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Proces Operators kunnen de simulator in

Operator Training Simulatie (OTS):
zeer tevreden medewerkers en
een hogere produktiviteit
Operator Training Simulatoren (OTS) worden op veel gebieden succesvol ingezet voor interaktieve en risicovrije
training van proces-operators. Met name voor besturingen. Een ideale OTS is te vergelijken met een flightsimulator die voor de training van piloten wordt gebruikt. Een ideale OTS maakt dan ook gebruik van bestaande
procesgegevens, normaal opgeslagen in een database.
Door toepassing van ePosC SoftSensoren (als onderdeel van Advanced Proces Control) van de Oostenrijkse fabrikant van proces-systemen AutomationX, kan een slimme OTS opgezet worden. Zodat de proces-operator niet
alleen leert hoe hij de ‘Gouden Batch’ kan realiseren, maar ook hoe hij het beste om kan gaan met abnormale
situaties. Nog een stap verder is ook het simuleren van geheel nieuwe proces-omstandigheden.
Een ideale OTS maakt ook gebruik van (nagenoeg) hetzelfde Operator Station en dus van de SCADA beelden in
de praktijkomgeving van een fabriek. De systemen van AutomationX alszodanig zijn al volop in gebruik
De positieve ervaringen en de toenemende complexiteit van produktieprocessen verhogen de sterke belangstelling van oplossingen als deze. Door de inzet van datagestuurde procesmodellen kunnen de kosten bij de omzetting en onderhoud van de operator trainingssimulator wezenlijk worden gereduceerd.
auteur: Christian Kallich, bedrijfsleider
eposC proces-optimalisatie GmbH
Grambach, Graz, Oostenrijk

AutomationX: een modulair ontwerp voor flexibele besturingsoplossingen;
ook voor training, analyse en procesontwikkeling

Onder Operator trainings Simulatoren
verstaat men in het algemeen een trainingssysteem waarbij een kloon van het
procesbesturingsysteem met complexe en
dynamische procesmodellen op een trainingswerkplek gesimuleerd kan worden.
De inzet van trainingsimulatoren is niet
tot het trainen op standaard en kritische
bedrijfstoestanden beperkt. Het werk aan de
offline produktie- installaties stelt ons ook
in staat om nieuwe bedieningsstrategieen en
gewijzigde regelkoncepten te testen.
Het bevordert ook het algehele procesbegrip
bij het bedieningspersoneel en is ook voor
bedrijfs-, proces-, meet- en regeltechnici
een tool voor de verdere technologische
ontwikkelingen. En ook voor de aanpak
van en vele vragen over de werking van de
produktie-installatie, gezien over de totale
levenscyclus.
Ondanks al deze voordelen en hevige

andere dan de bekende bedrijfsinstellingen
worden toegepast. Een transparante modelbouw zorgt voor een gemakkelijke beheer,
opzet en parametrering van modellen , en
vereenvoudigt modelbeheer (Model/Wizard)
en modelonderhoud (life-cycle kosten).
De grip op een geintegreerde procesbeschrijving bevordert de snelle vastlegging en het
begrip van het procesdeel.

bemoeienis van de chemische industrie midden jaren 90, heeft de dynamische processimulatie zich gemanifesteerd. Maar werd het
echter op grond van de hoge aanschafkosten en de hoge kosten voor de individuele
modelaanpassingen slechts in standaard-produktieomgevingen met uitgebreide en hoge
produktiehoeveelheden ingezet.
Door de inzet van datagestuurde procesmodellen heeft eposC bewezen, dat OTS-oplossingen ook economisch verantwoord en
breed inzetbaar zijn bij zowel nieuwe als bestaande installaties. Op basis van regressieve
procesdata worden de procesrelaties binnen
een dynamisch procesmodel vastgelegd en
kunnen worden gebruikt voor zowel procesanalyses als voor de omzetting naar Operator
Training Simulatoren, SoftSensoren, en voor
op het model gebaseerde regelingen (MPC:
Model Predictive Control).
Met deze methode wordt zowel de installatie-specifieke verhoudingen beschouwd
als de werkelijke omgeving nagebouwd.
Hier wordt direkt het onderscheid duidelijk
tussen datagestuurde modellen en de in
de procesindustrie gevestigde en rigoreuze
simulatie-oplossingen zoals Aspen Plus,
Hysis, UniSim en D-Spice.
Vele mogelijkheden qua functionaliteit en
inzetbaarheid
De vele functionaliteiten en veelzijdige
inzetbaarheid van OTS-oplossingen kunnen
overeenkomstig de systeemarchitektuur en
de eisen van de gebruiker in 4 gelijke delen
gerangschikt worden:
• Control layer
• Model layer

Control Layer
De control layer is de interface voor het
totale proces en geeft als ‘Kloon’ van het
eigenlijke DCS/PLC-systeem van de gebruiker de werkomgeving van zijn installatie

Training layer
De trainingslaag omvat funkties voor een
snelle bediening en testen via de Trainer en
ondersteunt flexibele trainingskoncepten
voor individuele scholingsdoeleinden. Met
gerichte ingrepen (bijv, uitval en manipulatie van meetwaarden, aggregaten, etc) in het
systeem kunnen de noodzakelijke installatietoestanden voor de trainingsopgave ingecalculeerd worden. Via de OTS snapshotmodule
is het mogelijk om individuele trainingssituaties op te slaan en weer op te roepen.

weer: bediening, visualisering, alarmering en
meetwaarden (bijv. trends) en komen overeen met de vertrouwde of de toekomstige
omgeving.
De OTS kan als integraal bestanddeel van
de DCS/PLC-omgeving of als stand-alone
Trainingscenter uitgevoerd zijn. Voor de
vereenvoudigde uitgewerkte trainingsscenarios en de nabewerking van werkelijke
installatietoestanden kunnen de aktuele
procesdata via het interne bussysteem of
standaard-industrie interfaces (bijv. OPC)
ingelezen worden.

Deze funktie ondersteunt de trainer bij het
samenstellen van de trainingsscenario’s en
biedt bij DCS/PLC-geintegreerde oplossingen
de mogelijkheid om kritische installatietoestanden in het produktieproces voor de
procesanalyse te archiveren.
Daarbij kan de simulatiesnelheid aan de
omstandigheden en behoeften worden
aangepast. En de beschikbaar gestelde
Journaalfunktie maakt waardering van de
trainingseenheden, ook voor zelfstandig
oefenen door een operator zonder trainingsbegeleider, mogelijk.

Model layer
De modellaag kan als hart van de Trainingssimulator dienen. De bedrijfstechnische,
chemische, maar ook de logische procesinvloeden op een procesparameter (bijv. druk,
temperatuur, stroming, etc) worden in een
wiskundige vergelijkingssysteem (Model), afdoende nauwkeurig beschreven en door het
dynamische samenspel van de vele modellen
wordt de Simulator tot leven gewekt.
Daarbij worden de procesdata met een multivariabele regressie of van een neuraal netwerk in een zo goed mogelijke wiskundige
en bedrijfstechnisch plausibele beschrijving
gebracht en. En rekeninghoudend met de
expertise bij de klant, geverifieerd.

Improvement-layer
In de verbeteringslaag worden de funkties
ter bewerking, testen en archivering van de

• Traininglayer
• Improvement layer

In de obligate procesdatabanken zijn
overeenkomstig de ervaringen data met
uiteenlopende variabelen (onderscheidende
produkties, aanloop- en uitloopbedrijf,
inbedrijfname) opgeslagen. Deze variatie in
procesdata maakt procesmodellen mogelijk
van hoge kwaliteit en stabiliteit. Daarmee
kan de processimulatie doorgaans ook voor

Procescompetentie en
zelfvertrouwen opbouwen
De praktijkervaring met OTS (zie kader)
laat zien dat een reële nabootsing van een
bekende arbeidsomgeving en procesverhouding tot een produktieinstallatie hoge
acceptatie teweeggebracht heeft. Zowel
voor de ingebruikname van nieuwe installaties als ook voor gebruik bij bestaande installaties kan de operator door de continu
uitleg van standaard en kritische bedrijfstoestanden het opbouwen van procescompetentie, routine en zelfvertrouwen een
hele verbetering betekenen voor gegarandeerd veilige produktie. Gepaard aan een
hoge produktiviteit. De mogelijkheid om
risicoloos reakties op bepaalde besturingsmogelijkheden te bekijken motiveert tot
zelfstandige training van de operator met
de OTS.

Voordelen van een OTS van
AutomationX zijn er zat:
• Gouden Batch realiseren
• Zeer snelle training van operators op
voor hen onbekende procesbesturingssystemen en processen
• Beter beleid voor produktiebedrijven:
operators switchen tegenwoordig
nogal snel van job. Dat zorgt vaak
voor een gat in de kennis en ervaring
van het bedrijf waar ie vertrekt. Dat
probleem is nu opgelost. De kennis
en ervaring blijven in het OTS achter,
zodat de nieuwe proces-operators pijlsnel vertrouwd kunnen raken met het
nieuwe proces waar zij komen te werken. Dus continuïteit van uw kostbare
produktie-processen is gewaarborgd
• B
 ijzonderheid: Het mooie van automation produkten van AutomationX

processimulatie met gewijzigde instellingen, bijv. kondities voor het continu verder
ontwikkelen van de installatie beschikbaar
gesteld. Voor de Meet- en Regel-specialisten
bestaat de mogelijkheid nieuwe regelingen,
regelstrategieen, SoftSensoren, bijv. op basis
van de reeds ingestelde procesmodellen en
modelgebaseerde regelingen (MPC) te testen.
De technoloog kan de veranderingen bij
gewijzigde bedrijfstoestanden en -kondities, binnen het kader van de voortgaande
ontwikkelingen van de installatie, in een dynamische omgeving vast te leggen. Voor de
bedrijfsleider biedt de OTS een mogelijkheid
om storingen vast te leggen en te analyseren en dienovereenkomstige oplossingen te
ontwikkelen.
Praktijkvoorbeeld
OTS in de melamine produktie
Met de realisatie van een OTS voor de melamine produktie-installatie heeft eposC het
succesvolle bewijs geleverd, in opdracht van
AMI (Agrolinz Melamine International).  

is, dat de software ook kan draaien op
procesbesturingen van andere merken.

In minder dan 6 maanden werden ca 700
afzonderlijke modellen op basis van historische procesdata vastgesteld en in de dynamische processimulatie voor scholings- en
ontwikkelingsdoeleinden omgezet. Voor een
reële afbeelding van de bestaande installatie
waren ca 2000 meet -en instellingsgrootheden en 50 procesbeelden te beschouwen.
De reële verhouding van deze processimulatie overtuigde de klanten en de OTS werd
direkt op meerdere lokaties aktief ingezet.
De gedurende de projektomzetting gewonnen informatie tot de werkelijke verhouding
van deze produktieinstallatie zijn voor de
lopende optimalisering van de bestaande
produktielijnen en voor de opzet van nieuwe
installaties (met de inzet van OTS erbij) voor
AMI van grote waarde.
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