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Cullen, R ; Processimulatie ten behoeve van selectie en training van
operators in de petrochemische industrie, Afstudeerverslag, vakgroep ER,
Technische Universiteit, juni 1989.

Binnen het 'work sample' project van de faculteit Bedrijfskunde doet
men experimenten met een processimulator. Voor simulaties binnen dit project
is destijds door J. Geurts, op basis van elementaire regelproblemen, het
SOMPROCES (Selectie en Opleiding door Modulaire PROCESsimulatie) ontworpen.
Het SOMPROCES bleek niet aIle, in de procesindustrie voorkomende, regel
problemen te bevatten en diende daarom te worden uitgebreid. Hiernaast wilde
men het proces van regelaars voorzien voor het introduceren van 'supervisory
control' taken. De eerder gebruikte methode van lineair modelleren is daarbij
ter discussie gesteld. Vervolgens moest een ergonomische mens-machine
interface en een console voor de simulator worden ontworpen.

Hiertoe is literatuur geraadpleegd en zijn excursies georganiseerd naar
diverse bedrijven uit de procesindustrie. Gesprekken zijn gevoerd met diverse
professoren (Chemische Technologie, Natuurkunde en Electrotechniek), gebrui
kers van de Bdk-simulator en gebruikers van de Bdk-experimenteerruimte.

Op deze wijze is een uitbreiding van het SOMPROCES verkregen die weI
aIle gewenste regelproblemen bevat. Van de uitbreiding is een lineair model
gemaakt. Om later een niet-lineair model voor de simulator te programmeren,
zijn van de belangrijkste procesdelen ook niet-lineaire modellen gemaakt.
Voor het SOMPROCES is tevens een regelaarconfiguratie ontworpen. Hiernaast
is een mens-machine interface gemaakt voor de simulatie van de eerste versie
van het SOMPROCES. De processimulator is in een ergonomisch verantwoorde
console met blindschema gebouwd. Tenslotte is een eerste aanzet gegeven tot
een mens-machine interface voor de simulatie van het SOMPROCES met regelaars.
Conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek worden gegeven.

Cullen, R ; Process simulation for selection and training of process
operators, Master Thesis, Measurement and Control Section ER, Eindhoven
University of Technology, june 1989.

As a part of the 'work sample' project from the department of Industrial
Engineering, experiments were conducted with a process simulator. The
SOMPROCES (Dutch acronym for: Selection and Training by Modular PROCESS
simulation) has been developed for this project by J. Geurts and a linear
model of the process has been made. The process however did not contain all
the control problems that are encountered in the process industry and it had
to be extended. Also automatic controllers had to be written in the program
for the introduction of supervisory control tasks. The Method of linear
modelling was discussed. In addition a user-interface and a console had to
be designed for the simulator from an ergonomic point of view.

To achieve this, literature was studied, excursions were made to
several companies in the petrochemical industrie. Interviews were held
with several professors (Chemistry, Physics and Electronics), users of
the simulator and users of the experimentation room.

An extension was then made of the SOMPROCES and a linear model of the
extension was developed. To be able to program a non-linear model of the
process in the future, non-linear models were made of the most significant
parts of the process. Controllers were placed in the process. Furthermore,
a user-interface was designed for the simulation of the first version of
the SOMPROCES. The simulator was built in a console that was designed
following ergonomic guidelines. Finally, a first version of a user-interface
for the simulation of the SOMPROCES with controllers was designed.
Conclusions and recommendations for further research are given.
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1. Inleiding

In de petrochemische industrie bestaat behoefte aan hulpmid

delen om operators te selecteren en te trainen. Vroegtijdige

selectie is gewenst omdat men nu pas na een opleiding van enkele

jaren kan bepalen of een operator geschikt is voor zijn werk.

Voor wat betreft training is onderscheid te maken in:

1) Basistraining, het aanleren van algemene kennis en operator

vaardigheden.

2) Voortgezette en toegepaste training, het leren regelen van

een specifiek proces.

3) Refreshment training, het voorkomen van kennisverlies van

ervaren operators.

Naar aanleiding van deze behoefte is bij de vakgroep Technologie

en Arbeid (T&A) van de faculteit Bedrijfskunde het zogenaamde

'work sample' project gestart. In dit door het bedrijfsleven

gefinancierde project besteedt men aandacht aan selectie en training

van operators.

Het accent zal in het begin van het project liggen op het

ontwikkelen van een selectie-instrument. De filosofie is om met

behulp van work samples kandidaat-operators te selecteren aan de

hand van hun vaardigheid in het regelen van specifieke procesover

drachten met bijvoorbeeld lange looptijden, interactie, inverse

responsies etc. Op een soortgelijke wijze kan men work samples

gebruiken om operators te trainen.

Als select ie-instrument is een simulatiemodel gekozen, dat

men kan implementeren op de processimulator van de vakgroep. Dit

simulatiemodel zal die regelproblemen moeten bevatten, die in de

praktijk vaak voorkomen en/of door operators als moeilijk worden

ervaren. Deze regelproblemen zijn gerdentificeerd met behulp van

een enquete die is gehouden onder diverse operators en meet- en

regeltechnici (A. Ridderbos, 1988). Het 'Potten en Pannen Proces',

een multivariabel proefproces van de vakgroep systeem en regel

techniek van de faculteit natuurkunde, heeft naast de eerder ge

noemde enqu~te als uitgangspunt gediend voor de ontwikkeling van

een simulatiemodel, het SOMPROCES (J. Geurts, 1987). Van het

SOMPROCES (Selectie en Opleiding door Modulaire PROCESsimulatie)

5



is een eerste versie geimplementeerd (Th. van der Staay, 1988).

Met dit model van het SOMPROCES kan men specifieke overdrachten

zoals een lange looptijd, inverse responsie, interactie etc.

simuleren.

Mijn afstudeeropdracht luidde: Breid de eerste versie van het

SOMPROCES uit opdat het aIle in de enqu@te van Ridderbos voor

komende regelproblemen bevat. Maak een lineair model van de uit

breiding. Ga na hoe men regelaars in het SOMPROCES kan bouwen.

Bekijk via welke manier van modelvorming men opstart en shutdown

van het SOMPROCES kan simuleren. Ontwerp een console voor de T&A

processimulator. Ontwerp een interactiemedium voor het regelen

van het SOMPROCES op de simulator.

Het afstudeerwerk en de plaats in het afstudeerverslag

Het afstudeerverslag is opgebouwd uit twee delen te weten een

deel over de meet- en regeltechnische aspect en en een deel over

de ergonomische aspecten van de processimulatie (zie figuur 1.1).

Het eerste deel beslaat hoofdstuk 2 tot en met 6 terwijl het tweede

deel begint bij hoofdstuk 7 en eindigt met hoofdstuk 9.

hl:Processimulatie ten behoeve van selectie en training
van operators in de petrochemische industrie

I
I I

meet- en regeltechnisch ergonomisch
(deel I) (deel II)

h2,3:uitbreiding SOMPROCES h7:ontwerp console /
blindschema

h4 :inbreng regelaars
h8:ontwerp interactiemedium

h5 :wel/niet lineair en dialoog structuur
modelleren ?

h6 :conclusies / h9:conclusies /
aanbevelingen aanbevelingen

figuur 1.1: Schematische weergave van het afstudeerwerk. De
letter h plus cijfer verwijst naar bijbehorend
hoofdstuk in dit afstudeerverslag.
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Hoofdstuk 2 behandelt de eerste versie van het SOMPROCES.

Dan zal blijken dat dit proces niet aIle regelproblemen bevat die

uit de enquete van Ridderbos naar voren zijn gekomen. Hierna

bespreken we een definitieve uitbreiding die de gewenste extra

regelproblemen aan het SOMPROCES toevoegt. Een eerste aanzet hiertoe

was al gegeven door een natuurkunde afstudeerder (J. Geurts, 1988).

Hoofdstuk 3 behandelt de gekozen uitbreiding op component

niveau.

Hoofdstuk 4 toont een mogelijke invulling van regelaars in

het SOMPROCES. Tevens wordt een strategie voor het instellen van

de regelaars aangedragen. Het volledige SOMPROCES is door de gekozen

uitbreiding immers dusdanig ingewikkeld geworden dat automatische

regelaars nodig zijn voor het regelen van het proces. Hiermee

cretiert men de mogelijkheid om operators niet aIleen een 'manual

control' taak, maar tevens een 'supervisory control' taak aan te

bieden.

In hoofdstuk 5 stellen we de manier van modelleren, zoals men

die tot nog toe binnen de T&A processimulator gebruikt, ter

discussie. Naast de huidige manier van lineair modelleren bespreken

we hoe men een niet-lineair model van het SOMPROCES kan maken.

Hoofdstuk 6 sluit deel I van het verslag af met conclusies

en aanbevelingen over de besproken meet- en regeltechnische aspecten

van het afstudeerwerk.

Hoofdstuk 7 behandelt het ontwerp van een console en een

blindschema voor de simulator. De console dient om de beeldschermen

en toetsenborden van de simulator op professionele wijze aan de

operator te presenteren. Dit verhoogt de zogenaamde 'face-validity'

(J. Moraal 1983) van de simulatie. Een blindschema is een grafische

presentatie van het proces op een plaat die men op de console kan

monteren. Op het beeldscherm kan men de bijbehorende numerieke

informatie vinden. Aangezien het SOMPROCES niet op 66n beeldscherm

gepresenteerd kan worden is een blindschema nodig voor het over

zicht. Het beeldscherm op zijn beurt is nodig voor het inzicht.

In hoofdstuk 8 wordt gepoogd om, op basis van richtlijnen

uit de literatuur, een zo goed mogelijk interactie-medium plus

bijbehorende dialoogstructuur te ontwikkelen voor de simulator.

Immers, aangezien men met behulp van het work sample project wil

bepalen of een simulator geschikt is voor selectie en training
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wil men bij experimenten geen last hebben van factoren die de

metingen negatief kunnen beYnvloeden. Indien de mens-machine

interface niet optimaal is ontworpen, kan dit weI gebeuren.

Hoofdstuk 9 geeft de conclusies en aanbevelingen over het

tweede deel van het verslag.
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deel I:

Meet- en regeltechnische aspecten van de simulatie
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2. Uitbreiding van het SOMPROCES

2.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 al vermeld werd, zou het simulatiemodel

aIle regelproblemen moeten bevatten die de operator in de praktijk

frequent tegenkomt en/of als moeilijk ervaart. De regelproblemen

waar in de gehouden enquete (A. Ridderbos, 1988) naar geinformeerd

werd waren de volgende:

1 ) seriele koppeling 5) recycling

2) parallelle koppeling 6) inverse responsie

3) grote tijdconstante 7) asymmetrie

4) lange looptijd 8) hysterese

Uit de enquete blijkt onder andere dat de regelproblemen ~~n

tot en met vijf in de praktijk vaak voorkomen en als moeilijk

worden ervaren. De laatste drie regelproblemen blijken minder

belangrijk te zijn (A. Ridderbos, 1989). In de eerste versie van

het SOMPROCES worden de regelproblemen een tot en met vier en zes

gedekt. Men moest het SOMPROCES dus in ieder geval uitbreiden met

het regelprobleem recycling. Bovendien zou men de regelproblemen

asymmetrie en hysterese voor de volledigheid optioneel in het

proces kunnen bouwen.

Paragraaf 2.2 bespreekt hoe de eerste versie van het SOMPROCES

eruit ziet en uit welke regelproblemen het proces is opgebouwd.

Paragraaf 2.3 behandelt de eisen die aan de uitbreiding van

het SOMPROCES worden gesteld. Zoals al vermeld is ~~n van de eisen

aan de uitbreiding dat de uitbreiding het regelprobleem recycling

bevat.

Paragraaf 2.4 geeft de chemische reactie waarop de gekozen

uitbreiding van het SOMPROCES is gebaseerd.

Paragraaf 2.5 beschrijft hoe de gekozen uitbreiding er in de

werkelijkheid uit zou kunnen zien.
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2.2 Een beschrijving van de eerste versie van het SOMPROCES

De eerste versie van het SOMPROCES is opgebouwd rond een

tegenstroom-warmtewisselaar die een koude stroom Fll opwarmt met

behulp van een warmere stroom F12 (figuur 2.1). Na de warmte

wisselaar zal de opgewarmde stroom gedeeltelijk weer afkoelen

door de lange transportleiding die warmte uitwisselt met zijn

omgeving.

L41

1

F41
T41

T3l

transportleiding

T21

warme
stroam

V12

F12

T12

warmtewisselaar

Fll
TIl

V: Klepstand
F: Flow
T: Temperatuur
L: Niveau

FSl,TSl
V52

r VSl

F61,T61

streem

~4
FS2, TS2 11--°--==:=;:===----0'-11 LSI

figuur 2.1: Schematische voorstelling van de eerste versie van
het SOMPROCES (J. Geurts, 1987)
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In de beide stabilisatievaten zal de temperatuur niet afnemen

omdat er geen warmte-uitwisseling met de omgeving is. WeI zullen

de vat en snelle temperatuursveranderingen van de uitgaande stroom

van de transportleiding afvlakken. Na de beide stabilisatievaten

komt een mengvat. Bij het mengvat voert men een tweede stroom F52

het proces in. Het mengvat zal net als de beide stabilisatievaten

een afvlakkende werking hebben op de temperatuursveranderingen

aan de ingang. De regelproblemen die in de eerste versie van het

SOMPROCES terug te vinden zijn (J. Geurts, 1988) zijn:

regelprobleem

seri~le koppeling;

parallelle koppeling;

grote tijdconstante;

lange looptijd;

inverse responsie;

voorbeeld

Een verstoring van de temperatuur in het

eerste stabilisatievat verstoort de

temperatuur in de volgende vaten.

Een verstoring in de grootte van de

stromen door de warmtewisselaar geeft

ook een verstoring in de uitgaande

temperatuur van de warmtewisselaar.

De uitgaande stroom van een vat reageert

volgens een eerste orde overdracht op de

ingaande stroom van een vat.

De temperatuur aan de uitgang van de

transportleiding reageert vertraagd op

de ingaande temperatuur.

De combinatie van een warmtewisselaar

met een transportleiding kan bij correcte

dimensionering een inverse responsie

van de temperatuur als functie van het

debiet opleveren.

De operator kan regelend in het proces ingrijpen door kleppen

te stellen. Een mogelijke opdracht, in het kader van een work

sample, zou kunnen zijn: 'Houd de tempera~uur T61 constant ondanks

mogelijke verstoringen'.
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2.3 Eisen voor de uitbreiding van het SOMPROCES

De eisen die we aan de uitbreiding van het SOMPROCES stellen,

komen in grote lijnen overeen met de eisen die in eerste instantie

aan het SOMPROCES werden gesteld. Dit zijn in volgorde van

belangrijkheid:

- Ret SOMPROCES moet de gewenste regelproblemen bevatten. Dit

wil zeggen in ieder geval recycling en optioneel asymmetrie

en hysterese.

- De uitbreiding dient afgezien van de gewenste regelproblemen

zo weinig mogelijk extra regelproblemen toe te voegen.

- Ret SOMPROCES moet zo veel mogelijk modulair opgebouwd zijn.

Iedere component bevat dus bij voorkeur een regelprobleem.

AIleen dan kan men de operator geYsoleerde regelproblemen

aanbieden.

Ret SOMPROCES moet waarheidsgetrouw zijn. De 'fysische

validiteit' (J. Moraal 1983) moet hoog zijn om te garanderen

dat de operator op de simulatie reageert als ware het een

echt proces.

Met de hierboven gestelde eisen en gezien het feit dat we te

maken hebben met proefpersonen uit de petrochemische industrie lijkt

het inbouwen van een chemische reactie in het proces een goede

uitbreidingsmogelijkheid voor het SOMPROCES. Bij het zoeken naar

een chemische reactie kunnen we de eerder genoemde eisen concreter

maken.

- De reactie moet van de eerste orde zijn. Dit wil zeggen dat

de snelheid van de reactie evenredig is met de concentratie

van de grondstof.

De reactie moet isotherm zijn. Er is geen temperatuur toe

of afname tijdens de reactie.

- Geen volume toe- of afname tijdens de reactie.

- De reactie speelt zich af in de vloeibare fase. De grondstof

is in oplossing.

- De grondstof in oplossing moet (voor een deel) af te scheiden

zijn van de produktstroom voor recycling.
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2.4 Een chemische reactie voor het SOMFROCES

2.4.1 A1gemeen

Na een 1iteratuurstudie naar de meest gangbare processen in

de industrie (o.a. Chenier 1986 en Klages 1969) en een gesprek met

Frof. Kerkhof (vakgroep Fysische Techno1ogie, facu1teit Chemische

Techno10gie) is gekozen voor de volgende reactie: Melksuiker in

water geeft onder invloed van bacterien melkzuur.

bacterien-----------)

De gegeven reactie is afkomstig uit de voedingsmidde1en

industrie. Ais we voor deze reactie de eerder genoemde eisen afgaan

krijgen we het volgende beeld.

De reactie zal (bij benadering) eerste orde zijn. In de

praktijk meet men de orde van een reactie. Meestal komt men

hierbij niet op een geheel getal uit.

- De reactie zal aIleen bij kleine concentraties melksuiker

bij benadering isotherm verondersteld kunnen worden. In de

literatuur zijn hier evenwel nauwelijks gegevens over te

vinden.

- De volumeverandering tijdens de reactie is verwaarloosbaar.

De soortelijke massa's van melksuiker en melkzuur in water

zijn ongeveer gelijk aan de soortelijke massa van water.

- De reactie speelt zich af in de vloeibare fase. Het oplos

middel is water. Het percentage water dat deelneemt aan de

reactie is verwaarloosbaar (max. 1 massa %, zie Bijlage A).

- Het product is af te scheiden van de grondstof in oplossing.

Melkzuur kan men laten neerslaan door toevoegen van kalk. We

krijgen dan calciumlactaat.

De vaste stof is te scheiden van de vloeibare fase met behulp

van een indikker of een centrifuge. Men voert het water met

de resterende grondstof weer het proces in.
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In Weast (1984) zijn de fysische eigenschappen van de

reactanten terug te vinden, zoals daar zijn oplosbaarheid en

moleculegewicht. In bijlage A worden de fysische gegevens van de

reactanten, die voor de modellering van de reactie van belang

zijn, nog eens op een rijtje gezet.

2.4.2 Temperatuurafhankelijkheid van de reactie

In Coulson (1971) stelt men dat bioreacties zeer gevoelig

zijn ten aanzien van de temperatuur. Er wordt echter geen

functioneel verband gegeven tussen de temperatuur en de react ie

snelheid. WeI geeft men drie categorieen bacterien aan.

- Psychrophiles

Mesophiles

Thermophiles

actief onder de 20·C

actief in het gebied van 20·C tot 4S·C

actief in het gebied van 4S·C tot 60·C

De uiterste grenzen die Prof. Kerkhof (faculteit Chemische

Technologie) aangaf voor de reactie waren IS·C en 35 ·C. In andere

boeken over biochemie zegt men niets over de invloed van tempe

ratuur op de reactiesnelheid. We zullen daarom zelf een mogelijk

verband tussen temperatuur en reactiesnelheid aannemen. Een bacterie

heeft geen mechanisme om zichzelf te beschermen tegen wisselende

klimaatomstandigheden. Hierdoor zal de mate van activiteit van de

bacterie direct samenhangen met de temperatuur. Er zal zich een

optimum bevinden in de productiviteit van de bacterie als functie

van de temperatuur, bijvoorbeeld bij 25 ·C. De bacterie zal dus

minder activiteit vertonen naarmate de temperatuur meer afwijkt

van dit optimum. Uiteindelijk zal hij doodgaan als de temperatuur

zich bijvoorbeeld boven de 3S·C of onder de IS·C bevindt. We zullen

een temperatuurafhankelijkheid veronderstellen die opgebouwd is

uit twee halve parabolen (figuur 2.2) teneinde ook asymmetrie als

regelprobleem in de uitbreiding van het SOMPROCES mee te kunnen

nemen. We laten de keuze van de parameter~ van de paraboolfunctie

over aan de onderzoeker die de worksamples zal samenstellen. De

vier parameters die de functie bepalen zijn de temperaturen waar

boven (Thoog) of waaronder (Tl aag ) de reactiesnelheid nul is

(bacterien dood), de temperatuur waarbij de reactiesnelheid het
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hoogst is (Ttop ) en tenslotte de waarde van de maximale react ie

snelheid (Kmax )'

Kmax ----

T(OC) __ >

figuur 2.2: Het gekozen verband tussen de reactiesnelheid en de
temperatuur.

2.4.3 Groei van bacterien in een bioreactor

In vrijwel aIle boeken over bicchemie spreekt men uitvoerig

over de groei van bacterien in een bioreactor. In SchUgerl (1987)

wordt een relatief eenvoudige beschrijving gegeven van dit fenomeen.

In figuur 2.3 staat de populatie als functie van de tijd schematisch

weergegeven. We kunnen in dit verloop achtereenvolgens de volgende

fases onderscheiden.

I
In(x)

I III v

figuur 2.3:

t(s)-->

De populatie (x) van een kolonie bacterien in een
bioreactor als functie van de tijd.
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I De bacterien zijn net in de bioreactor geplaatst en leiden

aan wat Schugerl noemt "environmental shock". Er vindt geen

voortplanting plaats.

II De bacterien zijn gewend aan hun omgeving en de populatie

neemt exponentieel toe.

III Er sterven evenveel bacterien als er zich voortplanten. Er

is een evenwicht ontstaan.

IV De woonruimte van de bacterien is vervuild door ophoping

van dode soortgenoten. De bacterien sterven nu massaal. De

populatie neemt exponentieel af.

V De meeste bacterien zijn gestorven. De reactor is niet meer

actief.

In SchUgerl wordt eveneens vermeld dat o.a. voor de melkzuur-

bacterien de productiviteit van een bacterie onafhankelijk is van

het aantal bacterien in de reactor (NB: dit is niet voor aIle

bacteriesoorten het geval). Met de hierboven geschetste eigen

schappen van de bioreactor ten aanzien van de factor tijd kunnen

we het opstarten, het normaal bedrijf en het uit bedrijf nemen

simuleren. We moeten dan weI gebruik maken van een niet-lineair

model.

In Coulson (1971) wordt het principe van de constructie van

een bioreactor beschreven. Veelal worden de bacterien geYmmobili

seerd door ze te omsluiten met een biochemisch inerte gel. Dit

kan op twee manieren gebeuren.

- Men voert de gel met bacterien uit als vlokken die gesus

pendeerd in oplossing zitten. We krijgen dan te maken met

het feit dat de bacterien bij continu bedrijf samen met het

product uit de reactor komen. Vaak worden de bacterien dan

met een indikker teruggewonnen voor recycling.

- De bacterien zijn in de vorm van een microbiologische film

op de wand van de reactor aangebracht. Om een homogene reactie

te krijgen in het reactievat moet men de wand van het react ie

vat vergroten.

Ais we de reactor uitvoeren met de bacterien gesuspendeerd

in de oplossing, krijgen we te maken met een extra regelprobleem

voor de reactor namelijk terugvoer omwille van het in gang houden

17



van de reactie. Daarom is gekozen voor de mogelijkheid met

microbiologische film.

We voeren de reactor verder uit als een goed geroerd vat

waardoor we een homogeen reactiemengsel verkrijgen. Tevens geldt

dat de reactor een gesloten vat met een constante inhoud is.

2.4.4 Methodes van scheiding: indikker versus centrifuge

Voor het scheiden van het product en de grondstof in oplossing

kunnen we zowel een indikker als een centrifuge gebruiken. De

werking van een indikker en de werking van een centrifuge worden

behandeld in Coulson (1968) en Perry (1973). In deze boeken geeft

men ook aan hoe deze scheiders gedimensioneerd moeten worden. Verder

wordt in Denn (1986) uitvoerig gesproken over het modelleren van

een indikker. Statisch wordt de indikker volledig doorgerekend. Wat

betreft het dynamisch gedrag blijft het bij het aangeven van een

mogelijk model en het aanreiken van verdere literatuur. Uit de

gegeven literatuur blijkt dat het model voor een indikker dermate

ingewikkeld is dat de indikker op zich voor de proefpersoon een

extra regelprobleem zou gaan vormen. Daar een van de voornaamste

eisen aan de uitbreiding van het SOMPROCES was dat naast de gewenste

regelproblemen geen extra regelproblemen ingevoerd mogen worden

is gekozen voor een centrifuge als scheider. Hierbij wordt bedoeld

een continu bedreven centrifuge die bij benadering gezien kan

worden als een idea Ie scheider zonder tijdconstantes of looptijden.

2.4.5 Naamgeving aan de reactie

De reactie zoals we die binnen het SOMPROCES gaan modelleren

is gebaseerd op het maken van melkzuur uit melksuiker. Tegenover

de proefpersoon zullen we echter "fancy" namen voor de grondstof

en het product gebruiken. Dit doen we omdat we anders het gedrag

van de proefpersoon kunnen beinvloeden via mogelijke voorkennis die

hij over het gemodelleerde proces bezit. In Coombs (1986) en Klages

(1969) worden wat uitgebreidere namen genoemd voor de stoffen

die wij melksuiker en melkzuur noemen. Via het subtiel aanpassen
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van deze namen kunnen we mogelijk komen tot een geschikte "fancy"

naam.

Melkzuurbacterie is een triviale naam voor een uiteenlopende

groep bacteritin die gekarakteriseerd worden door de productie van

melkzuur. Deze groep bevat o.a. Lactobacillus en Streptococcus.

Verdere stoffen die in het proces voorkomen zijn:

Melksuiker

Melkzuur

gebluste kalk

eindproduct

4-0-~-D galactopyranosyl-D-glycopyranose (Lactose)

a-hydroxy-propion zuur

Calciumhydroxide

Calciumlactaat

De volgende 'fancy' namen zouden we respectievelijk voor de hier

boven genoemde stoffen kunnen gebruiken: Lactococcus (bacteritin),

glynose (grondstof), oxyprop (reactieproduct), hydrocal (zouten)

en lactocal (eindproduct).

2.5 Een beschrijving van het uitgebreide SOMPROCES

Het uitgebreide SOMPROCES is opgebouwd rond een bioreactor

(zie figuur 2.4). De reactor is een gesloten vat met een constant

volume. In de goed geroerde reactor zetten bacteritin (anatiroob)

grondstof in oplossing om in een reactieproduct in oplossing. Om

het reactieproduct te kunnen scheiden van de niet-gereageerde

grondstof voegen we direct na de reactor een zout aan de product

stroom toe dat het reactieproduct doet neerslaan. Het neergeslagen

reactieproduct (-vaste stof) is het eindproduct van het SOMPROCES.

We scheiden het eindproduct volledig van de grondstof in op

lossing via een continu opererende centrifuge. De niet-gereageerde

grondstof stroomt uit de centrifuge in een stabilisatievat. We

hebben hier te maken met een goed geroerd en open vat. Op dit vat

is een niveauregeling aangebracht zodat de ingaande stroom ongeveer

gelijk is aan de uitgaande stroom. De uitgaande stroom wordt via

een centrifugaalpomp en een terugvoerleiding gedeeltelijk weer

het proces ingevoerd, terwijl het andere deel naar een opslagtank

stroomt. Hiertoe is klepcombinatie V42 (zie figuur 2.4) ingevoerd

in het SOMPROCES.
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T43
G43

V42

141

F42
T42
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F41
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T31
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T21

F12

T12

warruLewisselilar

Fll
T11

,...-;:::
(~ -----"

-....".------n buiLenLeruperaLuur T22

U~

afvoer

F91
T91
G91

Lerugvoerleiaing
(gronaHof in .

oplossing)

L: Nive ..u
V: Klep
F: Flow
T: Telllperatuur
G: concentratie

gronastof
l'r:concentratie

proauct

pomp

1- >It---='9===;==-j/
I
I
I
I
I
I
I
1_- LICBl

Einaproauct

(vaste stof)

FB2,TB2

F51,G51, T51

F71, T71
G71,l'r71

ZouLo::n c==~~

invof:rf:n van c==~~

voor nt:f:rsh.g

grondsLof V52
in oplossing I
~~~
F52,G52,T52 L51

II---==~===---<r-j I

figuur 2.4: Schematische voorstelling van het uitgebreide SOMPROCES
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Deze kleppen zijn zo gekoppeld dat als we een van de kleppen verder

open draaien, de ander juist minder ver open komt te staan. Op

deze wijze kan men de terugvoerstroom naar behoefte varieren van

nul tot maximaal. De vaten en de warmtewisselaar zijn in het proces

gebracht om de temperatuur in de reactor te regelen. De transport

leiding is ingebracht om het de operator moeilijk te maken.

We zullen nu de productstroom vanaf de warmtewisselaar tot

aan de reactor volgen. De stroom Fll is oplosmiddel dat opgewarmd

moet worden in de warmtewisselaar. Hiertoe komt een warmere stroom

F12 eveneens de warmtewisselaar in. De warmtewisselaar is gebouwd

volgens het tegenstroomprincipe. De opgewarmde stroom loopt via

een lange transportleiding, die door de buitenlucht voert, naar

een eerste stabilisatievat. De stroom oplosmiddel zal dus weer

iets afkoelen afhankelijk van de buitentemperatuur.

Het stabilisatievat is een open en goed geroerd vat dat als

demping in het proces fungeert. Dit vat is net als de transport

leiding in het proces gebracht om regelproblemen te kunnen creeren

(Geurts 1988). Na het eerste stabilisatievat komt de stroom oplos

middel in het eerste mengvat. Het mengvat is eveneens een goed

geroerd en open vat, aIleen nu met twee ingaande stromen. Hier

mengen we het oplosmiddel met teruggevoerde, niet gereageerde

grondstof in oplossing. Na het eerste mengvat komt het tweede

mengvat. Hier mengen we de stroom uit het eerste mengvat met

grondstof in oplossing dat uit een naburig proces komt. De stroom

uit dit tweede mengvat voeren we de reactor in.
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3. Een simulatiemodel voor het chemische deel van het SOMPROCES

3.1 Inleiding

In paragraaf 2.5 is de werking van het uitgebreide SOMPROCES

besproken. In hoofdstuk 3 zullen we voor iedere component van de

uitbreiding de behoudswetten opstellen aan de hand van een be

schrijving van deze component. Voor iedere beschreven component

is in bijlage B tevens een lineair model afgeleid. Voor enkele

componenten is ook een niet-lineair model te vinden in bijlage D.

In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de keuze tussen weI of niet

lineair modelleren.

In de paragrafen 3.2 tot en met 3.5 behandelen we achtereen

volgens de reactor, de centrifuge, het stabilisatievat en de

terugvoerleiding.

3.2 De reactor

In het reactievat wordt grondstof, met een concentratie G71

en een molaire massa Mg, omgezet in een reactieproduct, met een

concentratie Pr71 en een molaire massa Mp. We gaan er vanuit dat

de dichtheid van de grondstof en het reactieproduct identiek zijn

aan de dichtheid van het oplosmiddel. Het oplosmiddel reageert

ook mee, maar zonder volumeverandering (zie bijlage A). De schei

kundige formule van de reactie ziet er als voIgt uit (zie ook

paragraaf 2.4).

bacteri~n-----------> 4 CH3CH(OH)COOH

We zien nu dat een gram grondstof met water reageert tot 4.Mp/Mg

gram reactieproduct. We stellen dat de soortelijke warmte van de

grondstof gelijk is aan de soortelijke warmtes van het react ie

product en van het oplosmiddel. De reactie is isotherm. Er wordt

dus geen warmte opgenomen of afgestaan tijdens de reactie. Verder

is de reactie van de eerste orde. Dit houdt in dat de snelheid van

de reactie evenredig is met de concentratie van de grondstof. De
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reactiesnelheidconstante K geeft het verband tussen de grondstof

concentratie en de snelheid van de reactie.

F61,T61,G61

F71, T71
G71,Pr71

F Flow [m3s- 1

T Temperatuur [K
G Grondstofconcentratie [kgm- 3

Pr: Reactieproductconcentratie[kgm-3

K : Reactiesnelheidconstante [s-1 ]
sw: Soortelijke warmte [Jkg- 1K- 1 ]
q : Dichtheid [k~m-3 ]
I : Inhoud reactievat [m ]
Mp: Molaire massa product [gmol- 1 ]
Mg: Molaire massa grondstof [gmol- 1 ]

figuur 3.1: De reactor met bijbehorende grootheden.

Tenslotte stellen we dat we te maken hebben met een goed geroerde

reactor en dat het reactievat een gesloten vat met een constante

inhoud is. We kunnen voor de reactor dan de volgende behoudswetten

opstellen (zie ook figuur 3.1).

F61-F71

sw·q.F61·T61-sw.q.F71·T71+sw.q.I·(tT71/6t)

F61·G61-F71·G71+I·(6G71/6t)+I·K·G71

(4·Mp/Mg)·I·K.G71=F71.Pr71+I·(6Pr71/6t)

behoud van massa (1)

behoud van energie (2)

grondstof massa balans (3)

product massa balans (4)

Ret aanbrengen van de reactor na het tweede mengvat verandert het

model van het mengvat niet omdat we aannemen dat de restrictie van

het reactievat en de centrifuge niet afhangt van het debiet. Verder

is de uitstroomopening van de centrifuge net iets lager dan de klep

van het mengvat geplaatst. Rierdoor is de drukval over de klep even

groot als deze zou zijn indien de reactor er niet was.

3.3 De centrifuge

Direct na het reactievat voeren we een zout aan de vloeistof

toe dat het reactieproduct doet neerslaan. Bij dit neerslaan worden
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enkele moleculen water opgenomen. De scheikundige formule is als

voIgt (zie paragraaf 2.4).

Het toevoegen van het zout gebeurt zodanig, dat al het react ie

product neerslaat en al het zout wordt opgenomen. We nemen aan dat

er geen volumetoename is (zie bijlage A). We kunnen de neerslag nu

scheiden van het product in oplossing met behulp van een continu

opererende centrifuge (zie figuur 3.2).

F7l, T7l
G7l,Pr7l

F82,T82 F8l,T8l,G8l

F7l,F8l:
F82
G
Pr
T
q
wi

Mp
Mn

Flow
Flow
Grondstofconcentratie
Reactieproductconcentratie
Temperatuur
dichtheid
massafractie water
in neerslag plus een
molaire massa reactieproduct
molaire massa neerslag

[m3s- l

[kgs- l
[kgm- 3

[kgm- 3

[K
[kgm- 3

[ 1
[gmol-ll
[gmol-ll

figuur 3.2: De centrifuge uit het SOMPROCES met grootheden.

We veronderstellen dat de doorlooptijd van de centrifuge te

verwaarlozen is evenals de tijd die nodig is'voor het toevoegen

van de zouten. Om de behoudswetten op te kunnen stellen zullen we

nog eenmaal de reactievergelijkingen opschrijven.

Indien we aannemen dat er geen warmteverlies optreedt in de

centrifuge dan kunnen we de volgende vergelijkingen voor de stromen,

temperaturen en concentraties opstellen .

F8l .. F7l - F7l.Pr7l.wf/q oplosmiddel massa balans (5 )

F82 - F7l.Pr7l·Mn/(2.Mp) product massa balans (6)

G8l .. G7l·F7l/F8l grondstof massa balans (7)

T8l T7l behoud van energie (8)

T82 T7l behoud van energie (9)
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Het neergeslagen reactieproduct oftewel het eindproduct komt

als stroom F82 de centrifuge uit. Deze stroom is opgebouwd uit de

ingaande stroom F7I maal de inkomende reactieproductconcentratie

maal een massaverhouding. Deze massaverhouding is te halen uit de

reactievergelijking van de neerslagreactie en bedraagt de molaire

massa van de neerslag gedeeld door twee maal de molaire massa van

het reactieproduct.

De overgebleven grondstof in oplossing komt als F8I de cen

trifuge uit. Deze stroom is opgebouwd uit de ingaande stroom minus

het reactieproduct en het oplosmiddel dat via F82 de centrifuge

verlaat. De verhouding tussen de hoeveelheid reactieproduct en de

hoeveelheid oplosmiddel die via stroom F82 de centrifuge verlaat

is vastgelegd in de neerslagreactie. In de formules zullen we

daarom de constante wf introduceren. Wf is de hoeveelheid massa

oplosmiddel gedeeld door de hoeveelheid massa reactieproduct in

de neerslag plus een (wf - I + «3.Mh2o)/(2.Mp» ). De hoeveelheid

oplosmiddel die de centrifuge verlaat in de neerslag bedraagt nu

de ingaande stroom maal de reactieproductconcentratie maal (wf-l).

De hoeveelheid reactieproduct die de centrifuge verlaat via de neer

slag is de ingaande stroom maal de reactieproductconcentratie.

3.4 Het stabilisatievat

Het stabilisatievat na de centrifuge in het SOMPROCES is

vrijwel identiek aan het eerste stabilisatievat uit de eerste versie

van het SOMPROCES (zie J. Geurts 1988).

F81,T81,G81 ~

1- >Ir---==F======-i
I
I
I
I
1
I
I
1_- LIC81

F9l,T9l,G9l

F: Flow
T: Temperatuur
G: Grondstofconcentratie
L: Vloeistofniveau in vat
A: Opp van de vloeistof
K: klepconstante
V: Klepstand

[m3s- 1

[K
[kgm- 3

[m ]
[m2 ]
[m2Jhs- l ]
[ ]

figuur 3.3: Het stabilisatievat na de centrifuge
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De centrifugaalpomp die oplosmiddel uit het vat pompt levert

onafhankelijk van het debiet een constant drukverschil zodat deze

pomp geen extra complicaties in de formules oplevert. We hebben

hiernaast weI nog te maken met een extra variabele, de concentratie

van de grondstof in oplossing. Hierdoor voegen we ~~n extra formule

aan de behoudswetten toe. Verder is op het vat een niveauregeling

LIC81 ("Level Indicator Controller") aangebracht. We zullen nu

allereerst uitgaan van de situatie dat deze regeling op 'manual'

staat. Het vat reageert dan net als een vat zonder niveauregeling.

De behoudswetten en de klepvergelijking komen er dan als voIgt uit

te zien (zie ook figuur 3.3).

F81 - F91 + A81·(6L81/6t)

F81·T81 - F91·T91 + A81·(6(L81·T91)/6t)

F81·G81 - F91·G91 + A81·(6(L81·G91)/6t)

F91 - K81·V81./L81

behoud van massa (10)

behoud van energie (11)

grondstof massa balans (12)

klepvergelijking (13)

Indien we nu het vat zeer klein veronderstellen en de niveauregeling

ideaal dan kunnen we de invloed van het vat verwaarlozen als we

de regelaar op 'automaat' schakelen. De recycling Ius bevat dan

een regelprobleem minder en zal dus beter hanteerbaar zijn voor

onervaren operators.

3.5 De terugvoerleiding

Voor de eenvoud stellen we dat in de terugvoerleiding geen

warmte-uitwisseling tussen de vloeistof en zijn omgeving plaats

vindt. Verder stellen we dat de terugvoerleiding evenals de trans

portleiding een restrictie heeft die onafhankelijk is van de stroom

door de leiding. In de terugvoerleiding zullen dan slechts twee ver

schijnselen optreden, namelijk een looptijd in de temperatuur en

de concentratie en een versterking ten aanzien van het debiet. De

looptijd wordt veroorzaakt door de lengte van de transportleiding

terwijl de versterking door de klepcombinatie V42 wordt veroorzaakt

(zie figuur 3.4).
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T ' ').. ~
GL,2

V42

F43
T43
GL,3

afvoer

F
T
G
Ltv:
Rtv:
V

Flow
Temperatuur
Grondstofconcentratie
Lengte leiding
Straal van buis
Klepstand

[m3s- 1 ]
[K ]
[kgm- 3 ]
[m ]
[m ]
[ ]

F91
T91
G91

figuur 3.4: De terugvoerleiding in het SOMPROCES.

De klepcombinatie V42 is zo geconstrueerd dat de totale res

trictie van de terugvoerleiding constant is. Het stellen van de

klepcombinatie V42 heeft dus geen effect op de ingaande stroom van

de terugvoerleiding. Verder geldt dat indien een klep van de combi

natie open is, de andere dicht is en vice versa. We kunnen de in

het proces teruggevoerde stroom dus van nul tot maximaal regelen

Evenals voor de andere kleppen in het proces veronderstellen we

voor klepcombinatie V42 een lineair verband tussen de klepstand

en het debiet. We kunnen nu de volgende vergelijkingen opstellen

voor de terugvoerleiding.

F42 - F91·V42 klepvergelijking (14)

T42(t) - T91(t-T)

G42(t) - G42(t-T)

behoud van energie (15)

grondstof massa balans (16)

In deze formules is T de looptijd. Voor de looptijd geldt.

T (17)
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4. Regelaars voor het SOMPROCES

4.1 Inleiding

In vorige hoofdstukken hebben we gezien dat het volledige

SOMPROCES dermate ingewikkeld is geworden. dat voor het goed kunnen

regelen van het proces automatische regelaars nodig zijn. Door

het inbrengen van automatische regelaars kunnen we een proefpersoon

niet aIleen ten aanzien van 'manual control' toetsen maar hebben

we tevens de mogelijkheid om hem een 'supervisory control' taak aan

te bieden.

In paragraaf 4.2 behandelen we wat er in het SOMPROCES

geregeld moet worden.

Paragraaf 4.3 bespreekt de keuze van de soort regelaar. De

keuze van de soort regelaar hangt af van welke procesvariabele de

regelaar moet regelen.

Paragraaf 4.4 behandelt volledigheidshalve een model voor

een PID-regelaar. Tevens geven we enkele handreikingen voor het

implementeren van regelaars in het SOMPROCES.

Paragraaf 4.5 toont tenslotte hoe we de besproken regelaars

in moeten stellen. In bijlage C behandelen we het instellen van

de temperatuurregeling iets meer in detail.

4.2 Eisen aan de regelaars

In het model van het SOMPROCES bevinden zich acht deelstromen

die ieder met een klep te veranderen zijn. We hebben dus acht in

gangen om het proces te sturen. Andere ingreepmogelijkheiden, zoals

het veranderen van de temperaturen T12 en T52, zullen we niet in

ogenschouw nemen omdat we deze variabelen als storingsbron in het

proces willen opvoeren.

We zullen nu kijken naar wat we moeten regelen, waarmee en

waarom. We zullen hiertoe een aantal eisen stellen aan het regelen

van het SOMPROCES.
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1) De zin van het regelen moet men ontlenen aan de doelstelling

van het proces.

2) Het regelen moet liefst inzichtelijk gebeuren voor de proef

persoon.

3) De regelaars moeten het effect van storingen verminderen

(zie tabel 4.1).

We zullen de hierboven gestelde eisen iets verder toelichten.

ad1.

ad2.

ad3.

- Ais hoofddoelstelling willen we de temperatuur in het

reactievat constant houden. De reactie is immers sterk

temperatuurafhankelijk.

- Het liefst zouden we de productstroom constant willen

houden. Deze variabele is echter zowel van de temperatuur

als van het debiet afhankelijk en is dus niet met een

klep te regelen. We kunnen weI de stroom door het react ie

vat zo regelen dat deze bij benadering constant is. Dit

in combinatie met een temperatuurregeling op het react ie

vat levert de gewenste constante produktstroom.

- Ondanks het feit dat tussen de warmtewisselaar en het

reactievat veel dynamica is geplaatst, zullen we de

warmtewisselaar moeten gebruiken om de temperatuur in

het reactievat te regelen.

- Het oorzakelijk verband tussen de meting van de proces

variabele en de ingreep in het proces moet zo direct

en duidelijk mogelijk zijn.

- Gebruik geen geavanceerde, niet-lineaire regelaars maar

neem een vaak in de petrochemische industrie voorkomende

PID-regelaar.

Storingen op de temperatuurregeling, die optreden door

het veranderen van de terugvoerstroom F42, kunnen we ver

minderen door het aanbrengen van een debietregeling op

de stroom F42.

- Met een niveauregeling op een vat is het zeer onwaar

schijnlijk dat dit vat overloopt of leegloopt. Tevens

is de warmtecapaciteit van zo'n vat bij benadering

constant. Hierdoor is een beter werkende temperatuur

regeling voor het reactievat te maken.
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storing via proef1eider op: storing via Ie orde of versterking op:

Fll F41 T21 L31
F12 T21
F52 F61 T61 LSI G61

Tll T21
T12 T21
T22 T31
T52 T61

G52 G61

storing via terugvoer op: storing via Ie orde of versterking op:

F42 F51 T51 L41 G51

T42 T51

G42 G51

tabe14.1: Variabe1en in het SOMPROCES waar de proef1eider een
storing op kan aanbrengen met in de ko1om daarnaast
die variabe1en die via een eerste orde overdracht of
een versterkingsfactor met deze variabe1en verbonden
zijn. Op eenzelfde manier zijn die variabelen gegeven
die via de terugvoerleiding het proces kunnen storen.

Met de op de vorige pagina genoemde eisen kunnen we komen tot de

volgende regelaars (zie ook figuur 4.1).

LIC31: niveauregeling eerste stabilisatievat regelt via V3l

LIC41: niveauregeling eerste mengvat regelt via V41

LIC5l: niveauregeling tweede mengvat regelt via VII

LIC81: niveauregeling tweede stabilisatievat regelt via V81

FIC42: debietregeling van de terugvoer regelt via V42

FIC52: debietregeling van de aanvoer regelt via V52

FIC61: debietregeling van de stroom door reactor regelt via V51

- TIC71: temperatuurregeling van het reactievat regelt via V12
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figuur 4.1: Schematische voorstelling van het SOMPROCES met regelaars
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4.3 Keuze van het soort regelaar

Voor de temperatuurregeling kunnen we het beste gebruik maken

van een cascaderegeling (zie Rademaker 1987 en figuur 4.2). Dit

omdat tussen de ingreep in het proces en de temperatuurmeting in

het reactievat teveel dynamica zit om een goede conventionele

regelaar te ontwerpen.

r Warrnlewisselaar
T21 rlransportleiding 131 slabilisalieval I T41 mengvat 1 T51eersle orde L looplijd eersle orde eersle orde

I '+'
I PI + PID SetpointI

conlroJJer conlroJJer conlroller

TIC21 TIC31 TIC51

T71

Setpoint

rmengvat 21 T61, reactorvat ......

i eersle orde J I' eersle orde
,

l
I

I

{ V

[co~~~lIer] ~
PID

conlroller~

>T51

Setpoint 4-<--

TIC61 TIC?1

figuur 4.2: De temperatuurregeling op het reactievat.

Stel, op de temperatuur van de uitgaande stroom van de wa~te

wisselaar wordt een storing gezet. Het zal nu lang duren voor we

het effect van deze storing in het reactievat kunnen meten. Hier

door wordt het moeilijk om de temperatuur van het reactievat snel

naar de oude waarde terug te regelen. Door het meenemen van de

temperaturen T21, T31, TSI en T61 in het regelalgorithme voor

TIe71 kunnen we een mogelijke storing op de temperatuur in het

reactievat vroegtijdig opmerken en regelend ingrijpen. Dit regelen

kan mogelijk al plaatsvinden voordat een merkbare temperatuur

verandering in het reactievat is opgetreden. Bij de keuze van
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extra meetpunten voor de temperatuurregeling moeten we rekening

houden met storingen die zowel de proefleider als de proefpersoon

in het proces kunnen aanbrengen (zie tabel 4.1). We komen dan op

de al eerder genoemde extra meetpunten: T21, T31, TS1 en T61. Naast

de regelaar TIC71 krijgen we dan tevens de regelaars TIC21, TIC31,

TICS1 en TIC61. De uitgang van regelaar TIC71 is de setpoint voor

regelaar TIC61. TIC61 levert op zijn beurt weer de setpoint voor

TICS1 enzovoort totdat TIC21 uiteindelijk klep V12 van de warmte

wisselaar stuurt (zie figuur 4.2). Ten aanzien van de temperatuur

regeling hebben we nu gekozen voor een MISO (Multiple Input, Single

Output) regelaar. Voor de debiet- en niveauregelingen kunnen we vol

staan met SISO (Single Input, Single Output) regelaars.

Nu de plaats van de diverse regelkringen is vastgelegd, kunnen

we besluiten volgens welk algorithme de regelaar regelt. Oftewel

nemen we een P-regelaar, een PI-regelaar, een PD-regelaar of een

PID-regelaar. In Stephanopoulus (1984) worden hiervoor regels uit

de praktijk gegeven. We zullen hier die regels uit de praktijk

noemen die van toepassing zijn op het SOMPROCES.

1 ) niveauregeling ---> P -regelaar

2) debietrege ling ---> PI -regelaar

3) temperatuurregeling ---> PID-regelaar

We zullen nu nagaan of deze regels uit de praktijk voor ons

simulatiemodel van het SOMPROCES ook de beste keuze zijn.

ad1. Om te kunnen bepalen of een P-regelaar voor een niveauregeling

voor een vat in het SOMPROCES de beste keus is, moeten we weten

welke eisen aan een niveauregeling worden gesteld. Als we

zouden eisen dat het niveau zo goed mogelijk constant moet

blijven, dan zal een PI-regelaar het best voldoen. Immers de

eindfout van een PI-regelaar op een eerste orde overdracht

is in tegenstelling tot een P-regelaar nul. Indien we echter

een niveauregeling op een vat hebben, die het niveau in het

vat constant houdt, dan is de stabilisatiewerking van het

vat ten aanzien van het debiet weg. We willen dus op een

stabilisatievat geen goede niveauregeling. Een niveauregeling

op een stabilisatievat zal in hoofdzaak dienen om te zorgen

dat het vat niet overstroomt of leegloopt. Een P-regelaar
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met een kleine terugkoppelversterking zal in het SOMPROCES

dus voldoen als niveauregeling.

ad2. Wanneer we in bijlage B naar de overdrachten tussen FS2 en

VS2 en tussen F42 en V42 kijken dan zien we dat tussen deze

stromen en de bijbehorende klep aIleen een versterkingsfactor

aanwezig is. Een versterkingsfactor in de simulator is naast

een versterking ook een tijdsvertraging van een sampletijd.

De beste regeling is hier inderdaad een PI-regelaar. We krijgen

dan een snelle responsie zonder overshoot met een eindfout nul.

Voor de regeling van de stroom F61 moeten we het gegeven

regelprobleem iets nader bekijken. De overdracht tussen het

debiet en de klep is een tamme differentiator (zie Geurts

1988) en is in principe dus niet te regelen. Immers, zodra we

klep VSl opendraaien zal het debiet stijgen maar het niveau

in het vat dalen. Door het dalen van het niveau zal de stroom

weer afnemen. We zullen op deze manier dus nooit het debiet

kunnen verhogen. Gaan we echter kijken naar de plaats van

het vat in het grote geheel dan zien we dat het niveau in

het bewuste mengvat geregeld wordt via LICSI met klep VII.

Het niveau in het vat zal dus weer naar de oude waarde geregeld

worden, waardoor we het debiet blijvend kunnen verhogen. We

moeten dus een regelaar hebben die het beste het debiet con

stant kan houden terwijl LICSI zorgt voor het weer op peil

brengen van het niveau. Een PI-regelaar zal ook voor FIC61

het beste voldoen.

ad3. De temperatuurregeling op het reactievat is in principe

opgebouwd uit een hitirarchie van regelaars. De overdracht

van de warmtewisselaar is in het lineaire model van het

SOMPROCES benaderd door een eerste orde overdracht. Om hier

een eindfout nul te krijgen, moeten we een PI-regelaar

gebruiken. Indien we over de combinatie van regelaar en trans

portleiding nu een volgende regelaar plaatsen (figuur 4.2),

dan zal het te regelen systeem gekar~kteriseerdworden door

een dominante looptijd. In Rademaker 1987 wordt gesteld dat

een I-regelaar in zo'n geval het beste voldoet. Voor de op

volgende regelaars in de hitirarchie kunnen we PID-regelaars

gebruiken. Naast de I-actie die zorgt voor een eindfout nul,
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kunnen we dan gebruik maken van de differentierende actie die,

voornamelijk bij trage systemen, de overshoot kan beperken.

Aangezien de proefleider voornamelijk storingen in het proces

aanbrengt, die stapvormig zijn, zal de differentierende actie

van de PID-regelaar niet mogen reageren op het verschil tussen

setpoint van de regelaar en proceswaarde. De uitsturing van

de regelaar wordt in zo'n geval te groot. De differentierende

actie zal dus moeten regelen aan de hand van de uitgang van

het proces aIleen.

Samengevat zien de aanbevelingen voor regelaars in het

simulatiemodel van het SOMPROCES er, in vergelijking met de

praktijkregels uit Stephanopoulus, als voIgt uit.

regeling

niveau

debiet

temperatuur

praktijk

P -regelaar

PI -regelaar

PID-regelaar

simulatiemodel

P -regelaar

PI -regelaar

I -regelaars
PI -regelaars
PID-regelaars

4.4 Een model voor een PID-regelaar

We kunnen de regelaars als toegevoegde overdrachten in de

simulator bouwen. We zullen hiertoe naast de al bekende overdrachten

een PID-overdracht introduceren. Vanuit deze elementaire PID-over

dracht kunnen we door het stellen van de juiste parameters de P,

I of D actie uit- of aanzetten. Zoals in de vorige paragraaf be

argumenteerd is, zal de differenti~rende actie van de PID-regelaar

moeten regelen aan de hand van de uitgang van het proces. We krijgen

dan een blokschema voor de PID-regelaar als in figuur 4.3. In het

blokschema vinden we vier versterkers waarvan de versterking be

paald wordt door de variabelen B, P, ~d en ~i' Variabele B is een

boolean waarmee we de proportionele actie van de regelaar aan en

uit kunnen zetten. De overdracht P bepaalt de terugkoppelverster

king van de regelaar. De variabelen ~i en ~d staan respectievelijk

voor de integratietijd en de differentiatietijd van de regelaar.
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PROCES

~------~differentiator

+

output

~------~integrator

+ setpoint

figuur 4.3: Blokschema van een PID-regelaar voor het SOMPROCES.

De integrator en de differentiator kunnen we binnen de proces

simulator numeriek benaderen. In de volgende formules is 'x' de

ingang en 'y' de uitgang van de integrator of differentiator. 'T'

staat voor de sampletijd.

d x x(t)-x(t-T)
Y - -d t T

Y - J x dt - y(t-T) + T.x(t)

We kunnen met deze differentievergelijkingen en het blokschema

uit figuur 4.3 een subroutine voor de processimulator schrijven

voor een PID-regelaar.

4.5 Het instellen van de regelaars

Om te kunnen komen tot een instelling voor de regelaars in het

SOMPROCES zullen we enkele globale regelcriteria moeten opstellen.

We spreken hier met nadruk over globale criteria omdat afgezien van
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LIC31, LIC41, FIC42 en FIC52 het doorrekenen van de regelaars in

het SOMPROCES via een regelcriterium zeer lastig tot onmogelijk

is. In de praktijk heeft het vaak ook geen zin omdat te weinig

gegevens over het te regelen systeem bekend zijn. We kunnen de

volgende globale regelcriteria opstellen:

- We moeten de niveauregeling van een stabilisatie- of mengvat

zo afstellen dat de kans op overlopen of leeglopen van het

betreffende vat klein is.

- Voor het instellen van de debietregelingen zal in principe

gelden dat zo snel mogelijk gecorrigeerd moet worden. Overshoot

is hierbij acceptabel.

- Voor de temperatuurregeling zal gelden dat een responsie zo

snel mogelijk zal moeten zijn. In tegenstelling tot de debiet

regeling geldt hier dat overshoot ongewenst is in verband met

de temperatuurgevoeligheid van de bacteri~n in het reactievat.

Uit deze globale regelcriteria volgen de volgende instelmethodes.

- Voor de niveauregelingen zal een arbitrair gekozen, niet al

te grote terugkoppelversterking als P-regelaar voldoen.

- Voor het instellen van de debietregelingen gebruiken we de

methode van Ziegler en Nichols (o.a. Rijnsdorp 1961). Deze

methode geldt strikt genomen aIleen voor de destijds door

hun firma verkochte pneumatische regelaars. Ais eerste

benadering voor een goede instelling is de methode echter

vaak bruikbaar. Allereerst brengen we een P-regelaar op het

systeem aan. Hierna voeren we de versterking op. De versterking

waarbij het systeem instabiel wordt noemen we Ku. De bij

behorende periodetijd noemen we Pu. De regelaarinstelling

is dan volgens Ziegler Nichols:

P -regelaar: P - Ku/2

PI -regelaar: P - Ku/2,2 en

PID-regelaar: P • Ku/1,7 en

~i • Pu/1,2

~i • Pu/2 en ~d • PuIS

Met het computerprogramma TUTSIM is na te gaan in hoeverre deze

instelling aan de regelcriteria voldoet. TUTSIM is eveneens

te gebruiken om de Ku en Pu van het systeem te bepalen. Voor
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FIC42 en FIC52 is nog een computerprogramma te schrijven dat

aan de hand van concrete regelcriteria een goede regelaar

instelling berekent. Voor FIC61 echter moeten we een 'trial

and error' methode, met behulp van TUTSIM of een van TUTSIM

afgeleid programma, gebruiken. FIC61 moet immers een debiet

regelen via een klep, die onderdeel is van een systeem dat

bestaat uit drie vaten met ieder een niveauregeling.

- De temperatuurreg'eling in het SOMPROCES is een cascaderegeling

die opgebouwd is uit verschillende kleinere regelkringen. We

zullen de instelling van de cascaderegeling stapsgewijs moeten

opbouwen. We stellen eerst de regelkring over de warmtewisse

laar in. Dit kunnen we doen door het nulpunt van de PI-regelaar

over de pool van de eerste orde overdracht van de warmtewisse

laar heen te leggen. Voor de versterking van de regelaar nemen

we een waarde die het onwaarschijnlijk maakt dat de uitsturing

van de regelaar groter dan 100% of kleiner dan 0% wordt. Hierna

stellen we de regelkring over de transportleiding en de warmte

wisselaar in, wat rekenkundig kan gebeuren aan de hand van een

concreet regelcriterium (bijvoorbeeld overshoot < 50%). We gaan

door met het instellen van de verdere regelkringen totdat uit

eindelijk de laatste regelaar zo goed mogelijk is ingesteld.

Voor het instellen van deze laatste regelaars passen we aller

eerst de benadering volgens Ziegler Nichols toe. Hierna kunnen

we met enig fysisch inzicht en trial and error komen tot een

redelijke instelling. Ook hier kunnen we weer gebruik maken

van het computerprogramma TUTSIM of een programma dat hiervan

is afgeleid. Daar het instellen van de temperatuurregeling

veruit het meest gecompliceerd is gaan we hier in bijlage C

verder op in.
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5. Discussie: WeI of Been lineaire benaderinB bij processimulatie

5.1 Inleiding

Voor het modelleren van een niet-lineair systeem zijn twee

benaderingen mogelijk. We kunnen de systeemvergelijkingen lineairi

seren of gebruik maken van niet-lineaire formules. We krijgen dan

respectievelijk een lineair of een niet-lineair model. Van het

eerste deel van het SOMPROCES is een lineair model geimplemen

teerd in de T&A processimulator (Th. van der Staay, 1988). De

vraag is echter of dit model weI voldoet aan aIle wensen die de

onderzoekers zouden kunnen stellen. Bij het gebruik van een lineair

model worden we namelijk geconfronteerd met de volgende tekort

komingen:

- Ais de variabelen in de simulatie te ver gaan afwijken van

hun initiele waarde, dan zal de simulatie niet meer waarheids

getrouw reageren. In zo'n geval kunnen bijvoorbeeld bij vaten

negatieve vloeistofniveau's voorkomen.

- Het opstarten van het proces kunnen we niet simuleren.

In eerste instantie is gekozen voor een lineair model van het

SOMPROCES. De regelproblemen die uit de enquete van Ridderbos (1988)

als belangrijk naar voren kwamen waren immers lineaire regelpro

blemen (zie hoofdstuk 1 en 2). Om een goede keuze te kunnen maken

tussen weI of niet lineair modelleren zullen we in dit hoofdstuk

de voor- en nadelen van beide methodes van modelleren bespreken.

In paragraaf 5.2 leggen we aan de hand van een voorbeeld het

principe van lineair modelleren uit. Tevens zullen we de beperkingen

van het lineair modelleren verder uitdiepen. Het nivo van de bespre

king is afgesteld op mensen die niet thuis zijn in de meet- en

regeltechniek. Lezers die weI thuis zijn in de meet- en regeltech

niek kunnen deze en de volgende paragraaf overslaan en direct door

gaan naar paragraaf 5.4.

In paragraaf 5.3 geven we een niet-lineair model voor het in

paragraaf 5.2 geintroduceerde voorbeeld. In deze paragraaf behan

delen we eveneens de nadelen van niet-lineair modelleren.
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In Paragraaf 5.4 zullen we bespreken wanneer welke methode

van modelvorming gebruikt moet worden. Dit gebeurt aan de hand

van het vergelijken van de voor- en nadelen van beide manieren van

modelleren.

5.2 Lineaire modelvorming

Het principe van lineair modelleren willen we uitleggen aan

de hand van een voorbeeld. Daartoe nemen we een stabilisatievat

uit het SOMPROCES (figuur 5.1).

L
Flow
Vloeistofniveau in vat
Opp van de vloeistof
klepconstante

[m3s- 1 ]
[m ]
[m2 ]
[m2Jhs- 1 ]

klep

figuur 5.1: Schematische weergave van een stabilisatievat.

Voor een stabilisatievat met een niet-verstelbare klep gelden

ten aanzien van de stromen in het vat de volgende formules (o.a.

J. Geurts 1988):

Fin • Fuit + A·(6L/6t)

Fuit - K./L

We kunnen deze set vergelijkingen niet op analytische wijze oplossen

vanwege de niet-lineaire uitdrukking voor Fuit in formule (2). Ais

we nu voor Fuit een lineaire uitdrukking kunnen vinden, dan kunnen

we deze formules weI analytisch oplossen ..

Bij de methode van lineair modelleren benadert men een niet

lineaire functie door een lineaire functie. Hiertoe berekenen we

allereerst een stationaire toestand. De stationaire toestand is

voor het SOMPROCES een stabiele toestand van het systeem. Variabelen
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in het systeem zullen in deze toestand niet veranderen zonder

exeitatie van het systeem. Als we een stationaire toestand hebben

berekend, kijken we naar kleine variaties van de variabelen uit

de stationaire toestand. Voor kleine variaties is een niet-lineaire

funetie, zoals bijvoorbeeld een wortelfunetie, te benaderen door

de waarde van de variabele in de stationaire toestand plus de

afgeleide van deze funetie in de stationaire toestand maal de

afwijking uit de stationaire toestand (eerste orde Taylorreeks

benadering). Als we voor de variabele in de stationaire toestand

een hoofdletter nemen en voor de variatie van de variabele een

kleine letter, dan komt de lineaire benadering er voor ons voorbeeld

in formulevorm als voIgt uit te zien:

Fin + fin • Fuit + fuit + A·6(L + 1)/6t

Fuit + fuit • K./L + K./L/(2.L).1

We kunnen de variabelen in de stationaire toestand, ook weI

statisehe variabelen genoemd, uitrekenen door in de formules (3)

en (4) de variabelen fin' fuit en I, ook weI dynamisehe variabelen

genoemd, gelijk aan nul te stellen. We gaan er van uit dat in de

stationaire toestand de ingaande stroom en het vloeistofniveau van

het vat bekend zijn. De andere statisehe variabelen kunnen we dan

als voIgt uitrekenen:

K - Fuit/(/L)

Nu we aIle statisehe variabelen hebben berekend, kunnen we via het

invullen van de formules (5) en (6) in de formules (3) en (4) de

dynamisehe variabelen uitrekenen:

fin • fUit + A·(6l/6t)

fUit - Fu it/(2.L).1

We zien dat we formule (7) nu weI analytisch kunnen oplossen omdat

als we formule (8) in formule (7) substitueren we te maken hebben

met een eerste orde differentiaalvergelijking. Als we de gevonden

vergelijkingen transformeren naar het s-domein kunnen we de volgende

overdraehten afleiden:
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fuit

1

1

1 + (2.A.L/Fu it)·s

2.L/Fu it

1 + (2.A·L/Fu it)·s

1

1 + t:-s

1 + t:-s

(9)

(10 )

We hebben te maken met twee eerste orde overdrachten. Uit de

formules (9) en (10) zien we dat de tijdconstante ~ en de verster

king ~ afhankelijk zijn van de stationaire toestand. We kunnen

dus concluderen dat we niet te ver van de stationaire toe stand

mogen afwijken, omdat dan de eerste orde benadering niet meer

klopt. Opstart of shutdown met dit model simuleren is niet mogelijk.

Ten eerste omdat, zoals we in de formule (9) zagen, Fuit en dus

Fin niet nul mag zijn en ten tweede omdat bij opstart of shutdown

te ver van de stationaire toestand afgeweken wordt.

We kunnen dit met een rekenvoorbeeld verduidelijken. Stel, we

hebben een vat met een horizontale oppervlakte van een vierkante

meter. Het vat bevindt zich in een stationaire toestand die

gekarakteriseerd wordt door de volgende statische variabelen:

L - 1 m, Fin - 100 l/h en Fuit - 100 l/h. Als we nu de ingaande

stroom van dit vat nul maken dan, zal na verloop van tijd het vat

zijn leeggelopen. Het niveau L zal dus nul moeten worden evenals

de uitgaande stroom.

- Als we met het lineaire model gaan rekenen, dan weten we dat

de versterking tussen ingaande en uitgaande stroom een is.

Ondanks het feit dat de uitgaande stroom, zoals fysisch correct

is, in dit geval naar nul zal gaan is de tijd waarin dit

gebeurt korter dan in de werkelijkheid het geval zou zijn.

Een vat stroomt namelijk minder snel leeg als het niveau

lager wordt. De tijdconstante in ons model kan echter tijdens

de simulatie niet veranderen en blijft gelijk aan de

tijdconstante in de stationaire toestand. De uitstroomsnelheid

wordt binnen ons model dus niet minder bij een lager niveau.

De uitgaande stroom is afgenomen met ~OO l/h dus het niveau

is binnen ons lineaire model afgenomen met ~.fin 

(2.L/Fu it)·fin - (1/50).100 - 2 m. We hadden een niveau van

een meter in het vat dus na het 'leeglopen' van het vat is
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het niveau minus een meter geworden. We zitten hier dus weI

erg ver naast de realiteit.

Naast de genoemde nadelen heeft lineair modelleren het voordeel

dat een aan een proefpersoon aangeboden regelprobleem constante

looptijden, versterkingen en tijdconstantes bevat. Voor select ie

doeleinden is dit een voordeel omdat een regelprobleem hierdoor

minder ingewikkeld wordt. Indien we gebruik maken van niet-lineaire

modellen dan kunnen looptijden, tijdconstantes en versterkingen

weI veranderen, afhankelijk van de toestand waarin het systeem

zich bevindt. Dit laatste benadert natuurlijk weI beter de

werkelijkheid. Hetgeen zowel voor selectie als training van

operators van belang is.

5.3 Niet-lineaire modelvorming

In deze paragraaf zullen we de andere benadering van model

vorming bespreken. We zullen dit doen aan de hand van het in de

vorige paragraaf besproken voorbeeld. Het ging hier om een

stabilisatievat met een niet-verstelbare klep. De vergelijkingen

voor een dergelijk vat zijn gegeven in de formules (1) en (2):

Fin - Fuit + A·(SL/St)

Fuit - K·.,IL

We hebben in de vorige paragraaf beweerd dat deze set vergelijkingen

niet op een analytische wijze is op te lossen. WeI is de oplossing

van deze vergelijkingen numeriek te benaderen. Hiertoe moeten we

de afgeleide van de tijdsafhankelijke functie vervangen door een

numerieke benadering hiervan. We kunnen dit bijvoorbeeld als voIgt

doen:

(1)

(2)

(SL/St) • (L(t+T)-L(t»/T met voor T de sampletijd (11 )

De formuies (1) en (2) komen er met deze benadering als voIgt uit

te zien.

Fin(t) - Fuit(t) + A·(L(t+T)-L(t»/T

Fuit(t) - K..,IL(t)
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Als we nu in formule (12) 't' vervangen door 't-T' dan kunnen we

L op het tijdstip 't' schrijven als een functie van variabelen

op het tijdstip 't-T'.

L(t) E L(t-T) + (T/A)·(Fin(t-T)-Fuit(t-T» (14)

Indien we het niveau op het tijdstip 't' op deze manier hebben

berekend, dan kunnen we via formule (13) de uitgaande stroom op het

tijdstip 't' berekenen.

We kunnen met deze manier van modelleren de werkelijkheid beter

benaderen dan met een lineair model. Tevens kunnen we opstart of

shutdown simuleren. Een probleem kan echter zijn dat het niet

lineaire model gekarakteriseerd wordt door varierende tijd

constantes, versterkingen en looptijden. Dit kan nadelig zijn

bij gebruik voor selectiedoeleinden.

In bijlage D worden van enkele belangrijke elementen uit

het SOMPROCES niet-lineaire modellen gegeven. Het betreft hier

de warmtewisselaar, de transportleiding, het reactievat en de

terugvoerleiding.

5.4 Discussie: Keuze van modelvorming versus toepassing

We zullen de voor- en nadelen van zowel het niet-lineair

modelleren als het lineair modelleren naast elkaar zetten (zie

figuur 5.2). We zien dan dat het voordeel van lineair modelleren,

het constant zijn van tijdconstantes, versterkingen en looptijden,

niet echt een voordeel is ten opzichte van niet-lineair modelleren.

We zien namelijk dat, omdat het lineaire model waarheidsgetrouw

moet overkomen, geen grote afwijkingen uit de stationaire toestand

mogen voorkomen. Het deze beperking, geen grote afwijkingen uit

de stationaire toestand, heeft het niet-lineaire model bij benade

ring ook constante versterkingen, tijdconstantes en looptijden.

We kunnen dus concluderen dat de methode van niet-lineair

modelleren het meest geschikt is voor zowel selectie als training.

Hierbij moeten we weI de kanttekening plaatsen dat voor wat betreft

selectie we er voor moeten zorgen dat grote afwijkingen uit de

stationaire toestand voorkomen worden.
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lineair modelleren niet-lineair modelleren

I voordelen I
- constante looptijden - Ook waarheidsgetrouw bij grote

versterkingen afwijkingen uit de stationaire
tijdconstantes toestand

- Opstart en shutdown mogelijk

I nadelen I

- Niet meer waarheidsgetrouw bij - geen constante looptijden
grote afwijkingen uit de versterkingen
stationaire toestand tijdconstantes

- Opstart en shutdown niet mogelijk

figuur 5.2: De voor- en nadelen van lineair en niet-lineair modelleren.

We zullen dus moeten onderzoeken welke storingen op het systeem

gezet mogen worden, opdat het lineaire model nog steeds waarheids

getrouw overkomt. Wanneer dit bekend is kunnen we het lineaire model

ook voor selectiedoeleinden gebruiken. Zoals we net zagen zijn

deze gegevens ook van belang voor het niet-lineaire model, wanneer

we dit voor selectiedoeleinden gebruiken. Wanneer het lineaire model

namelijk nog steeds waarheidsgetrouw overkomt, zal het niet

lineaire model bij benadering ook gekarakteriseerd worden door

constante versterkingen, tijdconstantes en looptijden. Onder deze

conditie kunnen we het niet-lineaire model ook voor selectie

gebruiken.
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6. Conclusies en aanbevelingen deel I

Conclusies deel I

Uitbreiding SOMPROCES

- Het uitgebreide SOMPROCES bevat die regelproblemen die een

operator in de petrochemische industrie vaak tegenkomt en/of

als moeilijk ervaart (paragraaf 2.4).

- Het regelprobleem recycling is niet op een dusdanige wijze

in het SOMPROCES te brengen, dat we voldoen aan de eis van

modulariteit (paragraaf 2.4).

- Het lineaire model van het uitgebreide SOMPROCES is door

Kluytmans (1989) gelmplementeerd op de T&A processimulator.

Het gedrag van het gelmplementeerde simulatiemodel stemt

overeen met de theorie.

- Door nauwe samenwerking, tijdens het afstudeerwerk, met de

faculteiten Natuurkunde, Electrotechniek en Chemische

Technologie kunnen we aannemen dat de fysische validiteit

van het SOMPROCES hoog is.

Automatische regelaars

- Het SOMPROCES is door de uitbreiding dermate gecompliceerd

geworden, dat automatische regelaars nodig zijn voor het

kunnen regelen van het proces (paragraaf 2.5).

- Door de inbreng van automatische regelaars in het SOMPROCES

kan men de operator nu naast 'manual control' taken ook

'supervisory control' taken aanbieden.

- Automatische regelaars tasten, binnen de T&A processimulator,

de flexibiliteit van het SOMPROCES aan. Voor iedere confi

guratie die van het SOMPROCES mogelijk is, dienen we namelijk

een taakstelling bij het proces te geven. Zo kan men bijvoor

beeld eisen dat het niveau of de temperatuur in een vat

constant moet blijven. Op deze taakstelling moeten we de

plaats en de soort van iedere regelaar afstellen. Binnen de

huidige versie van de T&A processimulator betekent een andere

regelaarconfiguratie het veranderen van de "source code" van

het model. Dit in tegenstelling tot het veranderen van de
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configuratie van het ongeregelde proces, wat gebeurt door

het veranderen van enkele parameters.

- De regelaars, zoals die voorgesteld zijn voor het regelen van

het volledige SOMPROCES, dienen afgesteld te worden met behulp

van een 'trial and error' methode (paragraaf 4.5).

Een keuze tussen weI of niet lineair-modelleren

- Een niet-lineair model zal de werkelijkheid beter benaderen

dan een lineair model (paragraaf 5.3).

Zodra een niet-lineair model van het SOMPROCES is geYmplemen

teerd op de T&A processimulator kan men opstart en shutdown

van het proces simuleren (paragraaf 5.3).

- Zowel voor selectie als voor training kan men het beste een

niet-lineair model gebruiken. Totdat een niet-lineair model

is gelmplementeerd kan men voor selectie nog het lineaire

model gebruiken (paragraaf 5.4).

Aanbevelingen deel I

- Het regelgedrag van een proefpersoon kan belnvloed worden

door voorkennis ten aanzien van de gemodelleerde reactie.

Gebruik, om dit te vermijden, tegenover de proefpersonen

'fancy' namen voor de diverse stoffen in het SOMPROCES. Een

voorstel hiertoe wordt gegeven in paragraaf 2.4.5.

- Gebruik automatische regelaars aIleen voor het regelen van

het volledige SOMPROCES. Immers, het regelen van deelprocessen

is niet zodanig dat hiervoor automatische regelaars nodig zijn.

- Het verdient de aanbeveling een gebruiksvriendelijk programma,

voor het interactief instellen van de regelaars voor het

volledige SOMPROCES, te schrijven.

- Voor training van operators moet in ieder geval een niet

lineair model geprogrammeerd worden.
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- Er dient een analyse gemaakt te worden van wanneer het lineaire

model van het SOMPROCES nog een goede benadering is van het

niet-lineaire model. Op deze manier kan men bepalen onder

welke condities men het niet-lineaire model voor selectie

kan gebruiken.

- Nu men door de inbreng van regelaars in het SOMPROCES de

operator een 'supervisory control' taak kan aanbieden dient

nagedacht te worden over in hoeverre de work sample benadering

hierbij van toepassing kan zijn. In ieder geval verdient het

de aanbeveling om een uitvoerige analyse te maken van de

problemen die een operator in de praktijk tegenkomt bij

'supervisory control'.
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deel II:

Ergonomische aspecten van de simulatie
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7. Ontwerp van een console voor de simulator

7.1 Inleiding

Voornamelijk om de 'face validity' van de T&A processimulator

te verhogen is besloten een console voor de simulator te ontwerpen.

Als we de beeldschermen en toetsenborden van de simulator, evenals

de apparatuur in een meetkamer uit de procesindustrie, in een con

sole monteren, dan verhogen we hiermee de 'face-validity' van de

simulatie. Onder 'face validity' verstaan we hier: de mate van over

eenkomst tussen het aanzicht van de simulator en het aanzicht van

de te simuleren werkelijkheid (Moraal, 1983).

Een blindschema is een grafische presentatie van het proces

op een plaat die we op de console kunnen monteren. Op het beeld

scherm kunnen we de bijbehorende numerieke informatie vinden. Aan

gezien we het volledige SOMPROCES niet op een beeldscherm kunnen

presenteren, hebben we een blindschema nodig voor het overzicht.

Het beeldscherm is nodig voor het inzicht.

Figuur 7.1 toont het ergonomisch ontwerpproces volgens D8ring

(1976). Bij het ontwerp van de console en het blindschema zijn

achtereenvolgens de fases 1 tot en met 7 doorlopen. Daar de ont

worpen apparatuur niet tijdens het afstuderen is afgeleverd, hebben

we het ontwerp nog niet kunnen testen. Hierdoor heeft ook nog geen

evaluatie van het ontwerp plaatsgevonden.

1. formuleren van doelstellingen <----------------------------~

2. Onderscheiden van systeemtaken
3. Allocatie van systeemtaken
4. Specificaties ten aanzien van:

apparatuur, interface
(raakvlak mens-machine) v

criteria

terugkoppeling

mens, omgeving -"I
5. genereren van oplossingen <------------------~

6. Voorlopige keuze van ontwerpalternat~ef

7. Detaillering ontwerp
8. Testen
9. Evaluatiev

figuur 7.1: Het ergonomisch ontwerpproces (naar D8ring, 1976)
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Het formuleren van de doelstellingen (fase 1) is gebeurt tijdens

het opstellen van de afstudeeropdracht (zie hoofdstuk 1).

Paragraaf 7.2 bespreekt allereerst het onderscheiden (fase 2)

en de allocatie (fase 3) van de systeemtaken. We noemen dit de

gebruiker-specifieke eisen. Deze eisen zijn tot stand gekomen via

een iteratieve ontwerpprocedure met de gebruikers van de experi

menteerruimte, waar we de console gaan opstellen. Hierna zullen

we de specificaties ten aanzien van de apparatuur, mens en omgeving

opstellen (fase 4). We noemen dit de ergonomische eisen. Deze

eisen zijn afkomstig uit de literatuur.

Paragraaf 7.3 bespreekt het genereren van oplossingen voor

een ontwerp voor de console (fase 5). We gaan na in hoeverre een

ontwerp aan de gestelde eisen kan voldoen zonder al te veel af te

wijken van het standaardprogramma van de fabrikant (TOL 1988).

Hieruit voIgt een voorlopige keuze van een ontwerpalternatief

(fase 6). Via een detaillering van het ontwerp (fase 7) komen we

dan tot de console zoals deze gemaakt is.

Paragraaf 7.4 zet de eisen voor het blindschema op een rijtje.

Deze eisen zijn tot stand gekomen via een iteratieve ontwerp

procedure waarbij geprobeerd is optimaal gebruik te maken van de

expertise van zowel de firma PNEUMAN als van de vakgroep T&A.

Paragraaf 7.5 bespreekt het resultaat van het iteratief

ontwerpproces voor het blindschema. Tevens wordt aangegeven op

welke punten het blindschema in de toekomst mogelijk herzien kan

worden.

7.2 Ontwerpeisen voor de console

7.2.1 Gebruiker-specifieke eisen

Na een iteratieve ontwerpprocedure met de gebruikers van de

experimenteerruimte zijn de volgende eisen opgesteld ten aanzien

van het ontwerp van de console:

De console moet multifunctioneel zijn. Leden van het 'work

sample project' team maken niet als enige gebruik van de

experimenteerruimte.
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- In de console moeten we twee monitors kunnen plaatsen. Een

monitor voor het regelen van het SOMPROCES en een monitor

voor het opvragen van trendinformatie (zie ook hfst 8).

- In de console moeten we diverse instrumenten kunnen plaatsen.

Hierbij kunnen we denken aan trendschrijvers, een intercom,

en een telefoon.

Bij de experimenten die wij voorzien zullen we maximaal twee

proefpersonen gebruiken. Aan de console moet dus plaats zijn

voor twee proefpersonen.

- Een PC tafel moeten we eenvoudig aan de console vast kunnen

koppelen. We kunnen de PC onder andere gebruiken voor

instructie van de proefpersoon. Hiernaast kunnen we de PC

ook nog gebruiken voor experimenten die niet in het kader

van het work sample project worden gehouden.

- Voor het overzicht van het SOMPROCES is een blindschema nodig.

Het blindschema moeten we boven de console kunnen monteren.

- Als we de console in een U-vorm bouwen, dan heeft de proef

persoon een beter overzicht van de werkplek.

- De console mag niet te groot lijken in verband met de relatief

kleine experimenteerruimte.

In tegenstelling tot de nog te noemen ergonomische eisen zijn de

meeste van de hierboven genoemde eisen specifiek voor de taak

situatie binnen de vakgroep T&A. In het ontwerp zullen we niet

aan aIle eisen kunnen voldoen. Belangrijk is dat we in ieder geval

geen concessies doen ten aanzien van de ergonomische eisen.

7.2.2 Ergonomische eisen

Het ontwerp voor de console zal naast de gebruiker-specifieke

eisen moeten voldoen aan de ergonomische richtlijnen zoals die in

de literatuur zijn te vinden. Aandachtgebieden zijn: dynamische

beenruimte, kritisch detail en beeldschermafstand. De afmetingen,

volgens Kragt (1983), van een werkplek met een beeldscherm voor

continu gebruik is gegeven in figuur 7.2. Als richtlijn voor de

beeldschermafstand noemt Kragt een afstand van 800mm. We zullen nu

kijken of het kritisch detail (zie Kragt 1986) van een symbool op
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de bij de vakgroep aanwezige beeldschermen groot genoeg is bij de

voorgestelde beeldschermafstand.
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figuur 7.2: Relevante afmetingen (in mm) voor continu beeld
schermgebruik, ingesteld op de gemiddelde operator
(naar Kragt 1983).

Voor het, gedurende lange tijd, comfortabel kunnen lezen van cijfers

en letters geldt de volgende globale vuistregel: leesafstand is 200

maal de symboolhoogte. De symboolhoogte op de beeldschermen die bij

de vakgroep T&A aanwezig zijn is 5mm. Met de eerdergenoemde vuist

regel komen we op een maximale beeldschermafstand van ~~n meter.

De door Kragt (1983) voorgestelde beeldschermafstand van 800mm is

dus mogelijk met de apparatuur die bij de vakgroep aanwezig is.

7.3 Het uiteindelijke ontwerp

Bij het maken van het ontwerp voor de console is uitgegaan van het

standaardprogramma van de firma TOL (1988). Als we bedenken dat

bovenop de console een blindschema moet komen, dan kunnen we con-
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cluderen dat de in de vorige paragraaf aangenomen beeldschermaf

stand van 800mm beslist nodig is. De hoogte van de console plus

blindschema zal namelijk rond de 1,60 meter bedragen. Als we nu

een vaak in het programma van TOL voorkomende afstand, van rand

van het werkblad tot opstaande kant van de console, van 400mm

gebruiken dan zal de proefpersoon een benauwend gevoel krijgen,

alsof hij vlak voor een muur zit. Hierdoor zal de console ook

niet voldoen aan de wens dat hij klein moet lijken. De hier

genoemde subjectieve conclusies zijn opgedaan door de leden van

het projectteam, tijdens een bezoek aan de firma TOL. Hierbij

zijn enkele consoles uit de showroom bekeken.

Ais we in het standaardprogramma van TOL zoeken naar een con

sole waarbij de beeldschermafstand rond de 800mm is, dan komen we

vanzelf uit bij de zogenaamde 'V-bovenkast-Iessenaar' (figuur 7.3) .

12:19

...,
N
0,.,

373 ~ F<V5,

629
I~

figuur 7.3: V-bovenkast-Iessenaar plus C-onderkast uit het
standaardprogramma van de firma TOL (1988).

Dit is de enige console uit het standaardprogramma van TOL met

een beeldschermafstand van rond de 800mm. De hoogte van de opstaande

rand van de console, waarin we het beeldscherm monteren, zullen

we echter weI van 6HE (-268mm, zie figuur 7.3) moeten verhogen naar

9HE (-401mm). Dit omdat we de bij de vakgroep aanwezige monitors

anders niet kunnen inbouwen. Ais poot voor de V-bovenkast-Iessenaar

nemen we de eveneens in figuur 7.3 afgebeelde C-onderkast. Met

deze onderkast ziet de console er minder massief uit. Tevens wekt

hij de indruk kleiner te zijn.

Ais we naar de gebruiker-specifieke wensen kijken dan moeten

we in de console naast de twee beeldschermen, enkele schrijvers,
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een telefoon en een intercom kunnen plaatsen. Tevens moet een PC

tafel aan te koppelen zijn. Het blindschema moet bovenop de console

komen en de console moet gebouwd zijn in een U-vorm. We kunnen beide

beeldschermen in een zogenaamde V2-module bouwen (zie figuur 7.4).

Hiernaast kunnen we een VI-module aankoppelen voor eventuele extra's

zoals schrijvers, telefoon en intercom. De console is dus verdeeld

in onder andere een VI en een V2 module. De console is niet als

een V3 module ontworpen om meer flexibiliteit in het ontwerp te

krijgen. Het blindschema kunnen we in een B2-bovenkast van 6HE

hoog bovenop de console plaatsen.
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figuur 7.4:
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Ontwerpvoorstel: de console voor de T&A processimulator.

Zoals we in figuur 7.4 zien, is de PC tafel een vast onderdeel van

de console geworden. Dit omdat naast het gebruik als PC tafel, we

deze tafel ook bijvoorbeeld als schrijfvlak kunnen gebruiken. Een

extra schrijfvlak kan nodig zijn voor bepaalde taken. In de proces

industrie klaagt men ook vaak over het ontbreken van een schrijf

vlak. Met het aanbouwen van deze PC tafel is ook zo goed mogelijk

aan de eis voldaan dat de console een U-vorm moet hebben. Met de

grote beeldschermafstand van de voorgestelde V-modules zou een U

vorm, opgebouwd uit louter V-modules, veel loze ruimte introdu

ceren. Met de voorgestelde configuratie hebben we bijna aIle ruimte

nuttig gebruikt. De PC tafel is onderverdeeld in tweeen. Dit is

gedaan om de flexibiliteit van het ontwerp te verhogen.
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Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat het ontwerp

voor de console aan de meeste gebruikerswensen voldoet. We zullen

nu aan de hand van figuur 7.5 kijken of een op deze manier opge

bouwde console voldoet aan de gestelde ergonomische eisen. In

deze figuur zien we het ontwerpvoorstel voor de console met daarin

getekend volgens Jenner (1978) de 'grootste man' (95 e percentiel:

slechts 5% is groter) en de 'kleinste vrouw' (Se percentiel: slechts

5% is kleiner).

:~(---------7);
5Cj,3 Cm.

figuur 7.5: Het ontwerpvoorstel voor de T&A console met de
'grootste man' (9S e percentiel) en de 'kleinste
vrouw' (Se percentiel)

We zien dat de dynamische beenruimte voldoende is en dat de beeld

schermafstand binnen de gestelde meter valt. WeI moeten we opmerken

dat de kleinste vrouw een ondersteuning van de voeten nodig heeft.

De wisselende zithoogte geeft geen problemen omdat een verstelbare

stoel aanwezig is. We kunnen nu concluderen dat we met een op deze

manier opgebouwde console, naast de gebruiker-specifieke wensen,

voldoen aan de ergonomische eisen die we in de vorige paragraaf aan

de console stelden.
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7.4 Ontwerpeisen voor een blindschema op de console

Een blindschema is een grafische representatie van het

SOMPROCES. Een blindschema moet een overzicht geven van het proces

terwijl het beeldscherm dient voor het inzicht. De afmetingen

van het blindschema zijn zo gekozen dat we het blindschema bovenop

een V2 console kunnen plaatsen (figuur 7.5). De breedte van een

V2 module is ongeveer 1m. Voor de hoogte is gekozen 6HE.268mm.

Met behulp van een mock-up (zie o.a. Kragt 1983) is gekeken of

het volledige SOMPROCES duidelijk te presenteren is op een blind

schema van het voorgestelde formaat. Vanwege de lengte/breedte

verhouding van het blindschema is afgestapt van configuratie van

het SOMPROCES, zoals deze tot nog toe is getekend, waarin de

productstroom van boven naar beneden loopt (figuur 2.4). In het

blindschema zullen we de productstroom van links naar rechts laten

lopen, net als in de procesindustrie gebruikelijk is. Hiertoe

moeten we weI een pomp in het ontwerp brengen tussen het eerste

en het tweede mengvat. Deze pomp heeft, evenals de pomp in de

terugvoerleiding (paragraaf 3.5), geen invloed op de modelvorming.

WeI kan deze pomp later gebruikt worden voor het introduceren van

extra taken. Een eerste aanzet tot een blindschema is gegeven in

figuur 7.6. Dit schema geeft slechts de vlakvulling weer. Voor de

uiteindelijke vormgeving van de componenten vertrouwen we op de

expertise van de firma PNEUMAN. In het schema hebben we aIle namen

van variabelen weggelaten. Deze informatie is via figuur 2.4 aan

de firma PNEUMAN geleverd. In bijlage F zijn de exacte specifi

caties gegeven, zoals we die naar de firma Pneuman hebben gestuurd.

In figuur 7.6 zijn enkele symbolen toegevoegd in vergelijking met

figuur 2.4. Het betreft hier twee fabrieken die het oplosmiddel,

de warme stroom en de grondstof in oplossing aanleveren. Tevens

is een opslagvat ingetekend. AIle verdere suggesties voor het

toevoegen van nieuwe symbolen zijn aan de firma PNEUMAN overgelaten.

Op het blindschema zullen we dezelfde kleuren gebruiken als

de huidige kleuren op de beeldschermplaatjes van de simulatie.

Dit is paars voor de warme stroom en geel voor de productstroom.

Voor wat betreft het geel voor de productstroom is een onder

verdeling gemaakt in lichtgeel, geel en donkergeel.
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figuur 7.6:

r.=======:;ls~t.Rr.======
'tlC1.t

[A]

Een eerste aanzet tot een blindschema. zoals dat
aan de firma PNEUMAN geleverd is (be ide delen van
het blindschema dienen achter elkaar geplaatst te
worden) .

Oplosmiddel zonder grondstof is lichtgeel. oplosmiddel met grondstof

in de recyclinglus is geel en grondstof in oplossing uit de fabriek

wordt donker geel. De rest van de kleurinvulling laten we over aan

de fi rma PNEUMAN.

De LED's die we inbouwen. willen we zo algemeen mogelijk

benutten. Hierom willen we op iedere component een alarm-LED.
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Deze LED geeft aan dat een meetwaarde binnen deze component buiten

de gestelde grenzen is gegaan. Op het beeldscherm kunnen we dan

kijken naar wat er met deze component aan de hand is (overzicht

versus inzicht). Verder kunnen we in de toekomst experimenten

verwachten waarbij de operator taken moet verrichten die niet

met het simulatiemodel te maken hebben. Zo zou een mogelijke

opdracht, in het kader van een work sample, kunnen luidden: Bel

op als een storing in het opslagvat optreedt. In het simulatie

model kan echter geen storing in deze component optreden. Het gaat

hier dus om een extra opdracht, die niet via het simulatiemodel

gegenereerd wordt en ook het simulatiemodel niet kan beYnvloeden.

De verschillende componenten die een alarm-LED dienen te krijgen

zijn dus:

Aanvoer van oplosmiddel

- Aanvoer warme stroom

- De warmtewisselaar

- De transportleiding

- Het eerste stabilisatievat

- Het eerste mengvat

- Aanvoer grondstof in oplossing

- Het tweede mengvat

- De invoer van zouten

- De reactor

- De centrifuge

- Het tweede stabilisatievat

- De beide pompen

- De terugvoerleiding

- Het opslagvat

- AIle kleppen

Een LED kan de volgende kleuren krijgen: geel, rood en groen.

Groen gebruikt men in de praktijk vaak voor pompen. Dit zullen we

daarom binnen ons ontwerp ook aanhouden. Rood zullen we gebruiken

voor een aantal zeer belangrijke alarmen zoals de aanvoer van het

oplosmiddel, de warme stroom en grondstof in oplossing. Geel, een

rustige neutrale kleur gebruiken we voor de overige alarmen.

7.5 Het uiteindelijke blindschema

Het definitieve blindschema zoals dat tot stand is gekomen

na een iteratieve ontwerpprocedure met de firma PNEUMAN (Zie voor

product info bijlage G) is gegeven in figuur 7.7. We zien dat de

symboolhoogte van de klepnamen (-5mm--> maximale comfortabele

leesafstand: 1m) groter is dan de symboolhoogte van de namen van

de procesvariabelen (-2mm --> maxima1e comfortabele leesafstand:
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40cm) die in de rondjes weergegeven zijn. Dit is zo gedaan omdat

de klepnaam taakrelevante informatie is die de operator, zittend

achter de console, zonder moeite moet kunnen lezen. De namen van

de procesvariabelen zullen aIleen bij instructie van de proef

persoon nodig zijn en kunnen een op leesafstand (-400mm) afgestemde

symboolhoogte (-2mm) hebben.

,
:
I
I

\/.81 ;-o-------l

:;S--------- ------¢~$
===========================jS"~F= "<F==l"

I

figuur 7.7: Het definitieve ontwerp voor het blindschema zoals
dit na een iteratieve ontwerpprocedure door de
firma PNEUMAN is aangeleverd (beide delen van het
blindschema dienen achter elkaar geplaatst te
worden) .

Binnen het projectteam is een discussie geweest over het feit

of we op het blindschema nu weI of niet de namen van de proces-
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variabelen moeten presenteren. Het kan namelijk zijn dat we deze

namen in de toekomst willen veranderen. Omdat in de procesindustrie

namen van procesvariabelen meestal weI in het blindschema aanwezig

zijn, is vanwege de 'face validity' van de simulatie, besloten ze

ook in het blindschema van het SOMPROCES te zetten. Later bleek

ook dat als we de namen van de procesvariabelen in de toekomst

willen veranderen, het blindschema een dusdanige flexibiliteit heeft

dat het snel (ongeveer 3 dagen) en goedkoop (ruim f 1.000,-) aan

te passen is.
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8. Ontwerp van een interactiemedium voor de simulator

8.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we een werkplek voor de proef

persoon ingericht vol gens productie-ergonomische regels. In dit

hoofdstuk zullen we ons bezig houden met de informatie-ergonomische

kant van de simulator. Het betreft hier een onderzoek naar een ge

schikt interactiemedium voor de T&A processimulator. Dit onderzoek

is onder te verdelen in twee delen (zie figuur 8.1). Ten eerste

een onderzoek naar een interactiemedium voor het regelen van de

eerste versie van het SOMPROCES (zie paragraaf 2.2). Dit eerste

ontwerp moest binnen enkele weken gereed zijn. Daarom is bij dit

eerste onderzoek primair uitgegaan van de beperkingen van de com

puter. Het tweede onderzoek richt zich op een interactiemedium

voor het uitgebreide SOMPROCES (paragraaf 2.5). Bij dit onderzoek

zijn we uitgegaan van de ideale situatie dat de computer ons geen

beperkingen oplegt.

18.1 Inleiding: Interactiemedia voor het SOMPROCESI

Ie onderzoek 2e onderzoek

8.2 Eerste versie van het SOMPROCES Het uitgebreide SOMPROCES

1 Inputmedia algemeen 8.3 Aanpak
2 Ontwerpcriteria
3 Selecteren van een klep 1 Algemene richtlijnen
4 Stellen van een klep 2 Interactiestijlen
5 Het toetsenbord

8.4 De interactiemedia

1 Algemeen
2 proces zonder regelaars
3 proces met regelaars

I

18 . 5 Trendinformatie

figuur 8.1: De paragraafindeling van hoofdstuk 8 in blokschema.
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Het idee hierachter is dat we door eerst een ideaal ontwerp te maken

en dit later aan te passen aan de beperkingen van de computer, we

de belangrijkste knelpunten in het systeem kunnen signaleren. We

kunnen dan, als dit knelpunt onoverkomelijk is besluiten tot aan

koop van een ander systeem.

Bij beide onderzoeken is geprobeerd het ontwerp voor het

interactiemedium zoveel mogelijk te baseren op richtlijnen uit de

literatuur. Verder is ook naar de praktijk gekeken. Zo zijn twee

bedrijven uit de procesindustrie bezocht (Cullen 1989). Hiernaast

zijn ook nog verschillende folders van producenten van proces

besturingsystemen doorgenomen (o.a. J.J. Berends 1981 en Foxboro

1979, Valmet Automation 1988).

Paragraaf 8.2 behandelt het eerste onderzoek. Allereerst kijken

we naar verschillende inputmedia en hun toepassing. Hieruit blijkt

dat een toetsenbord in ons geval voorlopig het best voldoet. Na het

vaststellen van de ontwerpcriteria voor het toetsenbord spitst zich

het onderzoek in eerste instantie toe op de keuze tussen een

telefoon-toetsenbord en een zogenaamd rekenmachine-toetsenbord

voor het selecteren van een klep. Nadat aan de hand van een litera

tuuronderzoek een keuze voor ~~n van de beide configuraties is ge

maakt, zullen we kijken met welke knoppen we dit toetsenbord moeten

uitbreiden voor het kunnen stellen van een klep. Tenslotte geven

we het volledige toetsenbord voor de eerste versie van het

SOMPROCES.

Paragraaf 8.3 behandelt het tweede onderzoek. We gaan eerst

in op algemene richtlijnen uit de literatuur voor het ontwerpen

van een interactiemedium. Omdat dit niet tot concrete resultaten

leidt bespreken we hierna diverse interactievormen. Aan de hand

van deze bespreking nemen we een keuze voor de interactievorm van

ons ontwerp.

Paragraaf 8.4 behandelt twee nieuwe ontwerpen voor een inter

actiemedium voor het SOMPROCES, die we gemaakt hebben, volgens

de gekozen interactievorm, op basis van de richtlijnen uit de vorige

paragraaf. Het eerste ontwerp is voor het SOMPROCES zonder auto

matische regelaars. Het tweede ontwerp is voor het SOMPROCES met

regelaars. Het betreft hier de ideaal geachte ontwerpen voor een

interactiemedium. De aanpassingen, die deze ontwerpen moeten onder

gaan voordat we ze in de T&A processimulator kunnen implementeren,

zijn nog niet bekend. De gegevens van de nog aan te schaffen beeld-
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schermen zijn namelijk nog niet voorhanden. Tenslotte zullen we nog

een paragraaf wijden aan het gebruik van trendinformatie binnen

de T&A simulator.

8.2 Een toetsenbord voor de eerste versie van het SOMPROCES

8.2.1 Inputmedia algemeen

Oborne (1985) geeft een overzicht van verschillende input

media. We zullen hier die inputmedia behandelen die in de praktijk

veel gebruikt worden.

Een toetsenbord vergt weinig spierinspanning en levert een

hoge invoersnelheid van gegevens op. Bij de dimensionering

van het toetsenbord moet gelet worden op het bereik van de

hand versus de nauwkeurigheid van de vinger. In plaats van

een conventioneel toetsenbord, waarop elke toets ~~n functie

heeft, kan men ook gebruik maken van een zogenaamd 'chord

board'. Bij zo'n toetsenbord heeft men minder toetsen ter

beschikking en moet men voor bepaalde functies combinaties

van meerdere toetsen tegelijk indrukken. Dit toetsenbord kan

voor geoefende personen een hogere invoersnelheid opleveren

dan bij een conventioneel toetsenbord.

De lichtpen en een touch screen vergen een hogere spier

inspanning van arm- en schouderspieren, waardoor eerder

vermoeidheid optreedt. Deze inputmedia zijn dus voor kort

gebruik. De invoersnelheid is gering. De lichtpen en het

touch screen kunnen, afhankelijk van de taaksituatie, weI

effici~nter zijn dan een toetsenbord: 'screen based control

presents more compatibility with the task'. Het gebruik van

een lichtpen of touch screen sluit echter het gebruik van

toetsen niet uit.

Een touch pad werkt volgens eenzelfde principe als de lichtpen

en het touch screen. Het touch pad vraagt echter minder inspan

ning van de spieren, maar kan mogelijk minder effectief werken.

De gebruiker wijst nu immers niet meer op het scherm aan wat

hij wil, maar wijst naar een locatie op het pad welke overeen

komt met de locatie van hetgeen hij op het scherm wil aan-
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wijzen. De koppeling is minder direct en de aanwijsnauw

keurigheid is lager

- De muis en trackball vergen evenals het touch pad minder spier

inspanning dan het touch screen of een lichtpen. De koppeling

tussen de informatie op het scherm en de muis of trackball is

ook minder direct maar de aanwijsnauwkeurigheid is door het

ontbreken van parallax groter.

De huidige T&A processimulator kunnen we op dit moment aIleen

besturen met behulp van een VTI02 terminal toetsenbord. Uitbreiding

van de mogelijkheden voor input is mogelijk maar niet op korte

termijn. Hierdoor zal het hier beschreven onderzoek zich voor

namelijk concentreren op invoer via een toetsenbord.

8.2.2 Ontwerpcriteria voor een eerste toetsenbord

Met de processimulator zoals deze momenteel aanwezig is, kan

men als proefpersoon regelen door een klep minder ver of juist

verder open te zetten ('klep stellen'). Overgaan naar een Ander

plaatje of een regelaar instellen is voor dit ontwerp niet nodig.

Bij de eerste experimenten moet een proefpersoon met het toetsen

bord:

- Kleppen selecteren.

- Kleppen stellen.

Binnen de simulator is het niet mogelijk om tijdens het uitvoeren

van het simulatieprogramma het statische beeldschermplaatje te

veranderen. Zo kan tekst aIleen maar in 'inverse video' op het

beeldscherm verschijnen als het een variabele betreft die in alarm

is. Verder kan er bijvoorbeeld ook geen pijltje op het scherm ver

schijnen dat met cursor-toetsen bestuurd kan worden. Hierom is

besloten om een klep te selecteren via het intoetsen van zijn twee

cijferige beeldschermcode. Dit moet gebeuren via een numeriek

toetsenbord.
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8.2.3 Het selecteren van een klep met een numeriek toetsenbord

Voor het ontwerp van een numeriek toetsenbord zijn twee

configuraties in de omloop, te weten het 'telefoon-toetsenbord'

(C.C.I.T.T. standaard) en het 'rekenmachine-toetsenbord' (ISO

standaard), zie figuur 8.2. In "Guidelines for man/display inter

faces van IBM" (S.E. Engel, 1975) wordt gesteld dat het telefoon

toetsenbord het best voldoet. Het is echter vreemd dat diezelfde

firma al zijn computers uitrust met rekenmachine-toetsenborden.

Uit experimenten van M.C. Lutz (1955) bleek dat de telefoon

configuratie de meest logische is. Proefpersonen die nog nooit

met een der beide toetsenborden hadden gewerkt, moesten een

onbedrukt toetsenbord zelf vormgeven. Vrijwel aIle proefpersonen

gaven de telefoon-configuratie aan.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

telefoon-configuratie

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0
~

rekenmachine-configuratie

figuur 8.2: Het telefoon-toetsenbord en het rekenmachine-toetsenbord

Uit experimenten van R. Conrad (1968) bleek dat het gebruik van

de telefoon-configuratie bij het intoetsen van getallenreeksen

niet sneller werkt, maar weI minder fouten oplevert, dan de reken

machine configuratie. Men was zich bij blind-typen ook vaker bewust

van gemaakte fouten. Deze bevindingen zijn gedeeltelijk in overeen

stemming met experimenten (R. Conrad 1966) waaruit bleek dat als

toetsen niet op de plaats zitten waar men ze verwacht dit de type

snelheid beYnvloedt en tevens het vermogen om een ingetypt getal

hierna te herinneren. Uit de eerder genoemde experimenten van R.

Conrad (1968) bleek tevens dat het afwisselend gebruiken van beide

configuraties zowel ten koste van de snelheid als van het aantal

foutloos ingetypte codes ging. Aangezien het bij de onderhavige

experimenten gaat om een toetsenbord waar operators mee moe ten
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werken lijkt het verstandig om een telefoon-toetsenbord te ge

bruiken. Operators maken immers ook regelmatig gebruik van een

telefoon.

AIle hierboven aangehaalde experimenten en stellingen kunnen

we gebruiken om de keuze van het telefoon-toetsenbord te recht

vaardigen.

8.2.4 Het stellen van de kleppen

Het stellen van de kleppen kan op twee manieren gebeuren, te

weten: het ingeven van een nieuwe klepstand of het met kleine of

grote stappen aanpassen van de oude klepstand. Beide mogelijkheden

komen in aanmerking en bij verschillende producenten van proces

computers zijn beide mogelijkheden dan ook aanwezig. Het lijkt

het meest logisch, deze beide mogelijkheden ook op de simulator

te implementeren. Dit kan echter storend werken op de metingen

die men voor het work sample project wil gaan doen. We willen

namelijk dat de variantie in de prestatie van de proefpersonen

uit andere factoren verklaard kan worden dan het gebruik van

verschillende input-mogelijkheden. Hierom zullen we een keuze

moeten maken. Besloten is, te kiezen voor de methode van het

aanpassen van de oude klepstand. Dit heeft de volgende voordelen

boven het ingeven van een nieuwe klepstand:

Bij grote stappen kan je makkelijker langzaam naar een nieuwe

waarde toegaan. Hierdoor worden de componenten in het systeem

niet te zwaar belast. (Operators Hoechst, Cullen 1989)

- Bij regelen gaat het niet zo zeer om waarden van instellingen

maar om een beetje meer of een beetje minder. (Operators BP,

Cullen 1989)

Met deze argumenten spreken we de voordelen van direct-een-nieuwe

klepstand invoeren tegen. Het sneller op een nieuwe waarde zitten,

blijkt de apparatuur zwaar te belasten en het kunnen intypen van

een exacte waarde hoeft niet altijd nodig te zijn.

We kunnen de hoger/lager toetsen op twee manieren presenteren,

zie figuur 8.3. De manier van vier aparte toetsen vinden we terug

bij Honeywell, terwijl Fisher de andere mogelijkheid maakt. In de
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Honeywell configuratie kunnen we snelle veranderingen bewerkstel

ligen met de dubbele pijl toetsen terwijl we dit in het Fisher

ontwerp kunnen doen door de F knop samen met ~~n van de enkele

pijl knoppen in te drukken. In beide configuraties zijn de enkele

pijl knoppen voor het langzaam verstellen van de klepwaarde.

Het Honeywell
ontwerp

Het Fisher
ontwerp

figuur 8.3: Twee mogelijkheden voor de hoger/lager toetsen.

Gekozen is voor de Honeywell configuratie om twee redenen:

- Het VTI02 toetsenbord laat deze configuratie beter toe dan

het Fisher ontwerp.

- Het Fisher ontwerp vergt meer oefening van de proefpersoon.

- Bij het Honeywell ontwerp hoeft men voor dezelfde acties

gemiddeld minder toetsen in te drukken.

8.2.5 Het toetsenbord voor de eerste versie van het SOMPROCES

Met het toevoegen van deze hoger/lager toetsen aan het eerder

gekozen numerieke toetsenbord is het uiteindelijke ontwerp voor

een toetsenbord tot stand gekomen (figuur 8.4). Bij de eerste

experimenten met de processimulator bleek het toetsenbord goed te

voldoen. AIle studenten en leerling-operators konden goed met het

toetsenbord werken. Een proefpersoon merkte op dat hij naast de

toetsen voor de numerieke invoer een 'clear' toets wenselijk vond.

In de huidige configuratie kan iemand een verkeerd ingetoetste

code verbeteren door opnieuw de juiste code in te toetsen.
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figuur 8.4: Ret ontwerp voor een toetsenbord voor de eerste
versie van het SOMPROCES.

Kennelijk is het voor de betreffende proefpersoon duidelijker als

hij eerst een 'clear' toets moet indrukken om de oude code te laten

verdwijnen alvorens een nieuwe code in te voeren. Als meer proef

personen hier een opmerking over maken, kan men overwegen om een

'clear' toets aan het ontwerp toe te voegen.

8.3 Aanpak voor ontwerp van een interactiemedium voor het SOMPROCES

8.3.1 Algemene richtlijnen

We zullen nu het tweede onderzoek naar een interactiemedium

voor het SOMPROCES behandelen. We zullen, zonder naar de systeem

beperkingen te kijken, proberen een zo goed mogelijk ontwerp te

maken van het toetsenbord voor het uitgebreide SOMPROCES. Aan de

hand van literatuur (o.a. Bijnen 1987, Oborne 1985, Rubinstein

1984 en Schneiderman 1987) zijn allereerst de volgende algemene

richtlijnen voor het ontwerpen van een mens-machine interface

opgesteld.

- Ken uw gebruiker. Ontwerprichtlijn nummer 66n in aIle boeken.

Indien je niet weet hoe de toekomstige gebruiker op dit moment

zijn werk doet en wat hij verwacht van een nieuw systeem kan

je onmogelijk een goed systeem ontwerpen.
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- Bouw consistente interfaces. Wanneer je hetzelfde item op

verschillende beeldschermplaatjes presenteert, zorg er dan

voor dat de plaats van dit item niet verschilt per plaatje.

Gebruik evenzo een knop op een toetsenbord nooit voor

principieel verschillende functies onder verschillende

machinetoestanden.

- Minimaliseer de reactietijd. De eerste reactie naar de

gebruiker toe na een opdracht aan de machine moet kort zijn

om te voorkomen dat de gebruiker denkt dat de computer is

vastgelopen. Hiernaast verlagen wisselende (lange) wachttijden

de effici~ntie van een mens-machine systeem.

- Ontwerp een flexibele input. Sta toe dat de gebruiker op

meerdere manieren informatie aan het systeem geeft. Zo moet

bijvoorbeeld op de vraag: 'Einde van het programma 1', niet

aIleen het antwoord 'j' of 'n' mogelijk zijn. Tevens moeten

de antwoorden 'J', 'N', 'ja', 'nee', 'JA', of 'NEE' tot de

inputmogelijkheden behoren.

- Minimaliseer de kans op fouten. Het maken van onnodig veel

fouten leidt tot frustratie van de gebruiker.

- Zorg voor eenvoudige foutencorrectie. Een foute invoer van

gegevens moet men eenvoudig om kunnen zetten in een juiste

invoer.

- Geef (fout)boodschappen in gebruikerstaal. Zorg tevens voor

gebruiker geori~nteerde boodschappen. Schneiderman (1987)

geeft een sprekend voorbeeld hiervan ten aanzien van een

telefoon gesprek. GOED: "We're sorry but we're unable to

complete your call as dialed. Please hang up, check your

number or consult the operator for assistance". FOUT: "Illegal

phone number. Call aborted. Error number 583-2R6.9. Consult

your user manual for further information".

- Sta eenvoudig omkeren van acties toe. Als een onjuiste actie

ondernomen is, dan moeten we deze actie eenvoudig ongedaan

kunnen maken.

- Ontwerp sluitende dialogen. Groepen van opeenvolgende acties

moeten een begin, een midden en een einde hebben. Een

informatieve terugkoppeling na het voltooien van een reeks

acties geeft de gebruiker een tevreden gevoel.

- Minimaliseer de korte termijn geheugenbelasting. Dit verkleint

de kans op fouten en werkt prettiger voor de gebruiker.

70



- Ontwerp vo1gens de tien minuten rege1. Vo1gens deze rege1

moet het moge1ijk zijn om het systeem binnen tien minuten te

bedienen, afgezien van geavanceerde opties voor gevorderden.

8.3.2 Verschi11ende interactiestij1en

De in de vorige paragraaf genoemde richt1ijnen b1eken te

a1gemeen om te kunnen komen tot een werke1ijk ontwerp van een

mens-machine interface voor de T&A processimu1ator. In feite zijn

deze richt1ijnen meer een concept waarin we moeten denken. Een

beter handvat voor een ontwerp 1evert de opsomming van verschi11ende

interactiestij1en die binnen mens-machine interfaces moge1ijk zijn.

In Schneiderman (1987) vinden we de vo1gende opsomming voor ver

schi11ende interactiestij1en met bijbehorende voor- en nade1en:

- Menu se1ectie. De gebruiker kan, ge1ijk a1s bij een menu in

een restaurant, een optie 1aten uitvoeren door een nummer in

te geven of aan te wijzen.

voorde1en: korte 1eertijd, weinig intoetsen, gestructureerde

bes1uitvorming, eenvoudige foutafhande1ing.

nade1en: moge1ijk (te) vee1 menu's, ervaren gebruikers worden

vertraagd, gebruikt vee1 ruimte op bee1dscherm, vereist een

sne1 bee1dscherm.

- Formu1ier invu11en. Op het bee1dscherm van de computer

verschijnt een formu1ier zoa1s we dat in werke1ijkheid ook

aan een gebruiker aan kunnen bieden. De gebruiker maakt zijn

wensen kenbaar door het formu1ier in te vu11en.

voorde1en: vereenvoudigt gegevensinvoer, vereist weinig

training

nadee1: gebruikt vee1 ruimte op het bee1dscherm.

Commando taa1. De gebruiker maakt zijn wensen kenbaar aan de

computer via commando's die gebonden zijn aan een zeer strikte

grammatica en spelling.

voorde1en: f1exibi1iteit, ondersteunt initiatief van gebruiker,

ondersteunt gebruiker gedefinieerde macro's.
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nadelen: slechte foutafhandeling, vereist veel training, hoge

geheugenbelasting.

Natuurlijke taal. De gebruiker maakt zijn wensen kenbaar aan

de computer via het ingeven van zinnen of commando's op een

manier als ware de computer een mens.

voordelen: men behoeft geen grammatica of spelling te leren.

nadelen: onvoorspelbaar, laat geen context zien, kan meer

intoetsen vereisen, zeer moeilijk te programmeren.

- Directe Manipulatie. Schneiderman (1987, pag 197-199) geeft

enkele visies op hoe directe manipulatie het best te om

schrijven is. De belangrijkste zijn:

"What you see is what you get".

"What you see is what you have got".

- De mens-machine interface moet een visuele representatie

van de werkelijkheid geven die men kan manipuleren.

voordelen: de taak wordt visueel gepresenteerd, makkelijk te

leren, makkelijk te onthouden, fouten kunnen worden vermeden,

moedigt exploratie van het systeem aan, hoge subjectieve

tevredenheid met het systeem.

nadeel: Moeilijk te programmeren, zware systeembelasting.

Ais we nu in ogenschouw nemen dat we het systeem in eerste instantie

ontwerpen voor beginnende gebruikers (leerling-operators), die

snel met het systeem moeten kunnen omgaan, dan lijkt directe

manipulatie het beste te voldoen. Immers, bij de huidige proces

simulator hoeven we niet veel gegevens in te voeren. Hierdoor zal

een formulier-invul interactievorm niet logisch zijn. Commandotaal

is niet voor beginnende gebruikers en natuurlijke taal is onvoor

spelbaar. Menu selectie tens lotte gebruikt veel beeldschermruimte

die we het liefst zouden gebruiken voor de presentatie van numerieke

en grafische informatie van het te besturen proces. Het nadeel

van directe manipulatie, moeilijk programmeerbaar, is niet van

toepassing omdat we de restricties op het .systeem in eerste

instantie niet in ogenschouw nemen.
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8.4 Eerste ontwerp interactiemedium voor het SOMPROCES

8.4.1 Algemeen

We zullen voor het interactiemedium voor de processimulator twee

ontwerpen bespreken. Ten eerste een ontwerp waarmee we het SOMPROCES

zonder automatische regelaars (paragraaf 2.5) kunnen regelen en ten

tweede een ontwerp voor het SOMPROCES met regelaars (paragraaf 4.2).

We moeten deze tweedeling maken, omdat de mens-machine interface

voor het SOMPROCES zonder automatische regelaars minder ingewikkeld

hoeft te zijn dan voor het SOMPROCES met regelaars. In het eerste

geval hoeven we immers geen regelaars in te stellen.

8.4.2 Een ontwerp voor het SOMPROCES zonder automatische regelaars

We zullen nu een ontwerp bespreken voor het SOMPROCES zonder

regelaars dat ontworpen is volgens het principe van directe

manipulatie. We zullen het gekozen ontwerp bespreken aan de hand

van een te regelen proces dat bestaat uit een warmtewisselaar,

een transportleiding en twee stabilisatievaten (zie figuur 8.5 en

deel I van dit afstudeerverslag). De eisen die we aan het ontwerp

stellen, is dat men met de mens-machine interface kleppen moeten

kunnen selecteren en stellen. Een klep selecteren met behulp van

directe manipulatie kan door deze klep aan te wijzen met een

zogenaamd 'pointing device'. Voor het ontwerp maakt het niet uit

of we hiervoor een muis of een trackball nemen (paragraaf 8.2.1).

In deze bespreking zullen we echter van het gebruik van een muis

uitgaan. We zullen het gebruik van een 'touch screen' of lichtpen

weI uitsluiten. We hebben in hoofdstuk 7 namelijk gezien dat de

afstand van het beeldscherm tot de gebruiker te groot is bij de

console voor de T&A processimulator voor het gebruik van een touch

screen (figuur 7.5). We selecteren dus een klep door hem met een

muis 'aan te klikken' (pijltje op scherm naar klep laten wijzen

en op knop van muis drukken). Hierop zal zich een window openen

met daarin een numerieke en een grafische representatie van de

klepstand (pijltje tegenover een schaal). Verder zijn twee blokken

aanwezig die we aan kunnen klikken. We zullen deze blokken in de

tekst noemen bij hun opschrift in hoofdletters (HERSTEL en SLUIT).
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figuur 8.5: Bee1dscherm van een ontwerp voor een mens-machine
interface, voor het SOMPROCES zonder rege1aars;
vo1gens het principe van directe manipu1atie.

We kunnen het window dat steeds, ook voor andere k1eppen, op een

vaste p1aats op het bee1dscherm verschijnt, sluiten door het vakje

SLUrT aan te k1ikken. Verder za1 het window sluiten a1s we een

ander window openen. Dit kan door een andere k1ep te se1ecteren.

De p1aats waar het window verschijnt is zo gekozen (figuur 8.5)

dat we de overige informatie op het bee1dscherm niet afdekken. De

k1epstand kunnen we veranderen door het met de muis verschuiven

van het pij1tje dat de k1epstand aangeeft op een schaal van 0%

tot 100%. We zien dat de oude k1epstand door een pij1tje in inverse

video aangewezen b1ijft. Verder is het moge1ijk om weer naar deze

oude toestand terug te keren door HERSTEL aan te k1ikken. Met dit

ontwerp kunnen we het SOMPROCES vo11edig besturen. Mocht er een

work sample ontworpen worden waarbij het proces niet op "n scherm

past dan kunnen we met een b10kje op het scherm aangeven dat er

nog een ander scherm is. Gezien de grootte van het SOMPROCES kunnen

we rede1ijkerwijs aannemen dat niet meer dan twee bee1dscherm

p1aatjes nodig zijn (eventue1e trendinformatie zu11en we op een
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ander bee1dscherm presenteren, zie paragraaf 8.5). Wisse1en van

scherm kan dan door het b10kje op het scherm aan te k1ikken.

A1s we nu kijken naar het eerste ontwerp voor een toetsenbord

voor de simulator (paragraaf 8.2), dan zien we dat dit oude ontwerp

goed functioneert. Het oude ontwerp is tevens, evena1s het nieuwe

ontwerp, goed inpasbaar in het nog te behande1en interact ie-medium

voor het SOMPROCES zonder rege1aars. Ten aanzien van het invoeren

van het hier voorgeste1de ontwerp dient dan ook zeker een

kosten/baten analyse gemaakt te worden.

8.4.3 Een ontwerp voor het SOMPROCES met automatische rege1aars

We gaan er vanuit dat we het SOMPROCES met automatische

rege1aars (zie figuur 4.1) niet in k1einere stukken opde1en maar

in zijn tota1iteit aan de proefpersoon aanbieden. Dit conform de

aanbeve1ing uit het eerste dee1 van dit vers1ag (hoofdstuk 6).
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figuur 8.6: Een bee1dschermp1aatje van een onderdee1 van het
SOMPROCES vo1gens Bijnen (1988).
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Bij de opbouw van het beeldscherm gaan we uit van de resul

taten van het werk van A. Bijnen (1988). Bijnen heeft gevonden

dat we een beeldschermplaatje van een procesbesturingsysteem het

beste kunnen opbouwen uit een grafische representatie van een

(deel)proces en een rij half-size faceplates (zie figuur 8.6).

Een half-size faceplate bevat de belangrijkste gegevens van een

regelaar. De half-size faceplate bevat: een rangorde nummer, de

naam van de regelaar, de gemeten waarde (proces value: pv), de

gewenste waarde (setpoint: sp), de mode: hand (manual: man) of

automatisch (automatic: auto).

Het volledige SOMPROCES is niet in een beeldschermplaatje te

vatten. We stellen een opdeling in twee beeldschermen voor. Hierbij

dienen we op de volgende punt en te letten:

- Voor zoveel mogelijk regelaars moet de plaats van meting en

de plaats van ingrijpen op een en hetzelfde beeldschermplaatje

gesitueerd zijn. Ret blijkt echter dat er geen tweedeling te

maken is waarbij dit voor aIle regelaars lukt. We zullen

daarom bij ieder beeldschermplaatje niet aIleen de informatie

zetten over de regelaars die hun informatie uit dit plaatje

weghalen maar tevens die regelaars die in dat plaatje

ingrijpen.

Er moeten zo weinig mogelijk leidingen lopen van een beeld

schermplaatje naar de ander.

Het beeldschermplaatje moet in structuur gelijk zijn aan het

blindschema (paragraaf 7.5). De proefpersoon moet immers

snel van beeldscherm naar blindschema kunnen overschakelen.

Met bovenstaande eisen kunnen we komen tot de tweedeling, weer

gegeven in de beeldschermplaatjes uit figuur 8.6 en 8.7. Bij de

voorgestelde tweedeling is in eerste instantie gekeken naar het

blindschema. In het blindschema loopt de productstroom van links

naar rechts dus is het logisch om het blindschema op te delen in

een linker en een rechter helft. Verder is het blindschema zo in

tweeen gedeeld dat op beide plaatjes evenveel half-size faceplates

nodig zijn. Hierna is gecontroleerd of deze tweedeling ook zo

goed mogelijk aan de eerste twee eisen voldoet. Dit bleek het

geval te zijn.

76



man I (aulo )

pv 1.2 m
sp: 10 m

7. LlC81

pv: 1.4 m
sp: 1.2 m

man I (aulo )

6 IJC51

890.7 I/h
25.0 C
512 gil

T42: 25.3
G42 57.3

f'91 880.3 l/h
T91 25.1 C
G91516g/1

S. TIC71

pv 25.4 C
sp. 25.0 C

man I (aulo)

210 C
200.0 gil

2. F'lC52 F.nCG! ' 4. TIC61

pv. SOCIO Jlh pv. 10021 Jlh pv. 2S2 C
sp SOC 0 Jlh! sp 10000 I/h Isp 2S.0 C

man I (aulo ; \ I man / (a;;lo) man I (aulQ )

i 'l II I,

V42 50 % 1 V51 S3 % Jl auI - 0 2 J ,-o_u_t__- _0_3-J ,-V_S_I_._5_0_'7._,J ,-V_I_l__S_3_~_,J

r?\ Gn 453 gilo '----__....iiiiiiiiii;;;;;;...:.;Pr~7,;,;1...;2;.:,1,;;,;0 .,:,4~g,;.;/J~

f'51. 540.3 l/h T52
T51 21.3 C r'::\. . C52
G51 602 gil 0~

0~~~__..~~V52
8. mengval2

I. F1C42

pv 4983 Jlh
sp. 5000 l/h

I
Iman I~
, \'42 50 %

Benchlen

figuur 8.7: Het tweede deel van het SOMPROCES volgens de
voorgestelde tweedeling.

Voor het besturen van het SOMPROCES met regelaars zullen we

~~n van de principes van directe manipulatie aan de kant zetten.

We kunnen namelijk geen grafische representatie meer geven van de

te manipuleren variabelen. In het vorige ontwerp hoefden we aIleen

de klepstand grafisch te presenteren. In het geval van het SOMPROCES

met regelaars moeten we hier nog de gewenste- en de proceswaarde

van het meetpunt van de regelaar aan toe voegen. Al met al zou

dit teveel ruimte op het beeldscherm in beslag nemen waardoor we

teveel relevante informatie af zouden dekken tijdens het sturen

van het proces. We zullen nu naast de in de vorige paragraaf

gebruikte muis een toetsenbord in het ontwerp introduceren. Het

toetsenbord is gegeven in figuur 8.8. Een bijbehorend beeldscherm

plaatje, waarin we de integratietijd van een regelaar kunnen

stellen, is gegeven in figuur 8.9. We zullen het ontwerp bespreken

aan de hand van het gebruik van het toetsenbord. Het gebruik van

de muis is hieruit af te leiden. Het verdient de aanbeveling om

aan de hand van experimenten na te gaan welk inputmedium, de muis

of het toetsenbord, het meest geschikt is voor de T&A proces

simulator.
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We zien dat op het toetsenbord zeven toetsen in het kader

'open' zijn aangebracht die sterke overeenkomst hebben met de

zeven half-size faceplates op het beeldscherm. We kunnen nu een

regelaar selecteren door de bijbehorende toets in te drukken.

Bijvoorbeeld in figuur 8.9 is toets 3 ingedrukt waardoor regelaar

TIC31 geselecteerd is. Op dat moment bevriezen de waarden in de

bijbehorende half-size faceplate en verkleurt de faceplate grijs.

Een identieke faceplate zal zich als window openen op een

vastgestelde plaats op het beeldscherm die zo gekozen is dat zo

weinig mogelijk andere informatie verloren gaat. Dit houdt in dat

in ieder geval geen numerieke informatie verloren mag gaan. In

deze faceplate zal nu de actuele informatie over de regelaar

verschijnen. Om variabelen in deze faceplate te veranderen zullen

we een variabele moeten kiezen. Dit kan met de toetsen in het

kader 'kies'. Met de toets 'auto/man' kunnen we de mode van de

regelaar van automatisch op hand zetten en vice versa. Met de

twee andere toetsen kunnen we de setpoint of de output van de

regelaar kiezen (NB: de output kan aIleen geselecteerd worden als

de regelaar op hand staat). De betreffende variabele zal door

intoetsen van de bijbehorende knop in inverse video verschijnen

ten teken dat we hem kunnen veranderen. Veranderen van de variabele

kan met behulp van de al eerder behandelde hoger/lager toetsen of

met de numerieke toetsen. Naast deze toetsen bevinden zich in het

kader 'verander' ook nog een delete ('del') toets om het laatst

ingetoetste karakter te verwijderen en een restore ('res') toets

om aIle informatie in de faceplate (afgezien van de proceswaarde)

weer terug te brengen op de waarden die in de grijs gekleurde

faceplate staan. Een andere regelaar selecteren kan door eerst de

geopende faceplate te sluiten met een van beide toetsen uit het

kader 'sluit' en daarna een nieuwe regelaar te selecteren of door

meteen met een van de toetsen in het kader 'open' een nieuwe

regelaar te selecteren. Om de PID-instellingen van de regelaar te

veranderen moeten we dezelfde regelaar nogmaals selecteren. Er

zal zich nu opnieuw een window openen dat nu weI veel informatie

uit het beeldschermplaatje afdekt. Dit is .echter geen groot probleem

omdat een regelaarinstelling veranderen zelden nodig zal zijn en

niet veel tijd behoeft. Binnen sommige bedrijven mogen operators

niet eens aan deze instellingen zitten (Cullen, 1989). De firma

VALMET (1988) heeft het probleem, van het afdekken van informatie
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op het scherm, opgelost door de informatie van een regelaar te

presenteren op een touch screen, dat in een toetsenbord is

ingebouwd. We kunnen nu via de toetsen in het kader 'open'

selecteren of we de versterking P, de integratietijd I, de resettijd

D of de stationaire-instelling B willen veranderen. Verder is er

de mogelijkheid om met toets 7 de integrator van de PID regelaar

te resetten. Nadat een van de variabelen is gekozen kunnen we hem

op een zelfde manier veranderen als eerder beschreven voor de

setpoint en output van de regelaar. Ook nu kunnen we de oude

instelling weer terughalen met behulp van de restore ('res') toets.

Nu we inmiddels meer dan ~~n window geopend hebben kunnen we het

verschil tussen de twee toetsen in het kader 'sluit' bespreken.

Door de toets '1 fase' in te toetsen zal slechts ~~n window sluiten.

Door de toets 'aIle fases' in te toetsen zal de simulator weer

naar zijn rusttoestand terug keren waarin geen windows geopend

zijn (figuur 8.6). Voor het afhandelen van alarmen zijn in het

kader 'alarmen' de toetsen 'kwiteer' en 'wist aangebracht. Het

wisselen van een beeldschermplaatje kan met behulp van de toets

lander scherm' in het kader 'verander'.

Bij het hier besproken ontwerp hebben we ~~n van de principes

van directe manipulatie aan de kant gezet. Zoals we daarnet zagen

vindt er geen grafische representatie meer plaats van de te mani

puleren variabelen. WeI is het zo dat er een directe koppeling

is tussen de toetsen van het toetsenbord en items op het scherm.

Indien we de muis gebruiken is de koppeling nog directer. Verder

is de machine toestand zeer duidelijk grafisch weergegeven. Hijns

inziens is het ontwerp een soort mengvorm geworden van directe

manipulatie en menu selectie. Beide interactievormen zijn zeer

geschikt voor beginnende gebruikers (Schneiderman, 1987).

8.5 Trendinformatie

Bij aIle tot nog toe behandelde ontwerpen is trendinformatie,

informatie over onder andere de historie van een signaal in een

grafische representatie, voorlopig nog ni~t beschouwd. Trendinfor

matie blijkt men echter in de praktijk zeer belangrijk te vinden

(Cullen, 1989). Door de onderzoeker aan het work sample project

is echter besloten vooralsnog niet te werken met grafische trend-
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informatie. De operator zal dus zelf een beeld van het signaal

moeten samenstellen aan de hand van de numerieke presentatie op

het scherm.

De vraag is echter wat we dan bij een work sample meten 7 Of

een proefpersoon goed kan regelen, of dat hij een goede monitor

vaardigheid bezit. Met monitorvaardigheid bedoelen we hier dat de

proefpersoon uit samples van een signaal, weI of niet een goede

voorstelling van een analoog signaal kan opbouwen en onthouden.

Hierom wordt aanbevolen om de mogelijkheden ten aanzien van

het presenteren van trendinformatie naar de proefpersoon toe, bij

de T&A processimulator, na te gaan. In de console voor de simulator

is immers al plaats gereserveerd voor een beeldscherm met trend

informatie. Bij een ontwerp kan men bijvoorbeeld denken aan een

muis-gestuurd systeem. Verder zijn de richtlijnen uit paragraaf

8.3 ook voor dit systeem onverminderd van belang. Vaste trend

recorders kunnen we ook gebruiken voor het registreren van trend

informatie. Op de console (zie figuur 7.4) is hiervoor plaats

gereserveerd.
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9. Conclusies en aanbevelingen deel II

Conclusies deel II

Algemeen

- Ontwerpregel nummer ~~n in aIle boeken over mens-machine

interfaces: Ken uw gebruiker. De excursies, die ik heb mogen

ondernemen richting de procesindustrie, hebben bijgedragen

aan een beter beeld van de problematiek rond de operator in

een ver geautomatiseerde fabriek (Cullen 1989).

- In de procesindustrie hecht men een groot belang aan het

presenteren van trendinformatie (paragraaf 8.5).

- Het afwisselend werken aan een ergonomische opdracht en een

technische opdracht werkt stimulerend (nawoord).

Console

- De beeldschermafstand van de meeste consoles in het standaard

programma van de firma TOL is te klein voor onze monitors.

Daarom is gekozen voor ~~n van de weinige consoles die weI de

aanbevolen beeldschermafstand van 800mm heeft (paragraaf 7.3).

- De voorgestelde console voldoet, behalve aan de meeste gebrui

kerwensen, ook aan de ergonomische eisen ten aanzien van de

beeldschermafstand, het kritisch detail en de dynamische been

ruimte (paragraaf 7.3).

- In het geval dat we de namen van de procesvariabelen op het

blindschema willen veranderen, kan de firma PNEUMAN goedkoop

(ruim fl000,OO) en snel (3 dagen) een nieuw blindschema maken

(paragraaf 8.5).

Interactiemedium voor het SOMPROCES

- De beeldschermplaatjes voor de T&A processimulator moeten in

structuur gelijk zijn aan het blindschema. Hierdoor kan de

proefpersoon snel overschakelen van het beeldscherm (inzicht)

naar het blindschema (overzicht)(paragraaf 7.4).
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- Een telefoontoetsenbord voldoet beter voor gegevensinvoer

dan een rekenmachine-toetsenbord. Hierom wordt een telefoon

toetsenbord aanbevolen als (onderdeel van) een toetsenbord

voor de processimulator (paragraaf 8.2.3).

- Een muis en een trackball zijn beter te gebruiken voor de

processimulator dan een touch screen of een lichtpen omdat

de eerstgenoemde inputmedia minder spierinspanning vergen en

door het ontbreken van parallax nauwkeuriger kunnen werken

(paragraaf 8.2.1).

Directe manipulatie is een goede interactievorm voor beginnende

gebruikers. Deze interactievorm nodigt uit, mits goed ont

worpen, tot het ontdekken van het systeem. De meeste gebruikers

zijn zeer te spreken over deze vorm van mens-machine interactie

(paragraaf 8.3).

Een mens-machine interface, dat gebruik maakt van een muis,

zal dus beter voldoen voor het SOMPROCES zonder regelaars,

dan een mens-machine interface met een toetsenbord.

- Prototyping is een goede techniek voor mens-machine interfaces

ontwerpen, als geen tijd aanwezig is om aIle facetten van

het ontwerp met behulp van gedegen onderzoek te testen. Met

behulp van prototyping kan een redelijk ontwerp binnen een

redelijke tijd afgeleverd worden.

Aanbevelingen deel II

Het verdient aanbeveling om bij het ontwerpen van een simu

lator in de praktijk te gaan kijken. Immers, de face validity

van de simulator wordt bepaald door de overeenkomst met de

werkelijkheid. Verder geldt ook bij het ontwerp van een simu

lator de ontwerprichtlijn: 'Ken uw gebruiker ' .

- We raden aan om, ondanks het feit dat we bij het ontwerpen zeer

grondig te werk zijn gegaan, de console te testen en te

evalueren na plaatsing bij de vakgroep T&A. Ais evaluatie heeft

plaatsgevonden hebben we namelijk aIle fases in het ergonomisch

ontwerpproces van Daring (paragraaf 7.1) doorlopen.

- Het verdient aanbeveling om de in hoofdstuk 8 voorgestelde

interactiemedia uitgebreid ergonomisch te testen. In bijlage

H is hiertoe een afstudeervoorstel geformuleerd.
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- In het kader van deze processimulatie moet men nog overwegen

in hoeverre men alarmgrenzen op variabelen moet aanbrengen,

hoe men alarmen aan de operator moet presenteren en hoe de

operator deze alarmen moet afhandelen.

- In paragraaf 8.2.4 maakten we een keuze voor een (deel)toetsen

bord voor het stellen van kleppen. Deze keuze is niet experi

menteel onderbouwd. Dit zou kunnen gebeuren tijdens het 2e

jaars practicum Ergonomie van de faculteit Bedrijfskunde.

- Men dient een kosten/baten analyse te maken ten aanzien van

de invoering van een nieuw interactiemedium voor het SOMPROCES

zonder automatische regelaars. Het toetsenbord voor de eerste

versie van het SOMPROCES zouden we namelijk daar ook voor

kunnen gebruiken.

- Op dit moment krijgt de proefpersoon tijdens experimenten

nog geen trendinformatie aangeboden. Gezien het belang dat

men in de procesindustrie aan trendinformatie hecht, dient in

ieder geval in de toekomst de proefpersoon trendinformatie

aangeboden te krijgen. Voor de huidige experimenten dient er

gekeken te worden naar in hoeverre het niet-grafisch presen

teren van een signaal het regelgedrag van een proefpersoon

beYnvloedt. Misschien kan dit gebeuren binnen het project

'Monitorgedrag van operators' van de vakgroep T&A.
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Nawoord

Mijn afstuderen bij Bedrijfskunde als student Electrotechniek

is ten eerste mogelijk gemaakt door het enthousiasme van mijn

afstudeerhoogleraar professor Kylstra die mij opmerkzaam heeft

gemaakt op het vak Ergonomie van de procesautomatisering. Na dit

vak gevolgd te hebben, was ik redelijk enthousiast over het werk

dat men binnen de vakgroep T&A doet rond de problemen die een

procesoperator ondervindt in een sterk geautomatiseerde fabriek.

Toen Harmen Kragt dan ook, met al zijn enthousiasme, vroeg of ik

wilde komen afstuderen bij de vakgroep T&A hoefde ik niet lang na

te denken. Aangezien professor Kylstra allerminst bezwaar had tegen

afstuderen bij de vakgroep T&A ben ik begonnen diverse opdrachten

tegen elkaar af te wegen. De uiteindelijke keus is gevallen op

een opdracht binnen het 'work sample' project.

Wat mij bij deze opdracht het meeste aansprak was dat niet

aIleen meet- en regeltechnische aspecten waren verwerkt in deze

opdracht, maar dat ik ook kon kijken naar enkele ergonomische

aspecten van de simulatie. Het ergonomische werk heeft gedurende

mijn afstuderen continu parallel gelopen aan het meet- en regel

technische werk. Terugkijkend op deze manier van werken, kan ik

concluderen dat mijn prestaties hierdoor zeker positief beinvloed

zijn. Indien het werk stagneerde, kon ik namelijk het werk neer

leggen en aan het andere deel van de opdracht gaan werken. Na

verloop van tijd kon dan het vastgelopen werk weer met hernieuwde

energie worden opgepakt. Vooral wanneer het werk, zoals in mijn

geval, verschillend van aard is, kan dit effectiever werken. Ik

kan iedereen deze manier van afstuderen aanraden.

Nu moet ik zeggen dat ik bij het afstuderen zeker ook geholpen

ben door het enthousiasme van de mensen binnen de vakgroep. Aller

eerst is dit natuurlijk Harmen Kragt die mij binnen heeft gehaald

en vooral ten aanzien van organisatorische aspecten van het af

studeren en het eindverslag enorm heeft geholpen. Naast Harmen

heeft Ties Leermakers ook geholpen bij het structureren van het

eindverslag. Tevens kon Ties altijd op de juiste plaatsen vraag

tekens zetten bij zowel technische als ergonomische conclusies

van mijn kant. Naast de inbreng van professor Kylstra, die als

'buitenstaander' objectief tegen de materie kon aankijken, heb ik
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het commentaar van professor Rademaker zeer gewaardeerd. Professor

Rademaker was de afstudeerhoogleraar van John Geurts, de student

Natuurkunde die mij voorging. Een natuurkundige kijkt toch heel

anders tegen een probleem aan dan een electrotechnicus. Ook John

Geurts van harte bedankt voor jouw inbreng in mijn afstuderen. Ik

kan bij deze van harte jouw stelling onderstrepen, dat contacten

tussen de diverse faculteiten bevorderd dienen te worden, onder

andere via onderhavige afstudeerprojecten.

Vooralsnog heb ik het gehad over mensen uit de vakgroep met

een technische achtergrond. Naast hen heb ik ook veel gehad aan

de visie van die medewerkers die niet een puur technische studie

hebben gevolgd. Een van hen is Astrid Ridderbos, onderzoeker voor

het 'work sample' project. Doordat Astrid uiteindelijk experimenten

moest doen met hetgeen ik voortbracht, heb ik veelvuldig met haar

gesproken over de voor- en nadelen van bepaalde ontwerpen. Hierbij

bleek dat zij toch vaak anders tegen de materie aankeek dan ik

vanuit mijn technische achtergrond en dat zette mij tot nadenken.

Voor de rest wil ik aIle andere leden van de vakgroep T&A van

harte danken voor de gezellige atmosfeer waarin ik heb mogen af

studeren.

Robert Cullen,

Eindhoven, juni 1989
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BIJLAGE A: ENKELE FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN REACTANTEN IN SOHPROCES

De oplosbaarheid van melksuiker in water is maximaal achttien

massaprocent. In Weast (1984) vinden we waarden voor de dichtheid

van de oplossing, de concentratie water en de concentratie

opgeloste stof als functie van het massapercentage opgeloste stof

(zie tabel Al en tabel A2).

massa %

1

18

dichtheid
oplossing (g/l)

1002.1

1074.6

concentratie
H20 (g/l)

992.1

881. 2

concentratie
melksuiker (g/l)

10.0

193.4

tabel AI: De dichtheid en concentraties van melksuiker in water
oplossing als functie v/h massapercentage melksuiker

massa %

1

18

dichtheid concentratie concentratie
oplossing (g/l) H20 (g/l) melkzuur (g/l)

1000.2 990.2 10.0

1039.0 852.0 187.0

tabe1 A2: De dichtheid en concentraties van melkzuur in water
oplossing als functie v/h massapercentage melkzuur

De oplosbaarheid van melksuiker is dus 216 gram op ~~n liter water

(25 DC). De oplosbaarheid van melkzuur in water is vrijwel

onbeperkt en de oplosbaarheid van calciumlactaat is 38 gram op

~~n liter water (20 DC). Dit houdt in dat niet aIle calciumlactaat

zal neerslaan. We zullen echter veronderstellen dat dit weI gebeurt

om zo het proces niet te ingewikkeld te maken.

We zien in tabel Al en tabel A2 dat bij benadering de

dichtheid van de oplossingen met melksuiker en melkzuur gelijk

zijn aan de dichtheid van water (1000 gil) met een maximale

afwijking van zeven procent. Deze afwijking is echter pas bij een

concentratie van 18 massa procent ( • 1074.6 x 0.18 - 193.4 gil).

De stoffen die aan de reacties deelnemen hebben de volgende

molecuul-gewichten.
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BIJLAGE A: ENKELE FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN REACTANTEN IN SOMPROCES

C12H22011 M1 ..342.3 g/mol

H2 O M2-18.02 g/mol

CH3CH(OH)COOH M3-90.08 g/mol

Ca(OH)2 M4-74.09 g/mol

Ca(CH3CH(OH)COO)2o5H20 M5-308.3 g/mol

De stoffen reageren in het SOMPROCES volgens de reactieformules

zoals die gegeven zijn in paragraaf 2.4. Voor het gemak herhalen

we ze hier nog eenmaal.

bacterH~n-----------> 4 CH3CH(OH)COOH

Met de molecuul gewichten en de reactieformules kunnen we

uitrekenen waartoe ~~n gram melksuiker reageert.

4 x M3 4 x 90.08 .. 1.053 gram melkzuur/gram melksuiker
M1 342.3

2 x M5 2 x 308.3 .. 1. 801 gram calciumlactaat/gram melksuiker
M1 342.3

Per molecuul melksuiker moe ten twee moleculen kalk en zeven

moleculen water worden toegevoegd. Dit komt overeen met:

7 x M2

M1

2 x M4

7 x 18.02

342.3

2 x 74.09

- 0.369 gram water/gram melksuiker

M1 342.3
• 0.433 gram kalk/gram melksuiker

Als laatste is het nog nuttig om te weten hoeveel het melkzuur in

gewicht toeneemt door het binden van water en Calcium waardoor

het neer kan slaan als Calciumlactaat. Dit is

M5 308.3

2 x M3 2 x 90.08
.. 1.711 gram Calciumlactaat/gram melkzuur
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BIJLAGE A: ENKELE FYSISCHE EIGENSCHAPFEN VAN REACTANTEN IN SOMFROCES

De volumetoename die veroorzaakt wordt door het toevoegen van

kalk is niet te berekenen omdat de dichtheid van Calciumlactaat

in geen enkel tabellenboek is te vinden. Als benadering voor de

volumetoename kunnen we het volume van de toegevoegde kalk nemen.

Kalk heeft een dichtheid van 2.24 kg/I. Fer gram melksuiker zal

het volume dus 0.433 / 2.24 E 0.193 ml toenemen. Met de al eerder

gevonden maximale concentratie melksuiker van ruwweg 200 gram

melksuiker per liter kan dus in het uiterste geval een volumetoename

plaatsvinden van 39 ml per liter oplossing. Dit is minder dan

vier procent en dus verwaarloosbaar.
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BIJLAGE B: LlNEAlRE MODELLEN VOOR DE UITBREIDING VAN RET SOMPROCES

Bijlage B.1: Een lineair model voor het reactievat

In paragraaf 3.2 zijn voor het reactievat de volgende

behoudswetten opgesteld (zie ook figuur B1):

F61=F71

sw·q·F61·T61-sw·q·F71.T71+sw.q.I.(6T71/6t)

F61·G61-F71·G71+I·(6G71/6t)+I·K.G71

(4.Mp/Mg).I·K·G71-F71·Pr71+I·(6Pr71/6t)

behoud van massa (1)

behoud van energie (2)

grondstof massa balans (3)

product massa balans (4)

F61,T61,G61 I

F71, T71
G71,Pr71

F Flow
T Temperatuur
G Grondstofconcentratie
Pr: Product concentratie
K : Reactiesnelheidconstante
sw: Soortelijke warmte
q : Dichtheid
I : Inhoud reactievat
Mp: Molaire massa product
Mg: Molaire massa grondstof

[m3s- 1
[K
[kgm- 3

[kgm- 3

[s-l ]
[Jkg- 1K-1]
[k~m-3 ]
[m ]
[gmol- 1 ]
[gmol- 1 ]

figuur B1: De reactor met bijbehorende grootheden.

We kunnen de behoudswetten lineariseren rond een instelpunt.

We zullen de waarde in dat bewuste instelpunt de statische waarde

noemen en deze aangeven met een hoofdletter. Rond dit instelpunt

kunnen variaties optreden, dit noemen we de dynamische waarde. De

dynamische waarde geven we aan met een kleine letter. De

gelineariseerde behoudswetten zien er als voIgt uit:

f61-f71

f61·T61+F61·t61-F71·t71+f71·T71+s·I·t71

f61.G61+F61.g61-F71.g71+f71.G71+s·I.g71+I·K.g71+I·k.G71

(I.4.Mp/Mg)(K.g71+k.G71)-F71·pr71+f71.Pr71+s·I.pr71
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BIJLAGE B: LlNEAlRE HODELLEN VOOR DE UITBREIDING VAN HET SOHPROCES

We kunnen deze formules nu vereenvoudigen omdat tevens geldt:

f71 ~ f6l

F71 - F6l

T71 - T6l

We kunnen de formules zo herschrijven dat we links in de

vergelijkingen de uitgangsvariabelen en rechts de ingangs- of

tussenvariabelen krijgen.

f71

t71·(F6l+s·I)

- f6l

- F6l·t6l

g71.(F6l+K.I+s.I)- -G71·I·k + (G6I-G71)·f6l + F6l·g6l

pr71·(F6l+s·I) - (G71.I.4.Hp/Mg).k - Pr71·f6l + (K.I·4.Hp/Mg)·g71

Deze formules zijn te herschrijven tot:

f71 -f6l

t71 -p33·t6l

g71 -(p42.k+p43·f6l+g6l)·p44

pr71-(p45·k+p46·f6l+g71).p47

De letter 'p' met daarachter een getal representeert een

elementaire overdracht die gekarakteriseerd wordt door een

versterking '~' en eventueel door een tijdconstante '~'. De

nummering van de overdrachten is zo gekozen dat er geen overlap

is met de overdrachtnummers van de eerste versie van het SOHPROCES

(J. Geurts 1988). Verder weten we uit het hoofdstuk over de reactie

dat er een niet lineaire betrekking is tussen de reactiesnelheid

constante K en de temperatuur T71. We zullen de overdracht tussen

beide variabelen nu ook een naam geven. W~ moeten ons hierbij weI

realiseren dat deze overdracht niet door een constante ~ en ~

gekarakteriseerd wordt. We stellen:

k - pl03·t71
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BIJLAGE B: LINEAIRE MODELLEN VOOR DE UITBREIDING VAN RET SOMPROCES

In tabel B1 zijn de waarden voor de ~'s en ~'s gegeven. Tevens

wordt in deze tabel aangegeven om wat voor soort overdracht het

gaat.

nr. versterking tijdconstante soort overdr.

p33 ~33 - 1 ~33 - I/F6l eerste orde

p42 ~42 - -G71·I/F6l versterking

p43 ~43 - (G61-G71)/F61 versterking

p44 ~44 - F61/(F6l+K.I) ~44 - I/(F61+K·I) eerste orde

p45 ~45 - G71/K versterking

p46 ~46 - -Pr71.Mg/(4.Mp.I.K) versterking

p47 ~47 - I.K.4.Mp/(Mg.F61) ~47 '" I/F61 eerste orde

p103 - - niet lineair

tabel B1: de versterkingen en tijdconstantes die voorkomen in
het model voor de reactor.

t6l[25] h,------------------------)t71

f61 [95 ]----1----.........-----.,....-----------~71

g61 [41 ] ---J

g71

figuur B2: De overdrachten in het reactievat

We kunnen de overdrachten in de reactor schematisch weergeven als

in figuur B2. Het getal dat achter een ingangsvariabele tussen
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BIJLAGE B: LINEAIRE MODELLEN VOOR DE UITBREIDING VAN RET SOMPROCES

rechte haken is weergegeven is het nummer van de overdracht waarvan

deze variabele de uitgangsvariabele was. Verder wordt in de figuur

een overdracht weergegeven door een rechthoek met daarin een 'p'

en het nummer van de overdracht. Een sommatie-element wordt getekend

als een rondje met daarin een IS' en het nummer van het element.

Om de verschillende parameters in rusttoestand te kunnen

berekenen gaan we uit van de formules (1) tim (4). Indien we in

deze formules de afgeleiden nul stellen krijgen we het volgende:

F71 • F61 (14)

T71 - T61 (15 )

G71 - F61·G61!(F71+I·K) (16 )

Pr71 • (4.Mp!Mg).G71.I.K!F71 (17)

Bijlage B.2: Een lineair model voor de centrifuge

In paragraaf 3.3 zijn de volgende behoudswetten afgeleid voor de

centrifuge (zie ook figuur B3):

G81 - G71.F71!F81

F82 • F71·Pr71.Mn!(2.Mp)

F81 • F71 - F71.Pr71.wf!q oplosmiddel massa balans (18)

product massa balans (19 )

grondstof massa balans (20)

behoud van energie (21)

behoud van energie (22)

F71,F81: Flow [m3s-1
F82 Flow [kgs- l
G Grondstofconcentratie [kgm-3

Pr Productconcentratie [kgm-3

T Temperatuur [K
q dicptheid van water [kgm- 3

wf massapercentage water
in neerslag plUS een [ ]

Mp molaire massa product [gmol- l ]
Mn molaire massa neerslag [gmol- l ]F81,TBl,G81F82,TB2

T81 = T71

F71, T71
G71,Pr71

T82 - T71

figuur B3: De centrifuge uit het SOMPROCES met grootheden.
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We kunnen deze formules eenvoudig lineariseren. We krijgen dan

de volgende formules:

f81 - f71 - (Pr71,wf/q).f71 - (F71,wf/q)·pr71

f82 - (Pr71.Mn/(2·Mp».f71 + (F71.Mn/(2.Mp»·pr71

g81 - (1/(1-(Pr71,wf/q»).g71+(G81,wf/(q-Pr71,wf).pr71

We kunnen deze overdrachten als elementaire overdrachten schrijven

tussen in- en uitgangsvariabelen.

f81 - p50.f71 + p51·pr71

f82 - p52·f71 + p53·pr71

g81 - p54.g71 + p55·pr71

De versterkingen van deze overdrachten zijn te vinden in tabel B2.

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

nr. versterking tijdconstante soort overdr.

p50 ~50 - 1-(Pr71,wf/q) versterking

pSI ~51 - -F71.wf/q versterking

p52 ~52 - Pr71.Mn/(2.Mp) versterking

p53 ~53 - F71· Mn / (2· Mp) versterking

p54 ~54 - 1/(l-(Pr71.wf/q) versterking

p55 ~55 - G81.wf/(q-Pr71.wf) versterking

tabel B2: de versterkingen en tijdconstantes die voorkomen in
het model voor de centrifuge.

De overdrachten p50 tot en met p55 zijn nog eens schematisch

weergegeven in figuur B4. Voor de berekening van de statische

waarden van de variabelen kunnen we gebruik maken van de

behoudswetten. Dit maal direct omdat in de behoudswetten geen

tijdafhankelijkheid zit.
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f 71 [ 95 ]---.---11

pr7l [47 ]-......,....---JI

g7l[44]--~

f8l

J---~f82

l---~g8l

figuur B4: De overdrachten in de centrifuge

Bijlage B3: Een lineair model voor het tweede stabilisatievat

Voor het stabilisatievat na de centrifuge zijn in paragraaf 3.4

de volgende vergelijkingen opgesteld (zie ook figuur BS):

F8l = F9l + A8l·(6L8l/6t)

F8l·T8l = F9l·T9l + A8l·(6(L8l·T9l)/6t)

F8l·G8l = F9l·G9l + A8l·(6(L8l·G9l)/6t)

F9l - K8l.V8l./L8l

behoud van massa (29)

behoud van energie (30)

grondstof massa balans (31)

klepvergelijking (32)

F8l,T8l,G8l ~

1- > (---==:1====::::===--11
I
I
I
1
I
I
1
,-- LICBl

F9l,T9l,G9l

F: Flow
T: Temperatuur
G: Grondstofconcentratie
L: Vloeistofniveau in vat
A: Opp van de vloeistof
K: kle~constante

V: Klepstand

[m3s- l
[K
[kgm- 3

[m ]
[m2 ]
[m2Jhs- l ]
[ ]

figuur BS: Het stabilisatievat na de centrifuge
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Lineariseren van deze formules levert ons:

f81 = f91 + s·A81·l81 (33)

f81·T81 + F81·t81 F91·t91 + f91·T91 + s·A81·l81·T91 + s·A81·L81·t91 (34)

f81·G81 + F81·g81 - F91·g91 + f91·G91 + s·A81·l81·G91 + s·A81·L81·g91 (35)

f91 = (F91/(2·L81))·181 + (F91!V81)·v81

Via substitutie en vereenvoudiging kunnen we komen tot de volgende

overdrachten:

f81 s·(2·L81·A81/V81)·v81
f91 - +

1+(2·A81·L81/F91)·s 1+(2·A81·L81/F91).s

(2·L81/F91)·f81 - (2·L81/V81)·v81
181 = +

1+(2·A81·L81/F91)·s 1+(2·A81·L81/F91).s

t81
t91

1+(A81·L81/F91)·s

g81
g91 =

1+(A81·L81/F91)·s

We kunnen deze formules ook schrijven als:

(36)

(37)

(38)

(39 )

(40)

f91 - p56·f81 + p57·p58·v81

181 - (f81 + p57.v81)·p59

t91 - p74.t81

g81 p75·g91

(41)

(42)

(43)

(44)

De waarden voor de versterkingen en de tijdconstantes zijn te

vinden in tabel B3.
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nr. versterking tijdconstante soort overdr.

p56 ~56 '"' 1 ~56 '"' 2·A81·L81/F91 eerste orde

p57 J.l57 '"' -F91/V81 versterking

p58 J.l58 - -2·L81·A81/F91 ~58 '"' ~56 tamme diff.

p59 J.l59 - 2·L81/F91 ~59 '"' ~56 eerste orde

p74 J.l74 - 1 ~74 '"' A81·L81/F91 eerste orde

p75 J.l75 - 1 q5 '"' ~74 eerste orde

tabel B3: de versterkingen en tijdconstantes die voorkomen in
het model voor het stabilisatievat na de centrifuge.

De overdrachten zijn nog eens schematisch weergegeven in figuur B6.

7l>-V81

f81[96]

p59 )181

t71[33] ~ p74 )t91

g81[98] ~ p75 ~g91

figuur B6: De overdrachten in het tweede stabilisatievat.

De rustinstelling kunnen we berekenen door de behoudswetten

tijdonafhankelijk te maken. We krijgen dan het volgende:

F91 - F81

T81 - T91

G91 '"' G81
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BIJLAGE B: LINEAIRE HODELLEN VOOR DE UITBREIDING VAN HET SOHPROCES

Bijlage B4: Een lineair model voor de terugvoerleiding

In paragraaf 3.5 zijn voor de transportleiding de volgende

behoudswetten afgeleid (zie ook figuur B7):

F42 - F91·V42 klepvergelijking (45)

T42(t) z T91(t-T)

G42(t) z G42(t-T)

behoud van energie (46)

grondstof massa balans (47)

In deze formules is T de looptijd. Voor de looptijd geldt .

T • n.Rtv 2 .Ltv/F91 (48)

We zien dat de formules (46) en (47) al uitgaan van een nulde orde

benadering. We zullen daarom aIleen formule (45) lineariseren rond

een instelpunt. We krijgen de volgende formule:

f42 • V42·f91 + F91·v42

V42

(49)

\

F',2
T42
G42

F43
T43
G43

afvoer

F
T
G

Ltv:
Rtv:
V

Flow
Temperatuur
Grondstofconcentratie
Lengte leiding
Straal van buis
Klepstand

[m3s- 1 J
[K J
[kgm- 3 J
[m J
[m J
[ J

F91
T9l
G9l

figuur B7: De terugvoerleiding in het SOMPROCES.
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We kunnen nu net als bij de andere procesonderdelen elementaire

overdrachten opschrijven tussen in- en uitgangsvariabelen.

f42 • p76·f91 + p78·v42

t42 • p101·t91

g42 - p102·g91

De ~'s en ~'s van de overdrachten zijn te vinden in tabel B4.

Hier moet weI bij worden opgemerkt dat indien gesproken wordt

over ~101 en ~102 we niet te maken hebben met tijdconstantes maar

met looptijden.

(48)

(49)

(50)

nr. versterking tijdconstante soort overdr.

p76 ~76 - V42 versterking

p78 ~78 • F91 versterking

p101 ~101 - 1 ~101 - n.Rtv2 .Ltv/F91 looptijd

p102 ~102 - 1 ~102 - ~101 looptijd

tabel B4: de versterkingen en tijdconstantes die voorkomen in
het model voor de transportleiding.

We kunnen nu het blokschema uit figuur B8 samenstellen.

f9l[9l]

72>-V42 f42

t9l[ 7414 plOl )t42

g91[ 7514 pl02 )g42

figuur B8: De overdrachten in de transportleiding.
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BIJLAGE C: HET INSTELLEN VAN DE TEMPERATI1URREGELING IN HET SOHPROCES

In hoofdstuk 4 hebben we bepaald waar we de verschillende

regelaars moeten plaatsen. Tevens is globaal behandeld hoe men

kan komen tot een goede instelling van een regelaar. In deze bijlage

gaan we iets dieper in op de problemen die bij het instellen van

de regelaars van de temperatuurregeling naar voren komen.

De temperatuurregeling is een cascaderegeling (figuur C1).

TIC31TIC21

rWarmiewisselaar1 T.21 riransporl.le:ding1 T31," Isiabllisaiievai \ T41 rmengval 1)rr· Tf; 1
~l· 11>1 .. ~ I V
i eerste orde J i l loopll]d J I eersle orde l eersle orde J

! I i
I. II 11- , 1- '¥

'--------lPlI -'&-r! I <4-r r PID k- \etrJOI']·'lt
lconlrollerr-o ~conlrol]erj lconlrolJer J l..'].

TIC51

T51
rmenoval 21 T61 rreaetorvall

---------.>: b f--T-~, 1------,--------------'> T71l em!e orde J I l eersle orde )

!

I PID PID Sl 'l
Selpoinl4:<'--------------1lconlrOlJerl4--------IconlrOlJer~ e pain

T]C61 TIC71

figuur C1: De temperatuurregeling in het SOHPROCES.

Om deze regeling in te kunnen stellen beginnen we allereerst met

de regeling over de warmtewisselaar in te stellen. Ye hebben daar,

in het lineaire model van het SOHPROCES, te maken met een eerste

orde overdracht die geregeld wordt door een PI-regelaar (figuur C2).
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Hw(s) -
1 + l:-S

warmtewisselaar

'----tHr(s) -
s

PI-regelaar

f----...,-----...., T21

+
Setpoint 1

figuur C2: De regelaar over de warmtewisselaar.

We kunnen nu de overdracht van de geregelde warmtewisselaar

opstellen.

Hw(s) ·Hr(s)
Hwr(s)-

1 + Hw(s)·Hr(s)

Indien we er zorg voor dragen dat het nul punt van de regelaar

over de pool van de warmtewisselaar heen valt dan komt de overdracht

Hwr(s) er een stuk handelbaarder uit te zien. We substitueren dus

in de formule -~i (nulpunt regelaar) door -1/~ (pool warmte

wisselaar) .

1 ~

met ~'-Hwr(s) -
1+t.'·s ~.p

We zien nu dat bij juiste instelling van de regelaar de overdracht

van de warmtewisselaar een eerste orde overdracht met versterking

een is geworden. Bij een juiste keuze van de versterking P van de

regelaar (P > 1/~) heeft de overdracht ook een kleinere

tijdconstante. De versterking P dienen we ~evens zo te kiezen dat

bij de storingen die de proefleider bepaalt, de regelaar niet in

verzadiging gaat.

We kunnen nu de volgende regelkring gaan instellen. Het systeem
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dat we daarvoor beschouwen bestaat uit de geregelde warmtewisselaar

en de transportleiding plus een I-regelaar (figuur C3).

Setpoint 1
r------4I Hwr ( s) .. 1/( 1+ 't I • S ) I---~

geregelde warmtewisselaar

I-regelaar

Ht(s) _ ~.e-s5

transportleiding

T31

Setpoint 2

figuur C3: De temperatuurregeling voor T31.

We kunnen voor het volledige systeem uit figuur C3 de volgende

overdracht opschrijven:

Hwr(s)·Ht(s)·Hr(s)
Htr(s) -

1 + Hwr(s).Ht(s)·Hr(s)

We zien nu dat in tegenstelling tot de geregelde overdracht van

de warmtewisse1aar we hier te maken hebben met een systeem van

oneindig hoge orde. Toepassen van eenvoudige rekenregels om te

komen tot een inzichtelijke instelling is hierdoor niet mogelijk.

Het is veruit het eenvoudigst om vanuit hier met behulp van het

computerprogramma TUTSIH of een speciaal voor dit werk geschreven

programma te komen tot een acceptabele regelaarinstelling. Dit kan

aan de hand van globale regelcriteria en een 'trial and error'

methode. De volgende globale regelcriteria gelden hierbij.

- Bij de uitgang van de transportleiding mag op een stapresponsie

een forse overshoot plaatsvinden. Hierdoor zal de responsie

van het volledige systeem sneller wo~den. Deze overshoot zal

niet doorwerken in de uiteindelijke stapresponsie van de

volledige temperatuurregeling als men de opvolgende regelaars

(LICS1, LIC61 en LIC71) in de cascaderegeling goed afstelt.

Op een stapresponsie van de volgende regelaar (LICS1) zal de

overshoot al minder moeten zijn terwijl op een stapresponsie
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van de regelaar in het reactievat (LIC71) nauwelijks een

overshoot aanwezig mag zijn. We benutten hier de eigenschap

van een cascaderegeling dat locale storingen onderdrukt worden

(Rademaker 1987). Met deze instelcriteria kunnen we de

stapresponsies uit figuur C4 krijgen.

TUTSIH TUTSIH

TUTSIM TUTSIH

figuur C4: Eenheidstapresponsies van TIC31, TICS1, TIC61 en
TIC71 volgens de voorgestelde instelmethode

- Voor de PI-regelaars van TICS1, TIC6f en TIC71 nemen we als

eerste benadering een instelling volgens Ziegler Nichols

(zie paragraaf 4.S) waarna we met enig fysisch inzicht kunnen

komen tot een acceptabele instelling. Bij de vorm van de

stapresponsie moeten we letten op symmetrie in de uitslinge-
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ring van het systeem. De responsie moet lijken op een responsie

van een tweede orde systeem.
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Bijlage D.1: Een niet-lineair model voor de warmtewisselaar

Voor een warmtewisselaar kan men de volgende differentiaal

vergelijkingen opstellen (zie J. Geurts 1988):

h.O.(Twx-Tx )- sw·q·F11.(6Tx /6x)+sw.q.Ak·(6Tx /6t)

-h·O.(Twx-Tx )= -sw.q.F12.(6Twx/6x)+sw.q.Aw·(6Twx/6t)

Deze vergelijkingen kan men oplossen door zowel in de tijd als in

de plaats te discretiseren. We krijgen dan het model dat is

weergegeven in figuur D1. De leidingen waaruit de warmtewisselaar

be staat worden gerepresenteerd als 2n kleine goed geroerde gesloten

vaten die warmte met elkaar kunnen uitwisselen.

(1)

(2)

<=Tw1 wn=< F12 warme stroom

n==> F11 koude stroom

figuur D1: Discreet model van een warmtewisselaar

Als we de totale lengte van de warmtewisselaar L noemen dan geldt

voor de lengte z van een zo'n goed geroerd gesloten vat: z-L/n.

We kunnen de differentiaalvergelijkingen (1) en (2) dus omzetten

naar differentievergelijkingen via de volgende benadering:

(6y(t)/6t) a (y(t) - y(t-T»/T

(6y(x)/6x) - (y(x) - y(x-z»/z

met T de sampletijd

met z - L/n

De differentievergelijkingen komen er dan als voIgt uit te zien (2~i~n):

h.O.(Twi_1(t-T)-Ti(t-T» - sw.q·F11(t-T).(Ti(t-T)-Ti_l(t-T»/z

+ sw·q·Ak·(Ti(t)-Ti(t-T»/T (3)

-h.O.(Twi_1(t-T)-Ti(t-T»--sw.q.F12(t-T).(Twi(t-T)-Twi_l(t-T»/z

+sw.q.Aw·(Twi(t)-Twi(t-T»/T (4)
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We kunnen deze formules nu zo herschrijven dat we links in de

vergelijkingen een variabele ten tijde t hebben terwijl rechts

aIleen variabelen op het tijdstip t-T staan. We krijgen dan formules

die direct in een simulator te gebruiken zijn.

Ti(t)- Ti(t-T)+(T/sw.q.Ak)(h.O.(Twi_l(t-T)-Ti(t-T»

-sw.q.Fll(t-T).(Ti(t-T)-Ti_l(t-T»/z) (5)

Twi(t)-Twi(t-T)+(T/sw.q.Aw)(-h.O.(Twi_l(t-T)-Ti(t-T»

+sw.q.F12(t-T).(Twi(t-T)-Twi_l(t-T»/z) (6)

Alvorens we de formules (5) en (6) mogen gebruiken moeten we

eerst de temperaturen in de rusttoestand van de warmtewisselaar

berekenen. Deze rusttoestand kan inhouden dat er geen vloeistof

door de warmtewisselaar stroomt. We hebben dan te maken met een

opstart situatie. In dat geval zullen de temperaturen overal in de

warmtewisselaar gelijk zijn. Gaan we echter uit van een situatie

waarin er weI vloeistof door de warmtewisselaar stroomt dan geldt

in de rusttoestand:

Ti(t) - Ti(t-T)

Twi(t)- Twi(t-T)

De vergelijkingen (3) en (4) gaan nu over in de volgende

vergelijkingen (2~i~n).

h.O·(Twi_l-Ti)-sw.q.Fll.(Ti-Ti_l)/z - 0

-h.O.(Twi_l-Ti)+sw.q.F12·(Twi-Twi_l)/z - 0

noem nUl cl-sw.q.Fll/(z.h.O)

c2--l-cl

c3--l-c4

c4-sw.q.F12/(z.h.O)

Het stelsel vergelijkingen komt er dan als voIgt uit zien:

cl.Ti_l + c2.Ti + 1.Twi-l + O.Twi - 0

O.Ti_l + 1.Ti + c3·Twi_l + c4.Twi - 0
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Dit geldt voor 2~i~n. We kunnen hierom de volgende matrix

opstellen:

I 0 TI TI
cl c2 1 0 T2 0
0 I c3 c4 0

cl c2 1 0
0 I c3 c4 Tn

Twl
Tw2

0
cl c2 1 0 0
0 I c3 c4 0

0 I Twn Twn

We kunnen dit stelsel vergelijkingen oplossen door met de eerste

regel de eerste kolom schoonvegen. Hierna kunnen we met de tweede

regel de n+l e kolom schoonvegen. Vervolgens vegen we met de derde

regel de onderliggende tweede kolom schoon. Op deze manier vegen

we aIle cl's en c3's weg. Als we op deze manier onderaan de matrix

beland zijn kunnen we op een soortgelijke manier van onderaf aan

aIle c2's en c4's wegvegen. Na normeren van de matrix houden we

in de meest rechtse vector de temperaturen in de leiding in rust

toestand over.

Bijlage D2: Een niet-lineair model voor de transportleiding

We kunnen voor de transportleiding de volgende vergelijkingen

opstellen (zie J. Geurts 1988):

01·01(Twx-Tx )-sw.q·Fll.6Tx /6x +sw.q.A.6Tx /6t

°1. 01' (Twx-Tx)-02·02(Twx-T22)+sw2·q2·A.6Twx/6t

We kunnen deze differentiaalvergelijkingen omzetten in different ie

vergelijkingen door de vergelijkingen te discretiseren zowel in

de plaats als in de tijd. We kunnen de transportleiding dan zien

als een serieschakeling van een aantal goed geroerde vaten, de

binnenkant van de leiding, die warmte afstaan aan naastgelegen

goed geroerde vaten, het omhulsel van de leiding (zie figuur D2).
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Deze tweede groep goed geroerde vaten kan verder aIleen warmte

uitwisselen met de omgeving die een constante temperatuur (T22)

heeft_

T22 - omgevingstemperatuur

:wand

:omgeving

Tn==> Fll :leiding

T22 T22

Twn-l Twn

= Tn-l F= Tn ='

T22 T22

Tw2 ~3

= T2 F= T3 F

figuur D2: Discreet model van de transportleiding

We kunnen voor dit model de volgende differentievergelijkingen

opschrijven:

CI-0l-(Twi(t-T)-Ti(t-T))-sw-q.Fll(t-T)-(Ti_l(t-T)-Ti(t-T))/z

+sw.q-A-(Ti(t)-Ti(t-T))/T (13)

cI- 0 l-(Twi(t-T)-Ti(t-T))-c2- 0 2-(Twi(t-T)-T22(t-T))

+sw2-q2-A-(Twi(t)-Twi(t-T))/T (14)

We kunnen nu net als bij de transpcrtleiding de gevonden

differentievergelijkingen omschrijven naar vergelijkingen die we

direct in een simulator kunnen gebruiken_

Ti(t) - Ti(t-T) + (T/(A-z))-(Fll(t-T)-(Ti_l(t-T)-Ti(t-T))

- «cI-0I-T)/(sw-q-A))-(Twi(t-T)-Ti(t-T)) (15)

Twi(t) - Twi(t-T) + (c2-02-T/sw2-Q2-A)-(Twi(t-T)-T22(t-T))

- (cI-0I-T/sw2-Q2-A)-(Twi(t-T)-Ti(t-T)) (16)

Voor de temperaturen in rusttoestand geldt hetzelfde als bij

de warmtewisselaar_ Of aIle temperaturen zijn gelijk, dat wil zeggen

gelijk aan de buitentemperatuur T22, of aIle temperaturen in de

transportleiding zijn te berekenen door de formules (13) en (14)

tijdonafhankelijk te maken_ We krijgen dan het volgende_
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°1· 01·(Twi-Ti)-sw.q,F11·(Ti_1-Ti)/z

°1·01·(Twi-Ti)-02·02,(Twi-T22)

(17)

(18 )

noem nu: a - sw.q,F11/(01·01·z)

b - °2,02/(°1.01)

dan gaat het stelsel vergelijkingen er als voIgt uit zien:

(Twi-Ti) - a.(Ti_1-Ti)

(Twi-Ti) - b.(Twi-T22)

We kunnen dit stelsel oplossen en krijgen dan:

Ti - Ti_1·(a-a.b)/(a+b-a.b) + T22,b/(a+b-a,b)

Twi - Ti,(1-a) + a.Ti_1

We weten voor de transportleiding de waarde van T1 zodat we met

behulp van formule (21) aIle verdere temperaturen van de vloeistof

in de transportleiding kunnen berekenen. Ais we dit gedaan hebben

kunnen we met behulp van formule (22) de temperaturen in de wand

van de transportleiding berekenen.

Bijlage D3: Een niet-lineair model voor het reactievat

We kunnen voor de reactor de volgende behoudswetten opschrijven

(zie paragraaf 3.2):

(19 )

(20)

(21)

(22)

F61=F71

sw.q.F61.T61-sw.q.F71.T71+sw.q.I·(6T71/6t)

F61·G61-F71·G71+I·(6G71/6t)+I·K·G71

(4·Hp/Hg)·I.K·G71-F71·Pr71+I.(6Pr71/6t)

behoud van massa (23)

behoud van energie (24)

grondstof massa balans (25)

product massa balans (26)

Verder weten we dat K afhankelijk is van de temperatuur in het
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reactievat en via deze variabele ook van de tijd. We krijgen dan

de volgende vergelijkingen voor de behoudswetten:

F71(t) E F61(t)

F61(t-T)·T61(t-T)-F71(t-T)·T71(t-T)+I.(T71(t)-T71(t-T))/T

F61(t-T).G61(t-T)-F71(t-T)·G71(t-T)+I·(G71(t)-G71(t-T))/T

+I·K(t-T)·G71(t-T) (30)

(4.Hp/Hg).I.K(t-T).G71(t-T)-F71(t-T).Pr71(t-T)

+I·(Pr71(t)-Pr71(t-T»/T (31)

We kunnen de differentievergelijkingen zo schrijven dat de

outputvariabelen van het reactievat te schrijven zijn als functie

van de ingangsvariabelen en de oude uitgangsvariabelen.

F71(t) - F61(t)

T71(t) - T71(t-T)+(T/I)·(F61(t-T)·T61(t-T)-F71(t-T)·T71(t-T»

G71(t) - G71(t-T)+(T/I).(F61(t-T).G61(t-T)-F71(t-T)·G71(t-T)

-I·K(t-T)·G71(t-T» (34)

Pr71(t)- Pr71(t-T)+(T/I).«4.Hp/Hg)·I·K(t-T)·G71(t-T)

-(F71(t-T)·Pr71(t-T» (35)

Om de verschillende parameters in rusttoestand te kunnen

berekenen gaan we uit van de formules (28) tim (31). We laten nu

echter de tijdafhankelijkheid vallen. We krijgen de volgende

formules:

F71 - F61

T61 - T71

G71 = F61·G61/(F71+I·K)

Pr71 = (4.Hp/Hg).I.K.G71/F71
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Bijlage D4: Een niet-lineair model voor de terugvoerleiding

Voor de terugvoerleiding gelden de volgende vergelijkingen (zie

paragraaf 3.5):

T42(t) - T9l(t-T)

G42(t) - G42(t-T)

F42 - F9l·V42 klepvergelijking (40)

behoud van energie (41)

grondstof massa balans (42)

In deze formules is T de looptijd. Voor de looptijd geldt:

T - n.Rtv 2 .Ltv/F9l (43)

De formule (40), voor de flow F42 die het proces weer ingevoerd

wordt, is direct te gebruiken als formule voor een niet-lineair

model. De formules voor de temperatuur en de grondstofconcentratie

zijn echter iets moeilijker onder te brengen in een niet-lineair

model dat we in processimulator kunnen implementeren.

Tot nog toe is een looptijd in de T&A processimulator een van

tevoren vastgestelde tijd. We simuleren een looptijd door de samples

van de gewenste proceswaarde door een array te schuiven. Iedere

sampletijdstip schuift ieder sample 66n plaats in het array op. Het

aantal elementen in het array is zo gekozen dit aantal gelijk is

aan de looptijd gedeeld door de sampletijd. Voor meer details

over de implementatie van een looptijd in de T&A proces-simulator

wordt verwezen naar Th. van der Staay (1988).

In formule (43) zien we echter dat de looptijd door de

terugvoerleiding niet constant is maar afhankelijk is van de flow

F9l door de transportleiding. We kunnen dit in een niet-lineaire

benadering verwerken door het eerder genoemde array bijvoorbeeld

tien maal groter te dimensioneren dan voor een gekozen stationaire

toestand nodig zou zijn. Wanneer het proces opereert in deze

stationaire toestand moeten we het genomen sample van de gewenste

proceswaarde tien maal het array inschuiven. Aan de uitgang

schuiven we dan dus ook tien samples uit. De proceswaarde aan de
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uitgang van de gesimuleerde component wordt in zo'n geval het

best benaderd door het laatst uitgeschoven sample (we gaan uit

van een oneindig korte meettijd). Wanneer de flow F91 nu twee

maal zo klein wordt dan zal de looptijd halveren. In ons model

kunnen we dit opvangen door nu per sampletijd slechts vijf samples

het array in te schuiven. De proceswaarde aan de uitgang wordt

ook nu bepaald door het laatst uitgeschoven sample. We kunnen

evenzo de flow twee maal verhogen. We moeten dan twintig samples

inschuiven.

Indien we de flow zovele malen verhogen dat we meer samples

het array ingschuiven dan er inpassen dan is de looptijd bij juiste

dimensionering van het array verwaarloosbaar. In ons model kunnen

we in zo'n geval de looptijd nul stellen. Een ander randgeval

treedt op wanneer we de flow zo klein maken dat we minder dan een

sample per sampletijd het array in zouden moeten schuiven. We

zullen dan toch ieder sampletijdstip een sample het array in

blijven schuiven omdat in de werkelijkheid toch geleiding van

warmte zal plaatsvinden, wat we op deze manier ook in ons model

mee kunnen nemen. Bij juiste dimensionering van het array kunnen

beide randgevallen de werkelijkheid goed benaderen en hebben we

op deze manier een betrouwbaar model van de terugvoerleiding

gekregen.
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In J. Geurts (1988) worden in Appendix B.1 de statische

verge1ijkingen van een tegenstroom warmtewisselaar opgelost. Hierbij

gaat hij er echter vanuit dat de warme en de koude flow niet aan

elkaar gelijk zijn. Aangezien we de mogelijkheid voor het gelijk

stellen van beide flows open willen houden zullen we hier de

oplossing van de statische vergelijkingen voor gelijke flows

bespreken. In J. Geurts (1988) vinden we in bijlage B.1 (blz 20)

de volgende formules:

Twx - Tx - ~w·a4·F1.(5Tx/5x)

Twx - Tx - ~w·a4·F4.(5Twx/5x)

Deze gekoppelde differentiaalvergelijkingen zijn te ontkoppelen

tot de volgende formules:

~w·a4·F1.F4.(52Tx/5x2) + (F4-F1).(5Tx /5x) - 0

~w·a4·F1.F4.(52Twx/5x2) + (F4-F1).(5Twx /5x) - 0

De oplossingen van beide differentiaalvergelijkingen zullen de

vorm van een e-macht hebben tenzij we stellen dat F1-F4. In dat

laatste geval krijgen we een lineair verloop voor de temperatuur

in de warmtewisselaar. We stellen nu dat F1-F4.F. Verder stellen

we dat c - ~w·a4' De differentiaalvergelijkingen (3) en (4) komen

er dan a1s voIgt uit te zien:

c.F 2 .(5 2Tx /5x 2 ) _ 0

C.F2.(52Twx/5x2) - 0

De oplossing van een deze differentiaalvergelijkingen is eenvoudig

te bepalen en luidt als volgt:

Tx - a1·x + b1

Twx - a2·x + b2

We hebben de volgende randvoorwaarden:

x-O: Tx - Tll

x-L: Twx - T12
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Verder weten we dat voor aIle x de gevonden Tx en Twx moeten

voldoen aan de vergelijkingen (1) en (2). We vinden nu het volgende

stelsel vergelijkingen:

bl - Tll

a2·L + b2 - T12

a2·x + b2 - al·x - bl - c·F·al

a2·x + b2 - al·x - bl - c·F·a2

Oplossen van dit stelsel vergelijkingen levert:

al - (TI2-Tll)/(c·F+L)

a2 - (TI2-TII)/(c·F+L)

bl - Tll

b2 - (TI2·c·F+Tll·L)/(c·F+L)

We weten nu het profiel van het temperatuurverloop in de

warmtewisselaar. Wat we echter willen weten zijn de statische

versterkingen van de warmtewisselaar. Hiertoe kijken we weer in

J. Geurts (1988) naar appendix AI, formules (14) en (15). Om de

statische versterking te kunnen berekenen moeten we deze formules

tijdonafhankelijk stellen (s-O). We volgen nu de nieuwe

terminologie dus fl wordt fll en evenzo wordt f4 nu f12. Als we

wederom stellen dat FI-F4-F en c - ~w·a4 dan komen de formules

er als voIgt uit te zien:

twx - t x - c.F.(&tx/&x) + c.fll.(&Tx /&x)

twx - t x - c.F.(&twx/&x)+ c.fI2.(&Twx /&x)

Met invullen van de gevonden formules over het temperatuurverloop

in de warmtewisselaar, formules (7) en (8), gaan de formules (17)

en (18) er als voIgt uit zien:

twx - t x - c.F.(&tx/&x) + c·fll·al

twx - t x - c·F.(&twx/&x)+ c·fI2·a2
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Ontkoppelen van deze vergelijkingen levert:

(SltX/SX I
) m al.fll/(F1.c) - a2.f12/(F 1.c)

(SltwX/SX I
) m al·fll/(F1.c) - a2.f12/(F 1.c)

indien we invoeren: Kmal.fll/(F1.c)-a2.f12/(F1.c), dan gelden als

oplossing voor de formules (21) en (22) de volgende formules:

t x - *K·x
l

+ Ll·x + HI

twx m *K·x
l

+ L2·x + H2

Randvoorwaarden bij deze oplossing zijn (we zijn niet

gelnteresseerd in de temperatuur twx voor x-D):

XmO: t x - tIl

xmL: t x m t2l

twx"' t12

Verder weten we dat de oplossing in de formules (23) en (24) voor

aIle x moeten voldoen aan de vergelijkingen (19) en (20). Samen

met de randvoorwaarden levert ons dit het onderstaande stelsel

vergelijkingen.

twx - t x - c·F·(K·x+ Ll) + c·fll·al

twx - t x - c·F·(K·x + L2) + c·fl2·a2

tll HI

t2l
m *K·L 1 + Ll·L + Hl

t12 -*K·L1 + L2·L + H2

We willen uiteindelijk een uitdrukking vinden voor de temperatuur

deviatie t2l. Hiertoe zullen we Ll moeten uitdrukken in fll, f12,

tll en t12, de relevante ingangsvariabelen voor de warmtewisselaar.

Samen met de formules (27) en (28) kunnen we dan komen tot de

gewenste uitdrukking voor t2l. Om de gewenste uitdrukking voor Ll

te vinden nemen we formules (27) en (28) samen.

t2l m *K·L 1 + Ll·L + tIl

121

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)



BIJLAGE E: VERSTERKING WARMTEWISSELAAR VOOR GELIJKE KOUDE EN WARME FLOW

Als we ons realiseren dat voor x-L geldt dat t wx-t12 en t x·t21

dan kunnen we formules (30) en (25) combineren tot de volgende

formule:

t12 - ( ~ K·L 2 + L1·L + tIl) - c·F·(K·L + LI) + c·f11·a1

We kunnen nu LI uit deze vergelijking oplossen.

L1 • (t12 - tIl - ~ K.L 2 - c·F·K·L - c·f11·a1)/(c·F + L)

Wanneer we de gevonden uitdrukking voor L1 substitueren in formule

(30) en de gevonden uitdrukking voor t21 iets omwerken dan vinden

we de onderstaande formule:

(31)

(32)

t21 • -~ K·L 2.c.F/(c.F+L) - f11·c·a1·L/(c·F+L)

+ t11·(1 - L/(c·F+L)) + t12·L/(c·F+L) (33)

Indien we in formule (33) invullen K_a1.f11/(F 2.c)-a2.f12/(F 2.c)

dan krijgen we het onderstaande:

t21 • f11.(-~ a1.L 2-c.a1.L.F)/(F·(c.F+L)) + f12·~ L2.a2/(F·(c.F+L))

+ t1l·(1 - L/(c·F+L)) + t12.L/(c.F+L) (34)

In J. Geurts (1988), appendix B3, vinden we een soortgelijk verband

voor de temperatuurdeviatie t21 in formule (36). Deze formule

zullen we vanwege het blokschema in de simulator ook hier aanhouden.

Met de nieuwe naamgeving gaat deze formule er als voIgt uit zien:

Met formules (34), (13), (14) en de formule c - ~w·o4 vinden we

de volgende uitdrukkingen voor de mu's uit formule (35):

~4 - (T11-T12)·( ~ L2 + ~w·o4·L.F)/(F·(~w·04·F+L)2)

~5 - (T12-T11).* L2/(F·(~w·o4·F+L)2)

~6 - 1 - (L/(~w·o4·F+L))

~29 • L/(~w·o4·F+L)
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Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Telefoon (040) 479111
Tele~ 51163

PneU'TIan bv
T.a.v. Ohr. A.J. Koning
Adjunct-Oirecteur
Postbus t.7
1130 AA VOLE~DAM

Uw kenmerk

Onderwerp

Geachte Heer Konin~,

Ons kenmerk

HK/Mv8/89.043
Datum

14.02.1989
Doorkiesnummer

040-47 2493

In vervolg 00 mijn brief d.d. 17.11.1988 (HK/Mv8-4825) en het bezoeK dat
leden van onze projectgroep op 02.02.1989 aan Uw bedrijf en de firma Tol
hebben gebracht, hierbij in tweevoud de notitie "Ontwerpwensen/-eisen
81indschema en Console T&A orocessimulator" (2e versie).
Ik heb begreoen, dat U in onderling overleg gekomen bent tot de volgende
tijdsplanning:

- 17 februari (week 8 J :

- 15 maart
- 7 aoril
- weer. 19/20

(weeI<.11):
(weel<. 14):

concrete voorstellen naar Pneu~an en Tol
(tJijgevoegd) .
reactie projectgroep oD voorstellen Pneuman en Tol.
goedl<.euring definitief voorstel.
gratis levering console en blindschema.

In de veroncerstelling U hiermee voldoende informatie verschaft te hebben,
teken ik,

HOOgachten~d~'~~~~-r~__~~~~~~__--

Dr.ir. H. I<ragt, projectleider

Bijlagen.

ce.: Dhr. L. de Kart (Oirecteur Beheer, Faculteit Bedrijfskunde)
Leden projectgroep.
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Ontwerpwensen/eisen blindschema + console

T&A processimulator versie 2; 14 februari 1989

Inhoudsopgave

Spec if icaties Blindschema 2

Spec if icat ies Console 7

Documentatie VT340 terminal 10

Documentatie V-bovenkast-lessenaar 12

Documentatie C-onderkast 13

Plattegrond: console in experimenteerruimte 14
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Een korte beschrijving van het SOMPROCES

Het SOMPROCES is opgebouwd rond een bioreactor (zie figuur 1). De

reactor is een gesloten vat met een constant volume. In de goed

geroerde reactor wordt grondstof in oplossing door bacterien

(anaeroob) omgezet in een tussenproduct in oplossing. Om het

tussenproduct te kunnen scheiden van de niet gereageerde grondstof

wordt direct na de reactor een zout aan de productstroom toegevoerd

waarmee het tussenproduct een neerslagreactie aangaat. Het

neergeslagen tussenproduct (=vaste stof) is het eindproduct van

het SOMPROCES. Het eindproduct wordt ideaal van de grondstof in

oplossing gescheiden via een continu opererende centrifuge. De

niet gereageerde grondstof stroomt uit de centrifuge in een

stabilisatievat. We hebben hier te maken met een goed geroerd en

open vat. Op dit vat is een niveauregeling aangebracht zodat de

ingaande stroom ongeveer gelijk is aan de uitgaande stroom. De

uitgaande stroom wordt via een centrifugaalpomp en een

terugvoerleiding gedeeltelijk weer het proces ingevoerd, terwijl

het andere deel naar een opslagtank stroomt. Hiertoe is

klepcombinatie V42 (zie figuur 1) ingevoerd in het SOMPROCES.

Deze kleppen zijn zo gekoppeld dat als een van de kleppen verder

open gedraaid wordt, de ander juist minder ver open komt te staan.

Op deze wijze kan men de terugvoerstroom naar behoefte varieren

van nul tot maximaal.

De vaten en de warmtewisselaar zijn in het proces gebracht om de

temperatuur in de reactor te regelen. De transportleiding is

ingebracht om het de operator moeilijk te maken. We zullen nu de

productstroom vanaf de warmtewisselaar tot aan de reactor volgen.

De flow Fll is oplosmiddel dat opgewarmd moet worden in de

warmtewisselaar. Hiertoe komt een warmere stroom F12 (b.v. van

een stoomnet) eveneens de warmtewisselaar in. De warmtewisselaar

is gebouwd volgens het tegenstroom princip.e. De opgewarmde stroom

moet via een lange transportleiding, die door de buitenlucht voert,

naar een eerste stabilisatievat. De stroom oplosmiddel zal dus

weer iets afkoelen afhankelijk van de buitentemperatuur.
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T21 T31

V12 transportleiding

T12 F12 buitentemperatuur T22
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figuur 1: schematische voorstelling van het SOMPROCES
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Het stabilisatievat is een open en goed geroerd vat dat als demping

in het proces fungeert. Na het eerste stabilisatievat komt de

stroom oplosmiddel in het eerste mengvat. Het mengvat is eveneens

een goed geroerd en open vat, aIleen nu met twee ingaande stromen.

Hier wordt het oplosmiddel gemengd met teruggevoerde, niet

gereageerde grondstof in oplossing. Na het eerste mengvat komt

het tweede mengvat. Hier wordt de stroom uit het eerste mengvat

gemengd met grondstof in oplossing dat uit een naburig proces

komt. De flow uit dit tweede mengvat wordt weer de reactor

ingevoerd.

Ontwerp van een blindschema

De afmetingen van het blindschema zijn zo gekozen dat het

blindschema bovenop een V2 console geplaatst kan worden (zie bIz

49 van de documentatiemap van TOL). Voor de hoogte is gekozen

6HE-268mm, de breedte van een V2 module is ongeveer 1m. Aan de

hand van figuur 1 en de eerder genoemde afmetingen komt het concept

blindschema er uit te zien als in figuur 2. In de figuur zijn

bewust aIle namen van variabelen weggelaten, omdat deze informatie

op dit abstractieniveau niet functioneel is.

In figuur 2 zijn enkele symbolen toegevoegd in vergelijking met

figuur 1. Het betreft hier twee symbolen voor fabrieken die het

oplosmiddel, het stoomnet en de grondstof in oplossing aanleveren.

Tevens is nog een opslagvat ingetekend. AIle suggesties voor andere

symbolen dan die gegeven zijn in figuur 2 zijn van harte welkom.

Het blindschemaontwerp geeft dan ook meer de vlakvulling weer dan

dat het een verkleining van het gewenste blindschema is.

Wij stellen voor om op het blindschema dezelfde kleuren te

gebruiken als de huidige kleuren op ons beeldscherm. Dit zijn de

volgende:

paars

geel

warme stroom

productstroom
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De LEDls die ingebouwd moeten worden willen we zo algemeen mogelijk

benutten. Hierom willen we op iedere component een alarm-LED.

Deze LED geeft aan dat een meetwaarde binnen deze component buiten

de gestelde grenzen is gegaan. Op het beeldscherm kan dan bekeken

worden wat er aan de hand is met deze component (overzicht versus

inzicht). Vanwege de rust binnen het blindschema stellen wij voor

deze LEDls de kleur wit geven. De verschillende componenten zijn

(zie ook beschrijving SOMPROCES en figuur 1):

- Aanvoer van oplosmiddel

- Aanvoer warme stroom

- De warmtewisselaar

- De transportleiding

- Het eerste stabilisatievat

- Het eerste mengvat

- Aanvoer grondstof in oplossing

- Het tweede mengvat

- De reactor

- De centrifuge

- Het tweede stabilisatievat

- De pomp

- De terugvoerleiding

Voor eventuele vragen of verdere informatie kunt U contact opnemen

met de volgende personen:

Ing. C. Kuijpers

R. Cullen

Secretaresse T&A

tel: 040-47271l

tel: 040-472711

tel: 040-472493
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De Console voor de processimulator

De door ons geselecteerde console is weergegeven in figuur 3. We

hebben gekozen voor een V-bovenkast-lessenaar combinatie. Dit

omdat dit de enige consolevorm was met een schrijfblad dat ver

genoeg van het beeldscherm verwijderd is. WeI moet hierbij

opgemerkt worden dat de monitors (VT 340 van DEC, zie bijgevoegde

reclamefolder) die wij in deze console willen inbouwen niet in

een standaard model V-bovenkast van 6HE (268mm) hoog passen. Daarom

zouden wij graag een model hebben met een hoogte van 9HE (40Imm).

--
..... ,, .....

1Jr 'lS2, , .....

..... ..... '(
" .

"
,

,7 ..... ,..... , , "
~~~ ..... , ",

•, I

t i '\: ,.
+C1 ~ '1. Co

~ ('Ut)

~J: l'\!I.) +-+Cl

figuur 3: Console voor de T&A processimulator van boven gezien

In figuur 3 zien we dat de gewenste console is opgebouwd uit een

VI en een V2 module. Dit om op deze manier maximale flexibiliteit

te hebben. Het zou dus ideaal zijn als de VI module op een

eenvoudige manier aan beide zijden van de V2 module vast en los

te maken zou zijn. Bovenop de V2 module zou het blindschema moeten

komen. Het blindschema is 6HE hoog dus een configuratie als

aangegeven op de foto op bIz 49 van de documentatiemap van TOL

(zie bijgevoegde copie) lijkt ons ideaal. In deze foto is eveneens

een tafel te zien die net zo diep is als een V-bovenkast-lessenaar.
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Twee van deze tafels hadden wij ons gedacht haaks op de V2 en VI

lessenaar om hier een PC voor automatische instructie kwijt te

kunnen. We willen hier twee VI tafels omdat we deze dan eventueel

ook naast de beeldschermconsoles neer kunnen zetten. Verder lijkt

ons voor de afwerking een hoektafel tussen de console en de tafels

op z'n plaats. Bijgevoegd is een plattegrond van de experimenteer

ruimte met daarin geplaatst de console.

Voor de onderkasten hebben wij gekozen voor het model C (zie bIz

25 documentatiemap TOL of bijgevoegde copie). De plaatsing van de

verschillende onderkasten is aangegeven in figuur 3. Het komt er

op neer dat onder de V2 module 2 CO onderkasten moeten komen

terwijl onder de VI modules voor de stabiliteit waarschijnlijk

een CI onderkast beter functioneert. De onderkast voor de hoektafel

zal in een passende stijl uitgevoerd dienen te worden.

Voor wat betreft de inbouw van de diverse apparaten willen we

twee monitors in de V2 console. In de toekomst zullen dit twee

VT340 monitors van DEC worden. Vooralsnog echter hebben we te

maken met een situatie waarin we ~~n BARCO GD33 monitor en ~~n

VT340 monitor hebben. Hierom zouder. we graag een zo flexibel

mogelijke inbouw hebben van deze monitors. Dit zou bijvoorbeeld

kunnen met een plateau in de console dat omhoog en omlaag

geschroefd kan worden al naar gelang de in te bouwen monitor. De

monitor kan dan op dit plateau geplaatst worden waarna het plateau

op een dusdanige hoogte gebracht wordt dat het beeldscherm van de

monitor exact voor de uitsparing in de frontplaat van de console

valt. De uitsparing voor de BARCO dient te zijn: 255 x 386 mm

(hoogte x breedte inclusief Imm veiligheidsmarge). Voor de VT340

dient een gat voor een 13 inch beeldscherm uitgespaard te worden

(zie bijgevoegde reclamefolder). Hisschien is het mogelijk om nu

ook alvast de frontplaat te leveren voor de twee VT340 monitors

in verband met eventuele kleurverschillen bij levering later.

De VI console zal gebruikt gaan worden voor het inbouwen van

schrijvers, telefoon en eventuele extra's. Omdat in het huidige

stadium van het onderzoek over de hoeveelheid schrijvers en de
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eventuele extra's nog geen concrete ideeen op tafel liggen dient

de VI console met 19-inch afdekplaten geleverd worden.

Zoals al eerder gezegd zal het blindschema bovenop de V2 console

moeten komen. Verder zullen de liggende inbouwvakken vooralsnog

afgedekt moeten worden met 19-inch platen. Aan de achterkant van

de console kan worden voldaan met steekluiken.

Over de kleur van de console zijn wij het nog niet helemaal eens.

De gedachten gaan uit naar licht beige. Is het mogelijk dat enkele

monsters van deze kleuren opgestuurd worden ? De randen van de

lessenaar zien wij het liefst in hout uitgevoerd.

Voor eventuele vragen of verdere informatie kunt U contact opnemen

met de volgende personen:

Ing. C. Kuijpers

R. Cullen

Secretaresse T&A

tel: 040-472711

tel: 040-472711

tel: 040-472493
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\T330 and VT340

Df·C set the industry standard with
thl' \'TIOO family - and aJ\anced it
v. ith the VT200 terminals. With the
\'T~~O and \'T~40. we enter a new
er<l of terminals that allov. you to
ta~e full ad\antage of DECs net
v.()r~ed VAX computer architecture
v. hile utilizing workstation-like fea
tures.

Terminal Features:

Compatihility with DECs VAX
computing <lrchitecture. thus pro
tecting your in\Cstment in DEC
l'l1mputing systems. software and
applications.
Enhanced communications with a
dual-session capability offering
split-screen \iewing which allows
\ou to simultaneously work on and
\ iew data from different sources
on the same screen - at the same
time.
'ev. off-screen memory and local
editing functions which help offload
the host system and improve res
ponse times.
'ev.. ergonomic. two-piece design
- with tilt and swivel. enclosed
back panel and up-front controls
- add to looks and operator
comfort.

Workstation-like features:

Terminal displays that are as sharp
and easy to read as your best office
correspondence.
Terminals that give you high
resolution graphics and faster
ReGIS and Tektronix graphics.
\T340 offers 16 displayable colours
from a palette of 4,096.

The VT330 and VT340 give you
these features at prices less than
what you would expect to pay for a
"traditional" text/graphics termi
nal'

Features

Dual-session capability with Session
Switch Key
Single or dual-wire multiple session
capabilities
Horizontal and vertical split screen
viewing capability. Nev. "soft paper
white" phosphor
Compatibility with Digital host
systems. networks. terminals and
printers.
Higher resolution and performance
Quiet. convection-cooled. two-piece
design
Built-in pedestal base that tilts and
swivels
High resolution. high-speed ReGIS
and TEK 4010/4014 graphics pro
tocols
Two screens of local graphics
memory
16 colours on VT340 from a palette
of 4.096

10

Built-in mouse/tablet support
Near letter-quality characters
Local display format cont rol keys
Program user defined keys locally
Enhanced block mode operation
for local text editing
25th status line
Up front on/off. brightness and
contrast controls
Enclosed back panel connections
Digital standard keyboard
Off-screen text memory of more
than 19.000 characters
RS232 and DEC423 interfaces
Uses same graphics controller as in
DEC's sophisticated workstations
800 x 500 pixel resolution gi\es
clear. crisp text and really high
quality presentation graphics
New letter quality characters
clearly readable even in 132 column
mode,
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\"T330 and VT340

Dual Sessions

The VTJJO and VTJ40 can display
t \\ 0 ~e~,ion, from one - or two 
htl~h simultaneously. In this mode.
the\ operate as two terminals in one'
Dual sessions can be accomplished in
two ways.

I neither sing.le-wire or separate-wire
dual sessions. you can split the screen
\ crtically or horizontally - or use
the Session Switch Key to flip between
t\\n full sessions if you do not want to
display them both simultaneously.

The VT3JO and VT.140 monitors
each have a bidirectional printer port
whIch can be used as an alternate
port. When priming from the host.
you can vie\\ one session and send a
~eparate file to the attached printer.
using one line and increasing produc
t i\ity .

Screen Characteristics

Type: (VT3.10l 14" flat-surfaced anti
glare CRT
(\T340) ]3" coonx anti-glare CRT
Resolution: 800 pixels x 500 lines

Ad\aneed Communications

With the VT.1.1O and VT.140's advan
ced communications. it's like having
t\\O terminals in one. You can log
into two hosts to run two sessions
SImultaneously - and even view
them at the same time on the same
screen.

While the VT330 and VT340 are
ideally suited for traditional single
session mode operation. the ability to
access dual sessions - or to handle
two jobs at the same time -is
extremely useful in a number of
applications. Part !'o. Description

Dimensions & Weight

Keyboard: 50mm H x 5.1Jmm W x
171mm D (2.0 in. H x 21.0 in \\ x
6.75 inc. D): Wt. 2.0 kg (4.5 IbJ
VT 3.10 Monitor: (includes base)
330mm H x 350mm W x 368mm D
(13.0 in H x 13.75 in W x 14.5 in D):
WI. lOA kg (23 lb)
VT340 Monitor: (includes base)
368 mm H x .194mm W x 429mm D
(14.5 in H x 15.5 in W x 16.9 in D):
Wt. 15.4 kg (34Ib)

Local Memory

Local terminal memory allows the
VT330 and VT340 to store more data
than can be displayed on the screen.
The host or the keyboard operator
can enter data into any part of this
fully addressable memory bank. which
can store up to six screens of text or
two full screens of graphics.

With Local Display Control Keys.
you can move graphics. text. spread
sheets, etc. within the terminal and
tll1 the screen without host inter
vention.

11

Graphics Video Terminal with
While Phosphor and Standard Key board
Graphics Video Terminal with
Green Phosphor and Standard Keyboard
Graphics Video Terminal with
Amber Phosphor and Standard Keyboard
Graphics Video Terminal with
White Phosphor and WPS Keyboard
Graphics Video Terminal with
Green Phosphor & WPS Keyboard
Graphics Video Terminal with
Amber Phosphor \\'PS Keyboard
Colour Graphics Terminal with
Standard Kevboard
Colour Graphics Terminal with
WPS Kevboard
Adaptor'to connect a second
RS2~2 cable 10 \'n~On40
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BLINDSCHEMA'S, ONMISBARE STEUN
VOOR DE BEDIENENDE MENS
Het op afstand bewaken, regelen en besturen van processen, machines en produktielijnen
vereist toepassing van uiterst betrouwbare en overzichtelijke besturingssystemen.
Visueel-ergonomische aspecten spelen bij het ontwerpen van dergelijke systemen een absolute
hoofdrol en dat is dan ook mede de reden, dat Pneuman® blindschema-systemen zich in een
grote belangstelling mogen verheugen.

Omdat 'besturen' zich over het hele spectrum van onze technische hulpmiddelen uitstrekt,
bestaan er enorm grote niveauverschillen. Tussen het besturen van een nietmachine en een
space-shuttle ligt een breed skala van besturingsmogelijkheden.
Een ding echter blijft in die toepassingen onveranderd, n.!. de mens,

ERGOl\JOfVIlE

Daar WJ,H de mens als maatstaf geldt voor

zijll omgt:vmg, b"pdall de e,gonomle de

vorrT' Van de hulprnlddelen dus ook van

besturingssystemen In deze product-info

richl Pneuman zich specifiek op besturings

syslemen voor de proceslechniek.

De elgonomle plaatst de mens In het cen

trum Vdn he! besturingssysteern en splitsl

het bed,.::ningspaneel op in drie onderschel

den lunktl':s:

1. Bed,enen

londer direk! handbereik I

2. Meten en regelen (onder oog· en

indlrekt handbereik I

3. Kontroleren (onder oogbereikJ

\

- o "
'. :: I .- '.

'-.

Door de sterke groei van de electronica

kunnen immense meet- en regelpanelen

worden leruggebracht tot een of enkele

monitoren, die in kombinalie met meer

intelligente computers de bedienende mens

diep in het proces laten doordringen.

Om naast inzicht, ook overzicht op het

proces te behouden, kompleteert een blind

schema elk besturingssysteem.

fen blindschema maakt konrrole van her

proces mogehjk.

fen Pneuman ~ bJindschema verhoogt de

kwalireir van de werkplek.

EIGEN BEDRIJFSCULTUUR
Elke onderneming heelt een eigen bedrijfs

proces en daarmee samenhangend een spe

cifieke organisatie. De besturing van het

proces is onderdeel van de bedrijlsidenti

teit.

De automatisering van de procesbesturing

of van de goederenstroombesturing laat

138

zich derhalve niet gemakkelijk uitvoeren

b. V. Slandaardoplossingen.

De oorspronkelijke identiteit moet wordl

gehandhaafd of geleidelijk, In het teml

dat de organisalie kan volgen, wordl

aangepast.

Het besef van deze realiteit maakl d

Pneuman de blindschema specialist bij u

stek is, omdat steeds de eigen bedriJfside

titeit wordt gevisualiseerd en aan het aut

matiseringsniveau wo,dt aangepast.

op deze wiJze vervult het Pneuman'" blin

schema de brugfunktie tussen verleden

toekomst en biedt aile medewerkers a

het kontinue automatiseringsproces e

mensvr;endelijk herkenningspunt.

FUNKTIE
Blindschemasystemen zijn niet meer weg

denken uit de hedendaagse proceswerel

Ze bieden, mits goed ontworpen, Immt

een maximale gegevensoverdracht van ~
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IOlale proces bij een minimale complexilei\.

Zo kunnen bijvoorlJeeld meerdere alarmmel

elmgen rond een lJepaald procesonderdeel

door een slgnoJlgever In hel lJlincJschema

worden verzolgd, waarlJlj meer gedelailleer

de informalle (zoals aard en plaals van de

sloring) vervolgens via een procescontroller

kan worden gepresenleerd.

Oil maakl hel mogelil" om len aile liJde

een goed ollt.'rzicln Ie houden op hel IOlale

proces waallJij de filnheid en ruslIge kleur

stellmg van hel PneulllJn· blind schema

geen overlllalige vermoeidlleid van de ope

ralOr veroorZiJdk I.

Volledig onmislJaar in de situalie waarbij de

operalOr op llanJoedlening moet over~Jan

verschaf! het LllI1dschema informalie tildens

de procesgang Qan produktlemanagers en

overige besbsingslJevo,,',)den III de oneler

nemlngshierz,rch,c. Tevell~ ziJIl Pneulllan R

blindscllema's door hun grOle fljnlleid van

beeld en seJldend Idl:wgdHulk bljzonder

leekvriendeIiJ~' \h'LHdoor dan lJelangstellen

den aan de hiJnd vall hel blmdscllema snel

en duideilJ~ 1I1lIehi kJn worden ver~chaft

in de procesgan',)

VISUELE PRESENTATIE
BiJ Pneuman v"n,3311 1l1en processen in een

overZlclllel:J~ bllndscll.,mJ, wJdrblj afhanke

lijk van de wensen en e,sen van de gebrui-

ker, beeld, kleur en leks\,' plClOgrammen

worden gekombineerd 101 een rusllg, over

zichlelijk geheel. Uilgangspunl lJlj hel ont

werpen van een blrndschema IS, of wei een

f10wdiagram van hel proces, danwel de

bouwtekening van een machine of inslalla·

lie.

Tekenaars op de onlwerpafdeling van

Pneuman vertalen die verstrekle gegevens

m een geslyleerde overzichlslekening waar

bij he! realiseren van een maximaIe gege

vensoverdracht centraal slaa\.

Hierbij word I in de regel veel gebruik ge

maakt van doorsnedes. He! weergeven van

een proces in doorsnede leidl tOI een

evenwichliger en funktioneel kleurgebruik,

waardoor een groot inzicht in de proces

gang wordt geboden.

Een dergelijk blindschema ma',) geen onno

dige en mogelilk verwarrende details bevat

len. Het accenl ligl dus op die delen van

het proces die specifiek bewaakt en, of

bestuurd moe ten worden, waarul) minder

belangrijke kon,ponenten in de regel zwaar

geslyleerd worden afg"beeld

Ook wordl '" op gelet, dat hel formaat van

de afbeeldlng visueel-ergonomisch gezien

zo gunsllg mogelijk wordt gedlmensioneerd

waarbij naluurlijk scherp rekening wordt

gehouden mel de installatle-technische

eisen.

MONTAGESYSTEMEN
Door jarenlange ervallng als lJllllcL<h,"""

specialist heef! PneumJn bovendll:n enkele

doordachte montagesyslemen ontworpen

De communicalle lussen aile samen""erken~

den aan een beslullngssysleern zoals ge

brulker, engrneer en 1Il5talidteur wordl h'er

door geoptimaliseerd. Pneumd" k"nt mo·

menleel !wee hoofduilvoeringen van kom

plete blrndschema-sy5Iemen, Ie ,-,eterl'

'Portamall' en 'ProlOman'.

Ais uilvoering, vorm en toepasslllg van hel

besturingssysleem nauwkeurig t:.,,~end is,

komi Portaman in aanmerklng P,owman

wordl gekozen als eell zeker" dynamlsche

ontwikkeling wordl verwaehl t a.v. ull,'oe

ring, vorm en of gebruik van het lJestu

ringssysleem.

Het Portaman-systeem is een modulair

montagesys1t:em en bledt keuz" Ult een

ruim assort,ment dragerplaten en wandpa

nelen. Door d,t systeem wordt het mogeli)k

om het blllluschellleJ kOlllpleet voorlien van

komponenten en bedradlllg sn,,1 en eftrcient

te integreren JIl het komplete lJestulings

systeem.

Bij hel Proloman-sysleem zijn aile bovenge

noemde voordelen van toepassing doch

daarenboven wordl de mogelijkheld tot wij~

zigen geboden.

- ...:.-.---,..
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Flexibele blindschema-systemen
onmisbaar bij produktie automatisering.
Vele bedrijven hebben gedurende de afgelopen jaren bemerkt dat de marktsituatie zich langzaam
maar zeker wijzigde. De grenzen van de groei werden bereikt, de konkurrentie werd duidelijk
voelbaar en de afzet stagneerde.
Ais antwoord op dit nieuwe marktgegeven werd naast verhoging van de marketing- en verkoop
inspanningen de realisatie van een betere procesbesturing een belangrijke doelstelling.
Het niveau van industriele automatisering is per bedrijf verschillend. Oit vindt zijn oorzaak in de
relatie tussen de eigen bedrijfsidentiteit en de beoogde automatiseringsgraad, maar wordt daar
naast ook sterk be"lnvloed door de technische, financiele en organisatorische mogelijkheden.
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Door jarenlange ervaring kon Pneuman eer

uitgebreid produkt-assoniment ontwikkelen

Ais voorbeeld daarvan vindt u op de rugzijdt

van deze product-info een doorsnee tekenin\

van het succesvolle wandpaneel pdm 10/905

Een wandpaneel dat vanwege zijn grott

flexibiliteit veel wordt toegepast bij produktil

automatisering.

Flexibel, omdat het Pneuman®blindschemc

in deze uitvoering wijzigbaar is, maar oo~

omdat de modulaire bouwwijze van hel

paneel een uiterst flexibele maatvoering toe·

staat. De kombinatie van deze technieker

stelt Pneuman in staat om een taylor-madE

produkt te leveren met een uiterst gunstigE

prijsl kwaliteit verhouding.

TOEPASSII\lG

Samenhangend ten aanzien van symbool

tekst- en kleurgebruik, maar ook ten aanzier

van konstruktievorm en komponentkeuze.

• Overzicht voor de operators.

• Statusinformatie voor het management.

• Verklaring aan belangstellenden.

Rekeninghoudend met de eigen bedrijfsiden

titeit en het automatiseringsniveau van de

betreffende onderneming, kan Pneuman, in

samenspraak met adviseur en gebruiker, een

samenhangend concept ontwerpen voar een

kompleet blindschema-systeem.

MENS-MACHINE SYSTEEM

Om als mens zo'n komplex machinesysteem

adequaat te kunnen besturen, is het van

essentieel belang, dat aile relevante informa

tie aankomt op het juiste moment, in de

juiste vorm en op de juiste plaats.

Een blindschema is vaak de juiste plaats om

procesinformatie te presenteren en Pneuman

heeft zich op dat bijzondere vakgebied

gespecialiseerd.

Op de juiste wijze toegepast vervult een

Pneuman ® blindschema-systeem namelijk

meerdere funkties naast elkaar, t.W.:

TOEKOMSTFABRIEK
Lag het st"npunt van deze ontwikkelingen

voor elke onderneming verschillend, de

eisen die aan het produktieproces van de

toekomst worden gesteld, bevatten veel

overeenkomsten:

• Grote fiexibiliteit

• Maximale planbaarheid

• Breed produktassoniment

• Optimale kwaliteit

• Lage produktiekosten

• Hoog energierendement

• Mens- en milieuvriendelijk

• Behoud van elgen identiteit

Mede ge'inspireerd door het succes van de

kantoorautomali&ering wordt er momenteel

met groot elan gewerkt aan de automatise

ring van de meest uiteenlopende industriele

processen.

Of het nlJ gaat om produktieplanning, mate

riaalstroomsturing, logistieke- en capaciteits

programmering. besturing van produktie

middelen en installaties of allerlei kombinaties

daarvan, in wezen worden komplexe pro

duktiestrukturen omgebouwd tot bestuurbare

units.
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Algemeen

In paragraaf 8.4 is een voorstel gedaan voor een interactiemedium

voor het SOMPROCES zonder regelaars en voor een interactiemedium

voor het SOMPROCES met regelaars. Beide ontwerpen zijn gebaseerd

op richtlijnen en aanbevelingen uit de literatuur. Over een aantal

ergonomische aspecten van deze ontwerpen is echter nog maar weinig

bekend. Als we Schneiderman (1987) lezen, dan zien we dat er op het

gebied van concrete ontwerpen feitelijk nog heel weinig onderzoek

is gedaan. Dit is de ergonomische kant van de zaak. Aan de andere

kant zijn ook de beperkingen van het bij de vakgroep aanwezige

systeem nog niet in het ontwerp meegenomen. Dit mede omdat de

specificaties van de nieuw aan te schaffen monitor nog niet aanwezig

waren. Om vanuit de voorgestelde ontwerpen te kunnen komen tot een

daadwerkelijke implementatie zal een nieuw project gestart dienen

te worden.

Een afstudeervoorstel

Een mogelijk afstudeervoorstel in deze zou kunnen luiden:

- Onderzoek de mogelijkheden om binnen de T&A processimulator

de voorgestelde ontwerpen te verwezenlijken. Pas deze

ontwerpen zodanig aan dat ze gelmplementeerd kunnen worden.

Ga aan de hand van literatuur, over ergonomie voor mens-machine

interfaces, op zoek naar kritische factoren in deze aangepaste

ontwerpen.

- Ga aan de hand van de gevonden kritische factoren op zoek

naar alternatieven voor de aangepaste ontwerpen. Ga na met

welke experimenten bepaald kan wordeQwelk ontwerp de voorkeur

verdient.

Voer deze experimenten uit. Bepaal op deze manier hoe de

uiteindelijke ontwerpen eruit komen te zien.
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Deze afstudeeropdracht zou door een bedrijfskunde student kunnen

worden uitgevoerd. Zo'n student zal goed thuis zijn in de ergonomie,

doch minder goed in het programmeren. De opdracht zou ook door een

electrotechniek of een informatica student kunnen worden uitgevoerd.

Deze studenten zullen redelijk thuis zijn in het programmeren,

doch minder goed in de ergonomie en het opzetten van een onderzoek.

Beide soorten studenten hebben dus behoefte aan ondersteuning

vanuit de vakgroep. Afhankelijk van de tijd die de verschillende

leden van de vakgroep op een gegeven moment ter beschikking hebben

zal dus gekozen moeten worden voor of een bedrijfskunde of een

electrotechniek/informatica student.
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