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Voorwoord 

In dit rapport wordt verslag gedaan over pilot-onderzoek t.b.v. 

het onderzoekproject "Informatie en Prestatie", dat wordt 

uitgevoerd in het kader van de Werkgroep Onderzoek Mens-Machine

systemen van de afdeling der Bedrijfkunde-THE. 

Dit onderzoekproject zal in grote mate steunen op experimenteel 

onderzoek m.b.v. een computersimulatie van een industrieel destillatie

proces. Voor dit onderzoek zijn een aantal voorstudies nodig 

m.b.t. een aantal problemen die inherent zijn aan simulatie-onderzoek 

Een aantal van dergelijke problemen wordt hier aan de orde gesteld. 
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1. Doelstelling 

Alvorens uitgebreid onderzoek te verrichte~ gebaseerd op theoreti~che uit

gangspunten zoals beschreven in Paternatte (1976,b) was het nodig ervaring 

op te doen m.b.t.: 

a. het gebruik van de hardware: bediening van de computer, tcletype, paneel, 

gebruik van de meet- en regelkamer(klimaat, verlichting, conunuuicatie e.d.) 

b. het gebruik van de software: simulatie-model (experimenteerprogramma) 

gegevens-opslag en gegevens-analyse; 

c. proefleiding (supervisie van experimenten); 

d. acquisitie, introductie, instructie en begeleiding van proefpersonen 

(ppn.); 

e. effecten van voorafgaande ervaring met procesregeling op regelpresta
• ::t 

t~e en regelgedrag; 

f. leereffecten, zowel bij ervaren als onervaren ppn.; 

g. effecten van versnelling van het proces t.o.v. de werkelijkheid; 

h. indrukken van proefpersonen betreffende de natuurgetrouwheid van de 

gepresenteerde informatie (in relatie met fysische kennis, instructie, 

en ervaring), duidelijkheid van de opdracht en de instructie, het interes

sant vinden van de t;lak(motivatie) en het werken in de meet- en regelkamer 

m.b.t. factoren als ~eluidsisolat~e, verl~cht~ng,kl~maat, kleuren 

en het alleen zijn ~edurende meerdere uren. 

Hiertoe werd een aantal experimenten verricht waarvan de opzet, uitvoering 

en resultaten in de volgende paragrafen besproken worden. 

2. Opzet Experiment 

2.1. Simulatie 

Uitvoerige beschrijvingen van destilleren, het destillatieproces, het simulatie

model, de hard- en software zijn te vinden in Paternotte(l974), llaffmans(l974) 

Vrins(197?) en Verhagen(1975). Wij volstaan hier met een korte beschrijving. 

~Voor definities van gebruikte termen wordt verwezen naar Kragt(red.)l976 
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Destilleren is een proces waarbij een mengsel van twee (of meer) vloeistof

componenten wordt gescheiden. Dit gebeurt d.m.v. verdampen en condenseren 

waarbij verdampte en daarna gecondenseerde vloeistof rijker wordt aan de 

component met het laagste kookpunt(lichte component) en de achterblijvende 

vloeistof rijker wordt aan de component met het hoogste kookpunt(zware 

component). Dit proces wordt net zolang herhaald tot de gewenste zuiverheid 

is verkregen. Op industriële schaal gebeurt dit in een destillatiekolom 

waarbij op een aantal boven elkaar geplaatste schotels de opeenvolgende 

stappen van verdampen en condenseren plaatsvinden. Het te scheiden vloei

stofmengsel wordt op een qua samenstelling identieke schotel toegevoerd. 

Boven uit de kolom komt de lichte component(topproduct) en onder uit de 

kolom de zware component(bodemproduct). Het proces wordt ingesteld op de 

gewenste zuiverheid van beide productstromen d.m.v. regelkringen voor 

de hoeveelheid toegevoerde warmte in de bodem van de kolom(temperatuur

regeling) en de hoeveelheid toegevoerde koude in de top van de kolom(reflux

regeling), 

Een uitgebreide beschrijving staat in de instructie voor proefpersonen,, 

bijlage IV. 

Het destillatieproces wordt digitaal gesimuleerd op een minicomputer. 

Het simulatiemodel bestaat uit een aantal vergelijkingen(statisch model), 

waaraan een aantal dynamische relaties zijn toegevoegd(loop- en stijgtijden). 

De simulatie kan zowel real-time als versneld (max. ca. 20 x)worden uit

gevoerd. 

Experimenten worden uitgevoerd m.b.v. een experimenteerprogramma dat de 

proefleider de mogelijkheid biedt de simulatie vanuit een gekozen, stabiele 

toestand te starten, te onderbreken en te stoppen. Tevens voorziet dit 

programma in de informatievoorziening aan de proefleider.Deze ziet op 

een CRT een diagram van het proces met de actuele waarden van de proces

variabelen. Daarnaast krijgt hij op een teletype informatie over de voortgang 

van het experiment(zowel automatisch als op verzoek). Tijdens het experiment 

worden de waarden van alle procesvariabelen opgeslagen op een schijfgeheugen. 

Direct na het beëindigen van het experiment wordt een aantal resultaten 

aan de proefleider gemeld (o.a. prestatiescores). Voor verder gegevens-

verwerking staan een aantal analyseprogramma's t~r :chikking. 
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2.2. Meet- en regelkamer 

Het paneel (zie par. 2.3.) staat opgesteld in een geluidsisolerende cabine. 

Bij te verwachten externe lawaaibronnen kan het geluidsniveau binnen de 

cabine voldoen aan de Noise rating Curve 40. De cabine is voorzien 
·-·~- -----·-- ----

van regelbare verlichting (continu- 0-1750 lux) ventilatie, a1r-

conditioning (temperatuur) en luchtbevochtigin3. 

Tijdens de experimenten werden de volgende waarden gehandhaafd: licht 

1750 lux, (Lichtkleur Philips 33) temperatuur 18-20°C, R.V. 50-60%. 

De proefpersoon heeft via een intercom-installatie verbinding met de 

proefleider, die zich in een aangrenzende ruimte bevindt. 

Aan één zijde van de cabine bevinden zich twee donker getinte ramen die 

afhankelijk van het verschil in verlichtingssterkte binnen en buiten de 

cabine als eenzijdig doorlaatbaar scherm kunnen functioneren. Bij een 

niveau van 1750 lux is dit scherm van buiten naar binnen doorzichtig, 

de pp. ziet dan een spiegel. 

In de cabine bevinden zich een wasbak, kraan, een tafel en enige stoelen. 

Bijlage I geeft een overzicht van de cabine-indeling. 

2.3. Paneel 

Op een verticaal paneel, dat de proefpersoon staande moet bedienen, zijn een 

aantal aanwijzende en registrerende meetinstrumenten aangebracht, alsmede 

de bedieningsknoppen waarmee setpoints van regelkringen ingesteld kunnen worden. 

De weergegeven variabelen en de daarvoor gehanteerde indeling op het paneel 

zijn vrijwel identiek met de werkelijkheid gekozen. Een gedetailleerd overzicht 

van de variabelen, de paneelindeling en de afmetingen staat in bijlage II. 

2.4. Proefpersonen 

Door middel van een oproep in de TH-berichten en het Bdk-bulletin(zie bijlage III), 

werd contact gelegd met een aantal TRE-studenten van diverse afdelingen. 
--------Voor de in dit rapport beschreven experimenten werden zes studenten als 

pp. gebruikt. Hiervan hadden er twee ervaring met procesregeling: de 

ene was een ex-operator met jarenlange ervaring in de petro-chemische 

industrie, de ander had reeds eerder aan soortgelijl erimenten deel-

genomen (Verhagen, 1975). Het aantal van zes werd om praktische redenen 

gekozen; bij de aanvang van de experimenten waren pas enkele studenten 
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beschikbaar. Het doel was vooral ervaring te verkrijgen met de processimulatie 

en het verkrijgen van inzicht in het gedrag van de afhankelijke variabelen. 

De ppn. werden betaald volgens het hoogste uurtarief van het Bureau 

W~rkzaamheden voor Studenten(BWS) te Eindhoven. 

2.5. Instructie en Opdracht 

Iedere pp. kreeg enige dagen voor het experiment een schriftelijke instructie 

(zie bijlage IV) met het verzoek deze te bestuderen. De antwoorden op de 

in de instructie opgenomen controlevragen werden voor het experiment besproken 

en zonodig werd nadere uitleg gegeven. Vervolgens werd uitleg gegeven ~ver het 

paneel in de meet- en regelkamer(variabelen, schaalbereiken, functies en werking 

van knoppen e.d.). Als de pp. zei dat een en ander duidelijk was, werd de 

specifieke opdracht gegeven(zie bijlage V). Hierover werden enige (standaard) 

vragen gesteld. Daarna werd de simulatie gestart vanuit een t.o.v. het 

regeldoel afwijkende, stabiele situatie. Het regeldoel was zodanig gekozen dat 

er geen stabiele eindtoestand mogelijk was; de pp. werd a.h.w. gedwongen te blijven 

regelen(dit werd hem niet medegedeeld). De bedoeling hiervan was toevalstreffers 

uit te sluiten. 
-Na ± 3Ö._min~ten~-werëf~de .. simuTatie o~f- ~utomatisch of door de proefleider 

gestopt. Deze periode werd beschouwd als een gewenningsperiade , die nodig was 

om de pp. enig inzicht te gevenin de procesresponsies teneinde zinvol-

le experimenten te houden. De keuze van ! 30 minuten was gebaseerd op 

praktische overwegingen: enige ppn. regelden aanvankelijk met zodanig 

grote setpoint-verstellingen dat de modelgrenzen* in de genoemde periode 

overschreden werden. De overige ppn. slaagden er nog net in dit te corri

geren. Iedere pp. had na deze periode echter voldoende inzicht in wat wel 

en niet toelaatbare setpoint-verstellingen waren,hetgeen bleek uit het 

feit dat dergelijke fouten naderhand niet meer voorkwamen. 

* Modelgrenzen: het simulatiemodel kaP- slechts functioneren indien de 
procesvariabelen binnen bepaalde grenswaarden liggen. Bij overschrij
ding daarvan wordt de fysische werkelijkheid niet meer correct gere
presenteerd en stopt de simulatie.' 
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2.6. Het experiment 

Iedere pp. nam deel aan zes proefseries(trials). Voor iedere trial 

luidde de opdracht hetzelfde (bijlage V). 

In volgorde bestonden deze uit: vier maal twee uur real-time simulatie, 

éénmaal ! 40 minuten drie keer versnelde simulatie en één keer± 12 

minuten tien maal versnelde simulatie. De zes trials volgden direkt na 

elkaar gedurende l~ werkdag. Daarbij werd het volgende schema aangehou

den: 

3 proefpersonen le dag 08.30 - 12.30 instructie en één real-time trial 
13.30- 17.30 twee real-time trials 

2e dag 08.30- 12.30 één real-time trial, één trial 3x 
versneld ! 40 minuten, één trial 
IOx versneld ~ 12 minuten en nabe
spreking. 

3 proefpersonen Ie dag 13.30 17.30 instructie en een trial real-time 
2e dag 08.30- 12.30 twee real-time trials 

13.30- 17.30 één real-time trial, één trial 3x 
versneld ± 40 minuten, één IOx ver
sneld ! 12 minuten en nabespreking. 

Er werd verondersteld dat de verschillen in de lengte van pauzes tussen de 

trials geen effect van betekenis zouden hebben op de regelprestatie en het 

regelgedrag bij volgende trials; vooral vanwege het feit dat ppn. steeds konden 

beschikken over de registraties op de paneelrecorders van hun vorige trials. 

De keuze van dit schema was gebaseerd op voorafgaande ongestructureerde 

·proefseries met enkele ppn. Daarbij bleek dat een goed geïnstrueerde pp. 

in staat is een redelijk stabiel niveau van regelvaardigheid te bereiken 

na één werkdag. Daarnaast is een periode van 2 uur (en de equivalenten 

daarvan bij versnelde simulatie) een voldoend lange tijdsduur voor een 

pp. om het regeldoel te kunnen realiseren. 

Bij alle experimenten werd als maat voor de regelprestatie de gewogen 

som van de afwijkintegralen van de concentraties XB en YD t.o.v. de norm

waarden (zie bijlage V) gebruikt. In formule: P = JlexB\dt+IOO!IeYDidt. 

D.w.z. naarmate P kleiner is wordt een betere regelprestatie geleverd. 

Als indicatoren voor het regelgedrag werden na iedere trial, per ingreep

variabele, de volgende scores berekend: 

- aantal 

- gemiddelde grootte en spreiding 

- gemiddelde duur en spreiding 

- gemiddelde tijd tussen ingrepen en spreiding 

- hoeveelheidingreep d.w.z. E(duur x grootte). 
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Met betrekking tot leren werd verondersteld, dat dit bij de eerste vier 

trials tot uiting zou komen in een afname van P, een verandering van af

name van P (stabilisering) en efficienter gebruik van de ingreepmoge

lijkheden d.w.z. een lagere score voor aantal, grootte, duur en hoeveel

heid en een hogere score van · de tussentijden. 

Met betrekking tot ervaring werd verondersteld dat dit tot uiting zou ko

men in relatief lage P-scores (m.n. bij de eerste trials) en in een rela

tief efficienter gebruik van de ingreepmogelijkheden. 

De Se en 6e trial waren bedoeld om het effect van een t.o.v. de werke

lijkheid versneld proces op regelprestatie en regelgedrag te onderzoeken. 

Daarbij werd verondersteld dat na de 4e trial een stabiel 

niveau van regelprestatie en regelgedrag bereikt zou zijn waardoor even

tuele verschillen tussen de trials 4, 5 en 6 door de simulatiesnPlheid 

en niet (meer) door leereffecten zouden worden veroorzaakt. 

Tevens werd de vraag gesteld of de factor ervaring hier nog tot afwijkende 

resultaten zou kunnen leiden. 

De keuze van de versnellingsfactoren 3x en lOx is arbitrair. 

Het doel is na te gaan of verdere experimenten mogelijkerwijs 

versneld (en zo ja, hoeveel) kunnen worden zonder de geldigheid 

van experimentele resultaten aan te tasten. 
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3. Resultaten 

In de volgende paragrafen worden de aspecten: leren, ervaring en effec

ten van versnelling afzonderlijk besproken voor de regelprestatie en 

voor het regelgedrag. 

3. I. P-scores 

In tabel 1 zijn de P-scores per pp. en per trial weergegeven, alsmede 

het gemiddelde en de spreiding per trial over alle proefpersonen. 

In figuur is dit grafisch weergegeven voor alle pp. afzonderlijk en 

in figuur 2 voor alle ppn.samen (gemiddelde en spreiding per trial). 

z I 2 3 4 5 6 

. 
-"--

1 25,96 20,22 15,47 14,72 I2,42 13,22 

2 30,71 20,87 9,29 10,24 12,93 9,8I 

3f: 45,27 15, I 1 10,78 10,785 I0,09 15,55 

4 ~·:':t•, 18' 61 13' 12 10,06 8, 75 64,52 9,53 
--

' 
5 20,57 19,89 11,39 I 1 , 4 1 I 9' 19 9,41 

6 2 3, 15 14,74 11 '95 I6' I6 23,01 12,06 

Gemiddeld 27,38 17,33 11,49 12,01 22,03 11 '6 
s 9,74 3,37 2, I 7 2,84 2 I , 4 2,48 

Gem. (13,52) 
(zonder 

s ( 5,52) 

PP• 4) 

Tabel I. P-scores, gemiddelde en spreiding(voor trial 5 met en zonder pp4) 

pp 3 heeft ervaring met de processimulatie. 
** PP 4 heeft ervaring met echte procesregeling, inclusief de bediening 

van destillatiekolommen. 
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3. I. I. Leren 
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Figuur 2. P-waarden, gemiddelde en 
spreiding over alle pp. 
Voor trial 5 is dit met en 
zonder pp. 4 weergegeven. 

Leren werd door ons geoperationaliseerd als een afname en een veran

dering van afname in P-scores. Dit betekent dat er geleerd wordt 

zolang er afname van P-scores t,ij opeenvolgende trials gecoastateerd kan 

worden. Als de~e verschillen verdwijnen~ nemen wij aan dat er niet meer geleerd 

wordt. 

Om te onderzoeken of hier sprake is van dergelijke leereffecten is 

de volgende toetsingsprocedure uitgevoerd: 

I. een "overall" toets (over de eerste vier trials) om te onderzoeken 

of er een significant verschil in regelprestatie bestaat tussen 

enig paar trials; 

2. indien (I) op significante verschillen wijst, toec-:lcrl Lussen opeen

volgende trials. 

ad. 1. Hiervoor is de Friedman variantie-analyse voor rangordes toege

past (Siegel, 1956). DeP-scores zijn per pDoefpersoon getrans-
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formeerd totrangnummers in een KxN tabel waarbij K de trials en 

N de proefpersonen voorstellen (zie tabel 2). 

N k 

I '1 3 4 
1 i 2 3 4 

~. 
I 2 4 3 
1 2 4 3 

E±+ I 

I 
2 3 • 4 

1 2 4 3 !--· 
1 3 ___l ~ 2 

.. 

6 22 

Tabel 2. Rango-rJes van P-scores per pp. (N=G, K=4). 

De nulhypothese luidt dat alle st.;;ek 1Jrc;cven ~"" ,çolmnmen) uit de

zelfde populatie komen. Als deze hypothese klopt dan moet liê' ver

deling van de rangen per kolom alleen door het toe7al bepaald 

worden en moeten de kolomtotalen ongC>ve<~r ;j(0i.i_ik zijn. 

De alternatieve hypothese: luidt dat er niet--toevallige verschil

len tussen scores van trials zullen bestaan. 

De Friedman toets bepaalt nu of de koL~m-r.lDgt·~•talen R. niet-toe
J ') 

vallig verscl1illen. Daartoe wordt de toet ingsgrootheid x- berekend. 
r 

De formule Juidt: 

') 

x"
r 

k 
12 ~ ( R ) 2 3 ,. ( 1 ) • - ,~ K + NK(K+ 1) .. .; 

j=l J 

2 
Voor de gegevens uit tatel 2 wordt X· ~ 15. 

r ') 

Voor N = 6 en K "' 4 mogen we de x'- ve~·é. lu•g bcladt:!r~:n door e.::n chi
r 

kwadraat verdeling met df K-1. .. 
Het blijkt dat de waarschijnlijkheid onu~~ ! dat X .. = 15 ligt tus-

o r 
sen P = O,Oi en P = 0,001. Dit beteket:t, dat er niet .. toevallige ver

schillen in regelprestatie tussen de tJ·ials 1 t/m 4 hestaan, waarbij 

de kans dat deze uitspraak onjuist is, kleine·· - n 1% is. 

ad.~. Het toetsen van de individuele verschillen. 

Hiervoor is de tekentoets gebruikt ;_egel, !9t:·ó). 

De nulhypothese luidt nu dat bij ieder paaT prestatiescores tussen 
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ópeenvolgende trials de kans dat de eerste groter is dan de 

tweede even groot is als de kans dat de tweede groter is dan 

de eerste: p(P(A)>p(B)) = p(P(B)>P(A)) =~. 

In tabel 3 zijn voor N = 6 per opeenvolgend paar trials de ver

schillen tussen A. en B. (i= I ••• N) gecodeerd met"+" indien 
l. l. 

A. >B., met "-" indien Ai<B1•• l. l. 

paren 
N 1-2 2-3 

l + + 
2 + + 
3 + + 
4 + + 
5 + + 
6 + + 

6+ 6+ 

3-4 
+ 

-
-
+ 
-
-

2+ 4-

Tabel 2. Paarsgewijze verschillen tussen opeenvolgende trials. 

De kansen, onder H
0

, dat de kolomtotalen, de in tabel 2 weerge

geven waarden hebben zijn ais votgt: 

1-2 (6+) 

2-3 (6+) 

3-4 (2+4-) 

p=O,Ol6 

p=O,Ol6 

p=0_,34 

,Kiezen we een betrouwbaarheidsdrempel van 5% Teenzijdig)' dan constateren wij 

dat van de Ie naar de 2e trial en van de 2e naar de 3e trial een ver

betering in regelprestatie optreedt en dat van de 3e naar de 4e 

trial geen verbetering optreedt (ook geen verslechtering, zij het 

dat deze uitspraak zwakker is dan het omgekeerde). 

Conclusie: Leereffecten t/m trial 3. 
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3. I. 2. Ervaring 

am te onderzoeken of er sprake is van persoonsgebonden effecten op 
1~de regelprestatie is nagegaan of de relatieve positie (= de plaats 

\.im de rangorde van P-scores) van de ppn. over de trials I t/m 4 niet-
~ 

:toevallige kenmerken vertoont. 

\:In tabel 3 zijn de P-scores uit tabel I getransformeerd tot rangordes 

. ~trial. 

,'K I 2 3 4 R. d i 
J . . 

; I 3 2 I 2 8 6 36 

2 2 I 6 5 14 0 0 

3 I 4 4 4 13 I I 

. ;"-~ 
4 6 6 5 6 23 9 81 

.. 
5 5 3 3 3 14 0 0 

' 
.. 6 4 5 2 I 12 2 4 
.. 
~ 

S=LdL 
•. ~R .=84 

J =-122 . 
' 

· Vàn deze rangorden is de concordantie coëfficiënt (W), een "overall" asso-

.. C?iatiemaat, berekend (Siegel, 1956) en nagegaan of de kwadratensom (S) van 

· d.e verschillen tussen waargenomen rangtotalen en onder H
0 

verwachte rangto

;_ -talen een gegeven kritische waarde overschrijdt. 
•,. 

~-·;)Toor de gegevens uit tabel I wordt 8 .. 122 en W=.41 • 
. ·_,. 
\'.Kiezen we een significantie-niveau van 5% voor s dan is onder H

0 
de kri

. iieke waarde voors= 143 (Siegel, 1956). Op grond hiervan kunnen wij de 

.. nulhypothese niet verwerpen en luidt de conclusie dat er geen associatie 

·tussen de ppn. bestaat v.w.b. hun prestatiescores. 

•'i 
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3. 1.3. Versnellen van de simulatie 

Bekijken we de trials 5 en 6 waarbij het proces respectievelijk 3 en JO 

keer werd versneld dan constateren we dat ppn. 4 een hoge 

foutenscore behaalt. 

Desgevraagd verklaarde hij dat het erg veel moeite kostte om zich con

tinu te realiseren dat de procesresponsies sneller verliepen waardoor 

hij vaak te laat tot regelacties besloot. 

Bij trial 6 lukte dit wel. Hetzelfde effect deed zich in mindere mate 

voor bij pp. 3 hoewel deze alleen voorafgaande ervaring met een JOx 

versneld proces had. 

Op grond hiervan zouden wij kunnen veronderstellen, dat het moeilijker 

zal zijn een t.o.v. de werkelijkheid versneld proces te bedienen naar

mate men meer (langduriger) ervaring heeft met echte of gesimuleerde 

procesbediening, die overeenkomt met de real-time simulatie. 

Hiertegen pleit echter het feit dat bij de 6e trial geen der ppn. 

enige moeite met de bediening had en vrijwel dezelfde prestatie 

leverde als bij de 4e (real-time) trial. 

Om te onderzoeken of er verschillen bestaan in regelprestatie 

tussen de trials 4, 5 en 6 is evenals in par. 3.1.1. de Friedrnan toets 

uitgevoerd. 

In tabel 4 staan de rangordes en rangtotalen van de desbetreffende trials. 

~ 1(4) 2(5) 3(6) 

I 3 I 2 

2 2 3 I 

3 2 • .. I 3 

4 I 3 2 

5 3 I 2 

6 2 3 I 

2: 13 12 I I 

Tabel 4. Rangorde van trials 4, 5 en 6 per ppn. 

De nulhypothese en de alternatieve hypothese luiden identiek met de 

veronderstellingen over het leereffect (par. 3.1.1.). 

Met de gegevens uit tabel 4 wordt x2 
= 0,33. 

r 
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Voor N = 6 en K = 3 is een exacte verdeling van x2 
nódig. 

r 
Het blijkt dan dat de waarde x2 

= 0,33, onder H , een waarschijnlijk-
r o 

heid heeft van p = 0,956. 

De conclusie luidt dat er geen verschillen in regelprestatie bestaan 

tussen de real-time en versnelde trials (ook onderling) waarbij de kans 

dat deze uitspraak onjuist is kleiner dan 5% is. 

3.2. Ingreepscores 

In bijlage 7 zijn de scores van de in par. 2.6. genoemde indicatoren 

voor het regelgedrag in tabelvorm weergegeven. 

Bij de gegevens-analyse m.b.t. de ingreepscores bleek dat tijdens* 

en n~~* de gegevens-opslag een aantal gegevens verloren waren gegaan. 

Dit betrof gegevens over trial 3 van pp. I, gegevens over trial 4 van 

pp. 6 en alle gegevens van de ppn. 1, 2 en 3 v.w.b. de ingreepindica

tor "hoeveelheid ingreep". Daarom zijn de ingreepscores van de ppn. 

I en 6 niet gebruikt bij de analyse en is de ingreepindicator "hoeveel

heid ingreep" buiten beschouwing gelaten. 

3.2.1. Leren 

Evenals bij de P-scores is uit efficiency-overweeingen een overall-

toets volgens Friedman uitgevoerd op de resultaten van de eerste 4 trials. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 5. 

De oorzaak was dat tijdens de gegevens-opslag geen controle werd 

uitgeoefend op correct wegschrijven naar het schijfgeheugen. 

Op grond van deze ervaring is besloten de programmatuur te wijzigen. 

:':<': De bestanden met experiment-gegevens staan samen met de experimen

teer- en analyseprogramma's op één schijfgeheugen. Daardoor zijn 

ze relatief vaak toegankelijk en wordt de kans op oestandsbescha

diging nodeloos groot. In het vervolg zal dan ook een extra schijf

geheugen voor opslag van uitsluitend experimentgegevens worden ge

bruikt. 
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Ingreepindicator x2 Kans onder H Conclusie r 0 

Aantal ingrepen temp. reg. 5,625 0. I 5 Niet sign. 

Aantal ingrepen reflux reg. 3,675 0.40 Niet sign. 

Gem. grootte ingrepen temp. reg. 0,825 0,91 Niet sign. 

Gem. grootte ingrepen re flux reg. 2,7 0. 51 Niet sign. 

Tot. ingreepduur temp. reg. 0,825 0.91 Niet sign. 

Tot. ingreepduur reflux reg. 2,175 0.60 Niet sign. 

Gem. ingreepduur temp. reg. 0,075 0.91 Niet sign. 

Gem. ingreepduur re flux reg. 4, 725 0.21 Niet sign. 

Gem. afstand temp. reg. I, 5 0.80 Niet sign. 

Gem. afstand reflux reg. 0,6 0.928 Niet sign. 

Tabel S. Overzicht resultaten Friedman toets (N = 4, K = 4) op rangordes 

per ppn. over de trials I t/m 4). 

·"' G~ De conclusie luidt dat er geen verschillen bestaan in regelgedrag tussen 

de eerste vier trials. 

3.2.2. Ervarin~ 

':,._ 

Per indicator voor het regelgedrag is nagegaan of de plaats in de rang-

.·· orde van ppn. over de trials I "thn 4 niet-toevallige kenmerken vertoont. 

. , 

De berekening is analoog met de in par. 3. 1.2. genoemde. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 6. In de meest rechtse kolom, 

zijn de ppn. genoemd die bij een significante waarde van W de meest 

constante positie in de rangorde hebben • 

. '• 

.~ ~ 
I . 
·, .. ; 

" 

. ·• 
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-· 

Conclusie 
Ingreepindicator s (voor p = 0,05) 

Aantal ingrepen temp. reg. 51 ,5 Significant 

Aantal 1ngrepen reflux reg. 52,5 Significant 

Gem. grootte ingrepen temp. reg. I ,5 Niet significant 

Gem. grootte ingrepen re flux reg. 66 Significant 

Tot. ingreepduur temp. reg. 38,5 Niet significant 

Tot. ingreepduur reflux reg. 48,05 Niet significant 

Gem. ingreepduur temp. reg. 46 Niet significant 

Gem. ingreepduur re flux reg. 42 Niet significant 

Gem. afstand temp. reg. 54 Significant 

Gem. afstand reflux reg. 62 Significant 

Tabel 6. Resultaten S-berekening voor ppn. 2, 3, 4, 5 over de trialb 

I t/m 4. Kritieke waarde voorS = 49,5. 

Bron 

pp. 

pp. 

--

PP• 

--
--

--
--

PP· 

PP • 

5 

5 

4 

5 

5 

Het blijkt~ dat met name pp. 5 (onervaren operator) op een aantal ingreep

scores afwijkt van de overige ppn. 

In één geval vertoont ook pp. 4 (ervaren operator) een verschil met de ove

rige ppn. 

3.2.3. Versnellen van de simulatie 

Hierbij zijn we geinteresseerd in verschillen tussen real-time trials 

en versnelde trials en in verschillen tussen de versnelde trials. 

Aangezien de overall-toetsen over de eerste vier trials geen verschillen 

van betekenis laten zien (par. 3.2. 1.) is de volgende toetsingsprocedure 

uitgevoerd: 

a. een overall-toets op de eerste vijf trials (Friedman); 

b. een toets op verschillen tussen de Se en 6e trial (rangtekentoets). 
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ad. a. 

I t b 1 7 d lt t n a e Zl.Jn e resu a en weergegeven. 
--~ ~~·· --

Ingreepindicator x2 Kans onder H Conclusie 
r (benaderd) 0 

(o:=~O,I) 

Aantal ingrepen met temp.reg. 10,8 0.035 Significant 
Aantal ingrepen reflux reg. 4, L) 0,25 N1.et s1.gn1.f1.cant .. 

Gem. grootte ingrepen temp. reg. 3' 15 0,5 Niet significant 

Gem. grootte ingrepen re flux reg. 3,8 0,4 Niet significant 

Tot. ingreepduur temp. reg. 8,55 0,07 S i~ni fi cant 

Tot. ingreepduur reflux reg. 7,85 0,09 Significant 

Gem. ingreepduur temp. reg. 8,05 0,09 Si~nificant 

Gem. ingreepduur reflux reg. 11 '15 0,03 Significant 

Gem. afstand temp. reg. 7,4 0' 15 Niet si3nificant 

Gem. afstand reflux reg. I , 4 0,85 Niet significant 

Tabel 7. Resultaten Friedman-toets over de trials 1 t/m 5 (N=4. F>S). 

Voorzover de verschillen significant zijn wordt dit veroorzaakt door 

een lagere score van de betreffende ingreepindicator bij trial 5 in 

vergelijking met de trials I t/m 4s 
·---·~-----··· 

~--·-·--~---

ad.b. ·--........___. 

In tabel 8 Z1Jn de resultaten weergegeven. 

Ingreepindicator Kans onder H Conclusie 
0 (o:~O,I) 

Aantal ingrepen temp. reg. 0,6875 Niet significant 

Aantal ingrepen reflux reg. 0,6875 Niet significant 

" 
Gem. grootte ingrepen temp. reg. 0,6875 Niet significant 

Gem. grootte ingrepen reflux reg. 0,3125 Niet significant 

Tot. duur ingrepen temp. reg. 0,3125 Niet significant 

Tot. duur ingrepen reflux reg. 0,0625 Significant 

Gem. ingreepduur temp. reg. 0,0625 Significant 

Gem. ingreepduur re flux reg. 0,0625 Si~nificant 

-·· 

Gem. afstand temp. reg. 0,0625 Significant 

Gem. afstand reflux reg. 0,0625 Significant 

Tabel 8. Resultaten rangtekentoets over trials 5 en 6. 
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Alle significante resultaten hebben betrekking op een afname van de desbe

treffende score van trial 5 naar trial 6. 

______ _:S::.:a~m~e:::n:.:g~e:.v..:..:::a::__t ~u~i_d_e_n de resultaten van __ de toets_i~g_s_p_r_o_c~~-_ _al s uola.t ~ 

I. Er bestaan verschillen tussen versnelde trials en real-time 

~rials ongeacht de versnellingsfactor. 

II. Er bestaan verschillen tussen versnelde trials en real-time 

trials waarbij het verschil toeneemt met de toename van de 

versnellingsfactor. 

III. Tussen de versnelde trials bestaan onderlinge verschillen. 

ad. I. Dit betreft: 

- totale ingreepduur met de temperatuurregeling(tabel 8) 

- aantal ingrepen met de temperatuurregeling 

Aangezien de gemiddelde ingreepduur niet significant veranderd 

betekent dit dat het effect waarschijnlijk alleen door het 

kleiner worden van het aantal ingrepen wordt veroorzaakt. 

ad.II. Dit betreft: 

- totale ingreepduur met refluxregeling(tabel 8 en 9) 

- gem. ingreepduur met temp. regeling(tabel 8 en 9) 

- gem. ingreepduur met refluxregeling(tabel 8 en 9) 

Dit betekent dat er met kortere ingrepen van de reiluxregeling 

gewerkt wordt naarmate de versnelling toeneemt. 

ad.III.Dit betreft: 

- gem. afstand ingrepen met temp. regeling(tabel 9) 

- gem. afstand ingrepen met refluxregeling(tabel 9) 



4. Conclusies 

In dit hoofdstuk zullen wij de resultaten bezien in het licht van de 

in paragraaf 2.6. gemaakte veronderstellingen: 

-Voor wat betreft leereffecten bleken de veronderstellingen t.a.v.: 

de regelprestatie geheel juist; 

de ingreepscores onjuist: als er al verschillen aangetoond werden 

wezen deze niet op leereffecten. 

-Voor wat betreft ervaring of, meer algemeen, de invloed van 

persoonsfactoren van belang bij regeltaken, bleken de veronderstellingen 

t.a.v.: 

de reielprestatie over het algemeen onjuist; 

de in1reepscores onjuist; er bleek echter wel een effect te zijn 

in die zin dat één pp systematisch afweek van de overige ppn. 

- Voor wat betreft effecten van versnelling van de sûnulatie bleek 

geen verschil in regelprestatie op te treden tussen real-time en 

versnelde trials. Verschillen in regelgedragscores zijn logisch 

verklaarbaar uit het feit dat de beschikbare tijd om te regelen kleiner 

wordt naarmate de versnelling toeneemt. 

T.a.v. het in hoofdstuk 1 genoemde punt h (indrukken van proefpersonen 

betreffende diverse aspecten van de gesimuleerde taak) werden 
op basis van ~pmerkingen van de ppn. tijdens het experiment en de antwoorden 

op gerichte vragen achteraf de volgende conclusies getrokken: . 

- Proe{personen hebben over het algemeen de indruk dat de simulatie 

zich natuurgetrouw gedraagt zoals zij dat op grond van hun fysische 

kennis, de instructie en ervaring verwachten. 

Een uitzondering hierop werd gevormd door de temperatuurprofiel

meter: drie van de zes ppn meenden dat dit instrument geen correcte 

informatie verstrekte. 

- Het meerendeel van de op het paneel aanwezige informatieverschaffers werd 

als nuttig gekwalificeerd in die zin dat de pp. meende in staat te zijn 

beter te regelen met die informatie dan zonder. Een uitzondering hierop 

werd gevormd door die informatie, die in dubbele vorm aanwezig was: 

zowel een indicatie als een·registratie op twee verschillende instrumenten. 

Alleen de registratie werd voldoende geacht. 

Voorts werd opgemerkt dat bij versnelde simulatie minder gebruik wordt 
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gemaakt van andere informatie dan die over doel- en regelvariabelen. 

Bij een versnelling van 10 x werd uitsluitend naar doel- en regel

variabelen gekeken. 

- De meet- en regelkamer werd over het algemeen positief beoordeeld 

t.a.v. geluid, licht en klimaat. 

- Het gedurende één dag deelnemen aan experimenten werd als tamelijk 

inspannend ervaren. 

- De paneelindeling werd minder positief beoordeeld. Zowel de hoogte 

boven de grond als de plaats op het paneel waren meermalen onderhevig 

aan kritiek: meters te hoog op paneel, variabelen niet logisch 

gegroepeerd b.v. outputflows niet bij elkaar op één meetinstrument. 

In het volgende en laatste hoofdstuk gaan wij in een discussie 

nader in op de waarde van de gevonden resultaten in een breder kader. 



5. Discussie 

Hoewel de afweging van de bij dit onderzoek gevonden resultaten 

dient te geschieden aan de hand van elders omschreven criteria, 
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(zie Paternatte 1976 b) willen wij toch een aantal zaken ter discussie 

stellen die bij een dergelijke afweging betrokken dienen te worden 

omdat ze ook in een breder onderzoekskader van belang zijn. 

- Overdracht(transfer) tussen o drachten 
Eén van de oogmerken van leereffecten is na te 

gaan wanneer een stabiel prestatie- c.q. vaardigheidsniveau bereikt 1s. 

Het doel daarvan kan b.v. zijn het kiezen van een referentiepunt 

bij het vergelijken van verschillende typen informatieverschaffers. 

Het probleem is dan echter of het stabiele vaardigheidsniveau alleen 

stabiel is voor de taak waarbij het is bepaald , of dat het om een meer 

algemene vaardigheid gaat. Zo dit laatste het geval is kan men volstaan 

met ppn die hun vaardigheid bij één taak hebben opgedaan. 

Een indicatie hierover zou wellicht verkregen kunnen worden door na 

te gaan of de spreiding in prestatie van een groep ppn, bij het uitvoeren 

van een andere regeltaak, uitgaande van de veronderstelling dat bij leer

eff~cten niet alleen de gemiddelde prestatie verbetert. maar ook ie spreiding 

i.n prestatie kleiner uordt(zie b.v. fig. 2) 

- Generalisatie naar praktijksituaties 

Een geheel andere vraag is of de met studenten als pp bereikte resultaten 

enige geldigheid hebben t.a.v. mensen die gewoonlijk taken als de 

gesimuleerde uitvoeren. 

Gezien het feit dat we onervaren en ervaren studenten en een ervaren 

operator/student als pp gebruikt hebben bestrijken we wel een groot 

deel van de schaal "ervaring". Strikt genomen heeft deze schaal echter 

alleen betrekking op de populatie THE studenten. 

Een antwoord op dit probleem zou op twee manieren gevonden kunnen worden: 

door een vergelijkend experiment of door een diepgaand onderzoek naar de 

mate waarin componenten van regelvaardigheid bij beide groepen voorkomen. 

In dit verband rijst tevens de vraag naar de motivatie van ppn. 

Deze variabele hebben wij niet geheel _onder c0rrrole hebben met de 

honorering en een toelichting over het belang van het ond~zoek. 
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Anderzijds bestaat er geen reden om te twijfelen aan de uitspraken van de 

ppn dat zij hun best hebben gedaan en dat de taak als interessant en 

zelfs uitdagend werd ervaren. 

Verder is het aannemelijk, dat bij een (nog) hogere motivatie van ue ppn.-

de resultaten er gunstiger hadden uitgezien, b.v. lagere P-scores ~n wellicht 

~neller dalende leercurven. 
Het zijn echter juist situaties met zeer hoge en/of zeer lage motivatie 

die wij hopen te vermijden; deze zijn in het geheel niet in overeenstemming 

met de werkelijkheid. 

~- Vef~nellen.yan de simulatie 

Bij het interpreteren van de conclusies t.a.v. effecten van versnelling 

op de regelprestatie dienen we te bedenken dat de gebruikte experimentele 

taak een zeer eenvoudige is. Terwijl een operator in werkelijkheid zes 

à acht dest illa'tieprocessen tegelijk bedient en daarbij rret externe, 

onvoorspelbare storingen rekening moet houden heeft hij in de experi

mentele situatie slechts één proces met één interne storing (verplaatst 

werkpunt). 

Zo het al waar zou zijn dat versnellen (nog afgezien van hoeveel) 

geen invloed heeft op de taak en de taakuitvoering dan gaat dit alleen 

maar op, indien de menselijke informatieverwerkingscapaciteit niet over

schreden wordt m.a.w. als hij niet overbelast wordt. Zo'n overschrijding is 

niet waarschijnlijk bij onze gesimuleerde ta&k, aangezien de regelprestatie 

niet slechter wordt t:ij versnelling. De vraag is echter hoe dit bij ingewikkel

der taken(moeilijker opdracht) en/of meer uitgebreide taken (meer processen) 

zal zijn. Hoewel t.a.v. de regelprestatie geen verschillen blijken bij 3x 

of 10 x versnellen blijkt uit de opmerkingen van ppn m.b.t. het gebruik 

van informatieverschaffers wel dat bij een versnelling van JO x enkele 

wezenlijke veranderingen in de taak optreden. 

Zo er al mogelijkheden zijn om met een versnelde simulatie onderzoek 

te verrichten zal dit vermoedelijk bij een versnellingsfactor tussen 

de l - 3 x zijn. 

Een verder puti.tVan overweging is dat bij het hier beschreven onderzoek 

de volgorde real time/versnelde simulatie precies 0·-~~keerd is vergeleken 

met de situatie waarin men uitspraken gaat doen over de werkelijkheid 

m.b.v. versneld simulatie-onderzoek. Het lijkt daarom verstandig 

een experiment uit te voeren waarbij de volgorde real-time simulatie revolgd 

door versnelede simulatie omgekeerd wordt en de resultaten van beide 

onderzoeken vergeleken. 
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-----· - Interpretatie ingreepscores 
~~n volgend punt betreft de 

, I 

ortn.'den. ncz€' t:iin t'\.'htt'r 1t'~Î~ch 11 .. v.•r. :l;n·t,,wr 1111 de '''Hh~r;.,wl<:,,·,,nd i 1 i<·. 

Oe verkl3ring v00r de gevonden resulaten · · · - 1s \,:aarschJ]nliik h4"t f1·1t 

dat de gesi::mleerde taak de mogeliJ'khe 1'd b'-' 
lC'ot é'f'n /;rr,ot ;•nnt a I y,,ruJt·f• 

van regelgedrag te hanteren en toch deze]fde regelpn::-;t;ltjE: tt• J1-vl-rtn. 

Het is mogelijk dat bij meer belastende taken of taaksituaties meer 

eenduidige informatie uit de ingreepscores wordt verkregen. 

- .Analssetel'hni.eken __ _ 

Het laatste discussiepunt betreft de gehanteerde analysetechnieken 

en de daarbij behorende veronderstellingen over de aard van de divPnw 

uit de experimenten verkregen gegevens. 

Voor wat betreft de regelprestatie (de P-scon:s) 1 r-; liet 1 11 pr i nr i JH' 

mogelijk meer dan ordinale eigenschappen aan te nemen. 

Immers, het staat de onderzoeker geheel vrij de begrippen goede of 

slechte regelprestatie te koppelen aan de op ratioschaalniveau gemeten 

variabele: gesommeerde absolute afwijking van de gewenste concentratie. 

De betekenis die men hier echter aan zou moeten verbinden dient echter 

door technisch-economische (kosten/opbrengsten) en/of fysiologische/ 

psychologische (inspanning/belasting) normen bepaald te worden. 

(N,B. voor de eroefpersoon is de situatie eenduidig; uit de eefor

muleerde opdracht volgt dat de pp een ratioschaal moet hanteren,) 

Vanwege het feit dat we vooralsnog geen uitspraken zullen doen over 

de werkelijke betekenis vandeP-scores maar alleen geïnteresseerd 

zijn in kwalitatieve uitspraken (b.v. stabiel niveau of niet) hebben 

wij de analyse beperkt tot niet-parametrische technieken. 

T.a.v. de ingreepscores is het in principe zeer wel mogelijk para

metrische toetsingsmetheden te gebruiken. De aantal en tijdmetingen 

laten dit zonder meer toe en vormen ook een redelijke eperationali

satie van het begrip: efficiënt ingrijpen. 

Een drietal overwegingen hebben echter geleid tot de r~bruikt niet

parametrische toetsingsmethode, 

Ten eerste bestaat er op programmatechnische gronden enige twijfel aan 

de accuratesse van de verkregen getalswaarden. Het bleek echter wel 

mogelijke betrouwbare ordinale rangschikkingen te construeren op 

gronè van schattingen over de onnauwkeurigheid van de getalswaarden. 
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Ten tweede hadden de resterende scores (zie paragraaf 3.2.) betrekking 

op een klein aantal waarnemingen waardoor het moeilijk wordt te voldoen 

aan de assumpties zoals vereist voor parametrische toetsing. 

Ten derde gelden dezelfde overwegingen als bij de P-scores: het gaat 

er in eerste instantie om te onderzoeken welke soort gegevens bruikbaar 

zijn voor verder onderzoek. 
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Bijlage I 

Indeling Meet- en Regelkamer simulatie. 

Afmetingen: 5,00x3,75x2,50 m. 
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Bij lage II-a Paneelindeling 

-.--
1 

OI 
...::r -NI 

I .,._ 
I 

[;] 
TR 2201 

B B 

108 cm 

~ 

B 

I ., (-) ongebruikt 

§§ 22 2 

• • 

~ ~ 2 
I 

0 

• • • 

§ ~ I 
• • 



Bij lage II-b PANEELINDELING 

Informatieverschaffer 

TRC 2202: registratie temperatuur en setpoint plaat 15 

FIC 2202: indicatie stoomflow 

PRC 2206: registratie topdruk 

LR 2202: registratie niveau refluxvat 

FRC 2201: registratie voedingsflow (is tevens setpoint) 

LIC 2202: indicatie niveau refluxvat 

FRC 2204: registratie refluxflow (is tevens setpoint) 

FR 2205: registratie topafvoerflow 

TRC 2204: registratie en setpoint refluxtemperatuur 

LIC 2201: indicatie niveau bodemvat 

FR 2202: registratie bodemafvoerflow 

FR 1102: registratie stoomflow 

(PCG) continu registratie van YD en XB 

TR 2201: registratie van 6 temperaturen in kolom 

De lettercode heeft de volgende betekenis: 

T= temperatuur I= indicatie 

R= registratie P= druk 

C= regelaar L= niveau 

Schaal bereik 

108-112° c 
6000-6500 kg/h 

0-100 mm Hg 

0- I 0 m ( ~ 2m 3) 

6000-7000 kg/h 

zie LR 2202 

16.000-20.000 kg/h 

4000-8000 kg/h 

40-60° c 
3 

O-IO m (~Sm ) 

0-1500 kg/h 

zie FIC 2202 

YD 0-0,1% en XB 0-10% 

50-150° c 

F= produktstroom {PCG)= procesgaschromatograaf 

De transportsnelheden van de registratierollen waren als volgt: 

trial t/m 5: 6 cm/h 

trial 6 12 cm/h 

Als bedieningsmiddelen werden de setpoints van temperatuur plaat 15 en reflux

flow geregeld m.b.v. een rechtsonder de meter geplaatste ronde knop (0 30 mm) 

gemonteerd op de as van een I 0-slagen potentiomet<:. , , ermee was het gehele 

meterschaal (verticaal 0-100% in 50 schaaldelen) instelbaar. Onder de meters 

was een plaatje bevestigd waarop was aangegeven welk bereik van een variabele 

door de meterschaal werd gepresenteerd. 



Bij lage III 

Afdeling der Bedrijfskunde 

Vakgroep Organisatiepsychologie 

De vakgroep Organisatiepsychologie van de Afdeling der Bedrijfskunde vraagt 

studenten die als proefpersoon willen meewerken aan een aantal experimenten 

met een gesimuleerd produktieproces. Zij zullen daarbij optreden als bedienings

man onder verschillende procesomstandigheden. 

Deze experimenten zullen zich (discontinu) over het gehela jaar 1976 uitstrek

ken en waarschijnlijk ook in 1977 worden voortgezet. 

De bedoeling is een "pool" van proefpersonen te vormen waarop per experiment 

een beroep kan worden gedaan. 

De betaling zal plaatsvinden volgens het BWS-tarief. Experimenten zullen per 

keer ca. één of enkele dagen (aaneengesloten) per man in beslag nemen en 

plaats vinden tussen 08.00 en 18.00 uur van maandag t/m vrijdag. 

Studenten die belangstelling hebben voor deze "functie" wordt gevraagd zich 

aan te melden bij het vakgroepssecretariaat van de vakgroep Organisatie

psychologie van de Afdeling der Bedrijfskunde Paviljoen Ul3, telefoon (47)2493. 



Werkgroep 

Onderzoek 

Mens machine 

Systemen - i . 0 • 

Simulatie Destillatiekolom 

Instruktie voor proefPersonen 

1. Inleiding 

In het kader van onderzoek naar de taaksituatie van de~ als bedienings
man in een min of meer geautomatiseerd proces is in het laboratorium van 
de afdeling der Bedrijfskunde een veel voorkomend ingewikkeld fysisch 
produktieproces op een POP 11/40 computer gesimuleerd. 
Dit Destillatieproces heeft de volgende voornaamste kenmerken: 
1. kontinue produktie; 
2. tamelijk stabiel, d.w.z. in normale situaties hoeft de bedieningsman 

weinig in te grijpen; 
3. lange looptijden, d.w.z. als men ingrijpt duurt het vrij lang totdat 

het effekt zichtbaar is, en zeer lang (enige uren} voordat de volledige 
invloed van de ingreep uitgewerkt is. 

Aan U als proefpersoon wordt gevraagd dit gesimuleerde proces te leren be
sturen. 
Doel van deze serie experimenten is te bepalen in welke mate U het proces 
hebt leren besturen. Daartoe zult U een aantal opdrachten krijgen, die 
met elkaar gemeen hebben dat U het proces vanuit een "niet-gewenste 11 si
tuatie naar een "gewenste" moet brengen. 
Hoe U daarbij te werk gaat wordt geheel aan Uw eigen inzicht (en later er
varing) overgelaten. 
In de volgende paragrafen staat de theoretische kennis die U nodig heeft. 
Bij de eerste sessie kunt U vragen stellen aan de proefleider. 

2. Theorie van het destilleren 

In een destillatiekolom wordt een vloeistofc:tr-' ,.", de voeding FF, zie 
figuur 1, bestaande uit een mengsel van twee stoften, gesplitst in twee 
uitgaande stromen, één over de "top 11

, het 11topprodukt", hoevee 1 hei d FD 
kg/uur, en één over de bodem, het bodemprodukt. hoeveelheid FB kg/uur. 



Voeding FF 

Voedings
concentratie XF 

- 2 -

Topafvoer FD 
Topconcentratie YD 

Bodemafvoer FB 

Bodemconcentratie XB 

Figuur 1. Blok:chema Destillatiekolom. 

Het topprodukt bevat voor het grootste dee 1 de ene komponent van de 
voeding~ de zg. "lichte 11 komponent d.i. de stof met het laagste kook
punt. In het voorbeeld van de alkohol-water destillatie is dit de 
alkohol. Het bodemprodukt, de zg. 11 Zware" komponent best!at dan uit 
water. Om een inzicht te krijgen in de mate van scheiding in onze 
situatie en de eisen die aan top- en bodemprodukt gesteld worden, 
het volgende: 
1. De voeding FP bestaat voor een percentcge XP % (bij ons 85%) uit 

lichte en 1-XF% ( 15%) uit zware komponent. 
2. Het topprodukt bestaat voor YD% (moet 0,05% zijn) uit zware 

komponent r: • 
3. Het bodempr•odukt bestaat voor Xli% (moet zijn 5%) uit lichte 

komponent, voor 1-XB% dus! 95% uit zware komponent*· 

De verhouding 85% lichte en 15% zware komponent uit de voeding vinden 
we vanzelfsprekend ook in de hoeveelheden afgevoerd produkt. Bij een 
voedingshoeveelheid FF van! 6000 kg/uur zal er over de top! 5100 kg/uur 
d.i. de topaf?Jo8r FD, en over de bodem (FB)! 900 kg/uur afgevoerd 
worden. 
De op te 11 i ng: FF = FD + FB 

moet natuurlijk kloppen, het ;)telt de massabalans van de kolom voor. 

," i .h.<l. wordt een concentratie opgegeven als % ·uverontreiniging 11
• 
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Oe scheiding van beide stoffen komt tot stand door het mengsel 

aan de kook te brengen. 
De zware komponent, het latere bodemprodukt, heeft van de twee 

de hoogste kooktemperatuur. 

VoedingFF 
XF 

Tl5S 

Stoom

hoeveelheid 

T15 

' 

Refl ux 
Fl 

TL 

F~S . NAL 

TOP AF VOEl 

FO, YO 

her

verdamper 
1----------...,..... BODE HAF VOE 

FB, XB 

Figuur 2. Schema destillatiekolom. 

Laten we het bestuderen van het proces starten bij de bodem van de 

kolom. (zie figuur 2.). Uit het bodemvat wordt een gedeelte van de 

vloeistof onttrokken en toegevoerd aan de zg. hei•Ve1'dampe1'. Met behulp 

van oververhitte stoom (hoeveelheid vs kg/uur) wordt de inhoud 

van de herverdamper aan de kook gebracht. De opstijgende damp bevat 

dan door het •'er•s,'Jhû in kookternperaturen, naar verhouding meer 

lichte komponent dan de achterblijvende vloeistof. 
Oe opstijgende damp wordt door de openingen van een hoger gelegen 

;·laat (zie figuur 3), een ondiepe verzamelbak voor vloeistof, geleid en 

tot kondenseren gebracht. 



F HJ. 3 

Plaat N + 2 

temp. TN + 2 

Plaat N + 1 

temp. TN + 1 

Plaat î~ 

temp. T N 

lioedje<..platen wet op~tijgende 

- 4 -

dampstromen en neergaande vloeistofstromcn. 
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Door de warmte die hierbij vrijkomt wordt de vloeistof op die plaat ook 

aan de kook gehouden. De heersende temperatuur TN+l is lager dan de 

temperatuur TN omdat er zich naar verhouding meer 1 ichte komponent be

vindt dan op plaat N. De van plaat N+l verdampende vloeistof bevat 

weer meer lichte komponent. Dit proces gaat naar boven door, tot aan 

de topplaat, in ons geval de 62e. De van daar opstijgende damp wordt 

in een luchtkondensor gekondenseerd en als vloeistof tijdelijk in 

het zg. r>eJ'luxtlat. opgeslagen. 
Tegengesteld aan de opstijgende dampstroom, gaat de dalende refluxatroom. 

Niet alle vloeistof op een plaat verdampt direkt. Via een o~e~loop 

wordt het vloeistofniveau op de plaat op een konstant peil gehouden. 

De rest vloeit terug naar de onderliggende plaat. Dit heeft twee 
effek ten: 

1. Door de lagere temperatuur bevordert de dalende vloeistof het 

kondenseren van de inkome11de damp op die plaat; 

2. Door de hogere concentratie lichte komponent in de dalende vloeistof 

wordt de onderliggende vloeistof iets "zuiverder". 

Aangezien we te maken hebben met een kontinu proces stelt zich op elk 

der platen een evenwicht in met een bepaalde temperatuur en concentratie
verhouding. 

Het effekt van 2. is het best te illustreren aan de bovenste plaat in de kolom 
Er wordt ruim 3 maal zo veel vloeistof vanuit het refluxvat terugge-

voerd naar de bovenste plaat dan er als FD wordt afgevoerd. Deze 
teruggevoerde, afgekoelde vloeistof komt v2n Duiten de kolom en 

wordt daarom exter·ne re flux genoemd. De he;':: veel hei d noemen we FL 

(kg/uur), de temperatuur ervan 2'L (zie figuur 2). 

Door deze cyclus van verdampen, kondenseren, terugvoeren, verdampen 

wordt het gekondenseerde produkt steeds beter van kwaliteit (d.i. 

ze bestaat uit steeds meer lichte komponent). 

De hoeveelheid externe reflux FL is een zeer belangrijke grootheid 

voor de instelling van de kolom. In stabiele toestand worden zowel 

top- als bodemconcentratie in belangrijke mate bepaald door de 
verhouding FL/FD reflux/topafvoer, die in ons geval ongeveer 
3: 1 is. 

Samenvattend kunnen we zeggen: 

1. De vloeistof in de bodem bevat een hoge concentratie zware 

komponent(! 95%) en weinig lichte kompone~ ,\:~~! 5%). 
2. De top bevat een zeer 1 age concentratie zware komponent 

(YD=0,05%). 
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3. De temperatuur van de bodem is hoger dan in de top en loopt over 
de 62 platen geleidelijk af. 

De druk boven elke plaat neemt af van beneden naar boven. Om de 
kooktemperaturen van beide stoffen te verlagen en bovendien het 
verschil tussen beide temperaturen groter te maken, past men druk
verlaging toe. De druk boven de bovenste plaat wordt nagenoeg op 
vakuum gehouden, ~ 45 mm Hg. 

3. .fngreevmorJe lijkhcden; ovdraehten 

De opdrachten, die U krijgt komen er alle op neer dat U zowel top
als bodemconcentratie naar hun gewenste waarde toe moet regelen en 
ze daarop houden. Onze kolom heeft 7 vrijheidsgraden ,(instel
mogelijkheden) waarvan we er om te beginnen slechts twee als ingreep
mogelijkheden aanbieden. 
De 7 vrijheidsgraden zijn: 
De voedingshoeveelheid, -concentratie en -temperatuur, de reflux
hoeveelheid en -temperatuur, de topdruk en de hoeveelheid toege
voerde stoom. 

-
U krijgt als ingreepmogelijkheden de instellingen van: 
1. De (externe) reflux FL, populair gezegd de hoeveelheid koude of 

koeling via de top. 
Hiervan kunt U het setpoint instellen. De vloeistofstroom zal zich 
dan vrijwel direkt op de nieuwe waarde instellen. De setpointwaarde (ge
wenste waarde) is dus tevens de werkelijke waarde. 

2. De temperatuurregeling van plaat 15 (T15), een van de onderste platen 
dus. Hiermee regelt men de hoeveelheid toegevoerde warmte via de bodem. 
Deze regeling is een z.g. volgregeling; U beïnvloed met het setpoint 
van de temperatuur de stoomhoeveelheid die naar de herverdamper gaat. 
Bij deze regelkring heeft U wel een gescheiden setpoint en werkelijke 
waarde voor de temperatuur. Deze temperatuurregeling is, in tegenstelling 
tot 1, een vrij trage regeling. 

Het is belangrijk, dat U zich realiseert dat we te maken hebben met een 
kolom van 34 m hoogte en met vloeistofstromen van zo'n 18.000 kg/u~ 

Het is dan begrijpelijk dat het enige tijd duurt voordat: 
a. plaat 15 opgewarmd of afgekoeld is nadat U he~ .Joint veranderd 

hebt, en 
b. een ingreep in hetzij T15 of FL zijn invloed laat zien in top of 

bodemconcentratie. 
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Automatische regelaars houden de nivo's van het bodemvat en het 
refluxvat konstant. Topafvoer FD en bodemafvoer FB zullen pas 
veranderen als er meer vloeistof het bodem- of refluxvat inkomt of_~_ls 

de refluxhoeveelheid verandert. 

4. VPagen 

Probeer nu voor Uzelf een antwoord te vinden op de volgende vragen. 
Tijdens de instruktie aan de simulator zelf kunt U dan het gedrag 
van de kolom bestuderen en Uw antwoorden aan de werkelijkheid toetsen. 
1. Wat is het (kwalitatieve) effekt op top- en bodemconcentratie 

van een verhoging (of verlaging) van de. refluxhoeveelheid FL? 
Welk van beide concentraties zal het eerst veranderen en in 
welke richting? 

2. Idem voor een verhoging of verlaging (meer of minder stoom) 
van T15. 

3. Wat is Uw eer•ste ingreep als U ziet dat bijv. de bodemconcentratie 
XB te hoog is, bijv. 11% i.p.v. 5%? Wat heeft die ingreep uit-· 
eindelijk voor gevolg op de topconcentratie YD? Hoe dient U dat 
te korrigeren? 



Bijlage V 

Specifieke opdracht voor experimenten pp 1 I t/m pp 66 

Uw opdracht is de volgende waarden van de concentraties (normen) ~ en Y0 te 

realiseren: 

~: 5% 

Y0 :0,05% 
Voor beide concentraties zijn dit de middenschaalwaarden. 

We beginnen het experiment vanuit een afwijkende situatie. 

Realiseert U zich dat iedere afwijking ongewenst is, dus als zo'n waarde een

maal bereikt is moet U ook zorgen dat het zo blijft! 

Tevens gelden de volgende overwegingen: 

- Afwijkingen onder de norm wegen evenDJèar als afwijkingen boven de norm bv. 

7% is even slecht als 3%. 

- Afwijkingen van ~ in procenten wegen even zwaar als afwijkingen van x0 in 

hondersten• van procenten. Dit betekent dat afwijkingen in schaaldelen gelijk

waardig zijn. 



Bijlage VI 

Startwaarden voor simulatiemodel experimenten voorjaar 1976 

FF 

FL 

5363 

18813 

TI5S 108.I2°C 

Ptop 40 mm Hg 

kg/uur 

kg/uur 

Alle niveau's op 50%. 

XF 85% X 

Dit resulteert ~n de startwaarden x
0 

0,99969 

0,031 ~ 



rl. 

l. 

trials 

~ I 2 3 4 5 6 

I 16 2 - 12 13 4 
-- f-· 

2 23 8 17 8 6 4 
- . ..• 

3 12 1 1 10 8 5 7 

4 13 6 4 12 4 13 

5 24 20 27 22 14 6 

6 3 9 22 - 4 5 

Tabel a. Aantal ingrepen met tem
peratuursetpoint. 

trials 

~ 1 2 3 4 5 . 6 

. 
1 0,24 0,4_ - 0,21 p,31 0,28 

2 1 ,35 0, 12 0, 12 0,2C p,27 0,30 

3 0,56 0, 11 0' 13 o, 11 p,20 0, 16 

4 0,05 O, H 0,25 o,oç p,29 0,08 
f--- _, --" 

5 0,23 0, 3C o, 13 0 ,Of p, 10 0,21 

6 0,06 0,0~ 0,04 - p,25 0,22 
--

Tabel c. Gemiddelde grootte van 
ingrepen met temp. set
point. 

trials w --·--
4 6 ~~ 1 2 3 5 

'/ 

I p' 18 0,51 - p,30 0,30 0,25 

2 1 ,41 0' 11 0' 1lt p,25 0,41 0,21 
1----

3 0,65 0,06 0, I.': p, 16 o, 14 0, I 0 
·-·--- f----- . 

4 0,04 0' 17 0,44 p, 18 0,46 0' 11 
f---- 1---...... 

5 0,21 0,28 0,20 b,09 0,28 0,43 
--

6 l,,03 0,03 0,01 - 0,20 0,29 

Tabel e. Spreiding in grootte van 
ingrepen met tem. setpoint. 

ppn. 

trials 

~ I 2 3 4 5 .6 

I 28 1 - 37 44 26 

2 32 16 10 14 8 9 

3 13 16 22 17 I 1 13 

4 6 1 7 21 16 19 1 I 

5 42 41 41 30 6 3 

6 10 7 19 - 2 3 

Tabel b. Aantal ingrepen met re
fluxsetpoint. 

trials 

~ I 2 3 4 5 6 

1 122 ,i l.OJ,l - 68,l,;OI,J 53,8 

2 190' ~ t 3 ,~ 35,2 44,7 56 ,~ 30,4 

ppn . . 3 p26, I 15/ 44,9 46,( 66,l 65,2 

ppn. 

4 1 I , I 15,C' 26,4 23' i 43,L 22,4 

5 156,: OO,L 38' 1 29 '~ 29 ,~ 49,5 

6 ~ 12 ' ( 39 ,E 46,9 - 5310 70,3 

Tabel d. Gemiddelde grootte van 
ingrepen met refluxset
point. 

. 1 tr~ s 

~ I 2 3 4 5 6 

1 150 0 - 73,5 115' 1 52,5 

2 ~88,2 n,~ 19,7 29,3 22,l 23,5 
. 

3 ~50,9 0 ') . 1 33,0 40,6 52 '~ 33,2 
- . -

4 5,2 9 '~ 27,0 21 '9 58 '~ 22,( 

5 186, I 92,<; 39,3 26,3 46 ,( 72 ,~ 

6 97,4 12,0 22, I - 2 ,( 30,5 

Tabel f. Spreiding in grootte van 
ingrepen met refiuxsetpoint 



ppn. 

ppn. 

>n. 

trials 

~ I 2 3 4 5 6 

1 1350 960 - 480 160 15 

2 990 300 540 330 100 21 
.. . 

3 420 360 330 240 60 30 

4 420 210 150 450 60 66 

5 930 1110 110 960 170 27 

6 90 270 690 - 70 30 

Tabel g. Totale ingreepduur met 
temperatuur-setpoint. 

trials 

r% 1 2 3 4 5 6 

. 
1 84,4 480 40 12,3 3,75 -

2 ~3,0 37,5 31 ,8 41 ,3 16,7 5,3 

3 35 32,7 ~3 30 12 4,3 

4 32,3 35 p7,5 37,5 15 5' 1 

5 38,8 55,5 t+ 1 ' 1 43,6 12' 1 4,5 

6 30 30 ~ 1 ,4 - 17,5 6 

Tabel i. Gemiddelde ingreepduur 
met temperatuur-setpóint. 

trials 

~ ~-
-

2 3 4 5 6 

1 178,4 Q36,L - 14' ~ 4,4 1,5 

2 t2 3' 6 13 ,c 7,3 22, ~ 8,2 1 ,5 

3 11 , 7 9 ,c 9,5 0 4,5 I, 6 
··- r--

4 ~,3 12,2 15 18, E 5,8 2,6 
_ ...... 

5 oo' 1 35,t 22,2 27,~ 5,8 2,5 

6 0 0 6,4 - 5 3,7 

Tabel k. Spreiding in ingreepduur met 
temperatuur-setpoint. 

ppn • 

ppn. 

ppn. 

. 1 tr1. 1. s 

~ 1 2 3 4 5 6 

1 28 30 - 1260 600 108 

2 1620 630 300 420 90 36 

3 480 600 750 60( 150 60 

! 

4 180 600 1170 54C 330 63 

5 2760 ~300 2040 '1 11 c 70 12 

6 480 210 750 - 20 9 

Tabel h. Totale ingreepduur met 
reiluxsetpoint. 

trials 

~ 1 2 3 4 5 6 

1 78,2 30 - 34, 1 13,6 4' 15 

2 50,6 ~9,4 30 30 I ,3 4 

3 36,9 ~7,5 34' 1 35,3 13,6 4,6 

4 30 ~5,3 55,7 33,4 17,4 5,7 

5 65,, 7 130,5 49,8 37 11 '7 4 

6 48 30 39,5 - po 3 

Tabel J• Gemiddelde ingreepduur 
met reflux-setpoint. 

triàls 

~ 1 2 3 4 5 6 

I 69,0 0 - 10 ,4· 8' 1 I , 7 

2 42,0 18, 1 0 0 3,5 1 ,5 

. 
3 13,2 17,3 10,5 15,9 6,7 2,0 

4 0 1.) '9 46 ,f 15 12,8 4' 1 

5 64,3 57,8 38,9 24,5 4, I I , 7 

6 37,91 0 22,5 - 0 0 
l _L 

Tabel 1. Spreiding ingreepduur 
met reflux-setpoint. 



~n. 

trials 

~ I 2 3 4 5 6 

I 188 624( - 60( 185 190 

2 276j. 934, ~01) 745,1 400 138 
. -

3 589,1 642 72(:;7 775,~1 445 9')5 

4 482,5 45t 1410 35V ~23.,3 4';8 

5 25~6 22~~ 173,1 28~1 15~2 10414 

6 195( 863_,5 23.V - ~43,3 147 

Tabel m. Gemiddelde afstand ingre
pen met tem.-setpoint. 

trials 

~ 
1 

I 2. 3 4 5 • 6 

I f 30,3 0 - 82~f 18~6 16 ~2 

2 403) 1032 3107 3qc 79,2 123,4 
J .J 

3 701,5 496,0 698,0 94~~ ~04,3 7~8 
---

4 279,0 586l 1574 231,5 1284,7 35,2 

5 279? ~56p 274,6 25~C 13~5 I 06,0 

6 3.l>,6 115lj: 179,5 - p87,7 95,6 

Tabel o. Spreiding in afstand ingre
en met temp.-setpoint. 

ppn. 

ppn • 

. 1 tn. s 

~ 1 2 3 4 5 6 

1 181} 0 - 165 4IJ 24} 

2 180 398 733,1 '+91~ 310 73? 

3 560 436 25~1 361,9 224 5';8 

4 1356 365_,6 29-:fi 336 1 08_,9 5_9,1 

5 108,3 92,3 12~ 18~2 416 277_,5 

6 ~63_,3 1025 35)i - 810 228 

Tabel n. Gemiddelde afstand ingre
pen met reflux-setpoint. 

trials 

~ I 2 3 4 5 6 

I 175,0 0 - 132~ '437 201 r ' I I 

2 2042 4q6 494,. 456,6 187,0 41,1 
I 

3 790,6 374l 179, 292 234,7 as,~ 

4 8714 354,8 284,< 560,1 122,9 50/ • 
5 95,0 894 120,( 174,4 440,1 23~( I 

6 Is 77,4 1343 42~ - 0 280,~ 
I 

Tabel p. Spreiding in afstand ingre
pen met reflux-setpoint. 


