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Inleiding
Het vakgebied van de technische automatisering, waaronder de procesregeling en
-besturing valt isvoortdurend sterk in
beweging. Het isdaarom goed enige
momenten stil te staan bij de vraag wat dit
vakgebied inhoudt. In feite issprake van een
conglomeraat van disciplines, waarvan het
aantal zich uitbreidt en die allemaal in
meerdere of mindere mate invloed uitoefenen
op het automatiseringsgebeuren. Dit leidt
soms tot chaotische toestanden bij de realisatie van grote automatiseringsprojecten.
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Disciplines die hun invloed uitoefenen zijn
onder andere instrumentatietechnieken en
-methoden, meet en regeltechniek,
operationale analyse,informatica, computertechniek, communicatietechniek, management en administratieve automatisering, etc.
Daarnaast ishet aantal toepassingen schier
onbegrensd, waarbij toch bij elk toepassingsgebied weer andere eiseneen rolspelen inde
hoeveelheid te verwerken gegevens, de
snelheid waarmee deze verwerkt moeten
worden, nauwkeurigheids- en veiligheidsaspecten, kostprijs, onderhoud, bedienbaarheid, etc.Dat erproblemen optreden blijkt al
uit een opsomming van een aantal gebieden
waarop technische automatisering
plaatsvindt:
—de (petro)chemische procesindustrie;
—de fabricage van glasen plastics en kunststofprodukten in het algemeen;
—de voedings- en farmaceutische industrie;
—de produktie en distributie van elektrische
energie, gas en water;
—de produktie en verwerking van staal;
—de produktie van onderdelen en de
assemblage tot complete apparaten in de
elektrotechnische industrie;
—de verwerking en assemblage inde metaalindustrie;
—numerieke besturing van gereedschapsmachines, robots en produktiebanden;
—de regeling van het lucht-, weg- en
waterverkeer;
—stuurautomaten voor schepen en
vliegtuigen;
—de regeling van geavanceerde servosystemen, zoals antennes en vuurleidingssystemen;
—de distributie van goederenstromen, zoals
in geautomatiseerde magazijnen, tankparken,
etc;
—de automatisering bij metingen en
experimenten in laboratoria;

- klimaatregelingen in gebouwen en
tuinbouwkassen.
Deze opsomming isniet compleet, maar
toont de grote verscheidenheid aan automatiseringsproblemen. Het isduidelijk dat
afhankelijk van het toepassingsgebied geheel
verschillende oplossingen worden gekozen
en daarnaast de mate van automatisering
sterk kan verschillen. In een aantal gevallen
is de rol van de mens praktisch uitgeschakeld
binnen het geautomatiseerde proces en
wordt reeds gedacht aan 'unmanned plants',
waarvan er reeds enkele inJapan draaien, in
andere gevallen isde invloed van de mens
nog sterk aanwezig, maar zaldeze misschien
in de toekomst vervangen worden door meer
intelligente apparatuur en programmatuur
die in staat isvia redeneringen en het
gebruik van ervaringsfeiten die door experts
op het betreffende gebied (bedrijfsleiding,
operators, onderhoudspersoneel) beschikbaar zijn gesteld, handelend op te treden in
uiteenlopende situaties. Deze zogenaamde
expertsystemen kunnen op het gebied van de
technische automatisering op de volgende
gebieden worden ingezet:
—de advisering bijhet instellen van regel-en
besturingsapparatuur;
- de bewaking van een groot aantal procesgrootheden en daaraan gekoppeld foutdiagnose en onderhoudsadvisering;
—de bewaking van de kwaliteit van de
regelkringen en het adapteren (opnieuw
instellen) van regelaarsofhetwijzigen vande
regelstructuur.
Men kan zonder meer stellen dat de
complexiteit vande technische automatisering
sterk istoegenomen door de toename van de
complexiteit van de te regelen processen en
de sterkere onderlinge koppeling van de te
regelen en te besturen procesgrootheden
onder andere doorde toename vanhet aantal
continu bedreven processen ten opzichte van
ladingsgewijze bedreven processen.
Verder iser steeds sprake van een totaal
automatiseringsconcept, waarbij ook de
administratieve en management automatisering betrokken worden bij de
technische automatisering. Hier ontmoeten
verschillende werelden elkaar, die tot nu toe
gescheiden wegen bewandeld hebben en ook
gebruik maken van apparatuur en programmatuur ontworpen vanuit een ander
gezichtspunt.
Fabrikanten en leveranciers van procesautomatiseringssystemen bieden een groot
scala van mogelijke oplossingen aan, die niet
meer worden gedicteerd door het stadium
waarin technische ontwikkelingen zich
bevinden. Zo kan men kiezen uit sterk
gecentraliseerde en sterk gedecentraliseerde
oplossingen met betrekking tot de functies
die het systeem moet kunnen verrichten.

De apparatuur kancentraalworden opgesteld
maar ook geografisch over het bedrijf
verspreid worden. De automatisering kan
hierarchisch sterk gelaagd zijn ofjuist sterk
verknoopt zijn in een maasstructuur, etc.
Daarnaast spelen natuurlijk allerlei factoren
een rol die leiden tot voortdurende
prioriteitswijzigingen bij de beslissingen die
tot een bepaalde mate van automatisering
moeten leiden. Voorbeelden hiervan zijn:
personeelsgebrek of stijgende personeelskosten, maatregelen ter vermindering van
het energieverbruik, het voldoen aan hogere
eisen van veiligheid en milieu, maatregelen
ter vermindering van het materiaalverlies, etc.
Vooral bij grote bedrijven zal het moeilijk
zijn te standaardiseren op een bepaalde
technische en functionele oplossing van het
automatiseringsprobleem, omdat men te
maken heeft met installaties van verschillende
ouderdom. Deze werken soms volgens een
ander principe, de automatiseringsapparatuur
zal vaak afkomstig zijn van diverse
fabrikanten, ontworpen met een verschillende visie. De lokale bedrijfsleiding heeft
soms op culturele en bedrijfskundige gronden
moeten kiezen vooreen specifieke oplossing.
De voorschriften dienen daarom zodanig te
worden opgesteld dat een zekere vrijheid
binnen het automatiseringsconcept gehandhaafd blijft, maar dat op bepaalde niveaus op
eenduidige wijze informatie beschikbaar is,
die op een hierarchischniveau verwerkt moet
kunnen worden. Uiteraard speelt hierbij ook
nog een rol de problemen rond de
standaardisatie, die helaas nog niet op alle
niveaus aanwezig isen vaak fabrikantafhankelijk is.
Een ander probleem ishierbij dat de ontwikkelingen op het gebied van automatiseringsmethoden en -mogelijkheden endetechnische
realisaties daarvan veel sneller zijn dan
ontwikkelingen in de gebieden waarin de
technische automatisering wordt toegepast.
Apparatuur die in feite al na een paar jaar
technisch verouderd ismoet worden ingezet
op installaties die worden afgeschreven over
vele tientallen jaren. Men komt hiermee op
het probleem vandeonderhoudbaarheid van
apparatuur, descholingvan hetpersoneel,de
comptabiliteit van apparatuur die niet altijd
nagestreefd kan worden door de leveranciers
en het gebrek aan standaardisatie. Men zal
dus soms genoodzaakt zijn goed werkende,
maar technisch verouderde apparatuur te
vervangen, omdat onderhoudscontracten
niet verlengd kunnen worden en de
apparatuur niet meer past in het automatiseringsconcept van het bedrijf.
De koppeling met andere automatiseringssystemen isniet meermogelijk, often gevolge
van de technisrhe ontwikkelingen doen zich
nu mogelijkheden bij de oplossing van het
automatiseringsprobleem voor die in oudere
apparatuur niet te verwezenlijken is.
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Bovendien isde nieuwere apparatuur zodanig
ontworpen dat op flexibele wijze kan worden
uitgebreid en redundante apparatuur kan
worden ingezet op die plaatsen waar dat
nodig wordt geoordeeld.
In de nabije toekomst zal de technische
automatisering zich vooral richten op:
— Low-cost automation. Hieronder wordt
verstaan de tendens om steeds meer kleinere
apparaten te voorzien van intelligente
gegevensverwerking (smart instruments).
Het gaat hierbij vaak om de inzet van grote
aantallen apparaten voor relatief eenvoudige
functies. Voorbeelden zijn te vinden in
consumentenartikelen (geluids- en beeldapparatuur, auto-electronica, temperatuurregelingen, etc), bij grote aantallen gelijksoortige processen (bijvoorbeeld tuinbouwkasregelingen) en bij allerlei meet- en
analyse-apparatuur.
—High costand highly integratedautomation.
Hierbij zal de koppeling van het technische
automatiseringssysteem met andere automatiseringssystemen binnen het bedrijf een
belangrijke rol spelen.
Technische processen
Men onderscheidt de volgende soorten
processen:
— Produktieprocessen. Deze komt men
voornamelijk tegen in de procesindustrie.
Het gaat hierbij om de verwerking van ruwe
grondstoffen (erts, olie) tot half(produkten),
of de produktie van energie.
—Fabricageprocessen. Deze komt men
voornamelijk tegen in de verwerkingsindustrie. Het gaat hierbij om vormverandering, samenvoegen en assembleren
van materialen tot een eindprodukt.
— Verdelingsprocessen. Hierbijspeelteen rol
de ruimtelijke verdeling van materialen
(magazijnsystemen en vervoer), energietransport en informatieverspreiding
(telefonie, computernetwerken).
Naar de aard van de bewerkingen kan men
onderscheid maken in:
—Continue (doorlopende) produktie.
Hierbij isde regeling van allerlei procesgrootheden alsdruk, temperatuur, niveau,
flow, etc. van belang.
—Batch (ladingsgewijze) produktie. Hierbij
speelt voornamelijk de besturing van bepaalde procesgrootheden afhankelijk van de
tijd of bepealde interne gebeurtenissen een
rol. Er worden naast procescomputersystemen ook besturingssystemen (plc's =
programmable logiccontrollers) ingezet.
—Semi-batch produktie. De produktie vindt
ladingsgewijs plaats, maar continu worden
grootheden aan het produktieproces toegevoerd. Voorbeelden vindt men in de
fermentatie-industrie. Ook hierissprakevan
een gecombineerd gebruik van plc's en
regelsystemen.

—Sequentiële bewerking. Hierbij vindt een
opeenvolging van afzonderlijke gebeurtenissen plaats, zoals bijvoorbeeld bij de
assemblage van produkten. De besturing
vindt meestal plaats met behulp van
besturingssystemen.
Gesteld kan worden dat steedsmeereisen bij
deze produktieprocessen worden gesteld aan
de flexibiliteit waarmee kan worden overgeschakeld naar verschillende produkten
(multiproduktinstallatie),zowelindeprocesindustrie als in de fabricageindustrie
(flexibele automatisering). Daarbij zal in
toenemende mate sprake zijn van een
koppeling tussen de diverse produktie- en
verwerkingseenheden met een minimum aan
tussentijdse buffering om tot een minimum
aan energie- en materiaalverlies te komen.
Dit leidt echter wel tot een complexere
bedrijfsvoering en vereist een betere
produktieplanning. De produktspecificaties
zullen steeds minder algemeen (niet partij
gebonden) zijn. Dit houdt in dat partij of
produkt gebonden gefabriceerd dient te
worden, waarbij vooral bijeen langdurig
produktie- en fabricageproces een
geïntegreerde bedrijfskundige en
administratieve automatisering noodzakelijk
is. Daarnaast dient men in alle gevallen nog
rekening te houden met de diverse operatiewijzen van het proces. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen normaal bedrijf
(produceren) en bijzonder bedrijf (opstarten
of afschakelen van produktie). In het laatste
geval worden vaak andere eisen aan de
automatisering gesteld en wordt de bedieningsman (operator) meer ingeschakeld.
Een industriële produktiecyclus kan men
onderscheiden in een aantal afzonderlijke
stadia. De ruwe grondstoffen dienen eerst
gedolven te worden en vervolgens geïsoleerd
te worden (bijvoorbeeld oliewinning of
ijzerertsproduktie), waarna een eerste
bewerking plaatsvindt (raffinage, produktie
van ruw ijzer).
In de meeste gevallen isdan sprake van een
continu proces.
Vervolgens worden deze ruwe produkten
verwerkt tot (half)fabrikaten, zoals in de
(petro)chemische industrie en bijde bereiding
van staal. Hierbij iszowel sprake van een
continue alseen batch verwerking.
Deze produkten worden nu verder bewerkt
tot eindprodukten die voor de uiteindelijke
verwerking tot een compleet produkt nodig
zijn. Men spreekt inditstadium van finishing.
Voorbeelden zijn: hetwalsen tot plaatstaalof
blik, de produktie van plastics,etc. Er vindt
nu voornamelijk batchverwerking en
sequentiële produktie plaats.
Tenslotte vindt de assemblage plaats van
diverse onderdelen. In dit stadium van het
proces vindt vooral discrete produktie plaats
aan lopende banden of met behulp van
flexibele produktiestraten.

De ontwikkeling van procesautomatiseringssystemen
De geschiedenis herhaalt zich vaak, weliswaar in een iets andere verschijningsvorm.
Dit isook het geval met de ontwikkeling van
procesinstrumentatie en -automatiseringssystemen. In de jaren vóór 1950waser
sprake van relatief kleine projecten, waarbij
ter plaatse (geografisch verspreid) en per
functie (meten, gegevensbewerking,
registreren, indiceren, regelen) afzonderlijke
apparaten werden geïnstalleerd (functioneel
gescheiden). Met de toename van de grootte
en complexiteit van de installaties werd in de
jaren vijftig steeds meer overgegaan tot een
geografische centralisatie van de apparatuur
in meet- en regelkamers. Een gigantische
hoeveelheid apparatuur aan wanden en op
bedieningspanelen moest de bedieningsman
alle informatie over het proces verschaffen.
De diverse functies waren nog steeds ondergebracht in afzonderlijke apparaten.
De bedieningsman kon op de panelen
grootheden aflezen en instellingen wijzigen.
Rond het midden van dejaren zestigdeed de
digitale rekenmachine zijn intrede in de
procesautomatisering. Aanvankelijk als offline adviseur van de bedieningsman bij het
instellen van de optimale set points van de
regelkringen, maar vrij snel ook als on-line
adviseur, alarmscanner en dataverzamelaar.
Tenslotte alsvervanger van de bedieningsman
bij het instellen van de optimale setpoints
(supervisory control) en alsvervanger van de
analoge regelaars (direct digital control =
ddc). In beide laatstegevallen isde computer
onderdeel van een regellus (in-line control).
Ten gevolge van de hoge kosten van
computerapparatuur werden zoveel mogelijk
functies binnen decomputer geconcentreerd.
Er isdan sprake van een geografische en
functionele centralisatie. Ten gevolge van de
zware eisen ten aanzien van back up, nodig
om een eventueel uitvallen van de computer
op te vangen, wasdeze oplossing minder
ideaal. Zij werd meer en meer in de jaren
zeventig vervangen door een oplossing
waarin een aantal (micro(computersgezamenlijk het computerdeel vormen van een
procesautomatiseringssysteem. Deze verdeelde systemen bieden de mogelijkheid om
enerzijds weer een functionele verdeling van
taken te bewerkstellingen en anderzijds ook
weer te komen tot een geografische verspreiding van de automatiseringstaken.
We zijn dus weer gekomen bijons uitgangspunt indejaren vijftig, maarnumet een
onafhankelijke keus welke grootheden
centraal ter beschikking moeten staan en
welke functies decentraal kunnen worden
uitgevoerd. De gigantische bedieningspanelen zijn ineengeschrompeld tot een
aantal visual display units (VDU's), waar
selectief informatie kan worden opgeroepen
of automatisch boodschappen of trends op
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worden gepresenteerd. Op een steeds
mensvriendelijker wijze isde bedieningsman
met behulp van een functioneel bedieningspaneel in staat op eenvoudige wijze grootheden optevragen en tewijzigen. Bovendien
is hiermede de weg vrijgemaakt naar een
combinatie binnen een automatiseringsconcept waarin ook de administratieve en
management automatisering is opgenomen.
Ook op het gebied van de besturingstechnieken heeft zich een soortgelijke
ontwikkeling als hierboven geschetst
voorgedaan. Via kasten vol met relaisen
halfgeleiderlogica isde programmeerbare
logische besturing ontstaan, die eveneens op
gedistribueerde wijze kan worden ingezet.
Hierbij zijn flexibele mogelijkheden met
betrekking tot het aantal en de aard van de
besturingsfuncties geschapen. Ofschoon de
ontwikkelingen ophetgebied vande logische
besturingen en de procesregelingen volkomen
gescheiden hebben plaatsgevonden, en er
veelal sprake isvan verschillende fabrikanten
vindt de laatste jaren een duidelijke samensmelting plaats van de twee vakgebieden,
waarbij groepen inhunsystemen functies van
de andere groepaanbieden ofeen interfacing
naar andersoortige apparatuur verzorgen.
Concluderend kan het volgende gesteld
worden. De huidige procesautomatiseringssystemen bestaan uit een aantal hiërarchisch
gestructureerde lagen. Dicht bij het proces
worden door een aantal microcomputers
eenvoudige functies uitgevoerd op de ter
beschikking gestelde procesgrootheden en
vinden eenvoudige regelingen en sturingen
plaats. Op dit niveau issprakevansingle loop
ddc, smart instruments, data acquisitie en
eenvoudige bewerkingen op die data: zoals
filteren, lineariseren, etc.en eenvoudige
besturings- en bewakingstaken met behulp
van plc's. Het volgende niveau van het
automatiseringssysteem houdt zichbezigmet
meer complexe en meer onderling afhankelijke regel- en besturingstaken. Er worden
uitgebreide regelpakketten en besturingsfuncties op een groot aantal variabelen ter
beschikking gesteld. De optimale instelling,
bewaking en extractie van gegevens uit de
hiervoor genoemde lagen vindt plaats in het
naast hogere niveau. Hierin wordt vooreen
deel of de gehele installatie, gegeven de
gewenste produktie, een optimale bedrijfsvoering berekend. Het daarboven gelegen
niveau zal met behulp van minicomputer(s)
instaat moeten zijn,gegevendeop corporate
niveau opgegeven doelstellingen met
betrekking tot het produktiepakket, de
hoeveelheden te produceren produkten en
de bijbehorende kwaliteitseisen, een
zodanige verdeling over de ter beschikking
staande produktie-eenheden te bevorderen
in de locale onderneming dat hieraan zogoed
mogelijk wordt voldaan. Tenslotte vindt op
het hoogste niveau de lange-termijnplanning

(corporate planning) voor het gehele bedrijf
plaats. Het isduidelijk dat op vele niveaus
contacten dienen te bestaan met administratieve en management systemen, bijvoorbeeld
om een goede afhandeling te verkrijgen van
de gereedgekomen produkten, zoals waar
deze tijdelijk dienen te worden opgeslagen,
hoe het verdere vervoer plaatsvindt, het
beschikbaar stellen van dejuiste douanepapieren, het uitschrijven van de rekening,
etc.
De taken vande procescomputer
Zoals in het voorgaande is uiteengezet, zal
een modern automatiseringssysteem bestaan
uit een groot aantal gekoppelde onderdelen,
waarin micro- en minicomputers zijn
opgenomen. In deze omgeving zal vaak
gesproken worden over procescomputers.
In de meest algemene zin dienen deze
computers voorzien te zijn van een viertal
interfaces, die zorgen voor:
—de communicatie met hetproces. Hierbij
spelen digitale en-en uitgangen eenrol (aan/
uit signalen, binair gecodeerde signalen,
pulsreeksen), analoge in-en uitgangen
waarbij digitaal-analoog en analoog-digitaal
omzetters in grote aantallen voorkomen,
eventueel voorafgegaan door multiplexers of
scanners. In vele gevallen zal nog verdere
aanpassing van de signalen plaats dienen te
vinden (filtering, versterking, signaalaanpassing en -omzetting bijvoorbeeld
pneumatisch-elektrisch, spannings-stroom
en omgekeerd). Daarnaast dient men te
kiezen waar bepaalde bewerkingen plaatsvinden (lokaal of centraal in de meet- en
regelkamer, en daaraan gekoppeld de
snelheid waarmee de informatie ter beschikking dient te komen, zodat men kan
kiezen uit analoge, bitseriële en bitparallelle
transmissie. Op deze gebieden isenige
standaardisatie aanwezig maar worden toch
ook vaak fabrikantgebonden oplossingen
aangeboden. In verband met storingen dient
veel aandacht besteed te worden aan de
bekabeling (getwiste kabels, coaxiale kabels,
glasvezels);
—communicatie met de bedieningsman. In
een enkel geval kan volstaan worden meteen
eenvoudig bedieningskastje (data entry
panel) of computerterminal om ter plaatse
grootheden voordebesturingofregelinginte
voeren (parameters van de regelaar, structuur
van de regelaar, etc). Op centraal niveau zal
echter permanent een overzicht van het
gehele proces beschikbaar moeten zijn.
In een enkel geval kan het nog voorkomen
dat een schakelpaneel nuttigis,maar meestal
zal de bedieningsman werken met een
bedieningslessenaar en een aantal monitoren.
Door middel van inzoommogelijkheden kan
via een hiërarchische structuur (boomstructuur) snel de gewenste informatie
worden verkregen. Grootheden kunnen op

verschillende manieren grafisch of numeriek
worden aangegeven. Sommige functies
kunnen met behulp van functietoetsen
worden bestuurd, viaeen touchpanel of met
behulp van een lichtpen. Ook ishet mogelijk
via een menu ofeen vraag-en antwoordsessie
de gewenste informatie op te vragen, te
wijzigen of in te geven. Op de monitoren kan
ook op geconcentreerde wijze het verloop
van bepaalde grootheden in het recente
verleden of een voorspelling van het
toekomstige gedrag worden getoond.
Veel aandacht dient hierbij te worden
besteed aan ergonomische aspecten en aan
de arbeidsomstandigheden vandebedieningsman (rustige ruimte, beperkt aantal samenhangende taken, alertheid, training, etc).
Uiteraard kan de bedieningsman ook ongevraagd nieuwe informatie beschikbaar
krijgen, vooral in alarmsituaties en wel liefst
op een speciale monitor;
—communicatie met deprogrammeur. Bijde
aanvang van het automatiseringsproject
zullen alle sturingen, regelingen, beveiligingen, optimaliseringen, etc. in de
computer(s) dienen te worden aangebracht.
Maar ook gedurende het bedrijf zullen extra
regelingen, sturingen, metingen of structuurwijzigingen in het regel-of besturingsschema
moeten worden aangebracht of dienen bepaalde bewerkingen uitgeschakeld te kunnen
worden. Dit zal in het algemeen real time
tijdens het bedrijf dienen te geschieden,
waarbij automatisch gezorgd moet worden
dat geen ongewenste overgangsverschijnselen
plaatsvinden. Door de fabrikant worden
speciale software pakketten geleverd,
waarmee het opeenvoudige wijze mogelijk is
standaardfuncties in te voeren en van de
juiste parameters te voorzien (control
packages). Hierbij isgeringe of geen
programmeerervaring nodig. Daarnaast zal
het soms nodig zijn specifieke functies te
laten verrichten door de procescomputer.
Ook hiervoor dienen hulpmiddelen aanwezig
te zijn in een hogere programmeertaal, zodat
de programmeur op eenvoudige wijze de
gewenste functie(s) kan programmeren.
Hierbij isvan groot belang de geleverde real
time faciliteiten, zodat de gebruiker met
minimale inspanning zijn problemen kan
ingeven en het systeem zorgt voor de real
time afhandeling, synchronisatie, prioriteitshandhaving, etc.Het operatingsysteem moet
derhalve multitasking zijn, terwijl ook bij
grotere projecten multi-user faciliteiten
gewenst zijn. Liefst moet het mogelijk zijn in
een laat stadium te kunnen beslissen op
welke hardware het programma gedraaid
gaat worden, binnen het verdeelde
computersysteem;
—communicatie metoverige computers inhet
proces-automatiseringssysteem. Het is
duidelijk, gezien het voorgaande betoog, dat
er een sterke koppeling dient te bestaan
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tussen de diverse computers in het procesautomatiseringssysteem en ook met de
computers op andere niveaus van automatisering. Hierin isuiteraard sprake vaneen
zekere hiërarchie en een gelaagdheid, waarbij
in een aantal gevallen computers met gelijkgerichte taken voor een bepaald procesonderdeel intensief met elkaar moeten
kunnen communiceren. Verder vindt
communicatie plaats via een hoger gelegen
niveau, omdat hierbij een overzicht van het
totale gedrag van een installatie een rol kan
spelen. Met betrekking tot de topologie van
het computernetwerk zijn diverse oplossingen
mogelijk (ster-, ring- of busstructuur).
Meestal wordt gekozen voor een busstructuur, die van fabrikant tot fabrikant kan
verschillen. Met betrekking tot de protocollen
bijcommunicatie issprakevaneen groeiende
standaardisatie waarbij het zogenaamde
OSI-model (Open Systeem Interconnect)
model staat, een in 7 lagen gedefinieerde
structuur. Ook op het laagste niveau isde
laatste jaren een standaardisatie op gang
gebracht, geïnitieerd door de gebruikers, het
zogenaamde MAP-protocol (Manufacturing
Automation Protocol). Bij de oplossing met
betrekking tot de onderlinge communicatie
spelen uiteraard ook factoren als onderlinge
afstand, snelheid en hoeveelheid te versturen
data een rol.Het islogisch dat hiertussen een
sterke koppeling bestaat, waarbij over korte
afstanden hogere snelheden van grotere
hoeveelheden informatie mogelijk zijn. Daar
een te sterke standaardisatie vooralsnog niet
mogelijk lijkt en misschien zelfs niet
wenselijk is,dient gekeken teworden naarde
koppeling tussen diverse netwerken op
lokaal niveau (LAN = local area networks),
op instrumentatie niveau en op regionaal
niveau (WAN = wide area networks).
Gegevensbewerking binnen het
automatiseringssysteem
Binnen het automatiseringssysteem wordt
gebruik gemaakt van een groot aantal
gegevens van verschillende kwaliteit en met
geheel verschillende betekenis en verwerkingssnelheid. Dichtbij het proces komen
data beschikbaar waarop snel (real-time)
gereageerd dient te worden. In feite spelen
hierbij de momentane waarden, een zekere
middeling van het nabije verleden en een
extrapolatie van de naaste toekomst een rol.
De signalen dienen verwerkt te worden op
een tijdschaal van milliseconden (PLC) tot
seconden (DDC) en eventueel minuten
(kwaliteitsregelingen). Bij de optimalisatie
van het procesgedrag van componenten van
de installatie worden een groot aantal
parameters en waarden in beschouwing
genomen teneinde toteen optimale instelling
van setpoints te komen, hierbijwordt meestal
een tijdschaal van uren en soms van dagen
aangehouden. Ook hier spelen het verleden

en uiteraard de toekomst mee in dezelfde
tijdschaal. Het plannen van de vereiste
produktie van de gehele installatie zalzich
over een nog grotere tijdschaal afspelen
(weken, maanden), terwijl de strategische
planning daar weer in tijdschaal bovenuit
komt (maanden, jaren). Op het laagste
niveau worden gegevens(druk, temperatuur,
gewicht, niveau, de stand van schakelaars,
etc.) automatisch verwerkt en in uitzonderingsgevallen aan de bedieningsman
doorgegeven (alarmsituaties); wel kunnen
deze gegevensopelkmoment doordebedieningsman worden opgevraagd. De gegevens
betreffende de bedrijfsvoering (hoeveelheden, produktie, kwaliteit, procesdoorloop,
produktieverlies, energieverbruik, etc.)
dienen overzichtelijk ter beschikking te
komen aan de bedrijfsleiding, terwijl onder
andere op deze gegevens gebaseerd het
management, tevens naar aanleiding van
gegevens overde totale produktie binnen het
bedrijf, de vraag naar specifieke produkten,
de positie ten opzichte van de concurrentie,
voorraden, e t c , een planning over lange
termijn kan opstellen.
Hierbij dient men te beseffen dat bepaalde
gegevens op meerdere plaatsen binnen het
automatiseringssysteem gebruikt worden en
daar vaak gecombineerd moeten worden met
andere gegevens. Wordt alsvoorbeeld een
procesmeting genomen dan kunnen hierop
de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:
—Berekeningen. Het ijken, omrekenen naar
grootheden waarmee verder gewerkt wordt
(engineering calculations), totaliseren, het
berekenen van procesgrootheden die niet
gemeten kunnen worden uit meetbare
procesgrootheden, hetberekenen van massaen energiebalansen.
—Opschonen. Het filteren (bijvoorbeeld
met een moving average filter of een
exponential smooting filter) om ruisop dit
signaal te verminderen, datareductie om uit
een groot aantal meetgegevens met behulp
van regressie-analyse te komen tot
eenvoudige lineaire verbanden.
— Bewaken. Het uitvoeren van een geloofwaardigheidscontrole om te kunnen besluiten
tot een conclusie met betrekking tot
instrument failure of grenswaarde controle
om te kunnen besluiten toteen waarschuwing
en een alarmering met inachtneming van de
grootte van overschrijding van bepaalde
grenswaarden, de snelheid waarmee dit
gebeurt en het aantal keren dat dit
plaatsvindt. Deze gegevens kunnen dan
verder ter beschikking worden gesteld van
een foutdiagnose-systeem en een systeem
voor het bewaken van het onderhoud.
— Gegevenspresentatie. De zodanige
bewerking en reductie van meetgegevens dat
ze als een tijdelijke (kort geheugen) of
blijvende (lang geheugen) file bewaard
kunnen worden, inclusief de daarbij-

behorende tijd, en gecombineerd kunnen
worden met andere data voor gegevenspresentatie ten behoeve van de bedieningsman, de bedrijfsleidingen het management,
of als trendrecording voor voorspellings- en
onderzoekdoeleinden. Het spreekt vanzelf
dat opklimmend in de hiërarchie steeds meer
gegevens gecombineerd worden en steeds
minder momentane waarden ten opzichte
van trendmatige gegevens worden meegenomen. Uiteraard worden deze gegevens
ook gebruikt voor optimalisering en
coördinatie, zoals instellen van setpoints,
kwaliteitsbewaking en rendementsberekeningen.
—Sturen en regelen. De gegevens kunnen
worden gebruikt voor eenvoudige sturingen
of regelingen, maar ook op een hoger niveau
gebruikt worden voor een multivariabele,
adapterende of optimaliserende regeling.
Men dient wel te beseffen dat ook op het
laagste niveau van regelen nog extra
faciliteiten, al dan niet beschikbaar voorde
operator aanwezig moeten zijn, zoals overschakelen op automatische, computer- of
handbesturing, maatregelen ter voorkoming
van wind up (het in grootte verschillen van
het berekende en uitgestuurde signaal), het
automatisch installeren van een cascade
regeling (automatic tracking), enz.
Gegeven het voorgaande ishet duidelijk dat
ook het instrumentatiesysteem zodanig moet
worden opgezet dat de volgende aspecten in
beschouwing zijn genomen:
— Geografische aspecten. Waar moet welke
apparatuur worden opgesteld, en waar
moeten welke gegevens worden verwerkt,
eventueel doorgespeeld naar een ander
hiërarchisch niveau, nadat aldan niet een
compressie van de informatie heeft plaatsgevonden?
— Tijdsaspecten. In hoeverre kan de
apparatuur op elk moment de grote
gegevensstroom verwerken ook in alarmsituaties? In hoeverre dient parallelle
verwerking plaats te vinden? Hierbij dient
voor bepaalde apparatuur het produkt van
hoeveelheid te verwerken gegevens en de
snelheid waarmee dit dient tegeschieden niet
overschreden te worden. Let hierbij vooral
op de overhead die wordt veroorzaakt door
het bedrijfssysteem (operating system).
— Functionele aspecten. Maak gebruik van
de mogelijkheid gescheiden functies ook op
verschillende delen van het automatiseringssysteem uit te voeren. Pas voldoende
parallelliteit in de apparatuur en voldoende
redundantie toe indien het aantal samenhangende functies op één niveau (ddc) te
groot wordt.
—Organisatorische aspecten. Ondanks het
feit dat de eisen ten aanzien van het
technische automatiseringssysteem in een
aantal gevallen nagenoeg gelijk kunnen zijn,
ishet toch verstandig rekening tehouden met
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de bedrijfscultuur waarin het betreffende
systeem moet werken, deze kan te maken
hebben met locale omstandigheden, de
verdeling van de verantwoordelijkheden, de
inpassing in de overige delen van het totale
automatiseringsconcept, de achterliggende
visie van de gekozen leverancier, de
onderhoudbaarheid en het opleidingsniveau
van de personen waarmee het automatiseringssysteem bedreven dient te worden.
Problemen en trends
Er issprake van een voortdurende wederzijdse beïnvloeding van de mogelijkheden
van technische processen ende mogelijkheden
van de technische automatiseringssystemen.
In sommige gevallen wordt doorde fabrikant
en leverancier, somsinsamenwerking met de
gebruikers gekozen voor een specifieke
oplossing van de automatiseringssystemen
(elektrieiteitsproduktie, papierfabricage).
Meestal isechter sprake van universele
oplossingen. De markt van de procesautomatiseringssystemen issterk push
driven, hetgeen tot problemen met betrekking
tot onderhoudbaarheid, afscrijvingspolitiek
en opleiding van personeel kan leiden.
Ook binnen de wereld van de procesinstrumentatie isvoortdurend sprake
geweest van een technology push vanuit
andere vakgebieden. Achtereenvolgens is
door computerfabrikanten, de electronicaindustrie en de wereld van de computernetwerken een invloed op de instrumentatiefirma's uitgeoefend.
De processen worden ingewikkelder, en zijn
in de meeste gevallen zonder uitgebreide
automatiseringssystemen niet meer bestuurbaar. Dit legt een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van de
automatiseringsdeskundigen. Het is noodzakelijk te komen tot een afgewogen
taakstelling voor bedienend personeel en
bedrijfsleiding indien een deel van het
automatiseringssysteem het laat afweten.
De verwevenheid en het aantal taken binnen
het automatiseringssysteem neemt gigantisch
toe; dit stelt extra eisen aan de beheersbaarheid van het totale systeem. De automatisering leidt tot andere taken die door de
mens vervuld moeten worden binnen het
gehele concept. Dit zal enerzijds leiden tot
het afvloeien van werknemers, maar anderzijds de vraag naar hoger opgeleid personeel
doen toenemen, dat juist indeze marktsector
schaars is,hetgeen er toe zal leiden dat ook
op dit niveau de neiging ontstaat een steeds
verdere taakverschuiving naar het automatiseringssysteem te doen plaatsvinden.
De introductie van expertsystemen voor
diagnose doeleinden, procesbewaking en
ontwerpdoeleinden zal geleidelijk aan
toenemen. Hierbij zal het mankracht gebrek
echter alleen maar verplaatst worden naarde

informatica-sector, die ook op dit terrein te
weinig mankracht kan leveren.
De afgelopen decennia isveel nieuwe theorie
ontwikkeld op het gebied van systeemidentificatie, adapterende procesregeling,
optimale procesvoering, het gebruik van
symbolische gegevens in regel-en beslissingsprocedures (het gebruik van zogenaamde
fuzzy sets),etc.Veel vandeze mogelijkheden
zijn inde praktijk nognietgetest,deelsomdat
hiervoor nog niet de geschikte programmatuur en apparatuur beschikbaar was. deels
omdat de toepasbaarheid van deze ontwikkelingen nog onvoldoende was aangetoond.
Het valt echter te verwachten dat er een
tendens isdeze methoden in toenemende
mate toe te passen, nu ook een aantal
fabrikanten mogelijkheden aanbieden
(Exact regelaar van Foxboro, Novatune
regelaar van ASEA, etc).
1ntoenemende mate wordt aandacht besteed
aan ergonomische aspecten, de inrichtingvan
de meet- en regelkamer, de wijze waarop en
de mate waarin procesgegevens gepresenteerd
worden en maatregelen om de acceptatie van
het automatiseringssysteem door de bedieningsman te vergroten. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat de mate van automatisering ook sterk wordt bepaald door het
proces. In een aantal gevallen iseen direct
visueel contact met het proces gewenst
(walserij, baggeren), maar dient dit
gecombineerd te worden met kennis die
centraal wordt opgeslagen. In de meeste
gevallen kan de bedieningsman zonder enig
visueel contact met het te automatiseren
proces zijn werk vanuit een centrale
bedieningsruimte verrichten. In dat geval is
zeker bij grotere installaties een zodanige
opstelling van de bedieningslessenaars
noodzakelijk dat de operators gemakkelijk
met elkaar kunnen communiceren,dat visueel
contact mogelijk isen dat procesdelen die de
meeste onderlinge binding hebben, ook door
operators bedreven worden die in de bedieningsruimte onderling het gemakkelijkst
kunnen communiceren en ingeval van een
noodsituatie ineen vandeprocesdelen elkaar
gemakkelijk kunnen bijstaan. De situatie
dient dan zodanig gepland te zijn dat tweeof
meer operators tijdelijk tezamen met de
hoofdoperator voor het betreffende deel van
de installatie de zaak kunnen klaren.
De bedieningslessenaar en de opstelling van
de instrumenten dient hierop te zijn aangepast. Het isvan het grootste belang dat
vanaf de start van de opzet van een
automatiseringsproject de rol van de
bedieningsman in het geheel wordt meegenomen zodat een afgewogen en consistent
pakket van taken wordt geformuleerd en
deze taken niet een afgeleide zijn van die
taken die nog niet door een automatiseringssysteem vervuld kunnen worden.

Tenslotte nog enige aandacht voor bedrijfskundige en organisatorische aspecten bij de
invoering van technische automatisering en
de koppeling met andere vormen van automatiserings binnen het bedrijf.
Onder wiens verantwoording vindt de
procesautomatisering plaats? Soms vindt
hierbij een ingewikkeld spel plaatstussen een
aantal belangengroepen. Men kan de automatisering in eigen hand uitvoeren, een
contractor inschakelen ofrechtstreeksmet de
leverancier onderhandelen. Vaak isdit niet
eenduidig vastgelegd voorhetgehele project.
Vele aspecten spelen eenrolbijdekeuzevan
de strategie, zoals kosten, beschikbaarheid
van personeel, tijdsdruk, de bedrijfscultuur,
ervaring, enz. maar ook binnen het bedrijf is
lang niet altijd duidelijk onder wiens verantwoording de automatisering plaatsvindt;
in sommige gevallen berust die bij de
technologen die verantwoordelijk zijn voor
de opzet en uitvoering van het technische
proces, soms wordt deze taak toegedacht aan
een groep meet- en regeltechnici
(instrumentatie-dienst, procesautomatiseringsgroep), soms zal de bedrijfscomputerdienst sterk bij het geheel betrokken worden
of het produktie- en planningsbureau. In een
aantal gevallen wordt gekozen voor een
projectteam, samengesteld uit diverse
disciplines, dat na het klaren van dejob weer
uit elkaar valt, hopelijk na goed te hebben
vastgelegd wie verder verantwoordelijk is
voor de bedrijfsvoering en het onderhoud.
Het is duidelijk dat hier veel stof voor
conflicten ligt.
De economische druk bijhetproduceren van
energie en produkten neemtsterk toe, waarbij
aandacht besteed dient teworden aan:
- Lage kosten bijdeproduktie. Dit kan
bereikt worden door via automatiseringssystemen gemakkelijk te kunnen overschakelen tussen diverse produktiepakketten,
en te kunnen voldoen aan de vraag naar
individualisering van de produkten, zoals
deze door de afnemers gewenst zijn.
Daarnaast moeten de ruwe grondstoffen en
materialen zo goed mogelijk benut worden
om hoogwaardige produkten te fabriceren
met een miniumum aan materiaalverliesen
een grote mate van recycling. Ook het
energieverbruik en -verlies bij de produktie
dient geminimaliseerd te worden. De inzet
van mankracht mag niet bepaald worden
door de grenzen aan het automatiseringssysteem, maar dient gebaseerd tezijn op de
specifieke eigenschappen van de mens ten
opzichte van een min of meer starre
automatisering. De besparingen op personeelskosten zullen in het algemeen gering
zijn, maar de kwaliteit van de arbeid zal
toenemen.
- Kwaliteitsbeheersing. Er zullen steeds
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TABEL I- Overstortfrequentie enfrequentie van
overschrijden van de 2 mg 02/l-grens inde \'echt.
Jaarlijkse frequentie

Optie
0.
1.
2.
3.

geen actie
uitbreiding rwzi
uitbreiding van de riolering
combinatie van 1 en 2

Onderschrijding
overvan de
storten 2 mg 0 2 /l grens
40
IS
16

20
4
6

van de meteorologische condities. Bovendien
hebben de uitkomsten een onzekerheidsgrens
die moeilijk precies isaan te geven.
De betrouwbaarheidsmarge wordt uitdrieelementen opgebouwd. In de eerste plaats
zijn de zuurstofberekeningen afhankelijk van
de kennisover optredende processen. Vooral
de kennis over nitrificatie, coagulatie.
adsorptie en bezinking gedurende overstorten
is beperkt. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt
dat er wel merkbare invloeden op het
zuurstofgehalte zijn maar dat de invloed op
de resultaten volgens tabel Igeringis.
In de tweede plaatsiseronzekerheid overde
invloed die de onderscheiden maatregelen
zullen hebben op het BZV-gehalte van het
overstortende water. Er isechter heel wat
voor nodig om in de zuurstofonderschrijding
een fout van eenmaal/jaar naar bovenof naar
beneden te maken. De grootste bron van
eventuele afwijkingen isde mate waarin de
stippengrafiek geldig is. In dit opzicht isde
betrouwbaarheid vergelijkbaar met die van
de gebruikelijke ontwerpberekeningen voor
rioolstelsels.
Ondanks de genoemde onzekerheden blijft
onderlinge vergelijking van alternatieven
mogelijk, want eventuele afwijkingen werken
voor alle opties in dezelfde richting.
Een effect waarmee in geen der opties
rekening isgehouden isde vermoedelijke
daling van het SOD. Deze zalbijopties Ien2
ongeveer in dezefde mate optreden, en in
optie 3 het meest. Dientengevolge zal de
werkelijke zuurstofsituatie ook in de
periodes buiten overstorten iets gunstiger
zijn dan berekend, en wel het meest bij de
meest vergaande maatregel.
6. Discussie en conclusies
Uitbreiding van de rwzi-Utrecht (optie I)
leidt tot een hogere overstortfrequentie dan
de uitbreiding van de riolering van de stad
Utrecht (optie 2). Het effect van optie 1 op
het zuurstofgehalte van de Vecht is echter
beter, doordat devergrote pompcapaciteit de
resterende vuillast verkleint.
Als in de beschouwing ook de verbetering
van de gemiddelde zomerse situatie buiten
overstortperioden om wordt betrokken,
verdient uitbreiding van de rwzi-Utrecht
zeker de voorkeur, in het bijzonder alswordt
genitrificeerd. Het isechter duidelijk dat. ter
minimalisatie van de zuurstofproblemen in

de Vecht, beide uitbreidingen gewenst zijn.
Gezien het verschil in de effecten van de
overstorten overdag en 's nachts (als gevolg
van verschillen in debiet), kan een
operationeel beheer van de doorspoeling
van de stadsgrachten een interessante
mogelijkheid zijn voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit van de Vecht.
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hogere eisen aan de kwaliteit en de
constantheid hiervan gesteld worden, omdat
een sterk geautomatiseerd proces over het
algemeen beter aan deze eisen kan voldoen,
en indeverdere verwerkingvande produkten
kan dit leiden tot lagere toleranties bij het
eindprodukt, dus minder uitval, lagere
onderhoudskosten, geringe voorraadskosten,
etc. De kwaliteitscontrole zal inde toekomst
sterker geautomatiseerd worden omdat er
steeds meer apparatuur hiervoor beschikbaar
komt en ook de laboratoriumautomatisering
sterk in opkomst is.
- Dienstverlening. In toenemende mate
wordt dienstverlening opzowelhet technische
als het commerciële vlak vereist. Wil men
hieraan kunnen voldoen, dan zal men met
vrucht »ebruik kunnen maken van de

integratie van de diverse automatiseringssystemen binnen het bedrijf zodat op
adequate, snelle en eenduidige wijze kan
worden ingegaan op vragen van afnemers en
klanten. Niet alleen kan hierdoor de snelheid
van dienstverlening toenemen maar ook de
kwaliteit.
Er is nog een lange maar interessante weg te
gaan om een goede verbinding tot stand te
brengen tussen Management Information
Systems (MIS) en Process Control Systems
(PCS). Twee werelden, zowel wat betreft
achtergrond, technische oplossingen,
bedrijfsorganisatie en verantwoordelijkheid
dienen naar elkaar toe te groeien. Het is
duidelijk dat zelfs indien technische
oplossingen voorhanden komen, een snelle
invoering nog lang op zich kan laten wachten
indien niet gelijktijdig de organisatie en de
mensen in deze organisatie zich aanpassen.

Nieuwe ontwerp-normen
en -NPR's verschenen
Bij het Nederlands Normalisatie-instituut
zijn onlangsde volgende ontwerp-normen en
-praktijkrichtlijnen verschenen:
NEN 6261 Bacteriologisch onderzoek van
water —Kwantificeren van Escherichia coli
met behulp van de membraanfiltratiemethode;
NPR 6262 Toelichting bij het onderzoek
volgens NEN 6261;
NEN 6523 Water - Een methode voor de
berekening van het gehalte aan waterstofcarbonaat, koolstofdioxide en carbonaat uit
het gehalte aan totaal koolstofdioxide en de
pH;
NEN 6533 Water —Bepaling van de
agressiviteit ten opzichte van calciumcarbonaat en berekening van de
verzadigingsindex;
NEN 6536 Water - Ontzuring met
chemicaliën en basische filters;
NPR 6538 Toelichting bijNEN 6533 en
NEN 6536;
NEN 6675 Water - Bepaling van het
gehalte aan minerale olie met behulp van
infrarood-spectrofotometrie (herziening van
NEN 6673).
Exemplaren van de ontwerpen zijn verkrijgbaar bij het NNI, Kalfjeslaan 2,Postbus 5059,
2600 GB Delft, tel. 015-61 10 61.

