS een waarde ongelijk 0 toe, indien deze event-flag
ge"set" is.
Een voorbeeld moge e.e.a. verduidelijken (fig. 1-5). Programma A zorgt
voor beeindiging van programma C; programma B zorgt ervoor, dat C op
gezette tijden een bepaalde actie uitvoert. Het synchronisatieschema
kan er dan bijv. als voIgt uitzien:
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PROGRAMMA A

PROGRAMMA B

PROGRAMMA C

WFLOR (45,53)

IDS#O ?

CLREF (45)
aetie i.v.m
progr. B

fig.\-5:Synehronisatie d.m.v. eventflags (voorbeeld).

We zien uit fig. \-5, dat het stoppen van een "event programma"
kan gesehieden d.m.v. een event-flag. De struetuur van het programma C vertoont overeenkomst met de struetuur van de programma's
INFORM, OPSLAG, RANDOM en SIGMU. De met deze programma's geassoeieerde "aetie-event-flags" zijn resp .. 34 en 35 (INfORM), 33 (OPSLAG),
37 (RANDOM) en 40 (SIGMU).

\-4.4. Overzieht van toegepaste event-flags
We bezien nu de betekenis van het ge"set" zijn van de versehillende
event-flags, welke programma's zorgen voor het "set ten" en "resetten"
en de gevolgen (aeties) van het "setten" van de event-flags.
- EF 33: Betekenis:tijdstip voor opslag van simulatievariabelen is
aangebroken. Wordt ge"·set" door MODEL, als geldt:
MOD (COUNT, DCOUNT)=O. OPSLAG "loopt" een keer en "reset"
EF 33.
- EF 34: Betekenis: einde run. Wordt ge"set" door MODEL als geldt:
COUNT = NCOUNT. OPSLAG, RANDOM en SIGMU worden beeindigd
(SIGMU voert eerst nog het berekenen en printen van kwiteertijden-gegevens uit ),
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INFORM "reset" EF 34 en brengt de simulatie naar toestand 1
(zie 1-2.2.).
- EF 35: Betekenis: er is terminal-input geweest (er is

een commando

ingetikt). INFORM "reset" de event-flag, voert het commando
uit en komt weer terug in de wachttoestand (behalve bij het
connnando "EX", dan stopt INFORM).
- EF 36: Betekenis: progrannna SORT is klaar. Wordt ge"reset" door
SORT bij de aanvang van het progrannna, wordt ge"set" door
SORT bij het einde van het sorteren. INFORM wacht met de
uitvoering van een eventueel commando "EX", totdat EF 36 ge"set" is.
- EF 37: Betekenis: Tijdstip "random"-melding is aangebroken. Wordt
ge"set" door MODEL indien geldt: COUNT=MINCT. RANDOM wacht
hierop, bepaalt nieuwe MINCT, initieert melding en
"reset" EF 37.
- EF 38: Betekenis: SIGMU is klaar met het printen van kwiteertijdgegevens op pI. terminal ("set"). INFORM wacht hierop, bij
het beeindigen van een simulatierun, en "reset" vervolgens
EF 38.
- EF 39: Momenteel niet 1n gebruik.
- EF 40: Betekenis: is een kwiteertijd vastgelegd in TYDTAB (zie V.-2.).
KWIT zorgt voor het "setten" van deze EF; SIGMU wordt actief
voert eerste programmadeel uit (aIleen bijwerken kwiteertijdgegevens), "reset" EF 40.
De synchronisatie via event-flags wordt samengevat door fig. ]-6.
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TERMINAL
PROEFLEIDER

S 0 RT

~36)
... (38)

I N FOR M
(35) -

-

~)
(3 4.l

-

TOE LICHTING:

I

A

I·

(n",1

B

MOD E L

I

~

o

P S LAG

03)
( 34l

bet ekent: programma A

"

be invloedt (activeert)
pr ogramma B d.m.v.
ev entflag nn.
t

K WIT

...

.

RAN D 0 M

(3/)

( 34l

-

..
(40)

fig.I-6:Schematisch overzicht van de gebruikte eventflags.
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BIJLAGE 2: Enkele "plotjes"
In deze bijlage worden bij .wijze van voorbeeld twee "plotjes" afgedrukt, die gebruikt zijn bij het onderzoek naar storingen (hoofdstuk 2).
Beide "plotjes" geven een beeld van de responsie van het simulatiemodel t.g.v. een storing in de hoeveelheid voeding (FF).
In het eerste

~plotje"

is

~FF=-600;

voor het tweede geldt:

~FF=-IIOO.

Op een "plotje" komen de volgende variabelen voor:
VS [kg/uurJ
setpoint temp.

temp. op

hoeveelheid

temp. van

op plaat 15

plaat 15

stoom

de reflux

SYD

YD

FD [kg/uurJ

FF [kg/uurJ

concentratie van

hoeveelheid

hoeveelheid

zwaar product in

afgevoerd

voeding

de top van de kolom

topproduct

SXB

XB

FB [kg/uurJ

statische eind-

concentratie van

hoeveelheid

temperatuur

waarde van XB

licht product in

afgevoerd

van de

de bodem v.d.koloID

bodemproduct

buitenlucht

FL [kg/uurJ

NAL

NAB

XF

hoeveelheid

niveau van het

niveau van

concentratie

reflux

refluxvat (10=

het bodemvat

licht product

vol)

(IO=vol)

in de voeding

statische

e~d

waarde van YD
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BIJLAGE 3: Principe destillatiekolom

In het volgende wordt het principe van de destillatiekolom zeer in
het kort behandeld (zie figuur 3-1). Een uitvoeriger beschrijving
vindt men o.a. bij Haffmans (1974) en Vrins (1975).
Een voedingstroom (vloeistof, FF) bevat twee componenten: een
"lichte" component en een "zware". De concentratie van de lichte
component is XF. In de destillatiekolom worden de beide componenten
gescheiden door koken. Over de top van de kolom wordt damp afgevoerd
(VTOP) naar de condensor. Het topproduct bestaat praktisch aIleen
(ca. 99,95%) uit lichte component (XD). Het in de condensor afgekoelde topproduct vloeit naar het refluxvat. Om de zuiverheid van
het topproduct te verhogen, wordt een deel teruggevoerd naar de top
van de kolom: de reflux-hoeveelheid FL. De rest wordt afgevoerd (FD).
In de bodem van de kolom bevindt zich het bodemproduct (vloeistof)
dat vnl. de "zware" component (XB) bevat (ca. 95%). Om zoveel mogelijk de "lichte" component daaruit te verwijderen, wordt een deel
van dit bodemproduct naar de herverdamper gevoerd, waar het verhit
wordt met stoom (VS) onder hoge druk (PS).
Om de kookpunten van be ide stoffen te verlagen en om ze verder uiteen te brengen, wordt de druk in de kolom zo laag mogelijk gehouden
(ca. 45 rom. Hg, PTOP) door een vacuumpomp, ejecteur genaamd.
De verhitting onder in de kolom en de afkoeling in de top bepalen
gezamenlijk de kwaliteit van beide producten.
De kolom bevat zes regelaars, t.w.:
- NABS. Niveauregeling van het bodemvat.
- NALS. Niveauregeling van het refluxvat.
- FF. Flowregeling van de hoeveelheid voeding.
- MTLS. Temperatuurregeling van de reflux-temperatuur. De regeling
geschiedt door het verstellen van de vaanstand van een ventilator.
Hierdoor verandert de aangevoerde hoeveelheid buitenlucht (het
koelmedium) per tijdseenheid, en dus de van de condensor afgevoerde
hoeveelheid warmte (FW).
- T158. Temperatuurregeling van plaat IS. Dit is een zgn. "cascaderegeling". Het setpoint TI5S beinvloedt de hoeveelheid toegevoerde
stoom VS; deze bepaalt de hoeveelheid opstijgende damp (VREB), die
op zijn beurt mede de temperatuurverdeling in de koloID bepaalt.
- FL. Flowregeling van de hoeveelheid reflux.
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BIJLAGE 4: Beschrijving van het model

Het gebruikte model is een wiskundig model van een destillatiekolom.
In deze bijlage wordt de schematische voorstelling van het model
(fig. 4-1) toegelicht. Voor een uitgebreide beschrijving van het
model: zie o.a. Haffmans (1974) en Vrins (1975).
De in fig. 4-J gebruikte figuren hebben de volgende betekenis:

:b

i~u

wiskundig verband; U
bloknr. B.

f (II, 12, •.• Ip);

p

U~QU

"dode" tijd (looptijd); QU(T)

U(T-n.t.T);

eerste-orde-netwerk met tijdconstante T.
het (gediscretiseerde) verband tussen U en MU
(de momentane waarde van U) luidt: MU=(I-k).MU+k.U,
waann k=1 -

~?Cp

(-f::,T/T)"'f::,T/T en

f::,T

is de tijd

tussen twee rekenslagen (10 sec. "realtime").
De belangrijkste modelvariabelen zijn:
- CBOT [J/kgJ: Verdampingswarmte van het mengsel in de bodem.
- CTOP [J/kg]: idem in de top.
- FB [kg/uurJ: Hoeveelheid afgevoerd bodemproduc t.
- FD [kg/uurJ: idem topproduct.
-

FF [kg/uurJ: Hoeveelheid voeding.

- FL [kg/uurJ: Hoeveelheid (externe) reflux.
- FW [J/secJ: Door condensor afgevoerde warmtestroom.
- KVS [booggraden]: Stand vanen ventilator.
- MXD, MXB, MVREB, MTL, MPI: Momentane waarde van resp. XD, XB, VREB, TL, PI.
- MTLS [oCJ: Setpoint regelaar TL (refluxtemp.).
- NAL: Niveau refluxvat.
- NAB: Niveau bodemvat .
- NALS, NABS: Setpoint regelaar NAL resp. NAB.
- P [rom HgJ: Drukval over een schotel
- PI [nun HgJ: Druk boven schotel I.
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- PS [atoJ: Stoomdruk.
- PTOP [mm HgJ: Druk in de top van de kolom.
- TIS [oCJ: Temperatuur bij plaat 15.
- TI5S [oc]: Setpoint regelaar TIS.
TI5A [oCJ: Tussenresultaat bij berekening van TIS.
d
- TBOT [ ocJ·. Temperatuur b oem.
- TTOP [ °CJ: Temperatuur top.
- TL [ °cJ: Temperatuur reflux.
- TL1 [oCJ: Temperatuur buitenlucht.
- VREB [kg/uurJ: Opstijgende dampstroom.
- VS [kg/uurJ: Hoeveelheid stoom.
- VTOP [kg/uurJ: Topdampstroom.

-

XF: idem in de voeding.

-

YD:

XB:

Concentratie licht product in het bodemproduct.

XD:

idem in het topproduc t.
Concentratie zwaar product

~n

het topproduct.

NB: Omdat in het model wordt uitgegaan van een binair mengsel, geldt:
YD = I-XD

- 76 -

CBOT

v

16

MTLS

FL

18

FL

MFF

fig.4-I:Schematische voorstelling van het gebruikte model.

\...XB 'MXB
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BIJLAGE 5: Uitgangspositie bij het onderzoek naar (numerieke) grenzen
van storingen

De keuze van bovengenoemde uitgangspositie is grotendeels arbitrair.
De aan de gemaakte keuze ten grondslag liggende factoren waren:
- aIle paneelvariabelen moesten binnen hun metergrenzen liggen;
- staande voor het paneel moesten de setpointvariabelen eenvoudigte-herkennen waarden aanwijzen.
Gekozen werd voor de volgende setpointwaarden (in procenten van het
meterbereik):
FF

80%

NABS

50%

T15S

20%

NALS

50%

FL

50%

MTLS

50%

De hiermede corresponderende waarden van de variabelen waren (verkregen
via het
FF

INFO~commando

=

6580

"PR", bij 1. 1) :

kg/uur

NABS

4.9

T15S

107.7

°c

NALS

4.9

FL

18050

kg/uur

MTLS

55.0

°c

De productconcentraties bleken bij deze instelling de volgende waarden
te hebben: XB

(50%) 0,05230

XD

(60%) 0,99960

(dus YD: (40%) 0,00040).
NB: De werkelijke waarden wijken enigszins af van de verwachte waarden.
Bijv. voor FF geldt: nulpunt meter correspondeert met 5000 kg/uur,
het meterbereik met 2000 kg/uur. Dan moet 80% meteruitslag corresponderen

met 6600 kg/uur. FF blijkt echter te zijn: 6580 kg/uur.

Deze afwijkingen zijn toe te schrijven aan onnauwkeurigheden in de
meterinstelling. Zij zijn evt. op te heffen door bijregelen m.b.v.
het programma "MAXMIN" (via beheerder computercentrum).

