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Samenvatting

HET ONTWERPEN EN REALISEREN VAN EEN GEAVANCEERD MELDSYSTEEM
VOOR EEN PROCESSIMULATOR.

Voor de bestaande processimulator (destilatiekolom) van de
Afdeling der Bedrijfskunde is reeds een conventioneel
meldsysteem ontwikkeld. Met dit meldsysteem zlJn door
studenten en medewerkers van de afdeling der Bedrijfskunde
experimenten uitgevoerd.
De taak van de proefleider was vermoeiend, daarom is een
gedeelte van deze taak geautomatiseerd, zodat de proefleider
meer aandacht aan de rest van zijn taak kan schenken.

Voor de processimulator diende tevens een geavanceerd
meldsysteem te worden ontwikkeld.
Een marktonderzoek is uitgevoerd bij een aantal nederlandse
leveranciers, om een gemotiveerde keuze te kunnen maken bij
de aanschaf van een grafische kleurenterminal, voor het te
realiseren meldsysteem.

Een veldonderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking met
een tweetal stagiaires naar hetgeen op de huidige
geavanceerde systemen in de meet- en regelkamers wordt
gepresenteerd. Mede naar aanleiding van dit veldonderzoek is
een functionele beschrijving gemaakt voor het geavanveerde
meldsysteem.

Een aantal mogelijke geavanceerde meldsystemen zijn
gerealiseerd op het aangeschafte systeem naar aanleiding van
het veldonderzoek en brainstorming in een projectgroep.

In de praktijk bleek een combinatie van een meld- en
regelsysteem voor te komen, voor de processimulator is een
eerste aanzet gemaakt om een geavanceerd meld- en
regelsysteem te ontwerpen.
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1. INLEIDING

Gedurende een viertal jaren heeft een gecombineerd
onderzoeksteam van de THE en DSM"'Geleen zich o.a. bezig
gehouden met het bestuderen van ergonomische aspecten van
meldsystemen in centrale meet... en regelkamers (in het
vervolg meetkamers genoemd). Het doel van dit onderzoek was:
het in kaart brengen van "sterke" en "zwakke" punten (in
ergonomische opzicht) van verschillende typen meldsystemen
[Cellissen, Kortlandt en Kragt, 1980].
Dit onderzoek leidde o.a. tot het formuleren van een aantal
richtlijnen, die van belang zijn bij het ontwerpen van
nieuwe meetkamers. Het onderzoek gaf aanleiding tot een
aantal vraagstellingen, o.m. met betrekking tot het
vergelijken van eigenschappen van verschillende typen
systemen.
Deze vragen kunnen in een veldonderzoek niet worden
beantwoord, omdat hiervoor vergelijkend onderzoek nodig is
naar regelgedrag en "'prestatie van operators als functie van
de uitvoering van het meldsysteem. Hiervoor is nl. een
meldsysteem nodig van een flexibiliteit, die men in
industriele omstandigheden niet tegenkomt. Bovendien stuit
het wijzigen van een meldsysteem in bedrijfsomstandigheden
vanzelfsprekend op grote. bezwaren (productie"'verlies,
veiligheidsrisico's, etc.).
Daarom werd besloten zelf een meldsysteem te gaan bouwen en
het onderzoek naar meldsystemen voort te zetten in het
laboratorium. Naar het inzicht in 1979/1980 zou dit
onderzoek zich langs de volgende lijnen moeten gaan
ontwi kkelen :
1.0ntwikkeling en realisatie van een conventioneel

meldsysteem (*) (Brouwer 1980, Van Dijk 1980);
2.Door experimenten trachten dit meldsysteem te

optimaliseren naar gedrags- en prestatie"'maatstaven van de
operator (Reijs 1981, Kragt 1981);

3.0ntwikkeling en realisatie van een geavanceerd meldsysteem
(*) ;

4.0ptimaliseren geavanceerd systeem cf. conventioneel
systeem;

5.Het vergelijken van beide systemen: sterkte-/zwakte
anal yse;

6.Trachten te komen tot een synthese van beide systemen,
gebaseerd op een combinatie van zoveel mogelijk sterke
punten.

* zie begrippenlijst
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In het 1aboratorium van de afde1ing der Bedrijfskunde (Sdk)
van de THE bevindt zich een proces-simu1ator. Het
gesimu1eerde proces is een destilatieko1om. Het
simu1atie-mode1 is gebaseerd op een bestaand statisch model
van een desti1atieko1om, uitgebreid door Haffmans (1974) en
op een DEC PDP 11/40 minicomputer geimp1ementeerd door Vrins
(1975). Momentee1 draait de simu1atie op een PDP 11/55 onder
het Operating System RSX .... 11M(*).
Aan deze processimu1ator(*) zijn in het ver1eden reeds
ergonomische experimenten verricht [Verhagen, 1979;
paternotte en Verhagen, 1979]. Hiervoor b1eek de simulator
goed te vo1doen. Het lag dan ook voor de hand deze
processimu1ator uit te breiden met een me1dsysteem en
wederom te gaan gebruiken voor experimenten.
Het conventionee1 me1dsyteem is gerea1iseerd door Brouwer
(1980) en Van Dijk (1980). In de maanden november 1980 en
april 1981 zijn experimenten aan dit systeem uitgevoerd door
resp. Reijs (1981) en Kragt (1981).

De afstudeeropdracht omvatte de vo1gende onderde1en:
1.het automatiseren van enke1e dee1taken van de proef1eider

tijdens de experimenten,
2.een marktonderzoek verrichten ten behoeve van de aanschaf

van een microcomputersysteem voor de presentatie van
"a1arm"-informatie op bee1dschermen,

3.het (mede-)uitvoeren van een onderzoek naar de
verschi11ende moge1ijkheden van "a1arm"-informatie-
presentatie op bee1dschermen in meetkamers,

4.het (mede-)ontwerpen en rea1iseren van het geavanceerde
meld systeem.

Ter ondersteunig van het afstudeeronderzoek vonden
tege1ijkertijd de vo1gende onderzoeks-activiteiten p1aats:
- Door J. De1noy, stagiaire van de afde1ing E van de THE, en

K. Timmer stagiaire van de afde1ing Sdk van de THE, werd
in samenwer king met Ir. H. Krag t en ondergetekende een
onderzoek verricht naar de verschi11ende moge1ijkheden van
"a1arm" .... informatiepresentatie op bee1dschermen in
meetkamers (De1noy en Timmer 1981).

- Door W. Verhofstad, afstudeerder H.T.S.-Ven10, werd een
gedee1te van de benodigde "software"(*) ontworpen
(Verhofstad 1981);

- Een projectgroep werd gevormd, bestaande uit Ir. H. Kragt
(initiator van het 1aboratorium-onderzoek naar
me1dsystemen) , Ir. E. piso (mede-uitvoerder van
ve1donderzoek in meetkamers) , W. Verhofstad en
ondergetekende. In gezamen1ijk over1eg werd, gesteund door
het stageonderzoek en eigen ervaringen, een aanta1 eisen
opgeste1d, waaraan het te ontwerpen me1dsysteem zou moeten
vo1doen.
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Het voor U liggende verslag is als voIgt ingedeeld:
In hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd over het realiseren van
de automatisering van taken van de proefleider. Tevens is
daarin beschreven welke bestaande software ingrijpend is
gewijzigd ten behoeve van het onderzoek.
In hoofdstuk 3 wordt het marktonderzoek behandeld.
In hoofdstuk 4 wordt een functionele beschrijving gegeven
van het te realiseren geavanceerd meldsysteem.
In hoofdstuk 5 worden de gerealiseerde plaatjes(*)
beschreven, een motivering voor de keuze van de plaatjes is
toegevoegd.
In hoofdstuk 6 worden een aantal suggesties gegeven voor
verder onderzoek.

Het gehele afstudeeronderzoek speelt zich af tegen de
achtergrond van een experimenteer-situatie. In een
dergelijke situatie is de bedienaar van het
proces/meldsysteem (de eigenlijke operator) een proefpersoon
(pp.), terwijl een experiment gebeurt onder leiding van een
proefleider (pl.). De afkortingen pp. en pl. zullen in dit
verslag verder worden gebruikt.

Een aantal begrippen in dit verslag zijn omschreven en
opgenomen in een begrippenlijst. De eerste maal dat een
dergelijk begrip in de tekst wordt gebruikt (zonder nadere
omschrijving), wordt door middel van een asteriks (*)
verwezen naar deze lijst.

De verschillende programma teksten zijn niet aan het verslag
toegevoegd omdat deze steeds aan (kleine) wijzigingen
onderhev ig zi j n.
De programmateksten liggen ter inzage in overleg met de
beheerder van de computer-apperatuur van de Afdeling der
Bed r i j fskunde •
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2. GEREALISEERDE SOFTWARE VAN CONVENTIONELE SYSTEEM

2.1. HET BEGRIP "AUTOMATISCHE PROEFLEIDER"

Tijdens een simu1atierun(*) c.q. experiment kan de pl. een
aanta1 commando's geven (zie bij1age 1 b1z. 62). De
commando's "VS •• " en "RA •• " bv. beinv10eden het ver100p van
de simu1atie en het aanta1 me1dingen. Deze commando's werden
tijdens de experimenten van Reijs ongeveer 30 keer per uur
gegeven.
De tijdstippen waarop een commando gegeven wordt, zlJn erg
be1angrijk voor de herhaa1baarheid van de experimenten. De
taak om 30 commando's per uur in te tikken is saai en
vermoeiend. Bovendien bestaat de kans op fouten, omdat de
tijdstippen mbv. een stopwatch bepaa1d moeten worden. om dit
saaie en vermoeiende werk te voorkomen en om de simu1aties
identiek te maken voor de verschi11ende proefpersonen is een
automatische proef1eider ontwikke1d (zie ook suggestie
Brouwer 1980 b1z. 43). Bovendien kan de pl. zich richten op
andere taken bv. observaties (zie Kragt 1981) •
De automatische proef1eider is geschikt om de voornoemde
commando's "VS ••", "RA •• " en om een nieuw commando "MELD" te
geven. Indien het in de toekomst wense1ijk zou zijn om nog
meer commando's door de automatische proef1eider te 1aten
verzorgen, dan is dit gemakke1ijk in te brengen.

In dit hoofdstuk wordt de term "opdracht" vaak gebruikt.
Hieronder vo1gt een definitie van deze term.
Opdracht:Een drieta1 woorden waaraan de automatische

proef1eider de vo1gende "eigenschappen" toekent.
1.COUNT: Het tijdstip waarop de vo1gende actie

p1aats moet vinden.
2.CODE: De code bepaa1t welke van de negen

commando's uitgevoerd moet worden bv.
CODE=VSFF d.w.z. het commando "VS:FF •• " (zie
fig uur 2. 1 .) •

3.WAARDE: Dit geta1 is de waarde, die de te wijzigen
variabe1e moet krijgen, indien deze
wi j zig ing nood zake1 ij k is.

Tijdens de voorbereiding van de experimenten van april 1981
b1eek, dat de pl. behoefte had aan het genereren van
me1dingen op exact gedefinieerde tijdstippen. Daarom is een
nieuw commando "MELD" ontwikke1d. De WAARDE is in dat geva1
het 1ampnummer waarop de melding p1aats moet vinden; dit kan
zowe1 een afgaande a1s een opkomende melding zijn.

In fig uur 2.1. staan
aang eg even. A1 s in
moet zijn, dan is
variabe1e 1igt.

de codes en de bijbehorende commando's
een opdracht de WAARDE onge1ijk aan nul
een gebied aangegeven waarbinnen de
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COUNT, CODE, WAARDE
( ,

COUNT VSO 0
COUNT RAO 0
COUNT RAI 0
COUNT RAGE 1 ... 3600
COUNT RARO 1 .. 360
COUNT VSFF 4750 .. 7550
COUNT VSXF 0.35 .. 1. 00
COUNT VSBT 2.0 ... 27.0
COUNT MELD 1 ... 64

COMMANDO (*)

VSO
RAO
RAI
RA:GEEL(**)
RA:ROOD
VS:FF(***)
VS:XF
VS:BT
MELD

, ( , , .

Figuur 2.1. Opdrachten voor de automatische proefleider.

(*) zie bijlage 1 bIz. 62
(**) zie bijlage 1 bIz. 70
(* * *) zi e Br 0 uwe r 1980 bl z. 11

Voor de ontwikkeling van voornoemde automatische proefleider
zlJn een drietal FORTAN programma's geschreven, nl.
"MAAKPL", "LEESPL" en "AUTOPL" (zie ook bijlage 2).

2.1.1. PROGRAMMA "MAAKPL".

Met het programma MAAKPL kan de pl. een nieuwe file(*) op
disk maken. Deze file bevat een aantal opdrachten voor een
gewenste simulatierun. Dit programma werkt onafhankelijk van
de simulatie. In figuur 2.2. is een flowdiagram weergegeven
van het programma MAAKPL. De blokken van het flowdiagram
hebben de volgende betekenissen:
START: Het programma kan door de pl. opgestart worden met

het commando "RUN MAAKPL".
LEES FILENAAM: Op de terminal wordt "FILENAAM :" geprint; de

pl. kan nu een naam van maximaal 9 letters intikken
gevolgd door de extensie ".AUT".

OPEN FILE: Het programma opent een file op disk onder de
filenaam, die de pl. heeft opgegeven.

STARTWAARDEN EN GRENS: De pl. moet nu 8 getallen van 4
cijfers intikken; per regel een getal. Vervolgens
moet de waarde voor de variabele GRENS worden
ingetikt. De waarden worden door het programma
AUTOPL toegekend aan de 8 startgetallen voor RANDOM,
resp. GRENS voor SIGMU (zie Brouwer 1980 bIz. 36).
Deze getallen worden in de file geschreven en op de
terminal geprint.
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START

I
LEES FILENAAM

I
OPEN FILE

I
STARTWAARDEN EN GRENS

I
LEES OPDRACHT <-.-----------------",.,

I
OPDRACHT MOGELIJK ---> NEE, FOUTMELDING

IJA
BEWAAR OPDRACHT

J
EINDE INLEZEN (( > NEE

IJA
PRINT FILE

I
SLUIT FILE

J
KLAAR

Figuur 2.2. Flowdiagram van MAAKPL.

LEES OPDRACHT: Het programma leest van de terminal een
opdracht, die door de pl. is opgegeven (ingetikt).

OPDRACHT MOGELIJK: De mogelijkheid bestaat, dat de pl. bij
het intypen fouten maakt. Het onderhavige programma
controleert op 2 soorten fouten.
l..De nieuwe count is kleiner dan de laatste count;

dit is nooit mogelijk omdat de count steeds
toeneemt.

2.In de definitie van "opdracht" is afgesproken, dat
de code een van de negen genoemde mogelijkheden
is. Als dit niet het geval is, dan is de code
ver keerd.

Er wordt een foutmelding gegeven indien dit
nood za kel ij k is.
Nb. Op de in figuur 2.1. gegeven grenswaarden wordt
niet gecontroleerd.

BEWAAR OPDRACHT: De opdracht wordt in de file geschreven en
op de terminal geprint.

EINDE INLEZEN: Het inlezen kan beeindigd worden, als er een
eindopdracht (llOOOO,VSO") wordt ingetikt.
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Als het inlezen niet is beeindigd, dan wordt een
volgende opdracht gelezen.

PRINT FILE: De file wordt op de terminal geprint; de pl. kan
nu zien of de door hem gewenste file inderdaad is
aangemaakt.

SLUIT FILE: De file op disk wordt afgesloten.
KLAAR: Het programma MAAKPL is klaar; een volgend MCR

commando kan worden gegeven.

2.1.2. PROGRAMMA "LEESPL".

Met het programma LEESPL kan de pl. een listing maken van
een bestaande file. OOk dit programma werkt onafhankelijk
van de simulatie. In figuur 2.3. is een flowdiagram
weergegeven van het programma LEESPL.

START

I
LEES FILENAAM

I
PRINT STARTWAARDEN EN GRENS

I
PRINT OPDRACHTEN

I
KLAAR

Fig uur 2.3. Flowd iag ram van LEESPL.

De blokken van het flowdiagram hebben de volgende
betekenissen:
START: Het programma kan door de pl. worden opgestart met

het commando "RUN LEESPL".
LEES FILENAAM: Op de terminal wordt "FILENAAM:" geprint; de

pl. kan nu een naam van maximaal 9 letters intikken,
gevolgd door de extensie ".AUT". Het programma opent
een reeds bestaande file op disk onder de filenaam,
die de pl. heeft opgegeven.

PRINT STARWAARDEN EN GRENS: Op de terminal worden de 8
gekozen startwaarden voor RANDOM en de gewenste
waarde voor de variabele GRENS voor SIGMU geprint.

PRINT OPDRACHTEN: AIle opdrachten voor de automatische
proefleider, die in de bestaande file staan, worden
op de terminal geprint.

KLAAR: Het programma LEESPL is klaar; een volgend MCR
commando kan worden gegeven.
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START

I
LEES FILENAAM

I
STARTWAARDEN EN GRENS

I
---->LEES OPDRACHT
A' I

OPDRACHT UITVOEREN ? ----> NEE
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2.1.3. PROGRAMMA " AUTOPL" •.
Het programma AUTOPL is actief tijdens de simulatie. Dit
programma zorgt voor de uitvoering van de door de pl.
gewenste commando's "VS •• n , nRA •• n en "MELD" op de juiste
tijdstippen. In figuur 2.4 is een flowdiagram weergegeven
van het programma AUTOPL.

, " >I
WACHT OP EVENTFLAG

I
<---VOER OPDRACHT UIT <--- NEE <-----EINDE RUN

IJA

KLAAR

Figuur 2.4. Flowdiagram van AUTOPL.

De blokken van het flowdiagram hebben de volgende
betekenissen:
START: Het programma wordt door INFORM opgestart (zie

bijlage 1 bIz. 72).
LEES FILENAAM: De filenaam wordt uit SIMPAR gelezen. Het

programma opent een reeds bestaande file op disk
onder die naam.

STARTWAARDEN EN GRENS: Met behulp van de file worden de 8
startwaarden voor RANDOM en GRENS voor SIGMU
geinitialiseerd.

LEES OPDRACHT: De opdracht wordt van de file gelezen.
OPDRACHT UITVOEREN ?: Er wordt getest of het programma de

opdracht direct mag uitvoeren of moet wachten op het
j uiste tijdstip.

WACHT OP EVENTFLAG: Het programma gaat nu "slapen" en wordt
door het operating system ngewekt" als een van de
eventflags 34 of 39 geset zijn (zie bijlage 1 bIz.
75) •

EINDE RUN: Als eventflag 34 geset is, dan betekent dit dat
de simulatierun is afgelopen. Als evenwel eventflag
39 geset is, dan betekent dit dat AUTOPL een
opdracht moet uitvoeren.
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VOER OPDRACBT UIT: Bet programma maakt met behulp van de
code een keuze om een commando uit te voeren (zie
figuur 2.1.). Op de data .... terminal in de proefleiders
ruimte wordt een boodschap geprint zodat de pl. kan
zien welke opdracht wordt uitgevoerd (zie figuur
B2.1.).

KLAAR: Bet programma AUTOPL is klaar en print als laatste de
twee variabelen COUNT en KWITEL. Bieruit kan de pl.
een conclusie trekken betreffende de
kwiteertijden(*). Als het experiment "geslaagd" is,
dan moet de waarde van KWITEL gelijk zijn aan de
waarde van (COUNT ....l)*lO bv. COUNT=3600 en
KWITEL=(3600-1)*lO=35990.
Als de waarde van KWITEL nl. veel kleiner zou zijn,
dan kunnen de kwiteertijden onbetrouwbaar zijn.

2.2 PROTOCOL BIJ BET COMMANDO "RU" IN INFORM

Bet commando "RU" brengt de simulatie van toestand 1 naar
toe stand 2 (zie bijlage 1 blz. 62).
Tijdens de uitvoering van dit commando moet de pl. een
aantal vragen interactief beantwoorden. In figuur 2.5. is
een flowdiagram weergegeven van het protocol bij het
commando "RU". Van de blo kken van het flowd i ag ram, die
nadere uitleg behoeven, volgt hieronder de betekenis:
FILENAAM: De pl. moet nu een naam intikken zonder de

extensie, deze wordt door het besturingsprogramma
INFORM aan de naam toegevoegd. De extensie is ".DAT"
en ".AUT" voor resp. OPSLAG en AUTOPL.
Bv. voor OPSLAG: "PP1R2" (proefPersoon 1 Run 2), het
programma OPSLAG maakt een file op disk met gegevens
van het experiment onder de filenaam "PP1R2.DAT".

MELDERS AUDITIEF VERSCBILLEND : Indien de pl. op deze vraag
"JA" antwoordt, dan betekent di t, dat alle opkomende
meldingen via bell en alle afgaande meldingen via
bel 2 zullen worden gemeld.

WELKE WEL AFG.PRES.: De pl. moet nu het lampnummer van de
gewenste lamp intikken. Bet programma reageert met
de volgende vragen:
1.Bet antwoord van de pl. is een spatie, om aan te

geven dat hij alle meldingen heeft ingetikt.
MELDEN VIA WELKE BEL (1 OF 2):

Bet wel of niet afgaand presenteren is klaar.
2.Bet antwoord van de pl. is een lampnummer, dat

tijdens de experimenten gebruikt wordt. De
gegevens voor het melden van de betreffende lamp
zijn gewijzigd.

VOLGENDE :
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<-----OPSLAG GEWENST
NEE IJA

FILENAAM

>I
<----AUTOMATISCHE PROEFLEIDER GEWENST
NEE IJA

FILENAAM

>1

<----MELDERS AUDITIEF VERSCHILLEND :
JA INEE

<---AFGAANDE MELDERS PRESENTEREN
JA INEE

<---ALLE MELDERS NIET AFG. PRESENTEREN :
JA INEE

WELKE WEL AFG. PRE~NI~;'I~ A~A~DATA--->I

_<:::5:S:(:F::S....>-V....~-L....G....E-N-D....E-:-_--> J

[SPATIE (=KLAAR) ]

, >I
MELDEN VIA WELKE BEL (1 OF 2)

I
VIA DEZE BEL

ANDERE BEL : < I
-------->NIET IN ALARM DATA--->

MELDERS
INEE

VIA DEWELKE

<-ALLE
JA

-<....S-c.......'....'---s>VOLGENDE:---->I
[SPATIE (=KLAAR) ]

-> ->1<--1

MAXIMAAL AANTAL REKENSLAGEN
I

( OPSLAG INTERVAL : )
I

VERSNELLINGSFACTOR
I

***INIT LOOPT***

Figuur 2.5. Protocol bij het commando "RU".
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3. Het an twoo rd van de pl. is een lam pn ummer, da t
tijdens de experimenten niet gebruikt wordt.

NIET IN ALARM DATA
WELKE WEL AFG. PRES. :

(OPSLAG INTERVAL :) Deze vraag wordt alleen gesteld indien
de pl. opslag wenst. Het opslag interval is de tijd
tussen het twee keer opslaan van een aantal
variabelen op disk.

2.3 HARDWARE TEST.

De hardware(*) van het meldsysteem vertoonde soms
mankementen. Daarom is het FORTRAN programma LTTEST
geschreven. De aansturing van de lampjes en de bijbehorende
kwiteerschakeling kan daarmee makkelijk en snel worden
getest. De hardware is overigens inmiddels aangepast.
In figuur 2.6. is een flowdiagram weergegeven van het
programma LTTEST.

START

I
KEUZE LAMPJES <-..........--------...

I
OPKOMENDE MELDING

I
MELDING OP

I
AFGAANDE MELDING

I
VOLGEND LAMPJE ---- JA

INEE

KLAAR

Fig uur 2.6. Fl owd iag ram van LTTEST.

De blokken van het
betekenissen:

fl owd iag ram hebben de volgende

START: De test kan door de pl. worden opgestart met het
commamdo "@TESTRUN". De programma's ALARM, KWIT en
LTTEST worden vervolgens aktief.

KEUZE LAMPJES: In het ontwerp van het meldsysteem is men er
vanuitgegaan, dat tijdens de simulatie 32 meldingen
gebruikt zouden worden. Op het lampentableau zijn
echter 64 lampjes aanwezig, terwijl in ALMDAT
slechts 53 verschillende melders(*) (meldpunten)
zijn opgenomen (zie Brouwer 1980 bIz. 41, zie



eentiende
belasting
oplossing
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bijlage 1 bIz. 66). Door dit ontwerp moet de inhoud
van het array(*) CONF bij aanvang en tijdens de test
gewi j zigd wo rden •

OPKOMENDE MELDING: De melding wordt gepresenteerd door het
lampje snel te laten flakkeren en tegelijkertijd een
geluidssignaal te presenteren via toeter 1.

MELDING OP: Het programma wacht tot de melding is
gekwiteerd. De melding blijft dan een seconde Ope

AFGAANDE MELDING: De melding wordt gepresenteerd door het
lampje langzaam te laten flakkeren en tegelijkertijd
een geluidssignaal te presenteren via toeter 2.

VOLGEND LAMPJE: Het programma wacht tot de melding is
gekwiteerd. Indien nodig wordt een volgend element
getest.

KLAAR: Het programma heeft aIle 64 elementen getest.
De programma's ALARM en KWIT worden gestopt.
De test kan op elk moment door de pl. gestopt worden
met het commando "@TESTSTOP". De programma's ALARM,
KWIT en LTTEST worden dan gestopt. Het programma
RESET wordt vervolgens opgestart om de lampjes en de
toeters uit te zetten.

2.4. REACTIETIJD VAN HET MELDSYSTEEM.

Tijdens de experimenten van Reijs bleek dat de reactietijd
van het meldsysteem soms tamel ij k groot was (in de orde van
second en) • Bij een test werd bv. geconstateerd, dat aIle
kwiteertijden naar boven in halve seconden werden afgerond,
terwijl de teller KWITEL de tijd met eenheden van eentiende
seconde telt. Dit afronden van de kwiteertijden was het
gevolg van het feit, dat het programma ALARM elke halve
seconde wordt opgestart.
De reactietijd zou maximaal een halve seconde mogen zlJn,
maar omdat de hardware niet optimaal functioneerde was dit
soms meer. (De hardware is inrniddels aangepast.)
om het afronden te voorkomen zou ALARM elke
seconde opgestart moeten worden, dit zou een extra
voor de PDP II/55 zijn. Daarom is voor een andere
gekozen nl. een eventflag (zie bijlage 1 bIz. 74).
In de figuren 2.7. en 2.8. is geprobeerd het verschil in
reactietijd grafisch weer te geven. Een teken boven de
horizontale lijn betekent ALARM loopt, een teken beneden de
lijn betekent KWIT loopt.
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ALARM
( (

KWIT I
1

I
2

I
3

-> tijd

Figuur 2.7. ALARM loopt elke halve seconde.

ALARM
( (

KWIT I I
1 2,3

-> tijd

Figuur 2.8. ALARM wacht op een eventflag.

Op de tijdstippen 1,2 en 3 gebeuren een aantal akties nl.
1.De proefpersoon kwiteert een melding.
2.Het programma KWIT constateert het kwiteren.

KWIT set eventflag 41 in de nieuwe situatie (zie bijlage 1
biz. 74).

3.Het programma ALARM wordt aktief en geeft een bericht aan
het meldsysteem. De pp. ontvangt terugkoppeling over zijn
kwi teeraktie.

De maximale reactietijd en de nauwkeurigheid waren 0,5
seconde, door toepassing van een eventflag zijn deze
gereduceerd tot 0,1 seconde.
Het programma ALARM is nu ook minder vaak aktief dan in de
oude situatie. Bij bv. een aantal van 75 meldingen per uur
was dit elke 1/2 sec. ofwel 3600*2=7200 keer per uur; dit is
teruggebracht tot 2*75=150 keer per uur.
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3. MARKTONDERZOEK NAAR MICRO-COMPUTERSYSTEMEN MET

BEELDSCHERM

De "hardware" van het geavanceerde systeem zou moeten
bestaan uit een kleurenscherm en uit een toetsenbord om
beeldschermplaatjes op te roepen of te kwiteren.
Na enkele van dergelijke systemen (APPLE, COMPUCOLOUR) op de
THE bekeken en de beschrijving van zo'n systeem (Intelligent
System Corporation) bestudeerd te hebben, werd een
vragenlijst ten behoeve van het onderzoek opgesteld.
Het door ons gewenste systeem diende de volgende elementen
te bev a t ten:

KWITEERSCHAKELING

INTELLIGENTE
TERMINAL

KLEURENMONITOR

2 FLOPPY DISKS

POPl1/55

Fig uur 3.1. Schematische opbouw van
systeem.

het geavanceerde



Deze zouden aanwezig moeten zijn om
te slaan; met name het initialiserings
interface met de PDPll/55 computer.
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De in figuur 3.1. genoemde elementen hebben de volgende
functies:
1.Intelligente terminal: De PDP computer mag niet te zwaar

worden belast met het opbouwen van de beeldschermplaatjes.
Dit zou voor een gedeelte moe ten gebeuren door de
terminal. Daarom noemen wij de terminal" intelligent".
De pp. moet via een toetsenbord de mogelijkheid hebben
verschillende plaatjes op te roepen.

2.Kleurenmonitor: Aan de pp. zou de informatie op een
beeldscherm gepresenteerd moeten worden; een normale
kleurentelevisiebuis geeft de "kleur" minder goed weer dan
een kleurenmonitor. In de laboratoriumsituatie, met name
een ergonomisch laboratorium, is het niet verantwoord
"kleuren" minder goed te presenteren.

3.Kwiteerschakeling: De pp. moet de mogelijkheid hebben
meldingen te kwiteren; hiervoor zou eventueel een bepaalde
handeling op het toetsenbord al geschikt kunnen zijn.

4.Koppeling met PDP 11/55: Een lijnverbinding met de PDP
II/55 is noodzakelijk om informatie- uitwisseling mogelijk
te maken.

5.Floppy Disks:(*)
programma's op
programma van de

3.1. ACHTERGRONDEN VRAGENLIJST

Met bovengenoemde opstelling in gedachte is een vragenlijst
opgesteld, die aan een vijfentwintigtal firma's is
toegestuurd (zie ook bijlage 3.3.). In deze paragraaf is de
vragenlijst weergegeven met, voor de lezer van dit verslag,
bi j el ke vraag een ko r te toel ich ting •

1. Firma:
Toelichting: Algemene informatie.

2. Mer k:
Toelichting: Algemene informatie.

3. Gebaseerd op welke microprocessor:
Toelichting: Ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de
verschillende microcomputer systemen.

4. Grootte locale geheugen: standaard (Kb):
maximaal (Kb):

Toelichting: Ten behoeve van de plaatsing van programma's
in het geheugen van het systeem.
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5. 2 Floppy Disks: ops1ag capaciteit (Kb):
Toe1ichting: Ten behoeve van ops1ag van de programma's en
eventuee1 ops1ag van gegevens tijdens de simu1atie. Er
zijn 2 Floppy disks wense1ijk i.v.m. het maken van
copieen van de programma's, en voor reserve. Bij de
resu1taten (zie bij1age 3.4.) is de som van capaciteiten
van de beide disks verme1d.

6. Asynchrone in ter face: j a/nee
Toe1ichting: Voor de 1ijnverbinding met de PDP 11/55
computer.

7. Gescheiden RGB signa1en:
Toe1ichting: Voor de weergave van k1euren op een
k1eurenmonitor.

j a/nee

8. Interrupt moge1ijkheden/methode: ja/nee
Toe1ichting: De moge1ijkheid om een kwiteerschake1ing aan
te sluiten op de inte11igente terminal.

9. Aanta1 bee1dpunten op scherm: horizontaa1:
vertikaa1

Toe1ichting: Voor het op1ossend vermogen van het scherm.
De moge1ijkheid om grafieken of overzichtsp1aatjes op de
monitor te presenteren moet aanwezig zijn. De k1einste
eenheid van adresseren geeft samen met het aanta1
bee1dpunten een maat voor de grafische moge1ijkheden (zie
vraag 14) •

10. Aanta1 bee1den per seconde:
Toe1ichting: Ten behoeve van de ergonomische experimenten
is het be1angrijk om een zo goed moge1ijk bee1d op de
monitor te krijgen. De verversingsfrequentie is een van
de variabe1en die bijdraagt tot een rustig bee1d.

11. Vast bee1d/beweg end bee1d:
Toe1ichting: In het geheugen wordt een groot bee1d
opgebouwd, d.m.v. pointers wordt een gedee1te van dit
bee1d op het scherm gep1aatst. Ret wlJzigen van de
pointers zou een .wijziging van het bee1dscherm betekenen
zonder een nieuw bee1d in het geheugen te p1aatsen.

12. Re1derheidsbesturing:
Tqe1ichting: De moge1ijkheid om met de
intensiteit van het scherm te rege1en.
Bv. Een 1ijn heeft een parameter n ill, die de
van die 1ijn voorste1t.

ja/nee
software de

intensiteit
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13. Alfanumerieke mogelijkheden: ja/nee
matrix grootte:
grootte van de karakterset:

Toelichting: De mogelijkheid om tekst op de monitor te
presenteren moet aanwezig zijn. De matrix grootte en het
aantal karakters zijn van belang i.v.m. de ergonomische
ex pe rimen ten.

14. Grafisch display:
Kleinste eenheid van adresseren:

Toelichting: Voor het tekenen van
overzichtsplaatjes (zie vraag 9).

ja/nee

grafieken en

15. Bij gel everd so ftwa re pa kke t :
compiler, zo ja weI ke taal:
BASIC interpeter: ja/nee
assembler: ja/nee
systeem routines: ja/nee

Toelichting: De compiler(*) zou een programma moeten
vertalen dat tijdens de experimenten uitgevoerd moet
wo rden •
De BASIC-interpeter zou tijdens het ontwikkelen van de
programma's een belangrijke rol kunnen spelen, omdat het
interpeteren sneller werkt dan steeds opnieuw het
programma te compileren.
Met de assembler (*) zou het eventueel mogel ij k moeten
zijn bepaalde routines in assemblertaal teo programmeren
om zodoende een snelle programma-executie te krijgen, bv.
1 i j nen, c i rc el s etc.
De systeemroutines zouden o.a. "de disk" moeten beheren
en indien mogelijk ook een aantal grafische routines
be zi t ten.

16. Levertijd:
Toelichting: De levertijd mag niet te groot zijn, i.v .m.
het tijdsbestek van mijn afstuderen.

17. Pr ij s:
Toel ichting: Het aan te schaffen systeem zou een goede
prijs/preformance moeten hebben, i.v.m. het beperkte
budget van de vakgroep Organisatiepsychologie van de
Afdeling der Bedrijskunde.
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4. ISC van
5. PS I 80 van
6.AYDIN 5217 van
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3.2. RESULTATEN

Van aIle firma's die in bijlage 3.3. een (*) achter de naam
hebben, is een antwoord ontvangen; dit zijn vijftien van de
vijfentwintig aangeschreven firma's. Zes systemen kwamen in
aanmerking om nader bekeken te worden, omdat de andere
systemen voor onze situatie niet geschikt waren (geen
so ftware mog el ij kheden , 9 een CPU, geen kleuren, te d uur) •
Enkele firma's gaven als antwoord, dat ze geen systeem
konden leveren met de gewenste eigenschappen.
De zes systemen, die in aanmerking kwamen, waren:
l.GIGI van Digital Equipnent B.V.;
2.ITT 2020 van Computec Benelux B.V.,

Manudax Nederland B.V.;
Da tama te B. V. ,
Ingenieurbureau Schroder,
Manudax Nederland B. V. ;
Schreiner Electronics;
C. N. Rood B. V. ;
Technitron B.V.

De antwoorden op de vragenlijst van deze zes systemen zijn
vermeld in bijlage 3.4. voornoemde systemen worden
hieronder, in volgorde van voorkeur gekarakteriseerd:
1. De GIGI (=General Imag ing Generator and Interpeter) is

een systeem zonder floppy disks; de ascynchrone interface
wordt nl. met het opstarten reeds geprogrammeerd. Dit is
een voordeel, omdat er nu geen programma geschreven
behoeft te worden, dat de afhandeling van de asynchrone
interface(*) verzorgt.
Hieronder volgen een aantal voordelen.
Het systeem heeft relatief veel beeldpunten (768*240). De
karakter grootte is 8*10, hetgeen voldoende is voor het
geplande ergonomische ondezoek.
De Assembler is niet noodzakelijk, omdat de grafische
taal REGIS geschikt is voor onze toepassingen; speciaal
de mogelijkheid van de zgn. MICROGRAPHS. Dit zijn vrij te
definieren eenheden van grafische commmando's, die
herhaaldelijk aanroepbaar zijn en die samen met andere
grafische commando's een plaatje kunnen vormen.
Bij het opstarten van het systeem wordt de hardware
getest en volgen eventueel foutmeldingen.
Bijna aIle apperatuur in het laboratorium van de afdeling
Bd k is van de zel fde firma, zodat het onderhoud in handen
is van een firma.
Op de extra aan te schaffen kleurenmonitor is een 50%
korting mogelijk (FL 2.000, .... korting).
Een bijkomend voordeel is, dat na afloop van de
experimenten de GIGI te gebruiken is als
normale/grafische terminal aan het DEC 2020 systeem.
Tevens is er op dat systeem een uitgebreid software
pakket t.b.v. de grafische mogelijkheden (zie bijlage 4).
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2. Het ITT 2020 systeem.~eeft een groot aanta1 bee1dpunten
(360*192). De prlJs is re1atief 1aag (10% extra
TH-korting bij de firma COMPUTEC). In het beg in kan een
goedkope k1eurente1evisie gebruikt worden van ongeveer FL
1.000,-. Indien deze niet b1ijkt te vo1doen, kan een
ander type gekocht worden (tot FL 10.000,-) •
Een nadee1 is evenwe1 dat dit systeem, evena1s aIle
vo1gende systemen, niet goed meer ingezet kunnen worden
na af100p van het onderzoek.

3. Het APPLE 2+ systeem is nagenoeg ge1ijk aan het ITT 2020
systeem, het heeft aIleen minder bee1dpunten (280*192).
Een toevoeging is een software pakket met "SHAPES", dit
zijn k1eine figuren, die op een aanta1 verschi11ende
manieren op het scherm gep1aatst kunnen worden.

4. Het ISC (=Inte11igent System Corporotion) systeem heeft
vee1 bee1dpunten (480*384) en een verzame1ing subroutines
voor grafieken (REACTI).
De 1evertijd van 4-12 weken, maar voora1 de prijs van FL
35.000,- voor dit uitgebreide systeem zijn de redenen
geweest om de keuze niet op dit systeem te 1aten va11en.

5. Het PSI-80 systeem heeft ook vee1 bee1dpunten (512*256).
Het systeem heeft a1s nadee1 dat het bee1dscherm, de
disks en de hardware in een behuizing gebouwd zijn, zodat
de keuze van een ander dan het vaste bee1dscherm van
industrie1e kwa1iteit bijna onmoge1ijk is.
De 1evertijd van 10 weken en de prijs van FL 20.000,
zijn bovendien zodanig, dat dit systeem niet de voorkeur
geniet.

6. Het AYDIN 5217 systeem is een systeem zonder software
moge1ij kheden. Dit betekent, in tegenste11ing tot de
andere systemen, dat de PDP11/55 computer meer be1ast
wordt met het maken van tekeningen, hetgeen een nadee1
is.
Het aanta1 bee1dpunten is 560*336, de k1einste eenheid
van adresseren bij grafisch display is 7*7, zodat het
scherm ingedee1d kan worden in slechts 80*48 b1okjes.
De 1evertijd van 10-12 weken en de prijs van FL 20.000,
zijn bovendien zodanig, dat ook dit systeem de voorkeur
niet geniet.
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4. FUNCTIONELE BESCHRIJVING GEAVANCEERD MELDSYSTEEM

4.1. Inleiding

Het gesimuleerde proces is een destilatiekolom.
Het doel van het onderzoek met de simulator is o.a. om een
tweetal typen meldsystemen te beoordelen op sterke en zwakke
punten (zie hoofdstuk 1). De taak om het gesimuleerde proces
te regelen moet in dit onderzoek een constante factor zijn.
Van de 6 bestaande ingrepen in het proces zijn er slechts 2
in gebruik om de regeltaak niet te moeilijk te maken, zodat
de regeltaak vrij snel door de pp. kan worden geleerd.
De namen van de verschillende produkten zijn gewijzigd (zie
Reijs 1981), de voedingsstof heet arabol, de twee
eindprodukten heten iso-blaunaan en rhodine.

De regeltaak van de pp. is om de kwaliteit van de
eindprodukten tussen de onder- en bovengrens (40 resp. 60)
te houden. De pp. kan met behulp van de hoeveelheid
koelvoeistof en de instelling van de thermostaat op het
proces ingrijpen. De pp. kan bij zijn regeltaak gebruik
maken van de voorspelde waarde van de beide eindprodukten,
die op het regelpaneel wordt weergegeven.

De meldtaak is het "verwerken" van de verschillende typen
meldingen. Het huidige conventionele meldsysteem heeft 32
meldpunten van de volgende types:
- "rode" melding: Deze meldingen suggeren ""'" door hun namen 

dat procescondities bepaalde grenzen overschrijden.
Zulke overschrijdingen kunnen een gevaar vormen voor
mens en fabriek. om dit gevaar af te wenden moet de
operator (pp.) telefonisch contact opnemen met de
veldoperator (pl.). Het aantal rode meldingen is 8;
bv. TANK RHO VOL

"gele" melding: Deze duiden op storingen aan de
apperatuur. Ze vormen in eerste aanleg geen acuut
gevaar. Deze meldingen kunnen aanleiding geven tot
extra aandacht voor de gestoorde apperatuur door de
onderhoudsploeg. De pp. krijgt de opdracht om de
gele meldingen te noteren in een storingenlijst. Het
aantal gele meldingen is 18;
bv. POMP 4 STOP

"witte" meldingen: Dit zlJn procesmeldingen. De witte
meldingen gebruikt de pp. als ondersteuning bij zijn
regeltaak. Het aantal witte meldingen is 6;
bv. ISO-B HOOG

De rode en gele meldingen zlJn "random"-meldingen(*) en
hebben geen invloed op het geregelde proces (zie bijlage 1
bIz. 70); zij zijn destijds ingebracht om het aantal
meldingen per tijdseenheid te kunnen varieren.



Het meldsysteem is in
de iso-blaunaan- en
heeft 2 witte, 2 rode
en de rhodine-sectie
meld ing en.
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drie secties verdeeld, nl. de arabol-,
de rhodine-sectie. De arabol-sectie

en 6 gele meldingen; de iso-blaunaan
hebben beide 2 witte, 3 rode en 6 gele

De taak van de pp. is: "Maak zoveel mogelijk iso-blaunaan en
rhodine van voldoende kwaliteit en bij optimaal gebruik van
de fabriek".
De pp. krijgt de volgende richtlijnen:
1. Regel met behulp van de koelvoeistof en de thermostaat de

kwaliteit van de beide eindprodukten tussen hun grenzen.
De pp. kan hierbij gebruik maken van de waarde van de
voorspellende meters.

2. Regel ook aan de hand van de witte meldingen.
3. De rode meldingen dienen direct te worden doorgebeld aan

de veldoperator (pl.).
4. De gele meldingen dienen, ten behoeve van de onderhouds

dienst, op de storingenlijst te worden genoteerd.

Figuur 4.1. Simulatorruimte met het regelpaneel en het .
conventioneel meldsysteem

4.2. BESCHRIJVING VAN HET GEAVANCEERD MELDSYSTEEM

In de rest van dit hoofdstuk wordt een gedetailleerde
beschrijving gegeven van het te ontwerpen geavanceerde
meld systeem •
Aan een geavanceerd meldsysteem kan men een viertal
deelsystemen onderscheiden, nl.:
- het auditieve deelsysteem (toeters, bel);
- het visuele deelsysteem (beeldscherm);
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- het kwiteer-deelsysteem (kwiteerknoppen);
- de besturing (de hard- en software faciliteiten die de

verschillende deelsystemen onderling en met het proces
laten samenwerken) •

Het verband tussen de genoemde deelsystemen is weergegeven
in figuur 4.2. Tevens komt in deze figuur het verband tot
uitdrukking tussen de beide voornoemde taken van de pp •

""""/
I

....
",

\
I \

I MELDSYSTEEM \, AUDITIEF
""

\, / ~
~

I

PROCES ... BESTURING ... VISUEEL ... PP•, .-

I t V •
". KWITEER ~

I
\ I
\ I
\ /

, I, /

" ~.... "", ~

.... - - .BEDIENINGS- ~ "=' - ~
MIDDELEN

oyolue IIreseltaakll
oyolue II me ldtaak ll

Figuur 4.2. Verband tussen de deelsystemen van het
meldsysteem en de "meld taak" en .. regel taak" van de pp.

Aan elk van de bovengenoemde deelsystemen zlJn een groot
aantal vraagstellingen te onderkennen t.a.v. het ontwerp. In
principe zouden de meeste van die vraagstukken op te lossen
zijn door experimenten. Het ligt echter voor de hand dat het
aantal zo verkregen onafhankelijke variabelen(*) (voor elke
vraag stell ing een) al snel veel te 9 root wo rd t. Daa rom werd
in voornoemde projectgroep besloten, om voor een aantal
vraagstellingen naar bevind van zaken een keuze te maken.
Bij dit besluit heeft de projectgroep zich laten leiden door
de volgende overweg ingen:



28 --

-- De literatuur vermeldt voor een aantal vraagstellingen met
klassiek ergonomisch karakter boven-- en/of ondergrenzen.
Dit beperkte het keuze domein aanzienlijk [Reijs 1980, v.
d. Heijden 1980] (zie ook bijlage 5).

-- Lang niet aIle vraagstellingen zlJn gelijkelijk
interessant voor het in hoofdstuk 1 beschreven onderzoek,
mede als gevolg van het reeds verrichte veldonderzoek
[Cellissen, Kortlandt en Kragt 1980].
Dit betekent, dat men een aantal "minder interessante"
variabelen kan elimineren door het maken van een
weloverwogen keuze. In zo' n geval werd hierover beslist
(na discussie) in de projectgroep.

-- Bij de bedrijfbezoeken van het verrichte stage--onderzoek
[Delnoy en Timmer 1981] waren meerdere leden van de
projectgroep aanwezig. Ondergetekende heeft aan aIle
bedrijfsbezoeken meegewerkt. De conclusie van het
stage--onderzoek en de ervaringen van de projectgroep bij
de bedrijfsbezoeken waren mede grondslag voor
"brainstorming" in de projectgroep m.b.t. het ontwerpen
van de plaatjes.

-- Het keuze--domein werd op bepaalde plaatsen nog verder
ingeperkt, omdat realisering altijd niet mogelijk was op
de GIGI.
In zo'n geval werd een alternatief gekozen met minder
mogelijkheden, mits deze keuze het onderzoek niet
essentieel zou belemmeren.

NB.: In de volgende paragrafen worden de verschillende
deelsystemen van het geavanceerde meldsysteem
besproken. Bij de daar genoemde punten wordt tussen
haakjes vermeld op grand waarvan een eventuele keuze
werd gemaakt.

4.3. Toestanden van een melder, toestandsovergangen

volledigheidshalve zullen we eerst een beschrijving geven
van de gewenste "output" van het meldsysteem als geheel. We
beschrijven daartoe aan de hand van figuur 4.3. aIle
toestanden van een melder en de toestandsovergangen die
kunnen optreden~ alvorens de funties en de kenmerken van elk
der deelsystemen te specificeren.

In figuur 4.3. staat weergeven het
procescontact(*) en de meldertoestanden,
gedrag van een procesvariabele(*) en de
van de pp.

gedrag van een
als functie van het

kwiteerhandelingen
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TIJDSTIP A B C D E
.... 1-1 I I I

PROCES- I I 1
VARIABELE

HOOG
PR.CONTACT ] [ ILAAG

KWITEERACTIE r r
I 1

MELDER- 1 I
TOESTAND 00 01 1 11 10 I 00 01

Figuur 4.3. De melder-toestanden als functie van de waarde
van de procesvariabele en van de kwiteeracties van de pp.
( zie Brouwer 1980 bl z. 18) •

meld ing •
opkomende

opkomende
gekwiteerde

kwiteert de
"II" (een

Het verloop is als voIgt:
Tijdstip A: De procesvariabele is binnen het "veilige"

gebied; proces contact: laag. Deze toestand wordt
aangeduid met "00".

Tijdstip B: De waarde van de procesvariabele overschrijdt de
alarmgrens; het procescontact slaat om (van "laag"
naar "hoog"); er ontstaat een zgn. opkomende
melding. De nu bereikte melder-toestand wordt
aangeduid met "01" (een niet-gekwiteerde opkomende
melding) •

Tijdstip C: De pp.
Meldertoestand:
meld ing) •

Tijdstip D: De waarde van de procesvariabele zakt tot
beneden de alarmgrens. Het procescontact slaat om
(ter ug van hoog naar laag). Melder- toestand : "10"
(een n iet-gekwi teerde a fg aande meld ing) •

Tijdstip E: De pp. kwiteert de afgaande melding. De
begintoestand "00" is weer bereikt (een gekwiteerde
afgaande meld ing) •

Tijdstip F: Als tijdstip B.

Als de pp. niet kwiteert voordat de melding opnieuw zijn
ala rmg rens passeert, dan v ind t de toestand sovergang van "01"
naar "10" plaats of omgekeerd (zie figuur 4.4.).

Samenvattend. komen we zo tot figuur 4.4., waarin nogmaals de
vier toestanden van een melder worden getoond, alsmede aIle
mogelijke toestandsovergangen.
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("ONVEILIG")
ALARMGRENS
("VEILIG")

Toel ich ting : Melding .... 0 = Opkomend
- A = Afgaand

Kwitering - G = Gekwiteerd
.... N = Niet....gekwi teerd

Figuur 4.4. Toestanden en .... overgangen van een melder.

Het is mogelijk dat een afgaande melding niet wordt
gepresenteerd, de toestand "10" wordt dan bij de toestand
"00" gevoegd (zie figuur 4.5.).

Toel ichting : Melding - 0 = Opkomend
.... A = Afgaand

Kwitering .... G = Gekwiteerd
- N = Niet....gekwi teerd

(" ONVE ILIG If)

ALARMGRENS
("VEILIG")

Figuur 4.5. Toestanden en .... overgangen van een melder, indien
de afgaande melding niet wordt gepresenteerd.

4.4. Het auditieve deelsysteem

Het auditieve deelsysteem bestaat uit twee signaal .... eenheden
(toeter en bel), die de proefpersonen erop moe ten
attenderen, dat een variabele zijn alarmgrens heeft
overschreden. Een signaal .... eenheid zal klinken als een
procesvariabele zich in een van de twee toestanden "01" en
"10" bevindt (niet....gekwiteerde toestanden) •
Het auditieve deelsysteem heeft voldaan in de experimenten
met het conventionele systeem, zodat dit deelsysteem voor
het geavanceerde systeem niet is gewijzigd [zie Reijs 1981,
Krag t 1981] (keuze bepaald door proj ectg roep n.a.v. de
resul ta ten van de ex per imen ten) •
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4.5. Het visueel .... deelsysteem

Voor dit deelsysteem zijn de volgende eisen geformuleerd:
a. De tekst behorende bij een melding moet makkelijk te

wijzigen zijn (voorwaarde voor experiment).
b. De meldingen moeten kunnen worden gepresenteerd in de

kleuren wit, rood en geel i.v.m. de vergelijkbaarheid
(overeenkomsten) van dit meldsysteem met het reeds
geinstalleerde conventionele meldsysteem (experiment).

c. Het meldsysteem moet het zelfde aantal melders bevatten
als het conventionele systeem (vergelijkbaarheid,
voorwaarde voor experiment) •

d. De werkelijke tijd moet op het beeldscherm worden
weergegeven (keuze projectgroep).

e. De "luminantie" (*) (helderheid) en het " con trast" (*) van
het beeldscherm moeten ingesteld worden in samenhang met
de verlichting van de simulatorruimte (ergonomische
literatuur) •

f. Een melding wordt aIleen in een meldingen.... overzicht
gepresenteerd indien de melder zich in een van de
toestanden 01, 10 en 11 bevindt.

g. De vier verschillende toestanden van een melder (00, 01,
11 en 10, zie figuur 4.4.) moeten duidelijk verschillend
worden weergeven. Gekozen is voor de volgende opzet in
het vervolg attentie....methode genoemd (projectgroep en
door de mogelijkheden van de GIGI), zie ook figuur 4.6.
"00" [A.;G] kleur melding groen,

geen kn i ppe ren ,
geen inverse video.

"01" [D;N] kleur wit, rood of geel afhankelijk van de
kleur van de overeenkomende melding bij
het conventionele systeem,

weI knipperen,
geen inverse v ideo.

"11" [D;G] kleur melding: wit, rood of geel,
geen knipperen,
geen inverse video.

"10" [A;N] kleur melding; wit, rood of geel,
geen knipperen,
weI inverse video.

Bij de bespreking van de verschillende plaatjes (zie
hoofdstuk 5.) wordt hier nader op teruggekomen.
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TOESTAND KLEUR KNIPPEREN INVERSE VIDEO

00 [A,G] groen nee nee
01 [0, N] wi t ,rood ,geel ja nee
11 [O,G] Iwit ,rood ,geel nee nee
10 [A, N] wi t ,rood ,geel nee ja

, '

Fig uur 4.6. Afspra ken betreffende "attenti e-methode"

4.6. Het kwiteer-deelsysteem

Dit deelsysteem moet aan de volgende eisen voldoen:
a. Het kwiteren van een melding moet geschieden door het

indrukken van een drukschakelaar door de pp.
b. Het kwiteren van een melding kan aIleen geschieden als de

pp. het plaatje met daarin de betreffende melding kan
zien op het beeld scherm (keuze door proj ectgroep) •

c. Het kwiteren van een melding moet zoveel mogelijk
individueel geschieden en centrale kwitering moet indien
mogelij k vermeden worden (n.a.v. veldonderzoek en
ex per imen ten) •

4.7. Het besturingsdeelsysteem

De in deze paragraaf
geformuleerd mede n.a.v.
houden verband met het
verschillende types van
uitgevoerd (flexibiliteit

genoemde ontwerp-eisen werden
discussies in de projectgroep. Zij
feit, dat met het meldsysteem
experimenten moeten kunnen worden

van het meldsysteem) •

a. De gehele software van het conventionele systeem betref
fende het presenteren van meldingen moet bruikbaar
blijven (meldingen van outputvariabelen, verstoringen,
random-meldingen en MELD van AUTOPL) •
De mogelijkheid van het kiezen tussen het wel-of-niet
presenteren van afgaande meldingen moet blijven bestaan
(zie paragraaf 2.2. bIz. 14).

b. Het programma ALARM (zie bijlage 1 bIz. 58) dient het
programma dat de informatie naar de GIGI zendt te·
initialiseren door middel van een eventflag.

c. De verschillende plaatjes moeten vanaf het toetsenbord
van de GIGI op te roepen zijn. Een extra toetsenbord van
bv. 10 functietoetsen zou de flexibiliteit van het
meldsysteem kunnen beperken.

d. Een telsysteem is noodzakelijk, dat registreert hoe vaak
een plaatje wordt opgeroepen en hoe lang het plaatje
gemiddeld opstaat.

e. De responstijd van het systeem op opdrachten van de pp.
moet kort zijn (in de orde van 1 seconde, maximaal 5
sec .)

f. Het systeem dient een "systeemtest" te bevatten.



.... 33 ....

5. INFORMATIE PRESENTATIE OP BEELDSCHERMEN

5.1.Bee1dscherm.... ergonomische aspecten

In deze paragraaf worden een aanta1 richt1ijnen t.a.v.
infonnatie presentatie op bee1dschermen (samengevat door v.
d. Heijden 1980) getoetst aan de resu1taten op het
aangeschafte systeem (BARCO GD33 en GIGI) •

1 .....Richt1ijn: karakterhoogte tussen 16 en 27 boogminuten,
dit is bij 75 em kijkafstand 3,5 tot 6 mm.
Bij voorkeur 10 beeldlijnen per karakterhoogte •

....Gerealiseerd: karakterhoogte = 5 rom.
7 beeldlijnen per karakterhoogte (de beeldlijnen
zijn nauwe1ijks waarneembaar) •

....Conclusie: De karakterhoogte in mijn inziens voldoende
voor de experimenten. De tekst is nog leesbaar op
3,5 meter afstand voor een nonnale pp. onder
redelijk omstandigheden.

2.-Richtlijn: karakterbreedte = 0,75 * karakterhoogte.
-Gerealiseerd: karakterbreedte = 2,6 mm.

0,75 * 5 = 3.75 •
....Conclusie: niet relevante afwijking.

b

2270~

OOA
I- 1

Postbus 69
MA VOORBURG

b ~

c

c

a: karakterafstand
b: woordafstand
c: regelafstand

Karakterafstand, woordafstand en regelafstand
[uit Concept voorlichtingsblad: Het werken met
beeldschermen. Arbeidsinspectie voorburg.]



.... 34 ....

3 .....Richtlijn: Stokdikte = 0,15 * karakterhoogte •
....Gerealiseerd: Stokdikte= 0,7 .... 0,9 mm.

0,15 * 5 = 0,75 •
....Conclusie: voldoet aan richtlijn.

4 .....Richtlijn: karakterafstand = 1,5 * karakterbreedte
Woordafstand = 2,0 * karakterbreedte
Regelafstand = 2,0 * karakterhoogte
Normale leestekst in hoofd.... en kleine letters, codes
aIleen hoofdletters •

....Gerealiseerd: karakterafstand = 3,2 mm.
1,5 * 2,6 = 3,9.
Woordafstand = 3,7 mm.
2,0 * 2,6 = 5,2.
Regelafstand is variabel, aIleen hoofdletters

....Conlusie: de karakterafstand is niet optimaal, deze is te
vergroten door de karakter verder uit elkaar te
plaatsen. (De woordafstand wordt ook beter, deze is
van de karakterafstand afhankelijk.) Dit is te
realiseren door de GIGI eenmalig een grafische
opdracht te geven.

5 .....Richtlijn: verwarring tussen tekens zoveel mogelijk
voorkomen.
vierkante puntenmatrix 7*9 verdient de voorkeur •

....Gerealiseerd: AIleen hoofdletters ter voorkoming van
verwa rr ing •
Vierkante puntenmatrix 7*7 •

....Conclusie: De puntenmatrix is mijn inziens voldoende bij
gebruik van aIleen hoofdletters. Het is mogelijk om
eventueel karakters te ontwerpen in een matrix van
8*10.

Voor de experimenten is het belangrijk dat de pp. de teksten
kunnen lezen en niet verwarren met andere teksten. Dit
betekent dat de karakterhoogte niet te sterk mag afwijken
van de richtlijn, de regelafstand is belangrijk en de
woordafstand is minder belangrijk.
Naar mijn mening is de huidige informatie.... presentatie
geschikt voor de experimenten, alhoewel het aan te bevelen
is om de karakterafstand te vergroten.

rOpmerking: Bij aIle plaatjes uitgezonderd CONV en CONVPH is
dit inmiddels toegepast. De karakterafstand is nu 3,7 mm,
dit is meer optimaal voor ergonomische experimenten.]
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5.2. Gerealiseerde plaatjes

de
de

een

is uitgegaan van
4. en van

pa rag r a a f 5. l.
te verdelen in

Bij het realiseren van de plaatjes
ontwerpeisen van hoofdstuk
beeldscherm-ergonomische aspecten van
De gerealiseerde plaatjes zijn onder
aantal kategorieen nl.:
1. Conventionele plaatje (gegenereerd door het programma

CONV) ;
2. Tekst plaatjes (gegenereerd door TEKST, ADVIES, SPLUS);
3. Grafische plaatje (FLOW);
4. Regelplaatjes (HIS2, HISl, STAAFK, STAAFG, CONVPH);

Deze plaatjes worden in de volgende paragrafen beschreven.
Van de in hoofdstuk 4. genoemde deelsystemen (auditief,
v isueel, kwi teer en bestur ing) is b ij el ke pI aatj e , waar
nodig, een korte beschrijving gegeven. Van het auditieve
deelsysteem wordt in dit hoofdstuk niets vermeld, omdat bij
aIle plaatjes gekozen is voor hetzelfde systeem, dat reeds
wordt toegepast (zie Brouwer 1980).
Voor een algemene beschrijving van de programma's, die deze
plaatjes genereren, verwijs ik naar bijlage 1.5.

5.2.1. Conventioneel plaatje

Het conventionele plaatje heeft tot doel hetzelfde overzicht
in matrixvorm te geven als het conventionele meldsysteem.
Immers, de matrixvorm heeft bewezen een "sterk" punt te
zijn; deze geeft de pp. direct een overzicht van de
procestoestand. Het lag dus voor de hand de matrixvorm ook
op het beeldscherm te presenteren.
In toekomstige meetkamers zouden essentiele alarmen bv. via
een matrixvorm op een aantal beeldschermen aan de operator
kunnen worden gepresenteerd, omdat deze presentatiewijze
flexibel is in tegenstelling tot een conventioneel systeem.

CONV

Visueel: De rechthoek om de tekst heeft steeds de kleur van
het overeenkomstige conventionele meldpunt (wit/rood/
geel). De tekst bij elk meldpunt gedraagt zich bij het
melden in zijn geheel volgens de attentie-methode (zie
paragraaf 4.5. bIz. 31).
Bij de foto in figuur 5.1. en aIle volgende foto's zijn
steeds de volgende meldingen aanwezig:
- ARA STORING (witte afgaande niet-gekwiteerde

meld ing) •
.. ZWAVEL ISO-B HOOG (rode opkomende niet-gekwiteerde

meld ing) •
- DRUKVAL SECTIE B (gele afgaand niet-gekwiteerde

meld ing) •
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Figuur 5.1 Overzicht van CONY.

ONBALANS 1SO-B POMP (gele opkomende gekwiteerde
meld ing) •

- POMP 3 STOP (gele opkomende niet-gekwiteerde melding,
deze melding is steeds gefotografeerd tijdens het
knipperen in de "uittoestand", zie lege rechthoek in
figuur 5.1. rechtsonder).

NB: Het aantal melders is uitgebreid met 1 melder om
meer symmetrie te krijgen in de sectieplaatjes van
de tekstplaatjes (TEKST, ADV1ES en SPLUS).
Deze melder kan niet gebruikt worden. Bij het
conventionele systeem is dit te realiseren door op
de corresponderende plaats dezelfde tekst te
plaatsen met een rood venster.

Kwiteer: Het kwiteren van de meldingen geschiedt voorlopig
door centrale kwitering d.w.z. alle meldingen worden
door een druk op een centrale knop gekwiteerd.

Bestur ing: -

Suggestie voor onderzoek: Het zou mogelijk moeten zijn om
beide systemen (geavanceerd "CONY" en het conventionele
systeem) met elkaar te vergelijken. Het kwiteren moet
dan ook bij het conventionele systeem centraal
geschieden.
De resultaten kunnen inzicht geven in de
overeenkomsten van beide systemen
leesbaarheid van de teksten, presenteren
resp. afgaande meldingen etc.
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De centrale kwitering zou vervangen kunnen worden door
kwitering per sectie of door kwitering per kleur.
De gehanteerde attentie-methode zou bij dit plaatje
kunnen worden gewijzigd in knipperen in de
niet-gekwiteerde toestand en inverse video bij een
opkomende gekwiteerde melding. Het knipperen zou bij
een opkomende melding moeten geschieden in de kleur van
de melding en bij een afgaande melding in groen. De
opkomende gekwiteerde toestand zou dan overeenkomstig
zijn met het branden van het lampje bij het
conventionele meldsysteem.

TOESTAND KLEUR KNIPPEREN INVERSE VIDEO

00 [A,G] groen nee nee
01 [0, N] wi t ,rood ,geel ja nee
11 [O,G] wit ,rood ,geel nee ja
10 [A, N] groen ja nee

Figuur 5.2. Afspraken alternatieve " a ttentie-methode" voor
CONV.

5.2.2. Tekstplaatjes

Moderne systemen anne 1981 maken gebruik van tekstplaatjes
voor de weergave van alarm-informatie op beeldschermen. De
plaatjes zijn gerealiseerd mede naar aanleiding van de
problemen die in het genoemde stage-veldonderzoek zijn
waargenomen, o.a. het vaak moeten wisselen van plaatjes. Een
mogelijke oplossing voor het genoemde probleem is gegeven
met het programma SPLUS.
Na een volledige inventarisatie van de problemen met
tekstplaatjes in het laboratorium zelf kunnen eventuele
andere oplossingen worden gegenereerd en getest.
De tekstplaatjes bestaan uit twee type plaatjes, nl. een
meldingen-overzicht en verschillende sectieplaatjes. Deze
twee type plaatjes moeten altijd in combinatie worden
gebruikt; het meldingen-overzicht geeft informatie over de
hele fabriek, het sectieplaatje geeft informatie over een
gedeelte van de fabriek.
Met de tekstplaatjes is het mogelijk experimenten uit te
voeren met de reeds bestaande taak voor de pp.
Het verdient aanbeveling de tekstplaatjes met het
conventionele plaatje te vergelijken; het medium is
identiek, de presentatiewijze is verschillend.
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a. "TEKST"

Met TEKST is
realiseren
proj ec tg roep
wij zig ing en.

geprobeerd het voorstel van Delnoy en Timmer te
(Delnoy en Timmer, 1981). Discussie in de

heeft evenwel geleid tot een aantal

Visueel: Er zijn twee type plaatjes: meldingen-overzicht en
sectieplaatjes.
1. Meldingen-overzicht.

Figuur 5.3. Meldingen-overzicht van TEKST

De volgorde van boven naar beneden is chronologisch. In
de tijdkolom staat de tijd van het opkomen of afgaan
van de melding (zie figuur 4.2. tijdstip B of D). Bet
TAGNO(*) (een willekeurig getal van twee cijfers, bv.
"73") is aan de melding toegevoegd om de
bedrijfssituatie te benaderen. Bet TAGNO wordt
gepresenteerd volgens de attentie-methode. (Voor de pp.
heeft het TAGNO geen speciale betekenis.)

Er is slechts een pagina van het meldingen-overzicht
aanwezig, omdat de pp. altijd eventuele oudere
meld ing en kan opzoe ken in de sectiepl aa tj es • AI s de
pagina van het meldingen-overzicht vol is (12
meldingen) , dan verdwijnen de bovenste 5 meldingen van
het scherm; onderaan komt zodoende ruimte vrij voor
nieuwe meldingen. Als de pagina minder dan 7 meldingen
zou gaan bevatten, dan verschijnen 5 oude meldingen
weer boven aan op het scherm. Er is voor een aantal van
5 meldingen gekozen, omdat bij 1 melding een onrustig
beeld ontstaat.
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2. Sectieplaatjes

Figuur 5.4. Sectieplaatje ARABOL van TEKST

In een sectieplaatje heeft elk meldpunt van die sectie
steeds een vaste plaats op het beeldscherm. Als de
melder zich in de toestand "00" bevindt, dan wordt de
melding in de kleur groen gepresenteerd en is de
tijdkolom "l eeg " (gevuld met spaties). Als de melder
zich in een van de toestanden "01", "11" of lila"
bevindt, dan wordt de melder in de kleur van de melding
(wit, rood of geel) gepresenteerd. In de tijdkolom
staat de tijd van het opkomen of afgaan van de melding.
Bet TAGNO wordt gepresenteerd volgens de
attentie-methode.
De twee horizontale lijnen dienen om de pp. een
duidelijke indeling per sectie te geven. Deze indeling
is twee " witte" meldingen, drie " rode" meldingen en zes
" ge l e " meldingen.

Kwiteer: Bet kwiteren van een melding kan aIleen gebeuren
als het sectieplaatje met de betreffende melding op het
beeldscherm is weergegeven. De pp. wordt dus gedwongen
naar het sectieplaatje te gaan alvorens te kunnen
kwiteren. Bet is dan slechts mogelijk om een melding
tegelijk te kwiteren, en weI in de volgorde van boven
naar beneden.

Besturing: De drie verschillende sectieplaatjes kunnen
wo rden opg eroepen met resp. II A" ( rabol), II In (so'"
blaunaan) en II R"(hodine) • Bet meldingen-overzicht kan
worden opgeroepen met "M" (eldingen-overzicht) •
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b. "ADVIES"

Visuee1: Met het programma ADVIES is gebruik gemaakt van een
van de voorde1en die een geavanceerd systeem bezit
t.o.v. een conventionee1 systeem, n1.: de moge1ijkheid
"variabe1e" teksten op het scherm te p1aatsen die een
advies voor de pp. kunnen zijn.
Er zijn weer twee type p1aatjes. Het
me1dingen-overzicht is het ze1fde a1s bij TEKST, dus
zonder adv ies.

Figuur 5.5. Sectiep1aatje ARABOL van ADVIES

Het sectiep1aatje is nagenoeg hetze1fde a1s bij TEKST;
uitgezonderd a1s een melding niet-gekwiteerd is, dan is
aan de rechterkant van het bee1dscherm een advies voor
de pp. aanwezig, bv. bij een "witte" melding: REGEL
KOEL, bij een "rode" melding: BEL 472710 en bij een
"ge1e" melding: SCHRIJF OP (zie figuur 5.5.).
Door een melding te kwiteren kan de pp. de adviesko1om
1eeg maken. Dus a1s de adviesko1om 1eeg is en de toeter
uit, dan heeft de pp. zijn me1dtaak uitgevoerd (tot de
vo1gende melding) en kan zich vervo1gens eventuee1
richten op zijn (met adviezen ondersteunde) rege1taak.

Kwiteer: zie TEKST.

Besturing: zie TEKST.
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c. "SPLUS"

Visueel: Met het programma SPLUS (Sectie-PLUS) kan de pp.
bij de sectieplaatjes onder aan het beeldscherm zien
welke de drie laatste niet....gekwiteerde meldingen zijn.
Het weergeven van de laatste drie niet....gekwiteerde
meldingen heeft tot doel de pp. bewust snel te kunnen
laten reageren. Bij TEKST of ADVIES zou de pp. steeds
het laatst gebruikte sectieplaatje op kunnen laten
staan. Bij een melding in een andere sectie zou de pp.
dan aIleen auditief worden geattendeerd en kunnen
gokken in welke sectie de melding aanwezig is (kans van
een op twee) of m.b.v. het meldingen....overzicht een
bewuste keuze maken maar dit kost tijd en gaat ten
koste van de snelheid van het ingrijpen van de pp. op
het proces.
Er zijn weer twee type plaatjes nl.:
1. Meldingen-overzicht.

Figuur 5.6. Meldingen-overzicht SPLUS

Het meldingen-overzicht plaatje is hetzelfde ingedeeld
als bij TEKST. Het maximum aantal meldingen is van 12
verhoogd tot 17, door de meldingen dichter op elkaar te
plaatsen. De regelafstand is bij beide type plaatjes
gelijk. De oude meldingen .komen weer op het scherm als
er minder dan 12 meld ingen op het scherm zo uden komen
te staan. (Bij TEKST was dit aantal 7.)
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2. Sectieplaatjes

Figuur 5.7. Sectieplaatje ARABOL van SPLUS

Het sectieplaatje is nagenoeg hetzelfde als bij ADVIES.
De sectie-meldingen zijn dichter op elkaar geplaatst.
Onder de onderste groene streep staan de laatste drie
niet-gekwiteerde meldingen. Deze kunnen zowel behoren
~het sectieplaatje dat boven de groene streep staat
als tot de twee andere.
Als er geen niet-gekwiteerde meldingen onder de groene
streep staan en de toeter is uit, dan heeft de pp. zijn
meldtaak uitgevoerd.

Kwiteer: zie TEKST. (De gegevens van de niet-gekwiteerde
meidingen onderaan in elk sectieplaatje zijn van geen
betekenis voor het kwiteer-deelsysteem.)

Besturing: zie TEKST.

Suggestie voor onderzoek: De keuze van het TAGNO moet
zOdanig zlJn dat de taak van de pp. niet beinvloed
wordt; de pp. zou in een drukke situatie bv. aIleen het
TAGNO op kunnen schrijven en vervolgens in een rustige
situatie de juiste teksten bij de TAGNO's zoeken,
vandaar dat enkele TAGNO's dubbel voorkomen.
De pp. zou eventueel problemen kunnen hebben met het
opzoeken van de sectiecode op het scherm in een
meldingen-overzicht. De sectiecode bv. "A" zou vlak
achter het TAGNO geplaatst kunnen worden ter oplossing
van dit probleem.
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Tussen de regel met de indeling "TIJD TAGNO ••• " en de
eerste witte melding zou een extra lijn de indeling per
sec tie mog el ij k kunnen verd uid el ij ken.
De adviezen bij de plaatjes van ADVIES en SPLUS moeten
de pp. niet "betuttelen" en overbodige informatie
geven, zoals bv. "SCHRIJF OP". De pp. zou eventueel
zelf de mogelijkheid moeten hebben om weI of geen
advies te kiezen.
Het weergeven van de laatste drie niet-gekwiteerde
meld ing en bij SPLUS verwe kt nu verwa r ring als de pp.
aan het kwiteren is; de pp. kan nl. het verschil tussen
een nieuwe melding en een oude melding die bij de drie
laatste gevoegd wordt nauwelijks opmerken. Dit verschil
zou duidelijk aangegeven moeten worden bv. door een
ster voor aan de regel of door de tijd ook links onder
op het beeldscherm weer te geven.
Het toekomstige experimentele onderzoek zou uitsluitsel
moeten kunnen geven over het nut van het weergeven van
de laatste drie niet~gekwiteerdemeldingen.

5.2.3. Grafische plaatjes

Grafische plaatjes werden door enkele operators wenselijk
geacht tijdens het stage-veldonderzoek. Een operator zegt
een semi-grafisch paneel te gebruiken om de informatie van
het beeldscherm voor zichzelf te ordenen. Het is wenselijk,
zoniet noodzakelijk, om informatie van ingewikkelde
processen zodanig weer te geven dat de operator een
geografisch inzicht in het proces krijgt; de sectieplaatjes
van de tekstplaatjes geven dit inzicht niet. Voor een nieuwe
(onervaren) operator zou een grafisch plaatje het leerproces
kunnen versnellen. Voor een (ervaren) operator in een paniek
situatie zou een grafisch plaatje een extra ondersteuning
zijn ter voorkoming van vergissingen. De meetkamer~operator

zou beter in staat zijn de veldoperator door de fabriek te
beg el e iden •
Een goed ontwerpadvies voor grafische plaatjes naar
aanleiding van uitgebreid laboratoriumonderzoek lijkt mij
voor de industrie zeer welkom.

" FLOW"

Visueel: Met het programma FLOW worden de "witte" meldingen
in een grafisch plaatje geplaatst.
De rechthoekjes met daarin de letter" A" (Analyse) of
"E" (Flo~ gedragen zich volgens de attentie-methode.
De letter "A" bij de pij p van de TANK ARA( boll naar het
REACTIE-VAT heeft betrekking op een concentratie
storing (VS:XF zie paragraaf 2.1. bIz. 9) en de letter
"F" bij dezelfde pijp heeft betrekking op een
voedingsstoring (VS:FF).
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De letter "A" bij de pij p van het REACTIE-VAT naar de
TANK ISO-B heeft betrekking op de witte meldingen van
de kwaliteit van ISO-B (ISO-B HOOG en ISO-B LAAG).
Even zo voo r RHO.
Onder de groene streep is plaats voor de laatste drie
niet-gekwiteerde meldingen, zoals omschreven bij SPLUS.

Figuur 5.8. Grafisch plaatje van FLOW

Kwiteer: OVer het kwiteren zijn in de projectgroep nog geen
uitspraken gedaan.

Bestur ing: -

Suggesties voor onderzoek: Het uittesten van enkele
graflscfie plaat]es met een nieuwe (deel-)taak voor de
pp.; met name ten aanzien van de gele meldingen.
De tekst KLEP kan gewijzigd worden in een meer reele
fabrieksterm, bv. K14; de tekst POMP zou ook achterwege
kunnen blijven, omdat het symbool bij de operators
voldoende bekend is.
Van de grafische plaatjes op het beeldscherm zou een
foto of een tekening op het prikbord in de
simulator-ruimte moeten hangen, opdat de pp. niet
verplicht is om voor informatie steeds naar het
beelscherm te kijken.

De (deel-)taak voor de pp.
systeem is op dit moment nog
"rode" en "gele" meldingen
plaatje van FLOW geplaatst.

met een geavanceerd grafisch
niet beschreven, daarom zijn de

(nog) niet in het grafisch
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5.2.4. Rege1p1aatjes

Tijdens de bedrijfsbezoeken in het stage-onderzoek van
De1noy en Timmer b1eek, dat het ook moge1ijk was om via een
bee1dseherm en een toetsenbord in te grijpen in het proees
(rege1en). om te onderzoeken of dit ook moge1ijk zou zijn op
het aangesehafte systeem, werden een aanta1 p1aatjes (eq.
programma's) gerea1iseerd, die hieronder zijn besehreven.
Deze p1aatjes hebben a11een betrekking op het weergeven van
de waarden van de proeesvariabe1en en niet op ingrepen in
het proees door de pp.
Bij het stage~ve1donderzoek is o.a. de situatie met een
totaa1 geavaneeerd systeem bekeken. In deze meetkamer is het
niet meer moge1ijk om een en ander te verge1ijken met het
oude systeem en om te experimenteren. Met twee systemen in
het 1abaratorium zou een unieke situatie geereeerd zijn om
een totaa1 eonventionee1 met een totaa1 geavaneeerd systeem
te verge1 ij ken.
De hieronder genoemde p1aatjes zijn sleehts een eerste
aanzet tot een moge1ijk geavaneeerd rege1~ en me1dsysteem.
De p1aatjes zijn niet uitgebreid besproken met de
projeetgroePi het zijn enke1e moge1ijke voorste11en van
ondergetekende, mede n.a.v. de p1aatjes op het grafisehe
VT11-systeem (Verhofstad 1981) •
In deze paragraaf is a11een het visue1e dee1systeem van
be1ang, van de andere dee1systemen wordt niets verme1d.

a. II HIS2 11

Figuur 5.9. Grafieken van HIS2
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Met dit programma wordt de historie van 150-B en RHO in twee
aparte grafieken weergegeven.
De kleur van de curves heeft betrekking op de naam van de
produkten, en heeft niets uitstaande met de kleur van de
meldingen. In eerste instantie is gekozen voor de kleuren
rood en blauw, omdat deze ook worden toegepast op de
recorders van het conventionele regelpaneel.
De grafieken krijgen elke seconde een nieuw meetpunt erbij;
de actuele waarde wordt dan ook ververst. Als de grafiek vol
is (dit zijn 200 meetpunten), dan verdwijnen de oudste 60
van het scherm en de grafiek schuift 60 meetpunten op naar
links. Ter hoogte van het vertikale streepje op de
horizontale as begint de curve weer aan te groeien.
Onder de groene streep is plaats voor de laatste drie
niet-gekwiteerde meldingen, zoals omschreven bij 5PLU5.

b. "HI5l"

Figuur 5.10. Grafieken van HI51

Met dit programma wordt de historie van I50-B en RHO in een
grafiek weergegeven.
Dit programma werkt hetzelfde als HIS2, behalve dat het
aantal meetpunten is uitgebreid tot 300, en de waarden in
een grafiek zijn getekend.
Het plaatje van HI5l kan de pp. een betere mogelijkheid
geven tot het vergelijken van de kwaliteit van de produkten
I50-B en RHO dan dat van HI52.
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c. "STAAFK"

Figuur 5.11. Grafiek van STAAFK

Met dit programma STAAFK (staaf in kleur) wordt de actuele
waarde van ISO-8, RHO en de beide voorspelde waarden van
ISO-8 en RHO op het scherm geplaatst in de kleuren blauw en
rood.
De brede lijnen staan voor de actuele waarden van ISO-8 en
RHO, de smalle lijnen staan voor de voorspelde waarden.
De grafieken worden elke seconde bijgewerkt.
De lijnen met de actuele waarde van ISO-8 en de voorspelde
waarde van ISO-8 zijn steeds blauw van kleur. De beide
lijnen van RHO zijn steeds rood van kleur (conform het
conventionele systeem) •
Met het plaatje van het programma STAAFK kan de pp. in een
oogopslag de actuele waarde van de vier genoemde meters
bekijken. De voorspelde waarden staan rechts van de actuele
waarden, omdat mijn inziens de pp. gewend is, dat de tijd in
een grafiek naar rechts is uitgezet op de horizontale as.
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d. "STAAFG"

Figuur 5.12. Grafiek van STAAFG

Met dit programma STAAFG (staaf in groen) wordt de actuele
waarde van ISO-S, RHO en de beide voorspelde waarden van
ISO-S en RHO op het scherm geplaatst in de kleur groen.
De brede lijnen staan weer voor de actuele waarden van ISO-S
en RHO; de smalle lijnen staan voor de voorspelde waarden.
De grafieken worden elke seconde bijgewerkt.
De lijn met de actuele waarde van ISO-S en RHO zlJn groen
als de waarde van deze variabele in het veilige gebied ligt
(tussen 40 en 60) en de kleur is wit (procesmelding) als de
waarde buiten dit gebied ligt.
Aan de kleurverandering van groen naar wit kan de pp. zien
dat een van de grenzen 40 of 60 is gepasseerd door ISO-S of
RHO. De kleur van de lijnen met de voorspelde waarde blijft
steeds groen.
De kleur is onafhankelijk van het kwiteren.
De lijnen met de voorspelde waarden zijn bij elkaar
geplaatst, zodat de pp. deze twee waarden makkelijk kan
vergelijken overeenkomstig het conventionele systeem.
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e. "CONVPH"

Fig uur 5.13. Oller zicht van CONVPH

Met het programma CONVPH (CONV plus Historie) worden 30
meldingen en de historie van ISO-B, RHO en hun voorspelde
waarden op het scherm geplaatst. De grafieken worden
getekend zoals omschreven is in 5.2.4. (HIS2) met 120
meetpunten, bij opschuiven worden ook 60 punten opgeschoven.
De meldingen worden bijgehouden zoals omschreven is in
5. 2. 1. (CONV).
Het kwiteren van de meldingen geschiedt nog centraal.
NB: Het aantal meldingen is teruggebracht van 33 naar 30 om
plaats op het schenn te creeren voor de grafieken.
Drie "rode" meldingen zijn daartoe van het scherm
verwijderd, omdat tijdens de experimenten (zie Reijs 1981,
Kragt 1981) slechts drie of vier "rode" meldingen per uur
werden gegeven. Dit is met de resterende zes "rode"
meldingen ook te realiseren. In het conventionele systeem
kunnen deze drie meldpunten dan ook worden verwijderd.

Suggesties voor onderzoek: De grafiek van HIS2 lijkt mij
beter dan de grafiek van HIS1; de kleuren rood en blauw zlJn
nl. minder geschikt om op een beeldscherm te worden
gebruikt. Deze kleuren liggen namelijk aan de uitersten van
het zichtbare lichtspectrum en het menselijk oog heeft
daarbij extra moeite met scherp- en diepzien (zie v. d.
Heijden 1980 blz. 41).
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De grafieken van HISl, HIS2 en CONVPH worden op dit moment
van links naar rechts getekend bij het opschuiven. De pp.
blijft nu enkele seconden verstoken van zijn laatste
waarden, het is waarschijnlijk beter om de grafieken van
rechts naar links op te bouwen.
De grafiek van STAAFG geniet mlJn voorkeur, omdat de
plaatsing van de lijnen een voldoende codering is.
Kleurcodering is derhalve niet meer noodzakelijk is; het
gebruik van onnodig veel kleuren kan nl. verwarrend werken.
Bij CONVPH zou de historie van de voorspellende meter
vervangen kunnen worden door een weergave m.b.v. een staaf.
Met het conventioneel systeem heeft de pp. nl. ook geen
historie van de voorspellende meters.
Experimenten met deze en eventuele andere plaatjes moeten
resultaten geven over de geschiktheid van de plaatjes.
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6. Bespreking resultaten en suggesties voor verder onderzoek

6.1. Bespreking resultaten

( pl .) is v 0 0 r zo v e r mog eli j k
moet bij het commando "RU" in het

een aantal vragen beantwoorden,
bij elk experiment slechts eenmalig
14) •

De taa k van de pr oefl e id er
geautomatiseerd. De pl.
programma INFORM nog wel
maar deze vragen zijn
(zie paragraaf 2.2. blz.

Naar aanleiding van een marktonderzoek is een
kleurenterminal aangeschaft. De resultaten
aangeschafte systeem zijn tot nu toe bevredigend.

grafische
met het

Een aantal verschillende typen plaatjes zijn ontwikkeld voor
een geavanceerd meldsysteem.
De taak van de proefpersoon (pp.) is essentieel voor de
experimenten; uitgaande van de verschillende categorieen
plaatjes kan nu de taak voor de pp. meer in detail worden
ontworpen.

Een eerste aanzet is gegeven voor de realisering van een
geavanceerd meld- en regelsysteem. Indien een meld.... en
regelsysteem wordt gebruikt tijdens de experimenten, dan is
het noodzakelijk om ook rode en gele meldingen in een
grafisch plaatje weer te geven. De taak van de pp. zal dan
wel moeten worden gewij zigd.

6.2. Suggesties voor verder onderzoek

De suggesties voor verder onderzoek met betrekking tot de
plaatjes zijn reeds vermeld in hoofdstuk 5.; deze worden
hier niet herhaald. Op dit moment lijken de plaatjes goed te
voldoen. Experimenten met "proef" .... proefpersonen moeten de
adviezen opleveren voor de definitieve vorm van de plaatjes,
die gebruikt kunnen worden tijdens experimenten met
" ech te "-pp.

Als de keuze gemaakt is met welk programma cq. met welk
plaatje experimenten moeten worden uitgevoerd, dan zou het
eventueel zinvol zijn om nog meer micrographs(*) te
gebruiken, by. voor de adviezen van de programma's ADVIES en
SPLUS.

Bij het plaatje SPLUS wordt op dit moment het hele scherm
gewist als de pp. van een sectieplaatje naar een ander
sectieplaatje gaat. Het is beter alleen het sectieplaatje te
wissen en de niet-gekwiteerde meldingen te laten staan. (Dit
is te realiseren door het bovenste gedeelte van het scherm
te overschrijven met spaties in size 8, dit geschiedt reeds
bij het wissen voor het opschuiven bij de historie~

plaatjes .)



De GIGI heeft de mogelijkheid om, naast de BARCO, ook nog
een zwart/wit televisie aan te sturen via een modulator.
Aangezien de pl. wenst te weten hoe het experiment verloopt,
kan deze televisie in de pl.~ruimte worden geplaatst. De pl.
is zodoende in staat te bekijken welke plaatjes de pp. op
zijn beeldscherm heeft staan en hoe het experiment verloopt.

Het is mogelijk dat de karakters op de BARCO~monitor niet
duidelijk genoeg zlJn (zie paragraaf 5.1.). Dit probleem is
op te lossen door zelf karakters te ontwerpen voor dit
systeem in een matrix van 10*8 i.p.v. de huidige 7*7 matrix.
Het is ook mogelijk de huidige matrix te gebruiken en de
karakters verder uit elkaar te plaatsen. Dit is te
realiseren door de GIGI eenmalig een grafische opdracht te
geven. [Zie ook opmerking paragraaf 5.1. bIz. 34.]

De verschillende programma's moe ten de juiste prioriteiten
krijgen voor het Operating System. Het is waarschijnlijk
noodzakelijk, dat de programma's die naar de GIGI schrijven
een relatief hoge prioriteit krijgen. Indien dit niet zou
geschieden, dan zou het mogelijk zijn dat de reactietijd van
het meldsysteem op de opdrachten van te pp. te groot zou
worden.

Het oproepen van de plaatjes door de pp. geschiedt tot op
dit moment van een andere terminal dan de GIGI. Dit dient
vanaf de GIGI te geschieden; dit zal pas worden gerealiseerd
nadat eerst een nieuwe versie van het Operating System is
geinstalleerd (naar verwachting geschiedt dit eind augustus
1981). Indien er problemen optreden met het overplaatsen van
het oproepen naar de GIGI of als de pp. problemen hebben met
het oproepen van de gewenste plaatjes, dan zou het eventueel
mogelijk zijn om een aantal (bv. 10) functietoetsen te maken
en deze te koppelen aan de hardware van het conventionele
meldsysteem. Van dit systeem zijn slechts 32 van de 64
aanwezige schakelingen in gebruik. De software voor de
verwerking van deze functietoetsen is reeds voor een
gedeelte aanwezig in het programma KWIT.

Het programma INGDET print op de pl.~terminal bij een
regel~ingreep van de pp. de betreffende variabele. Op deze
manier ontstaat een vrij lange lijst van ingrepen zonder dat
de waarde van de ingreep bekend is.
Met behulp van een FORTRAN~programma zou het mogelijk zijn
bij elke regel~ingreep, drie gegevens in een file op disk te
schrijven, nl. de actuele waarde van de rekenslagteller en
de beide waarden van de setpoints. Met behulp van deze file
kunnen dan de ingrepen van de pp. worden geanalyseerd (welk
tijdstip, welke ingreep en hoe groot was de ingreep).
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BEGRIPPENLIJST

De begrippen zijn verklaard, zoals bedoeld in dit verslag.

1. Meldsystemen/Ergonomie

CONTRAST: Een maat voor het helderheidsverschil tussen een
object en zijn omgeving.
In formule C = [L(obj) - L(omg)] I L(omg) X 100%, met
L(obj) = luminantie van het object
L(omg) = luminantie van de omgeving

CONVENTIONEEL MELDSYSTEEM: Men noemt een meldsysteem
conventioneel wanneer de informatiepresentatie
geschiedt d.m.v. lampjes en eventueel schakelaars. Elk
meldpunt heeft een eigen plaats in de meetkamer. De
informatie wordt parallel aan de operator
gepresenteerd.

GEAVANCEERD MELDSYSTEEM: Een meldsysteem waarbij de
informatiepresentatie geschiedt op een beeldscherm. De
informatie wordt sequentieel aan de operator getoond.
Een meldpunt heeft niet altijd een vaste plaats op het
scherm.

KWITEREN: Het door de pp. te
meldsysteem, dat een melding

kennen geven
is II opg emer kt II •

aan het

LUMINANTIE: Lichtster kte per (schij nbare) oppervlakte-
eenheid van een verlicht vlak of lichtbron.

MELDER: Deel van het meldsysteem dat gerelateerd is met een
procescontact en dat het omslaan van zijn procescontact
d.m.v. een melding aan de pp. kenbaar maakt.

PROCESCONTACT: Een binaire grootheid, die
procesvariabele zich boven dan
bijbehorende alarmgrens bevindt.

aangeeft of een
weI onder de

PROCESVARIABELE: Variabele, waarvan de waarde wordt bepaald
door het proces of waarvan de waarde van invloed is op
het proces.

TAGNO: Een alfanumerieke code waarmee men een meetpunt
aand uidt.

2. Experimenten

AFHANKELLIJKE VARIABELE: Een varierendegrootheid als lite
verklaren" resultaat van een experiment.
Voorbeeld: de kwiteertijd.
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ONAFHANKELIJKE VARIABELE: Een variabele die door de pl.
wordt gemanipuleerd met het doel de werking ervan te
bestuderen op de afhankel ij ke var iabel e (n) •
Onafhankelijke en afhankelijke variabele verhouden zich
tot elkaar als oorzaak en gevolg.
Voorbeeld: de verstoringen.

PLAATJE: Een te presenteren grafiek, flowsheet en teksten op
het beeldscherm worden plaatje genoemd.

PROCESSIMULATOR: Opstelling, waarbij een industrieel proces
wordt nagebootst, d.w.z.: het gesimuleerde proces
vertoont (nagenoeg) hetzelfde dynamische en statische
gedrag als het echte proces.

SIMULATIERUN: Tijdsperiode waarin een experiment met de
simulator wordt ui tgevoerd.

II RANDOM" ....MELDING: Een meld'ing die
gesimuleerde proces wordt
"willekeurig" tijdstip.
Een "random" ....melding beinvloed
en ke1e wi j ze •

3. Computertermen

onafhankelijk van
gegenereerd op

het proces zelf op

het
een

geen

ARRAY: Een gegevensstructuur waarin gegevens zodanig
gerangschikt in een of meer dimensies, dat
gegeven direct geraadpleegd kan worden.

zi j n
ieder

programma dat een ander programma
in symbol i sche taal), ver taal t in mach ine

ASSEMBLEREN: Een
(geschreven
taal.
De symbolische instruktie, code of adres
naar een machine instruktie of adres.

wordt omgezet

ASYCHRONE INTERFACE: Het raakvlak tussen twee verschillende
systemen, waarin communicatie plaats vindt.
De term "asynchroon" wil zeggen, dat er geen afspraken
over de tijdstippen waarop zenden en ontvangen plaats
vinden gemaakt zijn.

BIT: Samentrekking van 'binary digit'. Kleinste eenheid van
informatie in digitale systemen. Een bit kan de waarden
'0' en 'I' aannemen.

BYTE: Een groep van 8 opeenvolgende bits, die als eenheid
wo r d t ve r we r kt •

COMMON....DATA-GEBIED: Een deel van het werkgeheuge~! waarin
variabelen zijn opgeslagen op zodanige W1J ze, dat
meerdere programma's van deze variabelen gebruik kunnen
maken.
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COMPILEREN: Het vertalen van een programma, dat in een
probleemgerichte taal geschreven is in een
computerger ichte taal (tussencode of machine code) •

FILE: Een ver zamel ing geg evens, die met el ka ar verband
houden, en als een eenheid worden behandeld.

FLOPPY DISK: Een flexibele schijf, die is voorzien van een
laagje magnetisch materiaal. Hierop kan informatie
worden geschreven en later teruggelezen.

HARDWARE: Schakelingen van elektronische componenten die
gezamenlijk bepaalde functies vervullen.

HOST: Het computer systeem, da t al s "gastheer" optreed t voo r
de gegevens van een andere computer. In ons geval is de
PDP 11/55 de host van de GIGI.

INTEGER: Een element van de verzameling gehele getallen
d.w.z. een van de cijfers 0, +1, -1, +2, --2, enz.

MICROGRAPH: Dit is een vrij te definieren eenheid van
grafische commando's, deze eenheid is herhaaldelijk
aanroepbaar en kan eventueel samen met andere grafische
commando's een plaatje vormen.

OPERATING SYSTEM:
apperatuur, die
die fun ktie s
invoer/ui tvoer,
toekennen van
systeem) •

Programmatuur, toegevoegd aan de
de uitvoering van programma's regelt en

kan verrichten als: besturing
toekennen van geheugen posities,

prioriteiten enz. (hoofdbesturings-

REAL: Een element van de verzameling reeele getallen.

SOFTWARE: Verzamelnaam voor programma's en gegevens (data).
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BIJLAGE 1: DE SIMULATIE-SOFTWARE

1.1. Alg emeen

1.1.1. Beschrijving van de deelprogramma's

Het simulatie-programma bestaat uit een zestiental aparte
deelprogramma's die elk een eigen functie vervullen bij het
simuleren. Een deel van deze programma's werd geschreven in
FORTRAN-lV-PLUS (ex tensie : ". FTN"); een ander deel in de
assemblertaal van de PDP-II: MACRO-II (extensie: II .MAC"). In
fig uur B1.1. wo rd teen over zich t geg even van de
hardware-/software configuratie van de simulator. De
rechthoek II SIMPAR" (simulatie parameters) stel teen
common-data-gebied(*) voor. Dit wordt besproken in 1.3.
Hieronder voIgt een korte beschrijving van de simulatie
programma's.

1.INFORM.MAC. Dit programma verzorgt de communicatie tussen
de pl. en de overige simulatie-software. Bovendien
functioneert INFORM als besturingsprogramma. Zo maakt de
werking van INFORM het mogelijk de simulatie te starten,
te stoppen, te onderbreken, te versnellen, etc. Bovendien
verzorgt INFORM op aanvraag van de pl. output omtrent het
verloop van de simulatie. Zie bijlage 1.2.

2.MODEL.FTN. Dit programma bevat het wiskundige model
(statisch + dynamisch) van de gesimuleerde destilatie
kolom (zie Brouwer 1980 bijlage 4).
Elke keer dat MODEL wordt doorgerekend, wordt een teller
opgehoogd: de rekenslagteller COUNT. Met behulp van COUNT
worden andere programma's gestart/gestopt (synchronisatie
functie van MODEL). Zie ook bijlage 1.4.
De prestatie van de pp. wordt bijgehouden (zie Verhofstad
1981 hoofdstuk 1).

3.INIT.FTN. Dit programma rekent aIleen het statische deel
van het model door. In combinatie met het commando n SW" (=
startwaarden, zie bijlage 1.2.3.) maakt INIT het de pl.
mogelijk een simulatierun te laten starten vanuit een
reproduceerbare uitgangposistie. Dit is o.a. nodig om
regelprestaties van de ppn. onderling te kunnen
vergel ij ken.

4.INPUT.MAC. Dit programma verzorgt het uitlezen van de 6
se tpo in ts (po tentiometers) op he t reg el paneel, en opsl ag
van deze waarden in het data-gebied SIMDAT (simulatie
data). Van de 6 aanwezige setpoints zijn er 2 actief. Zie
b i j 1ag e 1. 3 • 11 •

5.0UTPUT.MAC. Dit programma heeft de volgende taken:
- uitlezen van de waarde van aIle procesvariabelen

(SIMDAT) en het updaten van de meters op het paneel;
- initieren van een melding, indien de waarde van een

beveiligde procesvariabele buiten de alarmgrenzen ligt;
- het verzorgen van de oscillatie-onderdrukking.
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MELDSYSTEEM
000000 ~
DDDDDD TV1
000000 LN
000000
DDDDDD

INPUT OUTPUT ALARM KWIT RESET

SORT

MAAKPL

SIMPAR

INIT

1---4---~MODEL

LEESPL AUTOPL RANDOM

DATA TERMINAL

INGDET INFORM

PL. TERMINAL

FIGUUR 81. 1. SIMULATIE-CONFIGURATIE
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6.0PSLAG.FTN. Indien de pl. te kennen geeft dat hij het
verloop van een simulatierun wil vastleggen, dan zorgt dit
programma voor het aanmaken en regelmatig bijwerken van
een opslag-file. Een record van deze file bevat de
momentane waarde van 9 procesvariabelen.

7.S0RT.FTN. Bij het beeindigen van een simulatierun worden
de simulatiegegevens d.m.v. SORT gesorteerd naar
procesvariabele. Een record van de gesorteerde file bevat:
het verloop van een procesvariabele als functie van de
tijd. Met deze file kan men het verloop van de simulatie
grafisch weergeven (via DEC 2020 op de Plotter en op de
VT55 met het programma VIEWER).

8.KWIT.FTN. Dit programma zorgt ervoor, dat
kwiteerhandelingen worden verwerkt in de software. KWIT
werkt dus als schakel tussen het conventionele meldsysteem
en SIMPAR [v. Dijk 1980].

9.ALARM.FTN. Dit programma zorgt ervoor, dat de toestand van
alle lampen en toeters in overeenstemming gebracht wordt
met de actuele specificatie in de software [v. Dijk 1980].

10.RANDOM.FTN. Op door RANDOM vastgestelde tijdstippen en
plaatsen initieert dit programma een "random"-melding door
een wij zig ing aan te brengen in SIMPAR (zie Brouwer 1980
bl z. 34)

11.SIGMU.FTN. Dit programma verzorgt het verwerken van
kwiteertijden. Na afloop van een simulatierun berekent
SIGMU de gewenste gemiddelden en spreidingen (zie Brouwer
1980 blz .36)

l2.RESET.FTN. Dit programma zorgt ervoor, dat aan het einde
van een simulatierun de lampen en toeters ui t gaan.

l3.MAAKPL.FTN. Met dit programma kan de pl. een nieuwe file
op disk maken. Deze file bevat gegevens voor een gewenste
simulatierun. Dit maken geschiedt "off line" (zie par.
2.2.1.) •

l4.LEESPL.FTN. Met dit programma kan de pl. een listing van
een bestaande file maken. De file is vooraf gemaakt met
MAAKPL. Dit listen geschiedt "off line" (zie par 2.2.2.).

l5.AUTOPL.FTN. Dit programma geeft mbv. een file een waarde
aan de startgetallen voor RANDOM en een waarde aan de
variabele GRENS voor SIGMU. Met deze file zorgt AUTOPL op
bepaalde tijdstippen voor het geven en opheffen van
verstoringen en voor het generen van meldingen (zie par.
2.2.3.) •

l6.LTTEST.FTN. Het programma "Lampen Toeters TEST" test alle
64 lampjes na elkaar (zowel langzaam als snel flakkeren).
De opkomende meldingen worden gepresenteerd via toeter 1,
de afgaande meldingen via toeter 2. Bij elke melding moet
steeds gekwiteerd worden, zodat de kwiteerschakeling
tevens getest word t (zie par. 2.3.).

l7.INGDET.MAC. Dit programma verzorgt het detecteren (en
printen op de pl. terminal) van alle setpointwijzingen die
de pp. gedurende een simulatierun aanbrengt
("INGreep-DETectie") •



61 -

volledigheidhalve vermelden we nog het bestaan van het
programma INF01.MAC. Dit programma print rege1matig
(in terval geko zen doc r pl.) de ac tuel e waa rde van een aan tal
procesvariabe1en en prestatiecriteria. amdat dit programma
geen ro1 meer spee1t in de huidige experimenten, is het "op
non actief" geste1d door b10kkering van het aanroep commando
n RP". He t wo rd t dan 00 k verder niet beschrev en.

1.1.2. Opstarten en stoppen van een simu1atierun

om de simu1atie te 1aten starten, moet de pl. intoetsen
"@SIMULRUN" en "RUN INFORM".
Het eerste commando zorgt ervoor dat de namen van de te
manipu1eren programm's bekend zijn aan het Operating System
(RSX-11M). Dit is noodzakelijk, omdat deze programma's
a11een dan door INFORM kunnen worden opgestart.
Enke1e van de programma's worden bovendien op een vaste
plaa ts in het geheugen ge zet, zodat ze ui tg evoerd kunnen
worden, zonder ze eerst van disk te laden.
Het tweede conunando zorgt ervoor dat INFORM "actief" wordt
(zie figuur B1.2.). Als INFORM gestopt is, dan moet de pl.
"@SIMULSTOP" intoetsen. De programma's worden dan uit het
geheugen verwijderd, de namen worden voor het Operating
System onbekend gemaakt.

1.2. Gedetai11eerde beschrijving van INFORM

1.2.1. Algemeen

INFORM vervu1t gedurende de simu1atieruns een centrale
functie. Vanuit INFORM worden n1. de meeste andere
programma's gestart, dan we1 gestopt. Tevens kan de pl.
interactief het ver100p van de simu1atie beinv10eden.
Binnen INFORM zijn voor de simu1atie een vierta1 toestanden
gedefinieerd. Teneinde de simu1atie van een toestand te
1aten overgaan in een andere toestand, zijn in INFORM een
aanta1 (twee-1etterige) commando's gedefinieerd. Bovendien
bestaan er een aanta1 commando's die de pl. de moge1ijkheid
verschaffen de momente1e waarde van een aantal variabe1en te
1aten pr inten, de simu1atie te versne11en/vertragen enz.
Deze commando's refereren elk aan een programmadee1 van
INFORM. Een dergelijk programmadee1 heeft a1s identificatie
een uniek label: het commando-adres.
Hierna vo1gt een overzicht van de moge1ijke toestanden
(1.2~2.) en een beschrijving van de gedefinieerde commando's
(1.2.3.) •
Een schematisch overzicht van het verband tussen toestanden
en commando's (figuur B1.2.) licht een en ander toe.
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1.2.2. Toestanden waarin de simulatie zich kan bevinden

Toestand 1. Deze toestand wordt gekenmerkt door het feit,
dat aIleen INFORM" actief" is. Wanneer de simulatie in deze
toestand komt, dan verschijnt op de terminal de tekst: "***
PROEFLEIDER COMMUNICATIE PROGRAMMA ***" •
Toestand 2. In deze toestand is de simulatie a.h .w. gereed
voor de start (initialisatie). De programma's INIT, INPUT en
OUTPUT lopen resp. elke 1, 0.5 en 0.5 seconden.
Voordat deze toestand werkelijk tot stand komt, dient de pl.
interactief vragen te beantwoorden (zie figuur 2.5. en
B1. 2.) • Na ef fec tuer ing van toestand 2 wo rd t op de term inal
afgedrukt: "*** INIT LOOPT ***".
Toestand 3. De daadwerkelijke simulatie vindt plaats. De
programma's INPUT en OUTPUT lopen elke 0.5 seconden; MODEL
loopt elke (IO/versnellingsfactor) sec.; OPSLAG steeds nadat
het opslaginterval is verstreken. KWIT loopt elke 0.1 sec.;
ALARM, AUTOPL, RANDOM en SIGMU wanneer nodig. De
effectuering van deze toestand wordt op de pl. terminal
aangegeven door: "*** MODEL & SOFTWARE MELDSYSTEEM LOPEN
***"
Nadat de simulatie geeindigd is, worden enkele gegevens over
de simulatie geprint, voorafgegaan door "EINDE RUN".
SORT en RESET worden (eenmalig) opgestart, de overige
programma's worden gecancelled. De simulatie komt
"automatisch" terecht in toestand 1.
Toestand 4. Tijdelijke onderbreking (bevriezing) van de
simulatie. De programma's MODEL en KWIT worden gecancelled
(d .w.z.: ze worden niet meer opnieuw gestart). De
terugmelding naar de pl. terminal luidt: "*** MODEL GESTOPT
***"

1.2.3 Commando's binnen INFORM

""

<CR>

In deze paragraaf worden de belangrijkste commando's
vermeld. Bovendien wordt globaal aangeduid wat het effect
van het betreffende commando is. Hierbij wordt o.a. gebruik
gemaakt van de volgende notatie:
nn integer(*)
ff real(*)
[ ] "niet verplicht" dee 1 van een commando (intikken

ind ien gewenst)
verplicht spatie
(evt.) herhaling van het voorgaande
intikken van de "RETURN"~toets aan het einde van
een commando
terugmelding
ingetikt door pl.

De commando~labels van de verschillende commando's zijn
vermeld in de tabel met label "TCOM" in INFORM.
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Commando: Korte functie omschrijving

RU:

GO:

HA:

IN:

Brengt de simulatie van toestand 1 naar toestand 2
( zie fig uur 2.5. )

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

Naar toest. 4 vanui t toest. 3

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

ST: Naar toest. 1 vanui t toest. 2, 3 of 4.
Voortijdig beeindigen van de simulatie.

EX: AIleen vanuit toest. 1: INFORM
Terugmelding pl. terminal: "***
COMMUN ICATIE PROGRAMMA ***" •

wo rd t gestopt.
EXIT PROEFLEIDER

VF [nn]: Niet vanuit toest. 1; 1 < nn < 500, wijzigen
versnell ingsfactor.
Nb .; "VF" geeft pl. in fo rmatie over de ac tuel e
waarde van de versnellingsfactor.

PR yare ,var ••• ]: Wordt (worden) de onder "var" ingetikt
var iabel e (n) aang etro ffen in de tabel "VARTAB" (zi e
programmatekst) , dan wordt (worden) de gevraagde
waarde(n) afgedrukt op de pl. terminal.
Voorbeeld: "PR XB,YD<CR)"

iXB-= 0.04512 YD = 0.00073

OAr var] [/key/]: "OA": Afgedrukt wordt een lijst van 23
- paneelvariabelen met op dezel fde regel resp.

ondergrens schaal, schaalbereik, kanaalnummer,
toestand van het kanaal en evt. informatie m.b.t. de
alarmgrenzen. Dit is een deel van de inhoud van het
common-data"'gebied OUTCOM (1.3.8.).
"OA var": AIleen van de betreffende variabelen wordt
bovengenoemde informatie afgedrukt.
Men kan dit commando gebruiken om in de lijst
aanwezige parameters te wijzigen en weI als voIgt:
Key {OP, DI, NL ff, RN ff, KN nn, IN nn, RS nn} met
de volgende functie: - - - -
"OP" of "DI" kanaal open resp. dicht. D.w.z.: de via
dit kanaalnummer gestuurde meter wijst de actuele
waarde van "var" aan resp. staat stile
"NL ff": Herdefinieren ondergrens schaal.
"RN-ff": He rdef in i eren schaalberei k.
"IN-nn": Wijzigingen output-interval. De meter komt
slechts eens in de nn keer voor "updaten" in
aanmerking (normaal is nn = 1: interval is 0.5
sec.) •
"KN nn": Wij zigen kanaalnummer van output.
"RS-nn": Ruis introduceren op de meter-aanwijzing
van de betreffende variable. De ruisgenerator is
echter nog niet geimplementeerd.
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UITLOGGEN

DMO

ISIMULSTOP

INLOGGEN

MOU

lSI MULRUN

RUN INFORM

to••tend 1 DT
IA

PROEFLEIDER OA
COMMUNICATIE PR
PROGRAMMA RA

MODEL SOFTW.
MELDSYSTEEM
LOPEN

to••tend 3 DT
IA
OA ~~
PR
RA
VF

"""'-- --....... VS

to••tend 4 DT to••tend 2 DT
IA IA

MODEL OA INIT OA
TIJDELIJK PR LOOPT PR
GESTOPT RA RA

VF SW
VF

FIGUUR 81.2. OVERZICHT COMMANDO'S EN TOESTANDEN IN INFORM
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Voo rbeeld: II OA T15 <CR>"
#TlS 107.00000 5.00000

Voorbeeld: "OA T15/NL 104/DI/<CR>"
'TIS 104.00000 5.00000

o

o

OP

DI

IA [ var] [/key/] : Analoog aan "OA" , nu voor de
- "setpointvariabelen" , en data-gebied INPCOM

(1.3.7.). Gelijke keys zijn {OP, DI, NL ff, RN ff,
KN nn}. De key {DT nn} heeft de functie om de
detectie aan of uit te zetten (nn=O geen detectie,
nn niet 0 weI detectie met interval nn*O. 5 sec.) •

sw: Alleen in toest. 2. Na dit commando wordt aan de pl.
gevraagd om de gewenste (statische) waarden van
FF,XB en XD. Vervolgens worden de daarbij behorende
waarden van de setpoint FF, FL en T15S berekend en
afgedrukt.

VS [ var]: AIleen in toest. 3.
- "VS": informatie over mogelijke verstoringen.

Var {O, FF, BT, XF}.
Dit commando wordt gebruikt om storingen in te
brengen en weer op te heffen. Bij het inbrengen kan
de pl. de gewenste waarde van de te storen variabele
opgeven.

RA[nn]: "RA": informatie m.b.t. mogelijkheden. Dit commando
wordt gebruikt om de random-meldingen te starten
("RAl") dan weI te stoppen ("RAO"). Bij het starten
kan de pl. de gewenste meldingssnelheid opgeven voor
rood/geel. Intikken van een spatie i.p.v. een getal
heeft als resultaat dat de meldingssnelheid niet
wijzigt (terugmelding bv.: "*** ROOD ONGEWIJZ"'fGi5
***").

DT[nn]: "DT": informatie m.b.t. ingreepdetectie
"OTl" start en "OTO" stopt de ingreepdetectie (=het
printen van de wijzingen van de setpoints door de
pp. op de pl. terminal).

1.3. Ret common-data-gebied SIMPAR

1 • 3 • 1. Al9 em e e n

Een common-data-gebied is een deel van het werkgeheugen,
waarin variabelen staan, zodanig dat verschillende
programma's van deze variabelen gebruik kunnen maken.
Ret common-data-gebied bestaat uit de volgende onderdelen:
- ALMDAT: bevat gegevens m.b.t. het generen van meldingen.
- AUTDAT: bevat gegevens m.b.t. de automatische proefleider.
- BESDAT: gegevens m.b.t. de "besturing" van de simulatie.
- CONDAT: bevat het array CONF.
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- FLCOMM: bevat gegevens van de fi1enamen nodig voor het
ops1aan van simu1atie-data in een file en voor de
automatische proef1eider.

- INPCOM: gegevens over de setpoints van het rege1panee1.
- OUTCOM: gegevens over de meters van het rege1panee1.
- RANDAT: bevat gegevens m.b.t. de "random"-me1dingen.

SIGDAT: bevat gegevens m.b.t. de berekening van de
kwi teertijden.

- SIMDAT: bevat de waarden van a11e procesvariabe1en.

Het "bouwen" van het data-gebied, of beter: het specificeren
van de inhoud daarvan geschiedt d.m.v. de vo1gende
" pr 0 9 r amma' s" :
- COMMON.FTN. Een verzame1ing van COMMON-statements. Met een

COMMON-statement wordt een data-gebied
gespecificeerd.

- SIMPAR.FTN. Een verzame1ing van DATA-statements. Met een
DATA-sta tement kent men in een data-gebied
(begin-)waarden toe aan gespecificeerde variabe1den.
De combinatie van COMMON.FTN en SIMPAR.FTN
specificeert en initia1iseert de data-gebieden
ALMDAT, AUTDAT, BESDAT, CONDAT, RANDAT, SIGDAT en
SIMDAT.

- INPCOM.MAC. Specificeert en initia1iseert het data-gebied
INPCOM.

- OUTCOM.MAC. Idem voor het data-gebied OUTCOM.
- FLCOMM.MAC. Idem voor het data-gebied FLCOMM.
In de vo1gende paragrafen zu11en we de be1angrijkste
gegevens van de ze data-gebieden beschr ijven.

1 • 3 • 2. ALM DAT

De eerste 53 woorden van 16 bits(*) ZlJn (eigen1ijk: maken
dee1 uit van) me1ders. Er zijn 17 "witte", 8 "rode" en 28
"ge1e" me1ders gespecificeerd.
De "witte" me1ders va11en uiteen in twee groepjes: de
"procesme1ders" en de "storingsme1ders". De "procesme1ders"
bevatten o.a. de gegevens over de 1igging van de a1armgrens.
Voor een zeventa1 variabe1en (VS, TL, XB, YO, T15, FB en FD)
zijn me1ders gereserveerd in ALMDAT; voor e1ke
procesvariabe1e is een me1der aanwezig voor de hoge
a1armgrens en ook een voor de 1age a1armgrens. zo komen we
tot 14 "procesme1ders" (nr. 1 tim 14). De "storingsme1ders"
maken het moge1ijk om een storing van het proces te me1den
aan de pp. Er zijn drie verschi11ende storingen moge1ijk, er
z i j n da a r om 00 k d r i est0 ring sm e1de r s (nr. 15 tlm 17) •
De "rode" me1ders (nr. 18 tim 25) zijn "random"-me1ders,
evena1s de "ge1e" me1ders (nr. 26 tim 53). De aanta11en 17,
8 en 28 zijn zo gekozen, dat binnen een tableau met 32
1ampen verschi11ende verdelingen over de k1euren wit, rood
en gee1 moge1ijk zijn.
Een "me1der-woord" bevat de vo1gende informatie:
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bi tnr •

alleen procesmelders: alarmgrens
u

os
u

NS L'
het "belbit": toeterkeuze O:toeter 1

l:toeter 2

het "OK-bit": afgaande melding presenteren
O:j a
l:nee

Andere belangrijke variabelen zlJn: BELVAR, CENVAR, DELBND
en KWITEL, zij hebben de volgende betekenis:
- BELVAR: Bepaalt (mede) de keuze van het geluidssignaal:

BELVAR=O: bij afgaande meldingen wordt hetzelfde
geluidssignaal geproduceerd als bij opkomende
meldingen; (te gebruiken in combinatie met het
II bel bi t" en II OK-bi til) •

BELVAR=l: opkomende meldingen presenteren via toeter 1,
afgaande meldingen via toeter 2 ("belbit" en
II OK- bitII z i j n n i e t van bel ang) •

- CENVAR: Aan deze variabele wordt een waarde ongelijk aan 0
toegekend (door KWIT) indien de centrale kwiteerknop
is ingedrukt.

DELBND: Geeft de waarde in schaaldelen (0-1023) van de
"afstand" delta (oscilatie-onderdrukking, zie
Brouwer 1980 blz. 30).

- KWITEL: Wordt met 1 opgehoogd als programma KWIT loopt.

1.3.3. AUTDAT

In AUTDAT staan de variabelen die nodig zijn voor de
automatische proefleider •
... AUTFLG: De AUTOPL-"vlag ", wo rd t 9 e" se t" ind ien de pl. te

kennen geeft dat hij een automatische proefleider
wenst.

- MINTEL: Het tijdstip waarop de volgende aktie van AUTOPL
plaats zal vinden.

- STOOR: "Vlag"-woord om aan te geven welke verstoringen
aanwe zig zijn.

- FFTMP: Tijdelijke opbergplaats van de niet verstoorde
waarde van FF. FFTMP krijgt de waarde van FF bij het
beg in van een storing. FF krijgt de waarde van FFTMP
aan het einde van een verstoring.

- XFTMP: Als FFTMP voor XF.
- TLITMP: Als FFTMP voor TLI.
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1 • 3 • 4. BES DAT

Dit data .... gebied bevat een aantal (integer.... )variabelen, die
mede het verloop van de simulatie bepalen. De belangrijkste
zi j n :
- ACCEL: De versnellingsfactor.
- COUNT: De rekenslagtelleri wordt opgehoogd met 1 na het

doorberekenen van het model (MODEL.FTN).
- DCOUNT: Het opsl ag in terval i na el ke DCOUNT rekensl ag en

wordt het programma OPSLAG gestart •
.... NCOUNT: Het maximum aantal rekenslageni als COUNT=NCOUNT

eindigd de simulatie •
.... NOPSL: Het aantal malen dat OPSLAG heeft gelopen.
- OPSL: Opslag.... "vlag"i wordt ge"set" indien de pl. te kennen

geeft, dat hij opslag van simulatie data wenst.
- TOEST: De simulatietoestand,zie 1.2.2.

1.3.5. CONDAT

Dit data-gebied bestaat uit 64 elementen, die tesamen het
array CONF vormen (zie Brouwer 1980 bIz. 38). arndat een
element uit CONF slechts een getal kan bevatten, dat de
waarde +127 niet te boven gaat (ALMDAT bevat slechts 53
melders) , kan men volstaan met reservering van een byte (*)
(8 bits) per element. Immers, het eerste bit is geresveerd
voor het teken (0 is pos., 1 is neg.), zodat een variabele
van het type LOGICAL*l (1 byte "groot") max imaal de waarde
+127 (=2**7 ....1) kan hebben.

1. 3 • 6 • FLC OMM

Dit data .... gebied wordt opgebouwd door FLCOMM.MAC. Het beva-t
de volgende gegevens:
- de door de pl. opgegeven filenamen (max. 9 letters/

cijfers)i
.... De extensie van de niet.... gesorteerde opslag .... file (nl.

" • DAT") •
.... De extensie van de automatische proefleiders.... file (nl.

" .AUT") •
.... De naam en het nummer van de terminal van waaruit de

simulatie wordt bestuurd (de pl. terminal). NB: deze
voorziening maakt het mogelijk om elke terminal, die op
het computersysteem is aangesloten, te gebruiken als pl.
te rm inal •

1.3.7. INPCOM

opgebouwd
m.b •t. de
woord nr.
o
1

door INPCOM.MAC. Dit data .... gebied bevat de gegevens
input.... variabelen (setpoints) en weI als voIgt:
byte nrs: inhoud:
0,1 eerste en tweede letter " naam " variabele
2,3 derde en vierde letter " naam" variabele
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2
3,4
5,6
7
8

4,5
6 .... 9
10 - 13
14,15
16

adres waarde variabe1e in SIMDAT (offset)
waarde nul punt potentiometer
waarde bereik potentiometer
niet gebruikt
code-byte: (aanduiding in programma's:
"ENDSI" )
bi tnr •

kanaa1nummer17

J 7 tim 2

niet gebruikt
~

Ll. toestand kanaa1 O:open
l:dicht

ingreep detectie O:nee
1: j a

Voor elk van de zes input-variabe1en is op bovenstaande
wij ze een "set" van 9 woorden gereserveerd in INPCOM. De zes
bedoe1de variabe1en zijn: MTLS, FL, FF, T15S, NALS en NABS
(zie Brouwer 1980 bij1age 4).

1. 3 • 8. OUTC OM

O:nee
1: j a

o:open
l:dicht

inho ud :
ad res in SIMDAT
waarde nul punt meter
waarde bereik meter
kanaa1 nummer
code-byte:
bi tnr •

:. ~I...._7__t ...l_m_4_......~
niet gebruikt Ll kanaa1toestand:

output-interval:

Opgebouw door OUTCOM.MAC. In dit data-gebied bevinden zich
gegevens over output-variabe1en (of panee1variabe1en). De
organisatie is in grote 1ijnen overeenkomstig INPCOMi per
variabe1e een "set" van gegevens. Het aanta1
outputvar iabe1 en bed raag t 23 (zi e hiervoor de prog ramma
tekst, ter inzage in de computerruimte van BDK). De verme1de
gegevens zijn:
woo rd nr. byte nrs:
o 0,1
1,2 2 - 5
3,4 6 - 9
5 10

11

ruis: O:nee
1 :j a

bevei1igd met a1armgrenzen: O:nee
1: j a
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6 12,13

7 14,15
8 16,17

9 18
19

10 20,21
11 22,23

teller output~interval (meter wordt naar
elk interval bijgewerkt)
waarde output-interval
waarde "ruis" (ruisgenerator niet
ge im pI emen tee rd)
"alarm nr.": offset HIXXX in ALMDAT
niet gebruikt
eerste en tweede letter "naam" variabele
derde en vierde letter "naam" variabele

1. 3 • 9. RANDAT

Dit data-gebied bevat de variabelen, die te maken hebben met
het ontstaan van de "random"~melding en. De belang r ij kste
hiervan zijn:
- RANFLG: De rand om- "vlag"; wo rd t ge" se t", ind ien de pl. te

kennen geeft, dat hij "random"-meldingen wenst
("RAl") •

- ROMELD: Het aantal rode melders op het tableau. Deze
variabele wordt gebruikt bij de bepaling van de
plaats van de volgende rode melding.

- GEMELD: Analogon van ROMELD, nu voor gele melders.
NEXTRD: Bepaalt de volgende rode melder. Het is deze

melder, die op het eerstvolgende "rode"
rand om- ti jd sti P (ROODCT) een meld ing veroor zaa kt •

NEXTGE: Analogon van NEXTRD voor gele melders.
- ROODCT: Volgende tijdstip rode melding.
- GEELCT: Idem gele melding.

HITRO/HITGE: Geeft de bovengrens aan van het tijdsinterval
tussen twee rode/gele meldingen. Deze wordt als
voIgt berekend: zij GMTRO de gemiddelde tijd tussen
twee rode meld i ng en (bepaal t doc r de pl.l en LOTRO
de minimum.... tijd daartussen (bepaalt door
experiment-eisen, bijv.: de pp. moet de tijd hebben
om een bepaalde ac tivi te it ui t te voeren) •
Dan geldt: GMTRO= 3600/(gewenst aantal rode
meldingen per uur) en
HITRO + LOTRO = GMTRO * 2 dus:
HITRO = GMTRO * 2 - LOTRO.
Gekozen is voor de waarden LOTRO=lO sec. en LOTGE=l
sec.

- RCl, RC2, RNl, RN2, GCl, GC2, GNl, GN2: Acht startgetallen
(getallen waarmee de random-generator beg int te
rekenen). R= Rood. G= Geel, C= tijstip (van Count),
N= plaats (van Number) •
Gekozen is voor de volgende getallen:
RCl=9999, RNl=8888, RC2=2222, RN2=3333,
GCl=7777, GNl=6666, GC2=4444, GN2=5555.
Mits AUTOPL niet actief is.

MINCT: Het minimum van ROODCT en GEELCT. DUs: het tijdstip
waarop de volgende "random"-melding zal verschijnen.
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1.3.10. SIGDAT

In SIGDAT staan de var iabe1 en, die nod ig zi j n om he t
gemidde1de en de spreiding van de kwiteertijden te kunnen
bepa1en. Tijdens de simu1atie behoeven hiervoor slechts te
worden bijgehouden: het aanta1 me1dingen, de som en de
kwadraarsom van de kwiteertijden. SIGDAT bevat dan ook
a11een de variabe1en die hiervoor nodig zijn.

TYDTAB: Array van 64 elementen; wordt gebruikt om
kwitteertijden te bepa1en (zie Brouwer 1980 b1z.
36) •

GRENS: Wanneer de kwiteertijd > GRENS, dan wordt deze
kwiteertijd aangemerkt a1s een "misser". Deze tijden
worden apart geregistreerd •

.... NWT, NRD, NGL: Het aanta1 (normaa1) gekwiteerde me1dingen
van de verschi11ende k1euren •

.... MISWT, MISRD, MISGL: Als boven, maar nu van de "missers".
- NSOMWT, NSOMRD, NSOMGL: De kwiteertijdensom (normaa1), per

k1eur
- LSOMWT, LSOMRD, LSOMGL: Idem ("missers").

NKWSWT, NKWSRD, NKWSGL: Kwadraatsom (norma1e)
kwiteertijden, per k1eur

.... LKWSWT, LKWSRD, LKWSGL: Idem ("missers") •

.... GEMIST: Een array, waarin ruimte gereserveerd is voor
gegevens van max. 20 It ec hte missers". Deze gegevens
zijn: 1ampnummer, beg in melding en duur melding •

.... XMIS: Het aanta1 "echte missers".
- MISTEL: Het aanta1 "echte missers", waarvan geen gegevens

zijn geregistreerd in het array GEMIST. Dus MISTEL =
XMIS .... 20 a1s XMIS > 20.

1.3.11. SIMDAT

SIMDAT bevat a11e variabe1en uit het model. Voor elk van
deze variabe1en is een geheugenruimte gereserveerd van 4
bytes (variabe1e type REAL). Speciale verme1ding verdient
nog het feit, dat door de bijzondere constructie van een
dee1 van dit gebied de imp1ementatie van "dode tijden" is
gerea1iseerd. In grote 1ijnen gaat dit a1s vo1gt: voor een
var iabe1 e X met een "dode ti j d" (beter : 1 oopti j d) van k
rekens1agen worden (k+1) p1aatsen gereserveerd in SIMDAT.
MODEL rekent met de waarde op p1aats 1. Wanneer X wijzigt in
X+X (rekens1ag n), dan wordt de nieuwe waarde ingevu1d op de
(k+1) .... de p1aats. Vervo1gens wordt de inhoud van het array
"X" e1ke rekens1ag een p1aats opgeschoven. Pas na k
rekens1agen word t het effect van de wij zig ing van X
merkbaar. Een voorbee1d (k=3):
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p1aats inhoud

1 X 1 X
2 X ..... 2 X+dx 1+3 X+dx 3 X+dx
4 X+dx 4 X+dx

waarde in de
berekening: 1

2
3

nieuwe waarde: 4

x
x
X
X+dx

pl. inh. pl. inh. pl. inh.

1 X+dx
2 X+dx
3 X+dx
4 X+dx

rekens1Cig n --------4... n+1 --...,..~ n+2 ~ n+3I< ' 100 pt i j d . , ' , '> ,

wijziging effect merkbaar
variabe1e in model

Figuur B1.3. Rea1isatie 100ptijden door "opschuiven"

1.4. Synchronisatie van de programma's

Uit het oogpunt van synchronisatie kunnen we de zeventien in
1.1. genoemde simu1atie~programma's onderverde1en in vier
groepen, n1.:
a) programma's, die eenma1ig 10pen (INGDET, SORT, RESET)
b) programma's, die met een vast interval opnieuw gestart

wo rden (INPUT, OUTPUT, IN IT, KWIT, MODE L) •
c) programma's, die wachten op een "gebeurtenis" (RANDOM,

INFORM, SIGMU, OPSLAG, ALARM, AUTOPL).
d) programma's, die "off line" draaien (LEESPL, MAAKPL,

LTTEST) •
We zul1en van de verschi11ende groepen achtereenvo1gens de
"structuur" bespreken: d.w.z.: we 1ichten uit een programma
die gedee1ten, die met synchronisatie te maken hebben, de
rest noemen we "body".

1.4.1. "Eenma1ige" programma's

De norma1e structuur van dit soort programma's is in figuur
B1.4. aangegeven. INGDET, SORT en RESET zijn "on
1ine"-simu1atie-programma's met deze structuur. SORT en
RESET worden gestart door INFORM, INGDET door INPUT.

START

I
" BODY"

I
END

Figuur B1.4. Eenma1ige programma's



73 -

1.4.2. programma's met een vast herstart-interval

De prog rammastr uctuur is de zel fde al s in fig uur B1. 4.
Verschillend is echter de wijze waarop het programma wordt
gemanipuleerd (de gestippelde lijn) • Het wordt steeds na n
sec. opnieuw opgestart. Het beeindigen van een dergelijk
programma kan aIleen geschieden via een "CANCEL"-commando.
Voo r de sim ula ti e.... prog ramma' s wo rd t d i t commando 9 egenereerd
door INFORM. Bij het starten van de programma's (eveneens
vanuit INFORM d.m.v. een "RUN"-commando) wordt de waarde van
het herstart-interval "opgegeven" aan het Operating System,
dat dan verder zorg draagt voor het herstarten. In figuur
B1.5. is een blok aangegeven met "CANCEL", dit blok behoort
niet bij het programma, maar bij de taak van het Operating
System.
De herstart-intervallen bedragen:
INPUT en OUTPUT 0.5 sec.
KWIT 0.1 sec.
INIT 1.0 sec.

Het herstart.... interval van MODEL bedraagt 10/VF sec. De pl.
kan mbv. VF (de versnellingsfactor) kiezen in hoeverre hij
de sim ul a tie ver sneld wil ui tv ieren t.o .v • de wer kel ij ke
proces.... tijd.

WAIT

1<- JA

programma wordt
meer opgestart

INFORM

1<---
START

I
" BODY"

I
END

I
n sec

I
CANCEL -- NEE -->

niet

Fig uur B1. 5. Herstart programma's
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1.4.3. Programma's, die wachten op een "gebeurtenis"

Sommige programma's behoeven aIleen te "lopen", als dat
nodig is. Voor de structuur wordt verwezen naar figuur B1.6.

->1
"BODY" ->

START

1<---------------
WAIT for" event"

I
JA - "even t" = "stopcomm." - NEE

Figuur B1.6. "Event" .... programma' s

Aan he t "ac tie f" we rden van een derg el ij k prog ramma gaa teen
"gebeurtenis" (event) vooraf, waarvan het tijdstip niet
tevoren vast ligt ("event.... programma"). Men kan een dergelijk
gedrag realiseren door gebruik te maken van zgn.
"eventflags". Deze "eventflags" zijn bits in een
geheugenregister, waarvan het adres bekend is aan het
Operating System. Eventflags zijn adresseerbaar met "EF
(nn) ", 32 < nn < 65. In FORTRAN IV.... plus zijn o.a. de
volgende operaties gedefinieerd op eventflags:
CALL SETEF (nn): geeft eventflag nn de waarde 1 ("setten"

van de evfl);
CALL CLREF (nn): geeft eventflag nn de waarde 0 ("resetten"

v an de ev f 1) ;
CALL WFLOR (nn, kk, ••• ): de verwerking van het programma

stopt, totdat (minstens) een van de eventflags nn,
kk, ••• 9 elise t" is;

CALL READEF (nn, IDS): leest eventflag nn uit, en kent aan
de variabele IDS een waarde ongelijk 0 toe, indien
deze eventflag ge"set" is.

PROGRAMMA A
MODEL/INFORM

PROGRAMMA B
MODEL

PROGRAMMA C
RANDOM

B ->

->1
CLREF (37)

I
i.v.m. PROGR.actie

1<--........-.-------
WFLOR(34,37)

I
READEF(37, IDS)

I
<--JA - IDS=O - NEE

END

SETEF (37)
SETEF(34)

Fig uur B1. 7. Synchroni sa tie d .m .v • even tfl ag s (voorbeeld :
RANDOM)
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Een voorbeeld moge e.e.a. verduidelijken (figuur B1.7.).
Het voorbeeld heeft betrekking op het synchronisatie schema
van het programma RANDOM. programma A (MODEL of INFORM)
zo rg t voor de bee ind ig ing van prog ramma C (RANDOM) •
Programma B (MODEL) zorgt er voor dat C op gezette tijden
een bepaalde akti e ui tvoer t. We zi en ui t fig uur B1. 7 • , da t
het stoppen van een II event" .... programma kan geschieden d.m.v.
een eventflag. De structuur van het programma C vertoont
overeenkomst met de structuur van de programma's ALARM,
AUTOPL, INFORM, OPSLAG, RANDOM en SIGMU. De met deze
programma's geassocieerde "actie.... eventflags" zijn resp. 34
en 35 (INFORM), 33 (OPSLAG), 37 (RANDOM), 39 (AUTOPL), 40
(SIGMU) en 41 (ALARM).

1.4.4. programma's die "off line" draaien.

De programma's LEESPL en MAAKPL kunnen gestart worden met
een II RUN" .... commando bv. "RUN LEESPL". Het prog ramma LTTEST
wordt gestart mbv. het commando "@TESTRUN".
Volledigheidshalve worden de volgende programma's nog
vermeld: DISPEF (display eventflag), SETEF (set eventflag) ,
RANNUM (voor de startgetallen van RANDOM) •

1.4.5. OVerzicht van toegepaste eventflags

aange
geldt:
nieuwe

de
het
het

van
voor
van

We bezien nu de betekenis van het ge"set" zijn
verschillende eventflags, welke programma's zorgen
" se tten" en " rese tten" en de gevolgen (acties)
II setten" van de eventflags •
.... EF 33: Betekenis: tijdstip voor opslag van simulatie....

variabelen is aangebroken. Wordt. ge"set" door
MODEL, als geldt: MOD(COUNT,DCOUNT)=O. OPSLAG
"loopt" een keer en "reset" EF 33 •

.... EF 34: Bete ken is: e inde run. Wo rd t ge" se til door INFORM na
II STu commando. Wordt ge"set" door MODEL als geldt:
COUNT=NCOUNT. ALARM, AUTOPL, RANDOM en SIGMU
worden beeindigd (SIGMU voert eerst nog het
berekenen en printen van kwiteertijden....gegevens
uit); INFORM "reset" EF 34 en brengt de simulatie
naar toestand 1 (zie 1. 2. 2.) •

.... EF 35: Betekenis: er is terminal.... input geweest (er is een
commando ingeti kt). INFORM" reset" de eventflag,
voert het commando uit en komt in de wachttoestand
(behalve bij het commando" EX", dan stopt INFORM) •

.... EF 36: Betekenis: programma SORT is klaar. Wordt ge"reset"
door SORT bij de aanvang van het programma, wordt
ge"set" door SORT bij het einde van het sorteren.
INFORM wacht met de uitvoering van een eventueel
commando II EX" , totdat EF 36 ge" set" is •

.... EF 37: Betekenis: tijdstip " random" .... melding is
broken. Wordt ge"set" door MODEL indien
COUNT=MINCT. RANDOM wacht hierop, bepaalt
MINCT, ini tieert meld ing en "rese t" EF 37.
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NAAR A A I K M 0 0 R S S
PROGRAMMA L U N W 0 P U A I 0

BB A T F I D S T N G R
R 0 0 T E L P D M T

VAN M P R L A U 0 U
PROGRAMMA L M G T M
AA

ALARM 40

AUTOPL 41

34
INFORM 41 34 35 34 34 34

KWIT 41

34 33 34
MODEL 34 39 34 34 37 34

OPSLAG

OUTPUT 41
..

RANDOM 41

SIGMU 38

SORT 36

LTTEST 42

Figuur Bl.8. Synchronisatie schema via eventflags

- EF 38: Betekenis: SIGMU is klaar met het printen van
kwiteertijdgegevens op pl. terminal ("set").
INFORM wacht hierop, bij het beeindigen van een
simulatierun, en "reset" vervolgens EF 38.

- EF 39: Betekenis: Tijdstip "AUTOPL"-melding is aange
broken. Wordt ge"set" door MODEL indien geldt:
COUNT=MINTEL. AUTOPL wacht hierop, voert een
opdracht uit, bepaalt een nieuwe MINTEL en "reset"
EF 39.



77 -

- EF 40: Betekenis: is een kwiteertijd vastgelegd in TYDTAB
( zie Brouwer 1980 bl z. 36). ALARM zorg t voor het
"setten" van deze EF; SIGMU wordt actief voert
eerst programmadeel uit (aIleen bijwerken
kwiteertijdgegevens), "reset" EF 40.

- EF 41: Betekenis: er is een wijziging in de tabel van
ALMDAT geweest, een melding aan het meldsysteem
moet volgen. AUTOPL, INFORM, KWIT, OUTPUT en
RANDOM "setten" deze vlag. ALARM wacht hierop
v 0 e r t melding ui ten "re set" EF 41.

EF 42: Betekenis: Het programma KWIT moet een
"cancel "-opdracht 9 even aan het operating system
(zie bIz. 73). Deze eventflag wordt geset door het
programma LTTEST aan het einde van de
hardware-test. De prioriteit van het programma
LTTEST is onvoldoende om deze opdracht aan het
operating System te geven".

De synchronisatie via eventflags wordt samengevat door
figuur B1.8.

1. 5. Ui tbreid ingen van de simulatie-software t.b.v. het
geavanceerde systeem

De programma's die de communicatie tussen de "conventionele"
simulatie-software en het beeldscherm verzorgen zijn in deze
paragraaf beschreven, van deze programma's zijn de
gerealiseerde plaatjes op het beeldscherm beschreven in
hoofdstuk 5.

De toegevoegde programma's maken gebruik van twee files op
disk. De eerste file wordt van disk gelezen en overgezonden
naar de GIGI. Deze file initieert de GIGI en plaatst de
gebruikte micrographs in het geheugen van de GIGI.
De tweede file wordt van disk gelezen en in een
tweedimensionaal array in het werkgeheugen van de PDPll/55
geplaatst. Voor elke melding is een rlJ van dit array
gereserveerd met daarin de grafische commando's voor de GIGI
(zie bijlage 5). Als een melding bijgewerkt moet worden, dan
worden eerst de gegevens in het werkgeheugen bijgewerkt.
Indien deze melding gepresenteerd dient te worden, dan wordt
vervolgens een rij overgezonden, naar de GIGI, die deze
grafische opdrachten uitvoert.
Als de pp. een ander plaatje wenst, dan zijn de gegevens
voor het andere plaatje reeds volledig in het werkgeheugen
aan we zig.

De programma's ZlJn "event"-programma's (zie bIz. 74 en
pa r ag r aa f 1. 5 • 2 .) •
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Het programma MODEL houdt bij het aantal seconden
plaatje opstaat. Het programma SIGMU print aan het
een ex pe r imen t :
1. Met wel k commando wo rd t d i t pl aa tj e opg eroepen ,

bij de sectie ARABOL (zie paragraaf 5.2.2. blz.
2. Hoe lang stond el k plaatj e op;
3. Hoe vaak werd het plaatje opgevraagd;
4. Hoe lang stond elk plaatje gemiddeld Ope
bv. :

dat een
einde van

bv • II A"
37) ;

is aan SIMPAR toegevoegd. Het
aantal variabelen, die de gegevens
maken tussen de verschillende

PLAATJE: A STOND 345 SEC OP. 15 KEER GEWISSELD GEM: 23 SEC.

1.5.1. Het data-gebied AVADAT

Het data-gebied AVADAT
data-gebied bevat een
uitwisseling mogelijk
programma's. NL.:
- ALMBUF: Een array van 64 bytes. ALARM plaatst op een

bepaalde plaats een 1, als de toestand van de
betreffende melder is gewijzigd. Het toegevoegde
prog ramma (bv • CONY) ki j kt waa r een 1 in ALMBUF
aanwezig is en zorgt dat het plaatje in
overeenstemming met de actuele meldertoestand wordt
gebracht.

- MELD: Een array van 33 bytes. De toegevoegde programma's
initialiseren dit array. ALARM bepaalt m.b.v. dit
ar ray wel ke melder geb rui kt wo rd t en tevens in wel ke
volgorde. [Lv.m. het kwiteren van slechts een
melding in de volgorde van boven naar beneden bij de
sectieplaatjes van de programma's TEKST, ADVIES en
SPLUS, zie blz. 37.]

- MOGELK en II verzorgen de gegevensuitwisseling tussen
ALARM. en de subroutine KWIT1. Deze subroutine kijkt
of kwiteren mogelijk is.

- PLTSEC: Een array van 6 integers. MODEL houdt met dit
array bij hoeveel seconden een plaatje opstaat.

PL'IWIS: Een array van 6 integers. De toegevoegde
programma's (bv. TEKST) houden met dit array bij hoe
vaak een plaatje gewisseld is.

- PLTPNT: De aanwijzer (poiNTer) voor MODEL en de subroutine
KWITl naar het opstaande plaatje.

- PLTCAR: Een array van 6 bytes. De toegevoegde programma's
initialiseren dit array. SIGMU print aan het afloop
van de simulatie m.b.v. de arrays PLTCAR, PLTSEC en
PLTWIS gegevens over het opvragen en het opstaan van
de verschillende plaatjes.
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1.5.2. De even tfl ag s

De volgende eventflags worden gebruikt:
EF 43: Betekenis: ALARM meldt aan de toegevoegde

programma's (bv. CONV) , dat het plaatje in
overeenstemming met de actuele toestand moet worden
gebracht •

... EF 44: Betekenis: De pp. heeft iets ingetikt, een nieuw
plaatje moet op het scherm worden geplaatst (bv.
TEKST) •

... EF 45: Betekenis: De waarde van de variabele bij de
plaatjes moet worden bijgewerkt, bv. bij het
programma HIS2 is de intervaltijd 1 seconde tussen
twee "bijwerkingen" van het plaatje.

1.5.3. Systeemtest

Twee programma's (cq. plaatjes) van het geavanceerde systeem
kunnen getest orden zonder te simuleren. AIle gebruikte
meldingen (32) worden voor een opkomende en een afgaande
meld ing ge te st. De opkomende meld i ng word t 9 emeld v ia toe ter
1 en de afgaande via toeter 2 (bel). Een melding moet steeds
worden gekwiteerd.
De test met het programma SPLUS kan worden gestart met het
commando "@TESTRUN" en de test met CONV kan worden gestar t
met "@TESTRUNl". Indien men de test voortijdig wil
bee ind igen, dan moet het commando "@TESTSTOP" resp.
"@TESTSTOPl" worden gegeven.
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BIJLAGE 2: GEBRUIKERSHANDLEIDING.

2.1. AUTOMATISCHE PROEFLEIDER.

Tijdens een experiment kan de pl. een aantal commando's
9 even (zie b ij 1age 1 bl z. 62). On versch illende redenen (zie
hoofdstuk 2. blz. 9) was het wenselijk een automatische
proefleider te ontwikkelen. De automatische proefleider is
geschikt om de commando's "vs •• 11 en "RA •• " te geven. [Voor
de definitie van lI opdracht" verwijs ik naar hoofdstuk 2.
blz. 9].
De automatische proefleider maakt gebruik van drie aparte
programma's, nl. MAAKPL, LEESPL en AUTOPL. Hieronder volgt
een beschrijving van de communicatie tussen de pl. en de
verschillende programma's.

2.1.1. PROGRAMMA MAAKPL.

Met het programma MAAKPL kan de pl. een nieuwe file op disk
maken. Deze file bevat een aantal opdrachten voor een
gewenst experiment.
De berichten op de terminal van de computer beginnen vooraan
op de reg el •

Met he t command 0 II RUN MAAKPL II wo rd t d i t prog ramma
opgestart.

11** FILENAAM :11 De pl. kan nu een naam van maximaal 9
letters intikken gevolgd door de extensie II .AUTII

• De
pl. zo u bv. in kunnen ti kken II MDHAW. AUT" ; de pl.
heeft dit als afkorting gebruikt voor Meldingen
Dichtheid Hoog Afgaand Wel presenteren.
Tijdens de experimenten van Reijs waren o.a. de
meldingen dichtheid en het wel.... of.... niet.... afgaand...
presenteren van de afgaande meldingen onafhankelijke
variabelen. Hoge meldingendichtheid d.w.z. veel
meldingen per tijdseenheid in tegenstelling tot lage
meldingendichtheid. Het is bv. mogelijk om tijdens
de experimenten de meldingen afgaand WEL te
presenteren. oak bestaat de mogelijkheid de afgaande
meldingen NIET te presenteren; het lampje gaat dan
uit en de toeter geeft geen geluid.

"** GEEF 8 STARTWAARDEN VOOR RANDOM, EEN GETAL PER REGEL **11
De pl. moet nu 8 getallen van 4 cijfers intikken
i.v.m. de gewenste volgorde van de random meldingen.
Dit is niet meer noodzakelijk i .v.m. het commando
"MELD II

• Als RANDOM niet gebruikt wordt, kunnen
willekeurige getallen ingetikt worden. Bij gebruik
van RANDOM dient de pl. de juiste waarde te kiezen
(eventueel m.b.v. RANNUM).
Als de pl. geen getal intikt maar bv. een letter dan
volgt:
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"** NOG •• STARTWAARDEN **" De volgende startwaarde kan nu
ingetikt worden. De goede startwaarden worden
"geechoed" naar de terminal.

n** TIK GRENS IN **" De pl. moet nu de waarde voor de
variable GRENS voor het programma SIGMU invoeren
i.v.m. missers (zie Brouwer 1980 blz. 36).

n** TIK IN: COUNT,CODE,WAARDE **" De pl. kan nu een opdracht
per regel intikken bv. 1180,VSFF,6400" d.w.z. op
tijdstip 180 vindt een wijziging van de waarde van
FF plaats, de oude waarde van FF (=6565) wordt
vervangen door 6400.
Indien de count, die ingetikt wordt kleiner is dan
de vor ig e co un t, dan volg t de fo utmeld ing :

"** LAST COUNT= ••• ** NIET MOGELIJK **n
Voor de code geldt een afspraak, als de pl. een
andere code intikt, dan volgt de foutmelding:

"** VERKEERDE CODE= ••• **"
Na een fo utmeld ing kan de pl. de j ui ste opd racht
intikken. De opdracht wordt op de terminal geprint
als er geen fouten in aanwezig zijn.
Als de pl. alle opdrachten heeft ingetikt, dan moet
hij de eindopdracht 110000,VSO" intikken, het
inlezen wordt dan beeindigd. Ter afsluiting van het
programma MAAKPL worden de ingetikte gegevens op de
te rm inal gepr int •

VOORBEELD MAAKPL

Voorbeeld van MAAKPL als de pl. geen fouten maakt:
De rege1s die de computer weergeeft beginnen met "**".
>RUN MAAKPL
**FILENAAM :MDHAW.AUT (na: ingetikt door pl.)
** GEEF 8 STARTWAARDEN VOOR RANDOM, EEN GETAL PER REGEL **
1111
** 1111
2222
** 2222
3333
** 3333
4444
** 4444
5555
** 5555
6666
** 6666
7777
** 7777
8888
** 8888
** TIK GRENS IN **
30
** 30
** TIK IN: COUNT,CODE,WAARDE **
153 ,MELD, 34
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** 153,MELD, 34.00
180,VSFF,6400
** 180,VSFF, 6400.00
192,MELD,45
** 192,MELD, 45.00
221,MELD,34
** 221,MELD, 34.00
240,VSO
** 240,VSO, 0.00
10000,VSO
** 10000,VSO, 0.00

Voorbee1d van MAAKPL a1s de pl. we1 fouten maakt:
>RUN MAAKPL
**FILENAAM :MDHAW.AUT
** GEEF 8 STARTWAARDEN VOOR RANDOM, EEN GETAL PER REGEL **
1111
** 1111
2222
** 2222
3333
** 3333
4444
** 4444
TTTT
** NOG 4 STARTWAARDEN **
5555
** 5555
6666
** 6666
7777
** 7777
8888
** 8888
** TIK GRENS IN **
30
** 30
** TIK IN: COUNT,CODE,WAARDE **
153,MELD,34
** 153,MELD, 34.00
180,VSFF,6400
** 180,VSFF, 6400.00
19,MELD,45
**LAST COUNT = 180 ** NIET MOGELIJK **
192,MELD,45
** 192,MELD, 45.00
221,MELF,34
**VERKEERDE CODE = MELF **
221,MELD,34
** 221,MELD, 34.00
240, VSO
** 240,VSO, 0.00
10000,VSO
** 10000,VSO, 0.00
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na het intikken van de eindopdracht

34.00
6400.00

45.00
34.00

0.00
0.00

De ze ui tvoer volg t
" 1 000 0 , VS 0 II :

** RANDOM GETALLEN **
1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888

**GRENS = 30 **
l53,MELD,
l80,VSFF,
192,MELD,
22l,MELD,
240,VSO,

10000, VSO ,

2.1.2. PROGRAMMA LEESPL.

Met het programma LEESPL kan de pl. een listing maken van
een bestaande file op disk. Deze file bevat de gegevens voor
een ex pe r imen t.
Op de terminal wordt, na het commando "RUN LEESPL", de text
"FILENAAM: " geprint. De pl. kan nu de naam en de extensie
intikken van een bestaande file bv. "MDHAW.AUT". De gegevens
die in deze file staan, worden overzichtelijk op de terminal
geprint. Met deze listing kan men een en ander controleren.

VOORBEELD LEESPL

34.00
6400.00

45.00
34.00

0.00
0.00

>RUN LEESPL
FILENAAM :MDHAW.AUT
** RANDOM GETALLEN **

1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888

** GRENS = 30 **
l53,MELD,
l80,VSFF,
192,MELD,
22l,MELD,
240,VSO,

10000,VSO ,
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2.1.3. PROGRAMMA AUTOPL.

Het programma AUTOPL is actief tijdens de simulatie. Dit
programma zorgt ervoor dat de commando's "vs •• ", "RA •• " en
"MELD" op de juiste tijdstippen worden uitgevoerd.
Tijdens het protocol bij het commando "RU" (zie paragraaf
2.2. blz. 14) in INFORM wordt o.a. aan de pl. gevraagd:
"AUTOMATISCHE PROEFLEIDER GEWENST:", als de pl. "JA"
antwoordtdan wordt gevraagd "FILENAAM:"; de pl. moet nu de
naam intikken bv. "MDHAW". De karakters ".AUT" mo en nu niet
worden ingetikt, omdat INFORM eze n • ze toevoe t; It In
tegenste lng tot MAAKPL en LEESPL.
Het programma AUTOPL geeft de door de pl. gewenste waarde
aan de startgetallen en aan grens.
Als het tijdstip aangebroken is om een opdracht ui t te
voeren, dan vindt die plaats. Op de data terminal in de
proefleiders ruimte verschijnt een boodschap dat AUTOPL de
opdracht heeft uitgevoerd. Dit geschiedt voor alle
opdrachten.
Aan het einde van het experiment worden de waarden van COUNT
en KWITEL op de data terminal weergegeven. Hieruit kan de
pl. een conclusie trekken betreffende de kwiteertijden (zie
hoofdstuk 2 blz. 13).

VOORBEELD AUTOPL

De volgende mededelingen verschijnen op de data terminal in
de proefleidersruimte, als de filenaam "MDHAW" ingetikt
wordt tijdens het protocol "RU" in INFORM.

MDHAW.AUT
FILE GEVONDEN
COUNT= 153
COUNT= 180
COUNT= 192
COUNT= 221
COUNT= 240

COUNT=

MELDING: 34.
VOEDINGPOMP DEFECT VS:FF= 6400.
MELDING: 45.
MELDING: 34.
VERSTORING OPGEHEVEN
FF =6565. XF= 0.85 BT= 18.0

KWITEL=

Fig uur B2. 1. Ber ich ten op de da ta te rm inal •

Hieronder volgen alle mogelijke berichten van AUTOPL, de
COUNT wordt steeds niet vermeld. De regels die met een "+"
beginnen zijn de normale berichten, de regels die met een
"-" beg innen zijn foutmeld ingen.
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+ VERSTORING OPGEHEVEN
FF= 6565. XF= 0.85
[Opm. De actuele waarden

- GEEN VERSTORING AANWEZIG

BT=18.0
van FF, XF en BT wo rd en ing ev ul d • ]

+ GEEN RANDOM MELDINGEN MEER

+ START RANDOM MELDINGEN

+ GEEL=
... GEEL=

+ ROOD=
... ROOD=

HITGE KLEINER DAN LOTGE
(zie bijlage 1 bIz. 70)

HITRO KLEINER DAN LOTRO

+ VOEDINGPOMP DEFECT VS:FF=
... VERSTORING REEDS AANWEZIG

+ VOEDINGCONCENTRATIE SCHOMMELT VS:XF=
... VERSTORING REES AANWEZIG

+ BUITENTEMPERATUUR SCHOMMELT VS:BT=
... VERSTORING REEDS AANWEZIG

+ MELDING:
- MELDING MISLUKT:

- ONBEKENDE OPDRACHT

+ KWITEL=

2.2. HARDWARE TEST.

AUTOPL STOPT

Er bestaat de mogelijkheid de hardware van het meldsysteem
te testen zonder te simuleren. De test kan gestart worden
met het commando "@TESTRUN".
AIle 64 lampjes worden getest voor een opkomende en een
afgaande melding. De opkomende melding wordt gemeld via
toeter I en de afgaande via toeter 2. Een melding moet
steeds gekwi teerd worden.
Indien men de test voortijdig wil beeindigen, dan moet het
commando "@TESTSTOP" gegeven worden.
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BIJLAGE 3: MARKTONDERZOEK

3.1. Bege1eidende brief

Technische Hogeschool .II!!
Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Telefoon (040) 479111
Telex 51163

Eindhoven

Uw kenmerk

Onderwerp

Mijne Heren,

Ons kenmerk

. HK!MvB
Datum

23.12.1980
Doorkiesnummer

040-(47)2493

In het kader van een onderzoek naar de ergonomische aspecten van
proces-alarmsystemen in de chemische procesindustrie, wordt sinds
enige tijd ook onderzoek verricht in het laboratorium van de afdeling
der Bedrijfskunde. Op de aldaar aanwezige processimulator zijn in het
afgelopen jaar ergonomische experimenten verricht aan een conventio
neel meldsysteem.
Het ligt in de bedoeling in de zeer nabije toekomst de informatie ook
via een beeldscherm aan de proefpersonen te presenteren. Daartoe heeft
de heer J. Schepens in de hoedanigheid als afstudeerder van de afdeling
der Elektrotechniek (Prof.ir. F. Kylstra) O.a. als deelopdracht gekregen,
ons te adviseren m.b.t. de aanschaf van een (kleuren-)beeldscherm. Van
zijn hand gelieve U bijgevoegde bijlage aan te treffen.
Als beheerder van de afdelingscomputersystemen vraag ik U de door
Schepens geformuleerde vragen te beantwoorden en deze samen met even
tuele documentatie aan ons te willen toesturen, indien U ons een
micro-computersysteem met kleurenbeeldscherm zou kunnen leveren. In
een dergelijk systeem dienen in ieder geval twee Floppy Disks en een
asynchrone interface aanwezig te zijn.
In de veronderstelling U voldoende informatie verschaft te hebben, en
vertrouwend op een spoedig antwoord Uwerzijds, verblijf ik,

Ir. G.H. Verkoeijen
Bekeerder Computersystemen afd. Bedrijfskunde
tel. 040-472361

c.c.: Ir. H. Kragt
J. Schepens
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3.2. vrag enl ij st

- Firma:

- Merk:

Gebaseerd op welke microprocessor

- Grootte locale geheugen: standaard

maximaal

- 2 Flopp Disks: opslag capaciteit

- asynchrone interface

- gescheiden RGB signalen

- interrupt mogelijkheden/methode

(Kb)

(Kb)

(Kb)

- ja/nee

- ja/nee

- ja/nee

- aantal beeldpunten op scherm: horizontaal

vertikaal

- aantal beelden per seconde

- vast beeld/bewegend beeld

- helderheidsbesturing - ja/nee

- alfanumerieke mogelijkheden - ja/nee

matrix grootte

grootte van de characterset-

- grafisch display - ja/nee

kleinste eenheid van adresseren

- bijgeleverd software pakket

compiler, zo ja welke taal

basic interpreter

assembler

systeem routines

- levertijd

- prijs

- ja/nee

- ja/nee

- ja/nee
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3.3. Lijst van firma's van het marktonderzoek

De met een (*) gemerkte firma's hebben een reactie gegeven
op de brief.

l. Arcobe1 (*)
Postbus 344
5340 AH Oss

2. Auriema Nederland B.V.
Vestd ij k 32
5611 CC Eindhoven

3. Brutech Electronics
Postbus 58
3645 ZK Vinkeveen

4. Computec Bene1 ux B.V.
Postbus 95
5580 AB Waa1re

5. Da tamate B.V. (* )
Postbus 75061
1117 ZP Schipho1

6 • Digital Equi pmen t B. V.
Postbus 9064
3506 GB Utrecht

(* )

( *)

(* )

7. Diode Lab. v. E1ektrotechniek B.V.
Ho11ant1aan 22
3526 AM Utrecht

8. Geveke E1ektronica (*)
Postbus 652
1000 AR Amsterdam

9. Inde1 ec B. V.
Postbus 649
4803 AP Breda

10. Ine1co Components and Systems B.V.
Postbus 360
1430 AJ Aa1 smeer

11. Ingenieursbureau Schroder (*)
Echternach1aan 161
5625 KC Eindhoven

12. Koning en Hartman E1ektrotechniek B.V. (*)
Postbus 43220
2504 AE 's Gravenhage
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13. Manudax Nederland B.V. (*)
Postbus 25
5473 ZG Heeswijk

14. MRL E1ektronics B.V.
Buitenhofdreef 280
2625 RE Del ft

15. Repko B.V.
Postbus 63439
2502 JK s'Gravenhage

16. Ri t r 0 E1 e kt ron i c s B. V.
Postbus 123
3770 AC Barneveld

1 7. Rodel coB. V. E1 e c t ron i c s (* )
Postbus 296
2280 AG Rijswijk

18. C.N. Rood B.V. (*)
Postbus 42
2280 AA Rijswijk

19. Schreiner Electronics (*)
Rijsenburgerweg 27
2685 EA Poe1dijk (ZH)

20. Siemens Nederland N.V. (*)
Postbus 16068
2500 BB 's Gravenhage

21. Technitron B.V. (*)
Postbus 7542
1117 ZG Schipho1

22. Teke1ec Airtronic B.V.
Postbus 63
2700 NN Zoetermeer

2 3. Te kt ron i x Ho 11 and N. V. (* )
Postbus 164
1170 AD Badhoevedorp

24. Texas Instr umen ts Holland B. V.
Postbus 283
1180 AG Amsterdam

25. Tracor Europe B. V.
Postbus 7553
1117 ZH Schipho1



zie hoofdstuk 3 bIz. 23

vraag

Fi rma :
Gebaseerd op welke
microprocessor:
Grootte locale geheugen:
standaard:
maximaal:

2 Floppy Disks
opslagcapaciteit:
Asychrone interface:
Gescheiden RGB signalen:
Interrupts:

Aantal beeldpunten:
horizontaal:
vertikaal:
Aantal beelden per seconde:
Vast/bewegend beeld:
Helderheidsbesturing:

Alfanumerieke mogelijkheden
matrix grootte:
characterset:
Grafisch display:
kleinste eenheid:

Software pakket
compilers:

BASIC interpeter:
assembler:
systeem routines:

Levertijd:

GIGI

8085A

74Kb
74kb

ja
ja
nee

768
240
50
vast
ja

8*10
4*95
ja
1 dot

In host
PASCAL
FORTRAN
etc.

ja

REGIS
In host

8
weken

ITT

6502

l6Kb
48Kb

200Kb
ja
ja
ja

360
192
50
vast
ja

5*7
64
ja
1 dot

PASCAL
FORTRAN

ja
ja

DOS

heden

APPLE

6502

l6Kb
48Kb

250Kb
ja
ja
ja

280
192
50
vast
ja

5*7
64
ja
1 dot

PASCAL
FORTRAN

ja
ja

DOS
SHAPES

heden

ISC

8080

8Kb
64Kb

960Kb
ja
ja
ja

480
384
50
vast
ja

6*8
32-256
ja
1 dot

FORTRAN

ja
ja

CP/M
REACTI

4-12
weken

PSI

Z80

80Kb
80Kb

280Kb
ja
?
?

512
256
50
vast
ja

8*10
128
ja
1 dot

PASCAL
FORTRAN
BASIC

ja
ja

ja(?)

10
weken

AYDIN

8085A

32Kb
64Kb

588Kb
ja
ja
ja

51i0
336
50
vast
ja

5*5/7*9
128
ja
7*7 dots

CP/M

10-12
weken

N
II)
(/l

::3
QI

0.
II),.,

(/l

'<
(/l

rt
II)

S
II)

::3

ID
o

Pri j s: FL 10.000
excl.
monitor

9.500
excl.
monitor

9.500
excl.
monitor

35.000 20.000 20.000
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BIJLAGE 4: BESCHRIJVING GIGI

De GIGI is een computerterminal bestaande uit een
typemachineachtig toetsenbord. De ze term inal verb ind teen
kleuren en/-of zwart/wit beeldscherm met een computersysteem
via een lijnverbinding. Voor een uitgebreide beschrijving
zie manuals (referenties).

De GIGI kan opereren in drie verschillende modes nl.:
1. TEKST-mode i
2. GRAFISCHE-modei
3. BASIC-mode.
Hieronder volgt een uitleg van de drie modes.

4.1 TEKST-mode

De term inal ged raag t zich al seen in ter face tussen de
persoon aan het toetsenbord en de host(*)-computer
(PDPll/55). Als een commando wordt ingetikt op het
toetsenbord, dan zendt de terminal dit door aan de host. De
host onvangt deze opdracht en voert die uit. De host geeft
vervolgens een antwoord aan de terminal. Deze geeft op zlJn
beurt een boodschap weer op het beeldscherm zodat de persoon
weet, dat de opdracht is uitgevoerd.

4.2. GRAFISCHE-mode

De GIGI wordt in de grafische-mode geplaatst door de host.
In deze mode interpreteert de terminal alle input van de
host en van het toetsenbord als grafische opdrachten. De
terminal vertaalt deze opdrachten in een plaatje op het
scherm. De opdrachten zijn geschreven in de speciale
grafische taal "ReGIS" (Remote Grafics Instruction Set) •

4.3. BASIC-mode

De GIGI bezit de mogelijkheid om een BASIC-programma uit te
voeren. De terminal komt in de BASIC-mode door een opdracht
van de host of van de persoon aan het toetsenbord.
De BASIC-mode kent nog twee verschillende sub-modes:
- BASIC-LOCAL-mode: De input komt van de terminal en de

output gaat naar het beeldscherm. In deze mode is het ook
mogelijk om grafische opdrachten te geven m.b.v. speciale
print-commando's.

- ~ASIC-HOST-mode: De input komt van de host en de output
gaat ook naar de host.
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4.4. Verbinding GIGI <----> PDPll/55

De GIGI kunnen we, zoals gezegd beschouwen als een
Met behulp van een lijnverbinding wordt de GIGI
aan de PDPll/55. Voor de PDP gedraagt de GIGI
dezelfde wijze als de andere terminals, die op de
aangesloten.
Vanaf de PDP kunnen karakters worden overgezonden naar de
GIGI, die de GIGI kan verwerken en omgekeerd is het ook
mogelijk.
Een programma (bv. CONV zie par 5.2.1. bIz. 35) dat
karakters naar de GIGI overzendt, zorgt ervoor dat de GIGI
in de juiste mode staat.
Voor en na de simulatie staat de GIGI in de TEKST-mode,
tijdens de experimenten staat de GIGI in de GRAFISCHE-mode.
De BASIC-mode wordt tot op heden nog niet gebruikt.
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