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I. I

A. Industriële controlesystemen
Industriële controlesystemen zijn systemen die
speciaal ontwikkeld zijn voor het aansturen en con-
troleren van industriële processen. Hierbij ligt de
nadruk op bedrijfszekerheid en op het snel ver-
werken van de signalen. De hoeveelheid data die
elke cyclus verwerkt moet worden, is eerder be-
perkt. De systemen zijn hoofdzakelijk opgebouwd
uit PLC’s en HMI’s. Deze kunnen hun data krij-
gen via de aanwezige sensoren, terugkoppelingen
binnen het proces en/of een bovenliggend systeem.
De logica gebruikt deze ingangswaarden voor het
correct aansturen van de actoren, zoals relais, fre-
quentiesturingen, ventielen, etc.

B. Virtuele validatie
Bij het uitvoeren van validatie zijn 4 verschillende
manieren van benadering mogelijk [1]:

• De meest traditionele manier van testen,
waarbij gebruik gemaakt wordt van de fy-
sieke opstelling en de werkelijke controle-
hardware.

• Hardware in the loop (HIL) laat toe dat een
virtuele opstelling aangestuurd wordt met de
echte controlehardware.

• Reality in the loop (RIL) is de combinatie
van de fysieke opstelling die aangestuurd
wordt door een gesimuleerd controlesys-
teem.

• Bij Software in the loop (SIL) zijn zowel de
opstelling als de controlehardware gesimu-
leerd. Dit maakt het uitvoeren van validaties
reeds mogelijk voor de hardware ter beschik-
king is.

Virtuele validatie is een techniek waarbij een digi-
taal model van de opstelling gebruikt wordt voor
het testen van het industriële controlesysteem. Het

virtuele model benadert zo veel mogelijk de wer-
kelijke opstelling qua lay-out, gedrag en functio-
naliteit. Afhankelijk van het gewenste niveau van
testen, dient de opbouw van het model anders bena-
derd te worden en verschilt de mate waarin details
van het model belangrijk zijn.
Dankzij het gebruik van virtuele validatie kan er
in een vroeger stadium van het project begonnen
worden met het testen van de geschreven software
voor het controlesysteem. Hierbij is er interactie
tussen het virtuele model en de geschreven logica,
waarbij het model de nodige ingangen aanstuurt
via de aanwezige sensoren en correct reageert op
de aangestuurde uitgangen. Dankzij deze wijze
van testen zou het implementeren van het controle-
systeem sneller moeten verlopen. Naast het gebrui-
ken van het model voor het testen van de logica,
kan het model ook gebruikt worden voor training
van de operator en de analyse van mogelijke opti-
malisaties. Hierbij is het wel noodzakelijk dat het
model bijgewerkt wordt als er aanpassingen aange-
bracht worden aan de werkelijke opstelling.

II. D

De doelstellingen voor deze masterproef bestaan
uit het uitvoeren van een markt- en literatuurstu-
die, het uitwerken van validatieprojecten, het uit-
voeren van experimenten en het vergelijken van
de resultaten van de experimenten met wat in de
literatuurstudie gevonden werd. In de markt- en
literatuurstudie worden de mogelijkheden van vir-
tuele validatie meer in detail bekeken en worden
verschillende softwarepakketten die de mogelijk-
heid bieden tot virtuele validatie vergeleken.
Voor de experimenten worden verschillende pro-
jecten uitgewerkt in Experior. Met één van de
uitgewerkte projecten worden testen uitgevoerd
om zo de mogelijke voordelen van virtuele vali-
datie te bekijken in een praktisch voorbeeld. Bij
de test wordt gekeken naar de benodigde tijd om
het project operationeel te krijgen op de werkelijke
opstelling na het testen met de simulatie.
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III. R

De keuze voor het softwarepakket waarmee de pro-
jecten voor deze proef uitgewerkt werden, viel op
Experior. Het pakket werd reeds eerder gebruikt
voor andere masterproeven, biedt uitgebreide mo-
gelijkheden voor het toevoegen van eigen compo-
nenten, en werd in de gevonden literatuur positief
beoordeeld [2].
Tijdens het praktisch deel van de masterproef wer-
den verschillende projecten uitgewerkt, waaron-
der een didactische Festo-opstelling waarvan de fy-
sieke opstelling beschikbaar is in het labo. De I/O
van deze opstelling bestaat hoofdzakelijk uit foto-
cellen en ventielen. In totaal bestaat deze opstel-
ling uit 25 digitale ingangssignalen en 11 uitgangs-
signalen.

Figuur 1: Schermafbeelding van het uitgewerkte
Festo-project

Met het uitgewerkte project van de Festo-
opstelling werd een experiment opgezet om de
gevonden waarden in de literatuurstudie te verifi-
ëren. Van het experiment uit de literatuurstudie
zijn volgende gegevens bekend: het experiment
geeft een mogelijke reductie van 75% aan voor
de debugtijd, zoals voorgesteld in figuur 2 en een
kwaliteitsstijging van meer dan 100% (zie figuur
3). De populatie voor het experiment bestond uit
60 testpersonen die verdeeld werden over 2 groe-
pen, waarvan één groep gebruik mocht maken van
virtuele validatie en de andere de standaardfunctio-
naliteit binnen de ontwikkellingsomgeving moest
gebruiken. De omvang van de I/O van het experi-
ment bedroeg 10 actoren en 17 sensoren [3].

Figuur 2: Reductie van debugtijd bij experiment uit de
literatuurstudie

Figuur 3: Kwaliteitsverbetering bij experiment uit de
literatuurstudie

Om het experiment te kunnen uitvoeren binnen
een beperkte tijd (voor het programmeren werd 3u
voorzien) werd de complexiteit gereduceerd tot het
laatste deel van de Festo-opstelling, waarbij nog
5 digitale uitgangen aangestuurd en 6 digitale in-
gangen afgevraagd moesten worden. De popula-
tie voor het uitvoeren van het experiment bestond
uit 20 studenten, met een gelijkwaardige opleiding
en ervaringmet de programmeeromgeving (Step7).
Bij het uitvoeren van het experiment werden ze in
2 gelijkwaardige groepen verdeeld en kreeg één
groep de beschikking over het virtueel model voor
het debuggen, de andere groep moest de testfase
uitvoeren met de ingebouwde simulator van de
programmeeromgeving. Na het testen kregen de
studenten de fysieke opstelling ter beschikking en
werd gekeken hoeveel tijd er nog nodig was om de
opdracht correct werkend te krijgen, de resultaten
zijn samengevat in figuur 4.

Figuur 4: Tijdsverdeling bij uitvoeren test

Bij de groep die gebruik mocht maken van virtu-
ele validatie was het gemiddelde van de benodigde
tijd voor het debuggen met de fysieke opstelling
43 minuten, met een standaarddeviatie van 35 mi-
nuten. De groep zonder virtuele validatie had ge-
middeld 156 minuten nodig, met een standaard
deviatie van 13 minuten. Dit resulteert in een re-
ductie van debugtijd van 73%. De nul-hypothese,
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die stelt dat beide gemiddelden gelijk zijn, kan ge-
test worden met een onafhankelijke T-test. Indien
de nul-hypothese verworpen kan worden, toont dit
aan dat er een significant verschil waar te nemen
is. Het uitvoeren van een onafhankelijke T-test be-
vestigde dat bij dit experiment met meer dan 95%
zekerheid een statistisch significant voordeel vast
te stellen is bij het gebruik van virtuele validatie.

Naast de validatietijd was ook de kwaliteit een
parameter die onderzocht werd tijdens het experi-
ment. De ingediende projecten werden gecontro-
leerd en er werd een score aan toegekend, met een
maximum van 100. Als de nul-hypothese verwor-
pen kan worden, wil dit zeggen dat er een signifi-
cant verschil is tussen de groep die gebruik maakte
van virtuele validatie (gemiddelde = 91, standaard-
deviatie = 8) en de groep zonder virtuele validatie
(gemiddelde = 58, standaarddeviatie = 16). Deze
resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 5.
Met een bekomen p-waarde van 0.05, kan aange-
nomen worden dat ook hier de nul-hypothese ver-
worpen kan worden en er een significant verschil
is tussen de kwaliteiten. Bij dit experiment werd
een kwaliteitsstijging van 58% vastgesteld.

Figuur 5: Samenvattende resultaten van kwaliteit bij
de test

De testresultaten tonen aan dat er op het vlak van
tijd winst te behalen valt en bevestigen de waarden
uit de literatuurstudie. Voor kwaliteit is er ook in
beide testen een positief effect waarneembaar bij
het gebruik van virtuele validatie, echter verschil-
len de bekomen waarden, dit is deels te wijten aan
het uitgewerkte project, het mogelijk verschil in
beoordelen, en het feit dat bepaalde aspecten sub-
jectief beoordeeld werden.

Na het Festo-project werd ook een uitgebreidermo-
del opgebouwd dat de inpaklijn van FicTile (een
fictief tegelbedrijf) voorstelt. Het model bevat een

grote verscheidenheid aan sensoren (fotocellen, en-
coders en een visionsensor) en aan actoren (fre-
quentiesturingen, contactoren, etc.) waarbij de ti-
ming van de verschillende signalen belangrijk is.
Het model kan gebruikt worden tijdens onderwijs-
activiteiten voor het uitwerken van oefeningen en
het inbouwen van de virtuele validatie.

Figuur 6: Uitgewerkt model van FicTile

IV. B

De test met studenten toonde aan dat het gebruik
van virtuele validatie bij het uitwerken van een pro-
ject een meerwaarde kan bieden. Het experiment
toonde een statistisch significante reductie van va-
lidatietijd met 73% en een kwaliteitsstijging van
58%. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat
het om een klein project en een beperkt aantal tests
ging. Om een echt betrouwbaar resultaat te beko-
men zijn verdere testen noodzakelijk.
Tijdens het uitwerken van de projecten werd vast-
gesteld dat het opbouwen van een model veel tijd
in beslag nam en hiervoor vaak eigen componen-
ten ontwikkeld moesten worden, waarvoor een be-
hoorlijke programmeerkennis noodzakelijk is. Dit
reduceert dewinst die behaald kanworden door het
gebruik van virtuele validatie. Toekomstig onder-
zoek naar het vereenvoudigen en standaardiseren
van het opbouwen van een model en componenten,
zou dit nadeel kunnen aanpakken en de winst en
toegankelijkheid van virtuele validatie verhogen.
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