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1

Kemianteollisuuden prosesseja ohjataan pääosin automaatiojärjestelmien avulla automa-
tisoiduilla säädöillä (Harju & Marttinen, 2000, s. 5). Säätöjä on erilaisia, mutta automati-
soidun säädön tavoitteena on aina pitää säädettävä suure tavoitearvojen sisäpuolella (Cor-
riou, 2017, s. 4). Suurin osa säädöistä toteutetaan käyttöautomaatiojärjestelmässä (DCS,
Distributed Control System), mutta monien kehittyneiden säätöjen laskenta toteutetaan
ylemmän tason säätöjärjestelmässä, joka välittää laskennan tulokset DCS:lle. On tärkeää,
että automaattinen prosessinohjaus toimii stabiilisti, jotta laitoksen toiminta, turvallisuus,
energiatehokkuus sekä tuotteen laatu voidaan varmistaa (Corriou, 2017, s. 3 4).

Suurin osa prosessinohjaukseen käytettävistä säätimistä on perinteisiä PID-säätimiä (pro-
portional, integral, derivative) (Urbas, 2012, s. 118), jotka esitellään luvussa 2. PID-sää-
timet toimivat parhaiten yksinkertaisissa kohteissa, joissa prosessi toimii lähes lineaari-
sesti, eikä säädön tarvitse olla erittäin tarkkaa (Åström & Hägglund, 1995, s. 109 112).
Jos prosessi toimii epälineaarisesti, siinä on suuria aikaviiveitä, siihen vaikuttaa useampia
muuttujia tai se vaatii muuten vain erittäin tarkkaa säätöä, voivat kehittyneet säätömene-
telmät sopia kohteeseen PID-säädintä paremmin (Stephanopoulous, 2003, s. 383 384, s.
394).

Sumea säätö on kehittynyt säätömenetelmä, joka on otettu kemianteollisuudessa jo laa-
jasti käyttöön. Sen onnistuneesta käyttöönotosta on useita esimerkkejä (Feng, 2006). Su-
mea säätö toimii hyvin kohteissa, joissa on useampia muuttujia, prosessi on epälineaari-
nen tai matemaattisesti vaikeasti mallinnettava (Isomursu et al., 1993, s. 26). Tällaisissa
kohteissa sumea säädin voi olla helpompi ja kustannustehokkaampi toteuttaa kuin vas-
taavan tasoinen perinteinen säädin (Isomursu et al., 1993, s. 33). Kohteen ollessa yksin-
kertainen on sumean säätimen käyttöönotto ja viritys kuitenkin huomattavasti monimut-
kaisempaa ja työläämpää kuin perinteisen PID-säätimen (Jantzen, 2007, s. 2).

Sumeat säätimet rakennetaan yleensä kehittyneiden säätimien tavoin ylemmän tason sää-
töjärjestelmään tai jonkin erillisen työkalun avulla. Säätimen toteutus erillisellä työkalulla
tai DCS:stä erilliseen järjestelmään on usein työläämpää kuin yksittäisen säätimen raken-
taminen DCS:ään, johon rakennetaan kaikki muutkin prosessin perustason säätimet. Jot-
kin nykyaikaiset käyttöautomaatiojärjestelmät kuitenkin jo mahdollistavat sumean sää-
dön toteuttamisen DCS-tasolle. DCS-tason sumeat säätimet voivat madaltaa kynnystä ot-
taa käyttöön kehittyneitä säätömenetelmiä helpomman toteutuksen vuoksi ja tarjota mah-
dollisuuksia pienten säätökokonaisuuksien optimointiin. Sumean säädön toteuttaminen
DCS-tasolle on kustannustehokkaampaa kuin erilliseen järjestelmään toteuttaminen.

Tämä työ on tehty eräälle kemianteollisuuden laitokselle, jossa on huomioitu DCS-tason
sumeiden säätimien tuomat mahdollisuudet ja jossa niitä halutaan ottaa nykyistä laajem-
min käyttöön. Laitokselle on rakennettu joitakin DCS-tason sumeita säätimiä, mutta kaik-
kia näitä ei ole saatu vielä käyttöönotettua. Tässä työssä on kaksi tavoitetta. Työn ensim-
mäinen tavoite on virittää ja käyttöönottaa kaksi rikkivedyn talteenottoyksikköön raken-
nettua regeneraattoreiden pinnankorkeuden sumeaa säädintä, joita ei ole rakentamisen
jälkeen saatu toimimaan stabiilisti. Toinen tavoite on selvittää DCS-tason sumean säädön
soveltuvuus kahteen ennalta määrättyyn kohteeseen.
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Rikkivedyn talteenottoyksikköön on rakennettu vuonna 2016 sumeat säätimet kolmen re-
generaattorin pinnankorkeuksien säädölle. Säätimien on tarkoitus pitää regeneraattorei-
den pinnankorkeudet stabiilisti halutussa arvossa. Säätimiä ei ole kuitenkaan saatu käyt-
töönotettua epästabiilin toiminnan vuoksi, ja tässä työssä selvitetään ne tekijät, jotka ai-
heuttavat säätimien epästabiilin toiminnan ja tehdään tarvittavat muutokset, jotta säätimet
säätäisivät pinnankorkeuksia oikein. Regeneraattoreiden pinnankorkeuksia on jouduttu
ohjaamaan manuaalisesti, mikä vaatii operaattorin jatkuvaa valvontaa. Sumeiden sääti-
mien avulla vähennetään operaattoreiden työtakkaa. Ihmisen tekemä jatkuva valvonta ei
myöskään ole käytännössä realistista. Säädön automatisointi lisää tässä mielessä myös
luotettavuutta. Yksittäisen regeneraattorin liian matala tai liian korkea pinnankorkeus voi
aiheuttaa häiriöitä prosessissa, jolloin prosessi voidaan joutua ajamaan alas, mikä aiheut-
taa merkittäviä rahallisia tappioita.

Kyseisellä laitoksella on toteutettu sumeita säätimiä erillisillä työkaluilla ylemmän tason
prosessin optimointisäädöiksi. DCS-tason sumeiden säätöjen potentiaalisuus on kuiten-
kin tiedostettu. Lisäksi erillisille työkaluille ei saa valmistajalta enää tukea tai koulutusta,
joten erillisillä työkaluilla toteutettavista sumeista säädöistä ollaan luopumassa kokonaan.
Näitä voitaisiin korvata jatkossa DCS:ään rakennetuilla sumeilla säätimillä. Tässä työssä
selvitetään DCS-tason sumean säädön soveltuvuus kahteen ennalta määrättyyn kohtee-
seen, joiden on uskottu sopivan sumealle säädölle.

Työ on jaettu teoreettiseen kirjallisuusosaan sekä soveltavaan osaan. Kirjallisuusosassa
keskitytään sumean logiikan ja sumean säädön teoriaan, perinteiseen säätöön sekä yhtenä
työn kohteena olevan prosessiyksikön (rikkivedyn talteenottoyksikkö) toimintaan. Li-
säksi kirjallisuusosassa käsitellään sitä, miten sumea säätö toteutetaan eräässä käyttöau-
tomaatiojärjestelmässä, joka on käytössä rikkivedyn talteenottoyksikössä. Soveltavassa
osassa käsitellään rikkivedyn talteenottoyksikön sumeiden säätimien koeajoa, käyttöön-
ottoa ja viritystä. Tämän lisäksi tehdään selvitys sumean säädön soveltuvuudesta kahteen
ennalta määrättyyn säätökohteeseen, jotka vaikuttavat sumealle säädölle potentiaalisilta,
ja esitellään nämä kohteet. Selvitystä varten tehdyt simulaatiot ja näiden tulokset esitel-
lään soveltavassa osassa.
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2
2.1 Prosessinohjaus ja takaisinkytkentä
Prosessinohjauksen ja säätimien tehtävä on varmistaa prosessin turvallisuus, stabiilisuus,
minimoida häiriöiden vaikutus prosessiin sekä ajaa prosessia kustannustehokkaasti (Cor-
riou, 2017, s. 3 4). Jotta nämä tavoitteet täyttyisivät, täytyy prosessinohjauksen avulla
pystyä pitämään prosessisuureita asetettujen raja-arvojen sisäpuolella (Bequette, 2003, s.
3-4). Säädettäviä suureita voivat olla esimerkiksi lämpötila, paine tai virtausnopeus (Cor-
riou, 2017, s. 4).

Prosessiteollisuuden säätötekniikka perustuu mittauksen takaisinkytkentään. Takaisin-
kytkentä tarkoittaa sitä että, prosessin säädettävää suuretta mitataan jatkuvasti ja verra-
taan haluttuun asetusarvoon. Takaisinkytkennässä saadaan siis jatkuvaa palautetta siitä,
kuinka lähellä säädettävä suure on haluttua arvoa. Halutun arvon ja todellisen arvon vä-
lisen erosuureen avulla voidaan tehdä prosessiin ohjauksia, jotta säädettävä suure olisi
lähempänä haluttua arvoa. (Wade, 2004, s. 57 58)

Kuvassa 1 on esitetty perinteisen takaisinkytketyn säätökokonaisuuden yksinkertaistettu
rakenne. Erosuure e (tulosignaali) saadaan asetusarvon sp ja mittauksen me välisestä ero-
tuksesta. Erosuure toimii säätimen sisääntulona ja säädin laskee tämän mukaisesti sopi-
van ohjaussuureen u minimoidakseen erosuureen. Ohjaussuure voi olla esimerkiksi 0
100 %:n ohjausviesti säätöventtiilille. Arvolla 100 % venttiili on täysin auki ja arvolla 0
% venttiili on täysin kiinni. Ohjaussuurella pyritään muuttamaan prosessia niin, että ulos-
tulo y olisi mahdollisimman lähellä annettua asetusarvoa sp. (Harju & Marttinen, 2000,
s. 8)

Kuva 1. Takaisinkytketty säädin

Prosessiin kohdistuu aina myös erilaisia häiriöitä (Wade, 2004, s. 23). Kuvassa 1 häiriöitä
on kuvattu häiriömuuttujalla d, joka vaikuttaa prosessiin jollakin tavoin. Häiriöiksi luo-
kitellaan kaikki muuttujat, joihin operaattori ei voi itse vaikuttaa (Corriou, 2017, s. 5).
Häiriöitä voivat olla esimerkiksi erilaiset painevaihtelut prosessissa, turbulenssi putkiston
virtauksessa tai sähköiset häiriöt mittauksessa (Harju & Marttinen, 2000, s. 14). Corrioun
(2017, s. 6) mukaan myös esimerkiksi ympäristön lämpötilaa voidaan pitää yhtenä häi-
riömuuttujana. Ilman häiriöitä ei takaisinkytkentää tarvittaisi, sillä tietyllä ohjauksen ar-
volla prosessisuureen arvo olisi aina sama (Wade, 2004, s. 57 58). Lähteessä Wade
(2004, s. 29) määritelläänkin takaisinkytkennän tarkoituksen olevan häiriöiden vaikutus-
ten minimointi. Takaisinkytkentä ei ole kuitenkaan ainut keino häiriöiden vaikutusten mi-
nimoimiseksi vaan on olemassa muitakin erilaisia minimointi- tai suodatuskeinoja (Ur-
bas, 2012), joita ei tässä työssä esitellä.
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2.1.1 PID
Jotta kuvan 1 erosuure e saadaan minimoitua, täytyy ohjaussuureen u vaikuttaa prosessiin
sillä tavalla, että ulostulo y on lähellä asetusarvoa sp. Säätimen täytyy siis osata suorittaa
joitakin laskelmia, jotta ohjaussuure olisi sopiva. Yksi käytetyimmistä keinoista on käyt-
tää säätimessä PID-algoritmia (Proportional, Integral, Derivative) ohjaussuureen laske-
miseksi. (Agachi & Cristea, 2014)

PID-algoritmia on käytetty jo 1930-luvulta lähtien, ja se on laajasti käytetty säätömetodi
prosessiteollisuudessa (King, 2016, s. 35). Yli 95 % prosessiteollisuuden säätimistä pe-
rustuu PID-algoritmiin (Urbas, 2012, s. 118). Vaikka säätöteoria onkin vuosien mittaan
ottanut suuria askelia, ei PID-säädin ole menettänyt asemaansa. Uudet teoreettiset mene-
telmät ovat edistäneet myös PID-säätimiä esimerkiksi virityksen ja analyysin osalta
(Harju & Marttinen, 2000, s. 6). PID-säätimen vahvuuksia ovat helppo ymmärrettävyys,
yksinkertaisuus sekä luotettavuus. Lähteessä Lilly (2010, s. 4) mainitaan, että paras rat-
kaisu säätöongelmaan on se, joka on helpoin toteuttaa ja täyttää kohteen kriteerit. PID-
säätöön pohjautuvat säätimet täyttävät nämä vaatimukset useimmissa tapauksissa. Jos
säädettävä kohde toimii lineaarisesti ja on ajasta riippumaton, on PID-säädin luultavasti
paras ratkaisu, ja esimerkiksi sumea säädin olisi kohteeseen turhan monimutkainen (Lilly,
2010, s. 4-5).

PID-säädin perustuu takaisinkytkentään (Åström & Hägglund, 1995). Kuten aiemmin
mainittu, säädin seuraa siis jatkuvasti asetusarvon ja prosessimittauksen arvon erosuu-
retta. Erosuureen minimoidakseen säädin laskee ohjauksen kolmen eri termin avulla; tu-
losignaaliin verrannollisen eli proportionaalisen termin (proportional, P-osa), integroivan
termin (integral, I-osa) ja derivoivan termin (derivative D-osa) (Savolainen & Vaittinen,
2003.). Kuvassa 2 on PID-säätimen perusrakenne, jossa nähdään kaikki kolme osaa rin-
nakkain.

Kuva 2. PID-säätimen rakenne

Tulosignaaliin suoraan verrannollinen P-osa muuttaa lähtösignaalia ilman ajallista vii-
vettä samassa suhteessa kuin tulosignaali muuttuu. Pelkkää P-osaa käytettäessä voidaan
lähtösignaali laskea kaavalla (1). (Savolainen & Vaittinen, 2003, s. 53)

jossa
 on lähtösignaali

 on P-osan suhteellinen vahvistus
 on tulosignaali (erosuure)
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 on lähtösignaalin vakiotaso, kun e = 0

I-osa integroi tulosignaalia ajan suhteen. Tulosignaalin ollessa vakio ja erisuuri kuin 0, I-
osan lähtösignaali nousee tai laskee lineaarisesti. I-osan lähtösignaalia voidaankin ajatella
vanhojen tulosignaalien summaan verrannolliseksi. Integrointi korvaa pelkässä P-sää-
dössä käytetyn lähtösignaalin vakiotason u0. Säätimen lähtö muuttuu niin kauan, kunnes
tulosignaali on nolla. Lähtösignaalin muutosnopeus on suoraan verrannollinen integroin-
tiaikavakion TI käänteisarvoon. Integrointiaikavakio TI on positiivinen ja yksiköltään ai-
kasuure, esimerkiksi sekunti. PI-säätö on paljon käytetty, mutta I-säätöä käytetään yksi-
nään hyvin harvoin. I-osan lähtösignaali voidaan laskea kaavalla (2). (Savolainen & Vait-
tinen, 2003, s. 55 56)

jossa
 on integrointiaikavakio

D-osa derivoi tulosignaalia ajan suhteen. D-osa reagoi ainoastaan tulosignaalin muutok-
siin ja lähtösignaali on sitä suurempi, mitä suurempi on tulosignaalin muutos (Harju &
Marttinen, 2000). Savolaisen ja Vaittisen (2003) mukaan D-osa auttaa varsinkin silloin,
kun säädettävässä suureessa saattaa tapahtua nopeita muutoksia, joihin pitäisi reagoida
nopeasti. Lähteessä Savolainen & Vaittinen (2003) lisätään myös, että toisaalta D-osa
vahvistaa myös häiriöitä, mikä saattaa vaikeuttaa säädettävyyttä. D-osaa käytetään PD-
ja PID-säätimissä, mutta enimmäkseen vain PID-säätimissä, sillä PD-säädin ei kykene
korjaamaan P-osan jatkuvaa säätöpoikkeamaa (Savolainen & Vaittinen, 2003). D-osan
lähtösignaali lasketaan kaavalla (3).

jossa
TD on derivointiaikavakio

PID-säätimen lähtösignaali muodostuu kaikkien kolmen P-, I- ja D-osan summasta. Sää-
timen matemaattinen kaava esitetään yleensä kaavan (4) ideaalisessa muodossa (Savolai-
nen & Vaittine, 2003).

jossa
KC on säätimen vahvistus

Joskus PID-säätimen matemaattinen kaava esitetään myös kaavan (5) mukaisessa rinnak-
kaisessa muodossa. Säätimen kannalta nämä kaavat (4) ja (5) vastaavat toisiaan, ja oh-
jaussuure muodostuu samoin. Kaavassa (5) käytetään vain integrointi- ja derivointiter-
mille vahvistusarvoja KI ja KD verrattuna kaavan (4) aika-arvoihin TI ja TD. Vahvistusar-
vot KI ja KD voidaan laskea kaavojen (6) ja (7) mukaan. (King, 2016)
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jossa
KI on integrointitermin vahvistus
KD on derivointitermin vahvistus

Savolaisen ja Vaittisen (2003) mukaan PID-säädin antaa usein parhaan säätötuloksen,
sillä siinä voidaan vaikuttaa säädön nopeuteen, tarkkuuteen sekä värähtelyominaisuuk-
siin. PID-säätö on paljon käytettyä PI-säätöä nopeampi derivointiosan ansiosta. Toisaalta
taas D-osa saattaa aiheuttaa ongelmia säädettävyydessä, kun tulosignaalissa on häiriöitä.

2.1.2  Epälineaariset PID-säätimet
Normaali PID-säädin, joka pohjautuu kaavan (4) mukaiseen laskentaan, toimii aina line-
aarisesti suhteessa erosuureeseen. Jos prosessi toimii kuitenkin epälineaarisesti, ei nor-
maali lineaarinen PID-säädin välttämättä toimi kohteessa hyvin (Åström & Hägglund,
1995). Esimerkiksi ohjaussuureen vaikutus prosessisuureeseen saattaa joissakin tapauk-
sissa pienentyä prosessisuureen kasvaessa. Tällöin säätimen pitäisi pystyä muuttamaan
ohjaussuuretta nopeammin, kun prosessisuure on suuri. Jotta säädin toimisi stabiilisti ja
tasaisesti koko prosessisuureen skaalalla, täytyy säätimen toimia epälineaarisesti. (Åst-
röm & Hägglund, 1995).

Joissakin tapauksissa säätimen halutaan toimivan epälineaarisesti myös silloin, kun pro-
sessi toimii lineaarisesti (Bequette, 2003). Tällaisia kohteita ovat monesti pinnankorkeu-
den säätimet. Joissakin tapauksissa esimerkiksi säiliön lähtövirtauksen halutaan pysyvän
mahdollisimman tasaisena, mutta kuitenkin niin, että säiliö ei missään tapauksessa täysin
tyhjene tai täyty. Tällaisissa tapauksessa erittäin hitaat lineaariset PI-säätimet toimivat
hyvin normaalitilanteissa, kun pinnankorkeus on lähellä asetusarvoa. Suurissa muutosti-
lanteissa hitaat PI-säätimet eivät kuitenkaan välttämättä korjaa tilannetta tarpeeksi nope-
asti. Epälineaariset säätimet, jotka toimivat hitaasti prosessisuureen ollessa lähellä ase-
tusarvoa ja nopeasti prosessisuureen ollessa kaukana asetusarvosta tai lähellä säiliön ra-
joja (< 10 % tai > 90 %), kykenevät korjaamaan tilanteen nopeasti esimerkiksi sisääntu-
lovirtauksen muuttuessa äkillisesti (Åström & Hägglund, 1995). Seuraavissa kappaleissa
esitetään kaksi eri PID-säätimiin pohjautuvaa epälineaarista säätömetodia.

2.1.2.1  Parametrien taulukointi (gain scheduling)
Leithin ja Leitheadin (2000, s. 1) mukaan gain scheduling on yksi käytetyimmistä säätö-
metodeista epälineaaristen kohteiden ohjaukseen. Gain scheduling on kuitenkin käsit-
teenä laaja ja sitä käytetään useista erilaisista säätömetodeista (Leith & Leithead, 200, s.
1). Tässä työssä gain scheduling on suomennettu parametrien taulukoinniksi, ja sitä käy-
tetään nimityksenä PID-pohjaiselle säätömetodille, joka esitellään tässä kappaleessa.



7

Parametrien taulukointia käyttävän PID-säätimen ominaisuudet muuttuvat jonkin määrä-
tyn muuttujan mukaisesti. Usein parametrien taulukoinnissa muutetaan säätimen vahvis-
tusta  KC käyttämällä valmiiksi määriteltyä taulukkoa, johon asetetaan vahvistuksen Kc
arvot jokaiselle taulukointimuuttujan arvolle (Bequette, 1997, s. 7). Vaikka säätömetodin
englanninkielinen nimi gain scheduling viittaa ainoastaan verrannollisen termin vahvis-
tukseen, myös integrointitermin ja derivointitermin parametreja voidaan muuttaa taulu-
koimalla (King, 2016). Parametrien taulukointia käyttävän PID-säätimen, jossa vahvis-
tusta muutetaan kerroinmuuttujan avulla, yhtälö on esitetty kaavassa (8) (Bequette, 1997,
s. 7).

jossa
on kerroinmuuttuja

Parametrien taulukointia käyttävän säätimen toteuttamisessa on tärkeää taulukointimuut-
tujan määrittäminen. Kaavassa (8) kerroinmuuttuja  määrittyy taulukointimuuttujan mu-
kaan. Muuttujan on hyvä olla hidas (ei äkkinäisiä muutoksia eikä suuria häiriöitä) ja
muuttua mahdollisten epälineaarisuuksien mukaisesti. Usein taulukointimuuttujaksi vali-
taan säätimen erosuure tai säädettävä prosessisuure. Myös säädön ulkopuolisia mittauksia
voidaan käyttää. (Bequette, 1997, s. 7)

Vahvistuksen arvot eri alueille voidaan määrittää halutusti. Käytettäessä säätimen erosuu-
retta taulukointimuuttujana vahvistus voi esimerkiksi olla pieni, kun erosuure on pieni ja
suuri, kun erosuurekin on suuri. Åström ja Hägglund (1995) ehdottavat parametrien tau-
lukointia hyvänä vaihtoehtona aiemmin mainittuun pinnankorkeuden säätöön, kun sääti-
men halutaan toimivan hitaasti pinnankorkeuden ollessa sopiva ja nopeasti, kun pinnan-
korkeus on esimerkiksi alle 10 % tai yli 90 %. Myös Marlin (2000, s. 569 573) on tehnyt
vertailevaa tutkimusta kahden erilaisen PI-säätimen ja parametrien taulukointia käyttävän
säätimen välillä pinnankorkeudensäädössä, jossa lähtövirtausta on haluttu tasoittaa mah-
dollisimman paljon. Vertailussa parametrien taulukointia käyttävä säädin kykeni tasoit-
tamaan lähtövirtausta parhaiten.

Kuvassa 3 on esitetty esimerkki parametrien taulukoinnista. Pystyakselilla on kuvattu
säätimen P-osan ohjaussuure (u=KP* *e), kun erosuure muuttuu. Säätimelle on asetettu
vahvistuksen kertoimeksi neljä eri arvoa ( 0 3), jotka muuttuvat erosuureen itseisarvon
mukaan kaavan (9) mukaisesti. Kerroinmuuttujan portaittaiset muutokset aiheuttavat P-
osan ohjauksessa portaittaisia hyppyjä, mitä käsitellään kappaleessa 7.2.2.2 enemmän.
Tässä esimerkissä kerroinmuuttujan muutoksien aiheuttamat ohjaushypyt on kompen-
soitu esimerkin yksinkertaistamiseksi.
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Kuva 3. Parametrien taulukointia käyttävän säätimen ohjauksen muodostuminen

2.1.2.2  Erosuureen neliöinti
Erosuureen neliöinnillä tarkoitetaan sitä, että PID-säätimen erosuureen sijasta käytetään
erosuureen neliötä (King, 2016). Erosuure kerrotaan omalla itseisarvollaan, jotta erosuu-
reen etumerkki säilyy oikeana. Yleensä itseisarvollaan kerrottua erosuuretta käytetään
vain verrannollisessa P-osassa, mutta joskus myös integroivassa I-osassa (Åström & Häg-
glund, 1995). Erosuure muodostetaan kaavan (10) mukaan. Kaavassa voidaan käyttää
kerrointa b, jonka mukaan määritellään, kuinka jyrkästi säädin reagoi erosuureen muu-
toksiin.

jossa
esq on itseisarvollaan kerrottu erosuure
b on insinöörin määrittelemä kerroin erosuureelle

Monet automaatiojärjestelmien valmistajat tarjoavat valmiita ratkaisuja erosuureen neli-
öinnille, ja jokaisen valmistajan matemaattiset kaavat saattavat erota hieman toisistaan
(King, 2016). Esimerkiksi Valmet DNA -käyttöautomaatiojärjestelmässä on PID-toimin-
talohkoon asetettu valmis toiminnallisuus erosuureen neliöinnille, jolloin ohjaus määräy-
tyy kaavan (11) mukaisesti (Valmet Oyj, 2015b).

Kuvassa 4 esitetään neliöidyn erosuureen muodostuminen suhteessa todelliseen erosuu-
reeseen kaavan (10) mukaisesti. Nähdään, että neliöidyn erosuureen muoto on lähellä
taulukoidun vahvistuksen (kuva 3) muotoa, mikä johtaa samanlaiseen säätimen käyttäy-
tymiseen. Erona näillä säätimillä on kuitenkin se, että parametrien taulukoinnissa vahvis-
tuksen arvot ovat täysin itse päätettävissä, jolloin käyrän muotokin voi olla erilainen. Li-
säksi säätimen, jossa käytetään erosuureen neliöintiä, ohjauksen muodostuminen on jat-
kuvasti epälineaarista, kun taas parametrien taulukointia käytettäessä ohjaus muodostuu
paloittain lineaarisesti. Kuvasta 4 nähdään myös kuinka suuri merkitys kertoimen b ar-
volla on.
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Kuva 4. Erosuureen neliön muodostuminen suhteessa erosuureeseen käyttäessä kerroinmuuttujaa

Lähteessä Åström ja Hägglund (1995) mainitaan, että myös erosuureen neliöinti sopii
hyvin lineaarisen prosessin pinnankorkeudensäätöön, kun halutaan pitää ulostuleva vir-
taus mahdollisimman tasaisena. Kuten aiemmin on mainittu, yksi keino pitää lähtevä vir-
taus tasaisena on säätää prosessia hitaasti lähellä asetusarvoa ja nopeasti kaukana asetus-
arvosta.

2.1.3 Kehittyneet säätömenetelmät
Kehittyneet säätömenetelmät ovat perinteisiä säätömenetelmiä jollakin tavalla älykkääm-
piä ja usein myös monimutkaisempia. Yleisesti voidaan sanoa, että kehittyneitä säätöme-
netelmiä ovat sellaiset säädöt, jotka ovat monimutkaisempia kuin perinteinen takaisinkyt-
ketty säädin (Agachi et al., 2017). Kehittyneitä säätöjä tarvitaan kohteissa, joissa perin-
teinen PID-säätö ei jostakin syystä toimi riittävän hyvin. Syitä kehittyneiden säätöjen tar-
peelle voivat olla esimerkiksi prosessin epälineaarisuus, tarve huomioida useampia muut-
tujia, prosessiviiveet tai tarve kiinnittää erityistä huomiota johonkin prosessin ominaisuu-
teen (Majanne, 2007). Kehittyneet säädöt ovat usein työläitä toteuttaa ja vaativat tietä-
mystä prosessista, mutta voivat tietynlaisissa kohteissa prosessin optimoinnilla tarjota ra-
hallisia hyötyjä tai parantaa prosessiturvallisuutta (Blevins et al., 2013, s. 7 13).

Kehittyneitä säätöjä ovat esimerkiksi sumea säätö, malliprediktiivinen säätö, adaptiivinen
säätö sekä monimuuttujasäädöt (Majanne, 2007), joista malliprediktiivinen säätö on eh-
dottomasti teollisuuden käytetyin kehittynyt säätömenetelmä (Agachi et al., 2017, s. 2).
Myös kappaleessa 2.1.2 käsiteltyjä epälineaarisia PID-säätimiä voidaan pitää jossain
määrin kehittyneinä säätöinä aiemmin mainitun määritelmän mukaan. Luvussa 3 käsitel-
lään sumeaa säätöä laajemmin.
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2.2 Automaatiohierarkia
Työn kohteena olevan laitoksen automaatiohierarkia muodostuu useammasta järjestel-
mästä. Tässä kappaleessa esitellään käytössä oleva prosessitietojärjestelmä, yksi käyttö-
automaatiojärjestelmistä (Valmet DNA) sekä lyhyesti turva-automaatiojärjestelmän idea.
Kuvasta 5 nähdään, että laitoksen automaatiohierarkiassa on kolme eri tasoa. Ylimpänä
hierarkiassa on prosessitietojärjestelmä, keskimmäisenä normaali käyttöautomaatiojär-
jestelmä ja alimpana turva-automaatiojärjestelmä. Lisäksi laitokselta löytyy erinäisiä da-
tankeruu- ja ohjausjärjestelmiä, mutta perusrakenne on kuvan 5 kaltainen. Käyttöauto-
maatiojärjestelmiä sekä turva-automaatiojärjestelmiä on laitoksella useita rinnakkain toi-
mivia. (Arimo, 2014)

Kuva 5. Työn kohteena olevan laitoksen automaatiohierarkia

2.2.1 Käyttöautomaatiojärjestelmät
Käyttöautomaatiojärjestelmiä (DCS) käytetään prosessinohjaamiseen suurissa laitok-
sissa. Kemianteollisuuden suurissa laitoksissa on usein satoja säätimiä ja jopa tuhansia
mittauksia, joita täytyy monitoroida. Tällaisten laajojen kokonaisuuksien ohjaukseen
DCS sopii hyvin. Lyhenne DCS (Distributed Control System) viittaa järjestelmän ha-
jautettuun kokonaisuuteen. Järjestelmä koostuukin fyysisesti eri paikoissa sijaitsevista
mittauksista, toimilaitteista, prosessiasemista, operaattoripäätteistä sekä muista laitteista
(esimerkiksi I/O-kortit). (Mehta & Reddy, 2014, s. 82 85)

Tässä työssä keskitytään ainoastaan Valmet DNA -automaatiojärjestelmään, joka on käy-
tössä mm. rikkivedyn talteenottoyksikössä. Valmet DNA perustuu dynaamiseen sovel-
lusverkkoon, jossa ohjelmisto- ja laitesovellukset toimivat yhdessä. Tyypillisen DCS:n
tavoin Valmet DNA yhdistää prosessinohjauksen, prosessin valvomisen ja prosessihisto-
rian tallennuksen työkalut samassa järjestelmässä. Valmet DNA:ssa on perinteisten sää-
tömenetelmien lisäksi mahdollista käyttää joitakin kehittyneitä säätömenetelmiä, kuten
sumeaa säätöä, monimuuttujasäätöä ja neuroverkkoja. (Valmet Oyj, 2020)
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2.2.2 Prosessitietojärjestelmä
Laitoksella käytetään ABB Oy:n toimittamaa Windows-pohjaista prosessitietojärjestel-
mää. Prosessitietojärjestelmää käytetään prosessidatan keruuseen, ja järjestelmän tarkoi-
tus on muodostaa yksi yhteinen näkymä koko laitoksen saatavilla oleviin prosessitietoi-
hin. Käyttäjä voi seurata eri tuotantolinjojen prosessitietoja ja -mittauksia yhdestä järjes-
telmästä. Laitoksella on useampia eri automaatiojärjestelmiä, joten on tärkeää, että kaikki
tämä data tuodaan saataville yhteen paikkaan. Yksi prosessitietojärjestelmän tärkeistä
ominaisuuksista on datan tallennus. Järjestelmä tallentaa kaiken datan, mikä mahdollistaa
historiatrendien tarkastelun. (ABB Oy, 2020)

Prosessitietojärjestelmää käytetään myös ylemmän tason säätöjen eli kehittyneiden sää-
töjen suorittamiseen. Osa kehittyneiden säätöjen laskennoista suoritetaan järjestelmässä,
josta laskennan tulokset välitetään käyttöautomaatiojärjestelmälle viestin viemiseksi toi-
milaitteille asti. Kuvassa 5 nähdään prosessitietojärjestelmä ylimpänä kerroksena. (ABB
Oy, 2020)

2.2.3 Turva-automaatiojärjestelmä
Turva-automaatiojärjestelmä (Safety Instrumented System, SIS) on normaalista käyttö-
automaatiosta (DCS) erillinen ohjelmoitava järjestelmä, jolla pyritään vähentämään pro-
sessin riskejä (Tukes, 2008). Laitoksella on käytössä useita eri valmistajien turva-auto-
maatiojärjestelmiä. Vakavassa häiriö- tai vaaratilanteessa SIS laukaisee suojauksen, eli
pakko-ohjaa prosessin turvalliseen tilaan (Tukes, 2008). SISiä ei käytetä normaaliin pro-
sessinohjaamiseen eikä se puutu prosessinohjaukseen normaalitilanteessa. Vaikka SIS
onkin erillinen ja käyttöautomaatiosta riippumaton järjestelmä, voi se kuitenkin kommu-
nikoida ja jakaa dataa käyttöautomaatiojärjestelmän kanssa. Esimerkiksi kuvassa 5 SIS-
käyttöliittymät sijaitsevat DCS:ssä. Kytkennät muihin järjestelmiin täytyy kuitenkin
tehdä niin, että muissa järjestelmissä ilmaantuvat viat eivät vaikuta suojauksien toimin-
taan (Koivuvirta, 2018). Kuvassa 5 turva-automaatiojärjestelmä nähdään alimmalla ta-
solla. Se ohjaa ja monitoroi turvallisuuskäyttöön tarkoitettuja instrumentteja.

Turva-automaatiojärjestelmän tulee olla tarpeeksi luotettava. Jokaiselle turva-automaa-
tiotoiminnon luotettavuudelle asetetaan vaadittu TET (turvallisuuden eheystaso), joka
koskee koko toimintoa. TET määritellään riskin suuruuden mukaan jokaiselle turva-au-
tomaatiotoiminnalle. Turva-automaatiojärjestelmässä täytyy käyttää turvallisuuskäyttöön
tyyppihyväksyttyjä laitteita ja täyttää turva-automaatiota koskevien standardien vaateet.
Turva-automaatiojärjestelmät laitoksella suunnitellaan käyttäen pohjana maailmanlaajui-
sesti käytettyjä standardeja IEC 61508 ja IEC 61511. (Koivuvirta, 2018)
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3
3.1 Sumea logiikka
Lotfi Zadeh (1965) kehitti sumean logiikan vuonna 1965 klassisen logiikan (boolean lo-
gic) rinnalle. Zadehin sumea logiikka pohjautuu hänen kehittämäänsä sumeaan joukko-
oppiin. Sumean logiikan avulla voidaan esittää jotkin asiat osittain totena eikä pelkästään
klassisen logiikan tavoin totena tai epätotena (Trillas & Eciolaza, 2015). Tämän vahvuu-
tena pidetään mahdollisuutta esittää asiat tavallisella puhekielellä, sillä sumealla logii-
kalla pyritään seuraamaan ihmisen päättelyn kulkua. Esimerkkinä sumean logiikan päät-
telystä voidaan käyttää taulukon 1 kaltaista päättelyketjua. Taulukon mukainen päättely
vaikuttaa tavalliselta puhekieliseltä ajatuksen kululta, mutta voisi yhtä hyvin olla sume-
alla logiikalla toteutettua päättelyä.

Taulukko 1.Tavallisella puhekielellä esitetty esimerkki autoilijan päättelystä

3.1.1 Sumeat joukot ja jäsenyysasteet
Sumea logiikka perustuu sumeiden joukkojen ympärille. Niskasen (2003) mukaan klas-
sisessa logiikassa oliot joko kuuluvat tai eivät kuulu johonkin joukkoon ja tällöin on kyse
täsmällisestä joukosta (crisp set). Täsmällisellä joukolla on selvästi määritetyt rajat. Esi-
merkiksi täysi-ikäisten joukko on täsmällinen joukko, jonka raja on Suomessa 18 vuotta.
Yli 18-vuotiaat ovat täysi-ikäisiä ja alle 18-vuotiaat eivät ole. Klassisessa logiikassa olion
kuuluminen ja kuulumattomuus konventionaaliseen joukkoon A voidaan esittää karakte-
ristisessa funktiossa kaavalla (12) (Isomursu et al., 1993).

jossa
n on jäsenyysaste

Kuvassa 6 nähdään täysi-ikäisten joukkoa kuvaava karakteristinen funktio. Kuvasta näh-
dään, että jäsenyysaste A(x) on nolla, kun x on pienempi kuin 18, eli tällöin x ei kuulu
joukkoon A. Kun x on suurempi tai yhtä suuri kuin 18, kuuluu x joukkoon A ja jäse-
nyysaste A(x) on yksi.
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Kuva 6. Täysi-ikäisten joukkoa kuvaava karakteristinen funktio

Kun puhutaan täysi-ikäisyyden sijasta aikuisuudesta, on asia vaikeampi määritellä. Täl-
löin selkeää ikärajaa on vaikea määrittää. On helppo sanoa, että 10-vuotias ei ole aikuinen
ja 40-vuotias on aikuinen, mutta on esimerkiksi vaikea määritellä kuuluuko 18-vuotias
tai 20-vuotias aikuisten joukon sisäpuolelle. Tällaisia tapauksia varten Zadeh (1965) on
kehittänyt sumeat joukot. Sumeassa joukossa raja-arvot eivät ole täsmälliset ja jokin olio
voi kuulua johonkin joukkoon myös vain osittain. Olion kuuluvuus johonkin joukkoon
määritellään jäsenyysasteella. Olion jäsenyysasteen arvo voi olla mitä tahansa välillä [0,
1] (Niskanen, 2003).

Jos olio kuuluu joukkoon täysin,

Jos olio ei kuulu joukkoon ollenkaan,

Jos taas olio kuuluu joukkoon osittain,

Kuvassa 7 nähdään aikuisten sumeaa joukkoa kuvaava funktio. Kuvaajasta nähdään, että
15-vuotiaat ja nuoremmat eivät kuulu aikuisten sumeaan joukkoon ollenkaan, eli jäse-
nyysaste on tällöin nolla. 30-vuotiaat ja tätä vanhemmat kuuluvat täysin aikuisten jouk-
koon, eli jäsenyysaste on yksi. Yli 15-vuotiaat, mutta alle 30-vuotiaat taas kuuluvat ai-
kuisten joukkoon osittain, eli jäsenyysasteen arvo on jotakin nollan ja yhden väliltä.
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Kuva 7. Aikuisten sumeaa joukkoa kuvaava jäsenyysastefunktio

Olio voi kuulua myös useampaan joukkoon eri jäsenyysasteilla (Zadeh, 1965). 18-vuotias
henkilö voi esimerkiksi kuulua nuorten joukkoon jäsenyysasteella 0,6 ja aikuisten jouk-
koon jäsenyysasteella 0,5. Jäsenyysasteiden summan ei tarvitse olla yksi, vaan se voi olla
mikä tahansa positiivinen luku. Kuvassa 8 on kuvattu aikuisten sekä nuorten sumeat jou-
kot samassa kuvaajassa. Kuvasta huomataan, että 15 30-vuotiaat kuuluvat samaan aikaan
sekä nuorten että aikuisten joukkoon.

Kuva 8. Aikuisten ja nuorten sumeiden joukkojen jäsenyysastefunktiot

Vaikka jäsenyysasteet ovat tarkkoja numeerisia lukuja, käytetään sumeassa logiikassa
usein lingvistisiä muuttujia. Esimerkiksi ikä on lingvistinen muuttuja, jota voidaan kuvata
lingvististen arvojen joukoilla, kuten nuori, melko nuori, keski-ikäinen, melko vanha ja
vanha (Isomursu et al., 1993).  Sen sijaan tarkat numerot, kuten 25 tai 63, eivät ole ling-
vistisiä arvoja. Joukot voivat siis olla epätäsmällisiä, kuten määritelmät usein ovat puhe-
kielessäkin. Näiden joukkojen rajat eivät ole täsmällisiä, kuten kuvasta 8 huomataan. Li-
säksi lingvististen arvojen kanssa käytetään usein attribuutteja, jotka jollakin tavalla
muuttavat lingvistisen arvon tarkoitusta (Jantzen, 1998, s. 9). On siis huomattava, että
esimerkiksi nuori ja melko nuori tarkoittavat eri asiaa, ja näiden jäsenyysastefunktiot
eroavat toisistaan.
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3.1.2 Jäsenyysastefunktiot
Sumeat joukot määritellään jäsenyysastefunktioilla, kuten aiemmin huomattiin kuvissa 7
ja 8. Jäsenyysastefunktiot ovat oleellinen osa sumean järjestelmän tarkkuutta ja toimintaa.
Näiden avulla määritellään, onko mitattu suure alhainen vai korkea. Jäsenyysastefunktion
rajat sekä muoto on tärkeä määritellä oikein, jotta sumea järjestelmä tai malli toimii ha-
lutulla tavalla. (Mahmoud, 2017, s. 20)

Niskasen (2003, s. 55) mukaan jäsenyysastefunktioiden muoto on käytännössä vapaasti
määriteltävissä, mutta yleisesti on toivottavaa, että funktio on jatkuva ja saa arvon 1 ai-
nakin yhdessä pisteessä. Lähteessä Mahmoud (2017, s. 20 25) sanotaan, että jäsenyysas-
tefunktiot ovat selkeästi jaoteltavissa lineaarisiin ja epälineaarisiin funktioihin. Lineaari-
set funktiot jaetaan vielä kolmion muotoisiin sekä puolisuunnikkaan muotoisiin funktioi-
hin (Mahmoud, 2017, s. 21). Epälineaariset funktiot taas voivat olla esimerkiksi Gaussin
käyrän muotoisia. Kuvassa 9 on esitetty erilaisia yleisiä jäsenyysastefunktioita.

Kuva 9. Erilaisia jäsenyysastefunktioita: (a) kolmion muotoinen, (b) puolisuunnikkaan muotoinen,
(c) Gaussin käyrän muotoinen, (d) kellon muotoinen

3.1.3 Sumea päättely ja sääntökanta
Sumean logiikan päättely perustuu usein puhekielisiin jos-niin-sääntöihin (Isomursu et
al., 1993, s. 24). Sumeassa logiikassa voidaan käyttää myös toisenlaisia päättelymalleja
(Mattila, 2002), mutta sumeiden säätöjärjestelmien perustuessa pääosin jos-niin-sääntöi-
hin ei tässä työssä käsitellä muita päättelymalleja. Jos-niin-säännöt pohjautuvat modus
ponens -päätelmätyyppiin, jossa ehtolauseesta ja ehtolauseen etujäsenestä (jos-osa) voi-
daan johtaa ehtolauseen takajäsen (niin-osa) (Niskanen, 2003). Tämän yleinen muoto on
seuraava:

Väite X (premissi)
Jos väite X, niin väite Y (premissi)
Väite Y (johtopäätös)
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Tässä alkuperäisessä modus ponens -muodossa on kuitenkin se ongelma, että väitteen X
täytyy olla täsmälleen sama ehtolauseen väitteen X kanssa. Jos siis kyse on siis esimer-
kiksi säiliön pinnankorkeudesta, 60 % ja 61 % eivät ole sama asia, ja jokaiselle arvolle
täytyisi muodostaa oma sääntö. Siksi sumeassa logiikassa käytetään yleistettyä modus
ponens -päättelyä, jonka rakenne esitetään alla. (Niskanen, 2003)

Väite XX (premissi)
Jos väite X, niin väite Y (premissi)
Väite YY (johtopäätös)

Tässä väite XX on lähes sama kuin väite X ja väite YY on lähes sama kuin väite Y. Tä-
män kaltaisen päättelyn avulla voidaan sumeissa malleissa käyttää huomattavasti vä-
hemmän päätelmiä ja sääntöjä kuin perinteisessä asiantuntijajärjestelmässä. (Niskanen,
2003)

Esimerkkinä yleistetystä modus ponens -päättelystä Mattila (2002) käyttää seuraavan-
laista esimerkkiä:

Tomaatti on hyvin punainen (premissi)
Jos tomaatti on punainen, niin se on kypsä (premissi)
Tomaatti on hyvin kypsä (johtopäätös)

Tässä esimerkissä punaisuudella ja tomaatin kypsyydellä on olemassa sumea relaatio.
Jos tomaatti on punainen, niin se on kypsä. Nyt jos tomaatti on hyvin punainen, on se
myös hyvin kypsä. Sumean säätöjärjestelmän säännöt pohjautuvat esimerkin kaltaiseen
likimääräiseen päättelyyn (Mattila, 2002).

3.2 Sumeat säätöjärjestelmät
Luultavasti yksi menestyksekkäimmistä sumean logiikan sovellusaloista on sumea säätö
(Trillas & Eciolaza, 2015).  Jo Isomursun et al. (1993) raportin aikaan jopa noin 90 %
sumean logiikan sovelluksista liittyivät sumeaan säätöön. Sumeaa säätöä on tutkittu jo
1970-luvulta lähtien, ja käyttö teollisuudessa on ottanut isoja harppauksia 90-luvun ai-
kana ja 2000-luvun alussa (Mahmoud, 2017, s. 15). Ensimmäisen sumeaa logiikkaa käyt-
tävän säätimen esittelivät Mamdani ja Assilian (1975). Säädin pohjautui Zadehin (1965)
esittelemään sumeaan logiikkaan. Säädin ohjasi höyrykoneen nopeutta sekä boilerin pai-
netta, ja tässä oli neljä sisääntulomuuttujaa sekä kaksi lähtömuuttujaa. Vaikka esimerkki
jäikin laboratorioasteelle, todisti se silti sumean logiikan tarjoavan mahdollisuuksia mo-
nimutkaisiin ja epälineaarisiin säätökohteisiin. Ensimmäinen teollisuuden sumea säädin
oli sementtiuunin ohjausjärjestelmä, joka kehitettiin tanskalaisen F. L. Smidthin tehtaalle
vuonna 1979 (Isomursu et al., 1993).

Sumeita säätimiä ei tulisi ajatella PID- tai muita säätöalgoritmeja korvaavana, vaan täy-
dentävänä teknologiana. Sumea säätö sopii erityisen hyvin kohteisiin, jotka ovat epäline-
aarisia, vaikeasti mallinnettavissa tai sisältävät suuria prosessiviiveitä. Sumeaa säätöä
voidaan käyttää monin eri tavoin ja myös PID-säädön kanssa, jolloin voidaan käyttää
hyväksi molempien säätömenetelmien vahvuuksia. Kuvassa 10 on esitetty joitakin su-
mean säätimen mahdollisia käyttötapoja. (Isomursu et al., 1993, s. 26 27)
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Kuva 10. Erilaisia sumean säätimen käyttötapoja (Isomursu et al., 1993, s. 28)

Passinon ja Yurkovichin (1998) mukaan sumeiden säätimien rakenne voidaan jakaa nel-
jään eri osaan; sumeutukseen, päättelyyn, sääntökantaan ja selkeytykseen. Kuvassa 11 on
esitetty sumean säätimen rakenne lohkokaaviossa. Huomataan, että sumean säätimen ra-
kenne noudattaa kuvan 1 takaisinkytketyn säätimen normaaleja toimintaperiaatteita.
Tässä kappaleessa esitellään sumean säätimen osa-alueiden toiminta, eli miten ohjaus-
muuttuja muodostuu tulomuuttujien perusteella.

Kuva 11. Sumean säätimen rakenne (Mukailtu lähteestä: Passino & Yurkovich. 1998, s. 11)

3.2.1 Sumeutus
Sumeutuksen tarkoitus on muuttaa prosessisuure, joka voi olla esimerkiksi lämpötila tai
pinnankorkeus, muotoon, jota sumea säädin osaa käsitellä (Lilly, 2010, s. 29). Tulomuut-
tujia täytyy pystyä kuvaamaan kappaleessa 3.1.3 esiteltyjen jos-niin-sääntöjen lingvisti-
sellä esitystavalla, eli tulomuuttujat täytyy muuttaa sumeiden joukkojen jäsenyysasteiksi
(Mahmoud, 2017). Kuvassa 12 on esimerkki auton nopeuden sumeutuksesta. Kuvassa
auton nopeus on 90 km/h ja nähdään, että tällöin arvo kuuluu sumeaan joukkoon SUURI
jäsenyysasteella 0,5 ja sumeaan joukkoon KESKINKERTAINEN jäsenyysasteella 0,25.
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Kuva 12. Auton nopeussuureen sumeutus

Kuten kappaleessa 3.1.2 kerrotaan, sumeiden joukkojen jäsenyysastefunktioilla on suuri
vaikutus sumean mallin toimintaan. Sumeaa säädintä suunnitellessa on tärkeää miettiä
jäsenyysastefunktioiden muotoa, määrää sekä päällekkäisyyksiä. Sumean joukon tulisi
olla tarpeeksi leveä, jotta mittaushäiriöt eivät haittaa sumeaa mallia. Sumeaa järjestelmää
rakennettaessa on hyvä käytäntö määritellä sumeat joukot aluksi niin, että vähintään 50
% sumeasta joukosta olisi vaaka-akselilla päällekkäin jonkin toisen sumean joukon
kanssa. (Jantzen, 1998, s. 10 11)

3.2.2 Sääntökanta
Sumean säätimen sääntökanta muodostuu useista kappaleen 3.1.3 mukaisista säännöistä,
joissa premissejä että johtopäätöksiä voi molempia olla useampi kuin yksi (Jantzen, 2007,
s. 50). Tämä tarkoittaa sitä, että sumeat säätimet voivat olla SISO- (single-input-single-
output) tai MIMO-systeemejä (multiple-input-multiple-output). Sääntökannan säännöillä
yhdistetään tulomuuttujat lähtömuuttujiin kaavan (16) mukaisesti (Mahmoid, 2015). Kaa-
vassa tulomuuttujien A ja B välillä on jonkinlainen yhteys, esimerkiksi ja, jolloin lähtö-
muuttuja C määräytyy kyseisen säännön mukaisesti.

jossa
A, B ovat tulomuuttujat
C on lähtömuuttuja

Tulomuuttujia ollessa useita täytyy säännöissä olla ilmaistu näiden konnektiivit. Kaikista
eniten käytetty konnektiivi on ja-konnektiivi (sumeiden joukkojen leikkaus) (Jantzen,
2007, s. 51). Säännöissä voidaan käyttää myös tai- (sumeiden joukkojen yhdiste) ja ei-
konnektiivia (not) (Jantzen, 2007, s. 51). Sumeiden joukkojen ja- sekä tai-konnektiivit
voidaan toteuttaa usealla erilaisella operaatiolla. Ja-konnektiivin operaatiota kutsutaan t-
normiksi ja tai-konnektiivin operaatiota s-normiksi (Niskanen, 2003, s. 63). Tässä työssä
käytetään tästä eteenpäin näitä nimityksiä kuvaamaan konnektiivien operaatioita. T-nor-
min yleisimmin käytettyjä operaatioita ovat tulo (kaava (17)) ja min-operaatio (kaava
(18)) (Lilly, 2010, s. 16 17). S-normin käytetyimpiä operaatioita ovat max-operaatio
(kaava (19)) sekä algebrallinen summa (kaava (20)) (Lilly, 2010, s. 16 17). Ei-konnek-
tiivin (negaatio) matemaattinen muoto on esitetty kaavassa (21) (Valmet Oyj, 2015a, s.
3)
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Taulukossa 2 on esitetty esimerkki automaattisen jarrutusjärjestelmän sääntökannasta re-
lationaalisessa muodossa. Jantzenin (2007, s. 51) mukaan relationaalisessa muodossa on
oletettu, että tulomuuttujien yhdistämiseen käytetään ja-konnektiivia tai tai-konnektiivia,
mutta jokaisessa säännössä konnektiivin täytyy kuitenkin olla sama, ellei toisin mainittu.
Järjestelmän tulomuuttujia ovat auton nopeus sekä etäisyys esteestä. Lähtömuuttuja on
jarrutuksen voimakkuus. Kyseinen järjestelmä on MISO-systeemi (multiple-input-single-
output).

Taulukko 2. Automaattisen jarrutusjärjestelmän sääntökanta

Kappaleessa 3.1.3 esitetyssä yleistetyssä modus ponens -muodossa taulukon 2 ensimmäi-
nen sääntö esitettäisiin seuraavalla tavalla (Jantzen, 2007, s. 50):

1. Jos nopeus on PIENI ja este on LÄHELLÄ, niin jarrutuksen voimakkuus on KES-
KISUURI

Tällaiset jos-niin-säännöt voidaan muodostaa Tagakin ja Sugenon (1983, s. 57) mukaan
neljällä erilaisella metodilla. Lähteessä Lee (1990, s. 411) lisätään vielä, että nämä neljä
metodia eivät sulje toisiaan pois ja luotettavin sääntökanta saadaan mitä luultavimmin
muodostettua yhdistelemällä eri metodeja. Neljä eri metodia luoda sääntökanta ovat:
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1. Prosessin ja/tai säädön asiantuntijan tietämyksen ja kokemuksen perusteella
Sumean säätimen säännöt ovat muodoltaan lingvistisiä, minkä takia esi-
merkiksi prosessin operaattorin tai muun asiantuntijan voi olla helppo esit-

 -periaate
perustuu tietämykseen ja kokemukseen. (Tagaki & Sugeno, 1983, s. 57)

2. Prosessin operaattorin ohjaustoimien perusteella
Prosessin ollessa monimutkainen tai mahdoton mallintaa osaavat operaat-
torit siitä huolimatta ohjata prosessia ilman kvantitatiivista mallia. Säännöt
voidaan muodostaa seuraamalla operaattorin ohjaustoimia ja vertailemalla
niitä prosessidataan (Lee, 1990, s. 411 412). Tämä metodi voi olla hyvä
vaihtoehto, jos ei osata sanoin perustella, miksi ja milloin joitakin ohjaus-
toimia tehdään (Tagaki & Sugeno, 1983, s. 57).

3. Prosessin sumean mallin perusteella
Lingvistisesti kuvattuja prosessin dynaamisia ominaisuuksia voidaan pitää
prosessin sumeana mallina, jota voidaan käyttää sääntöjen muodostami-
seen (Lee, 1990, s. 412). Idea on oikeastaan sama kuin klassisessa säätö-
teoriassa malliin perustuvassa säädössä, ja lähteessä Takagi & Sugeno
(1983, s. 57) mainitaan malliin perustuvan säädön olevan ideaalinen rat-
kaisu sääntöjen muodostamiselle. Lähteessä lisätään, että ongelmaksi
muodostuukin prosessin sumea mallinnus, joka voi olla vaikeaa. Sumealle
mallinnukselle on olemassa myös erillisiä työkaluja, jotka osaavat muo-
dostaa prosessin sumean mallin tulo- ja lähtömuuttujien perusteella (Val-
met Oyj, 2015a, s. 5).

4. Oppimisen perusteella
Jotkut sumeat säätimet voivat oppia muodostamaan tai parantamaan sään-
töjään datan perusteella (Lee, 1990, s. 412). Procyk ja Mamdani (1979)
esittelivät ensimmäisen itseorganisoituvan sumean säätimen (SOC, Self-
Organizing Controller). SOC:llä on kaksi eri hierarkista tasoa, joista en-
simmäinen ohjaa sumeaa säädintä, ja toinen taso tekee muutoksia ensim-
mäisen tason sääntökantaan säätimen toimivuuden perusteella (Procyk &
Mamdani 1979, s. 16 21).

3.2.3 Päättely ja selkeytys
Tässä kappaleessa esitellään sumeiden säätimien päättely- ja selkeytysprosessi. Lähteessä
Mahmoud (2017, s. 37) kuvaillaan päättelyä prosessiksi, jossa yhdistetään tulomuuttujat
epälineaarisesti lähtömuuttujiin. Päättelyssä käytetään sumean säätimen tulomuuttujia ja
sääntökantaa voimassa olevien sääntöjen ja näiden laukaisuvoimakkuuksien määrittä-
miseksi (Lilly, 2010, s. 30). Säännön laukaisuvoimakkuus tarkoittaa sitä, kuinka vahvasti
mikäkin sääntö on voimassa, kun tulomuuttujille on annettu tietyt arvot (Isomursu et al.,
1993, s. 32). Säätimen lopullisen ohjauksen muodostus riippuu käytetystä päättelymeto-
dista (Jantzen, 2007, s. 57 61). Tässä kappaleessa esitetään kaksi yleisimmin käytettyä
metodia; Mamdani-päättelymetodi sekä Sugeno-päättelymetodi (Agachi. et al., 2017, s.
85).
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Päättelymetodien yhteydessä käydään läpi myös säätimien selkeytys, sillä selkeytyspro-
sessi eroaa Mamdani- ja Sugeno-päättelymetodeissa. Selkeytys tarkoittaa prosessia, jossa
säätimen sumea lähtömuuttuja muutetaan takaisin täsmälliseksi arvoksi (Isomursu et al.,
1993, s. 32). Taulukon 2 esimerkkiä käyttäen jarrutuksen voimakkuutta ei voida syöttää
jarrujärjestelmälle muodossa SUURI tai PIENI, vaan lähtömuuttuja täytyy muuttaa suu-
reeksi, joka on yhteensopiva prosessin kanssa. Päättelymetodien lisäksi myös selkeytys-
metodeja on useita, mutta tässä työssä esitellään vain yleisimmin käytetyt selkeytysme-
todit kummallekin päättelymetodille (Mahmoud, 2017, s. 33 35).

Molemmilla päättelymetodeilla säännön laukaisuvoimakkuus lasketaan samalla tavalla
(Mattila, 2002, s. 185 187), joten tämän laskenta esitellään ennen kuin käsitellään päät-
telymetodeja erikseen. Laukaisuvoimakkuudet lasketaan käyttämällä määrättyjä t- ja s-
normeja. Kuvassa 13 on esimerkki taulukon 2 automaattisen jarrutusjärjestelmän päätte-
lystä, kun nopeus on 90 km/h ja etäisyys 85 m. Tällöin etäisyyden arvo kuuluu ainoastaan
sumeaan joukkoon KAUKANA ja sen jäsenyysaste on 1. Nopeus kuuluu kahteen eri su-
meaan joukkoon, jolloin taulukon 2 säännöistä ovat voimassa säännöt numero 6 ja 9.
Sääntöjen ja-konnektiivia käytettäessä laukaisuvoimakkuus  lasketaan käyttäen haluttua
t-normia kaavojen (17) tai (18) mukaisesti.

Kuva 13. Esimerkki päättelystä käyttäen t-normina min-operaatiota

Säännön 6 laukaisuvoimakkuus on 0,25 ja säännön 9 laukaisuvoimakkuus 0,5, kun käy-
tetään t-normina min-operaatiota. Laukaisuvoimakkuuksien laskennan jälkeen päättely-
metodit eroavat toisistaan, joten tästä eteenpäin metodien päättelyprosessit selitetään erik-
seen.

3.2.3.1  Mamdani-päättelymetodi
Mamdani ja Assilian (1975) esittelivät Mamdanin päättelymetodin 1970-luvun alkupuo-
lella, ja tämä päättelymetodi on vakiintunut perinteisenä sumean säätimen päättelymeto-
dina (Passino & Yurkovich, 1998, s. 73). Säännön laukaisuvoimakkuus  lasketaan kuvan
13 esimerkin mukaisesti käytettäessä min-operaatiota (kaava (18)), joka on Mamdani-
päättelymetodissa yleisimmin käytetty t-normi (Mahmoud, 2017, s. 38). Tässä päättely-
metodissa säännöt käsitellään kaavan (22) mukaisessa muodossa (Mahmoud, 2017, s. 38).

jossa x ja y ovat tulomuuttujia ja z on lähtömuuttuja. A, B ja C ovat sumeita joukkoja,
jotka kuvaavat vastaavia tulomuuttujia ja lähtömuuttujia.
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Automaattisen jarrutusjärjestelmän esimerkissä on esitelty sumeat joukot A ja B, mutta
lähtömuuttujan vastaavaa sumeaa joukkoa C ei ole vielä esitelty. Taulukossa 2 lähtömuut-
tujalle on esitetty kolme eri sumeaa joukkoa: PIENI, KESKISUURI ja SUURI. Nämä su-
meat joukot on esitetty kuvassa 14. Jarrutuksen voimakkuuden yksikkö on tässä esimer-
kissä 0 100 % suurimmasta mahdollisesta jarrutusvoimakkuudesta. Kuvasta huomataan,
että sumeat joukot ylittävät alueen 0 100 %. Selkeytysmenetelmästä johtuen lopullinen
jarrutuksen voimakkuus ei kuitenkaan koskaan ylitä tätä aluetta. Tämä selitetään selkey-
tyksen yhteydessä. Mamdani-päättelymetodin kanssa voitaisiin käyttää lähtömuuttujan
arvoina myös sumeita singleton-arvoja (Lilly, 2010, s. 41), mutta tässä esimerkissä käy-
tetään jatkuvia sumeita joukkoja Mamdani- ja Sugeno-päättelymetodien erojen selkeyt-
tämiseksi.

Kuva 14. Jarrutuksen voimakkuuden sumeat joukot

Kun sumealle järjestelmälle on määritelty lähtömuuttujan sumeat joukot, voidaan yksit-
täisen säännön sumea vaste tulomuuttujille laskea laukaisuvoimakkuuden avulla käyttäen
haluttua t-normia (min-operaatio tai tulo) kaavan (23) mukaisesti (Mattila, 2002, s. 185).

jossa
on laukaisuvoimakkuus

Cn on yksittäisen säännön sumea vaste
Cn on kyseisen säännön lähtömuuttujan sumea joukko

Jotta koko sumean järjestelmän vaste saadaan laskettua, täytyy jokaisen säännön sumea
vaste yhdistää. Koko järjestelmän sumea vaste saadaan yhdistämällä jokaisen säännön
sumea vaste kaavan (24) mukaisesti käyttämällä haluttua s-normia (max-operaatio tai al-
gebrallinen summa) (Mattila, 2002, s. 185).

Kuvassa 15 on esitetty Mamdani-päättelymetodi käyttäen jarrutusjärjestelmää esimerk-
kinä. Kun nopeus on 90 km/h ja etäisyys 85 m, on säätimen sumea vaste kuvan mukainen.
Kuvan t-normina on käytetty min-operaatiota ja s-normina max-operaatiota.
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Kuva 15. Mamdani-päättelymetodi

Kuvan 15 järjestelmän sumea vaste täytyy kuitenkin vielä selkeyttää täsmälliseksi ar-
voksi. Mamdani-päättelymetodin yhteydessä esitetään ainoastaan pinta-alan painopiste -
selkeytysmenetelmä, sillä tämä on kaikista yleisimmin käytetty menetelmä (Mahmoud,
2017, s. 34). Koska lopullinen täsmällinen arvo lasketaan pinta-alan painopisteenä, ja oh-
jausmuuttujan sumeiden joukkojen painopisteet ovat välillä 0 100 %, ei selkeytetty täs-
mällinen arvo koskaan ylitä 0 100 %:n aluetta, vaikka ohjausmuuttujan sumeat joukot
tämän alueen ylittävätkin. Selkeytetty arvo voi maksimissaan tai minimissään olla oh-
jausmuuttujan reunimmaisen joukon pinta-alan painopiste, eli tässä tapauksessa 5 % tai
100 %. Selkeytetty lähtömuuttujan arvo z0 lasketaan sumean järjestelmän sumean vasteen
C(z) avulla. Jos z on dynaaminen muuttuja, käytetään kaavaa (25), ja jos z on diskreetti
muuttuja, käytetään kaavaa (26) (Mahmoud, 2017, s. 35). Kuvan 15 sumean vasteen täs-
mällinen arvo on laskettu kuvassa 16 kaavan (25) mukaisesti, jolloin täsmällistetty oh-
jausarvo z0 on 33,8 %.

jossa
z on sumean lähtömuuttujan arvo
z0 on selkeytetty lähtömuuttujan arvo

Kuva 16. Pinta-alan painopiste -selkeytysmenetelmä
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3.2.3.2  Sugeno-päättelymetodi
Takagi ja Sugeno (1985) esittelivät Sugeno-päättelymetodin yksinkertaistaakseen su-
mean järjestelmän päättelyä. Suurin ero Mamdanin ja Sugenon päättelymetodien välillä
on sääntöjen rakenne. Sugenon päättelymetodissa takajäsenenä on yksittäinen singleton-
luku tai mikä tahansa matemaattinen funktio (Niskanen, 2003, s. 127).  Kun takajäsen on
yksittäinen singleton-luku, on kyse nollannen kertaluvun Sugenon mallista, ja kun taka-
jäsen on ensimmäisen kertaluvun yhtälö, on kyse ensimmäisen kertaluvun Sugenon mal-
lista jne. (Mahmoud, 2017, s. 40). Sääntöjen muoto on esitetty kaavoissa (27) ja (28).

tai

Sugenon mallin lähtömuuttuja ei siis ole sumea joukko, kuten Mamdanin mallissa (kaava
(22)), vaan matemaattinen funktio tai luku (Lilly, 2010, p 101). Tämä mahdollistaa myös
malliin pohjautuvan säädön. Sugenon metodin mukainen päättely ja selkeytys on mate-
maattisten funktioiden ansiosta myös laskennallisesti kevyempää kuin Mamdanin päätte-
lymetodi, jossa voidaan joutua integroimaan (Mahmoud, 2017, s. 40). Sugenon päättely-
metodissa lähtömuuttujan selkeytys tehdään käyttäen painotettua keskiarvoa ja täsmälli-
nen ohjausarvo määräytyy kaavan (29) mukaisesti (Mattila, 2002, s. 188).

jossa
zi on säännön i lähtömuuttujan singleton-arvo

Huomataan, että kaavat (29) ja (26) ovat vastaavia, jos Mamdanin päättelymetodissa käy-
tetään ohjausmuuttujassa singleton-arvoja, jolloin kaavassa (26) C(z) korvataan laukaisu-
voimakkuudella . Lähteessä Mahmoud (2017, s. 40) sanotaankin, että nollannen kerta-
luvun Sugenon mallia voidaan pitää Mamdanin sumean mallin erikoistapauksena. Nol-
lannen kertaluvun Sugenon malli on identtinen Mamdanin mallin kanssa, joka käyttää
ohjausmuuttujassa singleton-arvoja.

Kuvassa 17 on esitetty Sugeno-päättelymetodi käyttäen jarrutusjärjestelmän esimerkkiä.
Tässä esimerkissä ohjausarvot ovat yksittäisiä singleton-lukuja, joiden arvot ovat samat
kuin kuvan 14 sumeiden joukkojen painopisteet (5 %, 50 % ja 100 %). Kuvasta nähdään,
että Sugenon ja Mamdanin päättelymetodit eroavat toisistaan ohjausmuuttujan muodos-
tuksessa. Sugenon päättelymetodilla jarrutuksen voimakkuudeksi saadaan 35 %, kun
Mamdanin päättelymetodilla voimakkuudeksi saatiin 33,8 %.
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Kuva 17. Sugeno-päättelymetodi

3.2.4 Sumea säädin käyttöautomaatiojärjestelmässä
Sumeat säätimet on toteutettu laitoksella aiemmin erillisellä ylemmän tason säätöjen työ-
kalulla. Tämän työkalun käyttöön ei kuitenkaan saa enää valmistajalta tukea, joten su-
meita säätimiä ei enää haluta tehdä kyseisellä työkalulla. Jatkossa sumeat säätimet halu-
taan toteuttaa DCS:ssä (Viertorinne, 2020). Koska työssä käsitellään ainoastaan Valmet
DNA -käyttöautomaatiojärjestelmään toteutettuja/toteutettavia sumeita säätimiä, tässä
kappaleessa esitellään sumean säätimen sovellusrakenne Valmet DNA:ssa.

Sumeat säätimet on mahdollista toteuttaa Valmet DNA -käyttöautomaatiojärjestelmällä
kohtuullisella työmäärällä, sillä suunnitteluympäristöstä löytyy sumeita säätimiä varten
valmiit toimilohkot, eikä näiden toimintaa tarvitse ohjelmoida itse. Kuten aiemmin on
mainittu, sumean säätimen toiminta voidaan jakaa neljään eri osaan; sumeutusosaan,
päättelyosaan, sääntökantaan ja selkeytysosaan. Valmet DNA:ssa tämä jako on tehty vas-
taavalla tavalla. Sumeutus toteutetaan fuz-toimilohkolla, päättely tehdään fuzinf-toimiloh-
kolla ja selkeytys tehdään defuz-toimilohkolla. Ennalta määrätty sääntökanta tuodaan sää-
timelle taulukkomuodossa. (Valmet Oyj, 2015a)

Fuz-toimilohkoon kytketään säätimen tulomuuttujat, eli mitattavat suureet, sekä näiden
jäsenyysastefunktioiden parametrit taulukkomuodossa. Jäsenyysastefunktioiden para-
metreilla määritetään jäsenyysastefunktion muoto ja kulmapisteet. Jäsenyysastefunktioi-
den taulukko muodostetaan kuvan 18 mukaisesti. Reunimmaiset arvot kuvaavat niitä mit-
tauksen arvoja, joiden ulkopuolella jäsenyysaste on nolla ja keskimmäiset arvot kuvaavat
niitä mittauksen arvoja, joiden välillä jäsenyysaste on maksimissaan eli arvoltaan yksi.
Valmet DNA:ssa sallitut jäsenyysastefunktioiden muodot ovat kolmio ja puolisuunnikas,
ja esimerkiksi Gaussin käyrän muotoisia jäsenyysastefunktioita järjestelmässä ei voida
käyttää. (Valmet Oyj, 2015a)
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Kuva 18. Jäsenyysastefunktioiden muodostus (Valmet Oyj, 2015a)

Jokaiselle mittaukselle täytyy tehdä oma fuz-toimilohkonsa, jossa mittauksen jäse-
nyysaste jokaiseen sumeaan joukkoon lasketaan. Sumeutuksen tulos luetaan toimilohkon
ulostulosta taulukkomuodossa. Taulukon ensimmäinen rivi kuvaa sumeiden joukkojen
lukumäärää ja loput rivit mittauksen jäsenyysasteita sumeisiin joukkoihin. Jos sumeutuk-
sessa tapahtuu virheitä, niin tämä tieto asetetaan taulukon vikabitteihin. (Valmet Oyj,
2015a)

Sumean säätimen sääntökanta on Valmet DNA:ssa taulukkomuodossa. Kuten sumealle
säädölle on tyypillistä, sääntökannan
merkki sääntökannasta on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Esimerkki sääntökannasta

Sääntökanta tuodaan toimilohkolle kahdessa eri osassa. Ensimmäinen osa on sääntökan-
nan ehto-osa, jossa on listattuna taulukkoon kaikkien sääntöjen ehdot. Toinen osa on
sääntökannan toimintaosa, joka esitetään vektorimuodossa. Taulukossa 4 esitetään tau-
lukkoa 3 vastaava ehto-osa matriisimuodossa. (Valmet Oyj, 2015a)
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Taulukko 4. Esimerkki matriisimuotoisesta ehto-osasta

Jos halutaan, että jokin mittaus ei vaikuta säännön vasteeseen ollenkaan, voidaan sään-
töön merkitä mittauksen kohdalle 0. Tämän avulla voidaan käyttää sääntöjä, joissa aino-
astaan toisen tulomuuttujan arvo vaikuttaa ohjausmuuttujaan: ulostulo voi olla aina esi-
merkiksi LISÄÄ NOPEASTI, jos pinta on matala, huolimatta pinnankorkeuden muutok-
sesta. Sääntökannassa voidaan käyttää negaatioita käyttämällä miinusmerkkiä numeron
edessä. Taulukon 3 sääntöjä käyttäen esimerkkinä ehtoa EI VAKAA voidaan kuvata mer-

-  (Valmet Oyj, 2015a)

Sääntökannan toimintaosa merkitään vastaavalla tavalla, mutta vektorimuodossa. Vekto-
rin pituus on sama kuin sääntöjen lukumäärä, ja vektorin ensimmäinen arvo kuvaa sään-
nön 1 ulostuloa, vektorin toinen arvo kuvaa säännön 2 ulostuloa ja niin edelleen. Tau-
lukko 5 on vektorimuotoinen toimintaosa, joka vastaa taulukon 3 sääntöjä.

Taulukko 5. Esimerkki vektorimuotoisesta toimintaosasta

Päättely fuzinf-toimilohkossa tehdään yhdistämällä aiemmin tehdyn sumeutuksen tulok-
set sekä sääntökanta samoilla periaatteilla kuin kappaleessa 3.2.2 on kuvattu. Valmet
DNA:ssa t-normina voidaan käyttää tuloa tai min-operaatiota. Päättelyyn voidaan käyttää
joko Mamdanin päättelymetodia tai Sugenon päättelymetodia. Sugenon päättelymetodia
käytettäessä fuzinf-toimilohkon ulostulona ovat sääntöjen laukaisuvoimakkuudet vekto-
rimuodossa. Mamdanin päättelymetodia käytettäessä toimilohkon ulostulona on vektori,
jossa on jokaisen ulostulomuuttujan sumean joukon (ei säännön) laukaisuvoimakkuus.
Toimilohkossa käydään läpi jokainen sääntö, joka viittaa tiettyyn ulostulomuuttujaan
(esimerkiksi LISÄÄ HITAASTI) ja käydään näin läpi jokaisen ulostulomuuttujan laukai-
suvoimakkuus. Jos esimerkiksi ulostulomuuttujaan LISÄÄ NOPEASTI viittaavat taulukon
mukaan säännöt 2 ja 4 ja säännön 2 laukaisuvoimakkuus on 0,5 sekä säännön 4 laukaisu-
voimakkuus on 0, niin ulostulomuuttujan kohdalle vektoriin kirjoitetaan näiden maksi-
miarvo eli tässä tapauksessa 0,5. (Valmet Oyj, 2015a)

Viimeisessä toimilohkossa defuz suoritetaan sumean säädön selkeytyslaskenta. Defuz-
toimilohkon sisääntuloina ovat fuzinf-toimilohkosta saatu vektori sekä ulostulomuuttu-
jien sumeat joukot tai singleton-arvot. Mamdanin päättelymetodilla ja singleton-arvoilla
laskettaessa käytetään kaavaa (30) ja sumeita joukkoja käytettäessä laskenta tehdään ite-
roimalla pinta-ala pienempiin osiin, joista kokonaispainopiste lasketaan käyttäen pohjana
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kaavaa (30). Sugenon päättelymetodilla laskettaessa käytetään kaavaa (31). Tällöin täy-
tyy toimilohkolle tuoda myös sääntökannan toimintaosa, jotta toimilohko osaa yhdistää
sääntöjen laukaisuvoimakkuudet oikeaan ohjauksen arvoon. (Valmet Oyj, 2015a)

jossa
con on toimilohkon ulostulo (ohjaus)
fzvec on laukaisuvoimakkuudet sisältävä taulukko
n on fzvec-taulukon rivien määrä
svaluex on ulostulomuuttujien arvot (muoto)

jossa
singlex on sääntökannan toimintaosa
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4

Sumeita säätimiä on jo rakennettu laitokselle onnistuneesti käyttöautomaatiojärjestel-
mään sekä ylemmän tason säätöjärjestelmään. Kaasuöljyn rikinpoistoyksikköön on ra-
kennettu uunin happipitoisuudelle sumea säädin onnistuneesti. Happipitoisuuden säätö
on toiminut hyvin, ja tätä käytettiin esimerkkinä myös rikkivedyn talteenottoyksikköön
rakennetuissa regeneraattoreiden sumeissa pinnankorkeussäätimissä. Rikkilaitoksen su-
meat säätimet ovat olleet alun käyttöönottopyrkimyksien jälkeen kuitenkin poissa käy-
töstä epästabiilin toiminnan vuoksi, ja regeneraattoreiden pinnankorkeuksia on säädetty
operaattorin toimesta manuaalisesti (Kiuru, 2020a). Tässä luvussa esitellään rikin talteen-
ottoyksikön toiminta sekä yksikön sumeiden säätimien toiminta ja rakenne.

Laitoksella on koko laitoksen laajuinen kahteen erilliseen osaan jaettu amiinikierto, jota
käytetään hiilivetyvirtojen puhdistukseen. Hiilivetyvirrat puhdistetaan käyttäen amiinipe-
sua. Pesussa likaantunut amiiniliuos puhdistetaan rikkivedyn talteenottoyksikössä, minkä
jälkeen puhdas amiiniliuos voidaan ajaa takaisin laitoksen amiinikiertoon uudelleenkäyt-
töä varten. (Lahtinen, 2020)

4.1 Amiinipesu
Amiinipesu on laajasti käyttöönotettu teknologia, jolla voidaan puhdistaa kaasuvirtoja
rikkivedyistä (H2S) ja hiilidioksidista (CO2) kemiallisella absorptiolla (Kohl & Nielsen,
1997). Amiinipesua on käytetty kaasujen puhdistukseen jo 1930-luvulta asti (Kohl &
Nielsen, 1997). Laitoksella, jota tämä työ käsittelee, käytetään reaktioon di-isopropyyli-
amiinia (DIPA) (Lahtinen, 2020). Amiinipesussa likainen kaasu ja puhdas amiiniliuos
ajetaan amiinipesureiden läpi, joissa rikkivety ja hiilidioksidi absorboituvat kaasusta
amiiniliuokseen (Kohl & Nielsen, 1997). Amiinipesurista tulee ulos puhdasta kaasua sekä
likaista amiiniliuosta (Kohl & Nielsen, 1997). Käsitellyn kaasun lopullinen rikkivetypi-
toisuus on suoraan verrannollinen puhtaan amiiniliuoksen rikkivetypitoisuuteen, amiini-
liuoksen konsentraatioon ja sen syöttömäärään (Lahtinen, 2020). Amiinipesurit eivät ole
osa rikkivedyn talteenottoyksikköä, vaan jokaisella laitoksen tuotantolinjalla on omat
amiinipesurinsa, joihin puhdas amiiniliuos ajetaan (Lahtinen, 2020).

Kuvassa 19 nähdään yleiskuva amiinipesun virtauskaaviosta. Pesurissa (absorptioko-
lonni) likainen kaasuvirta puhdistetaan amiiniliuoksen avulla, minkä jälkeen amiiniliuos
ajetaan regeneraattorille (desorptiokolonni). Regeneraattorilla amiiniliuos puhdistetaan
rikkivedystä ja hiilidioksidista ja ajetaan takaisin pesurille lämmönvaihtimen kautta. Ku-
vassa puhdas kaasu puhdistetaan vielä vesihuuhtelulla amiinijäännöksistä. (Huertas et al.,
2011)
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Kuva 19. Amiinipesun virtauskaavio (Mukailtu lähteestä: Huertas et al., 2011, s. 142)

4.2 Regeneraattorit
Rikkivetypitoisesta amiiniliuoksesta poistetaan rikkivety ja hiilidioksidi regeneraatto-
reissa, minkä jälkeen puhdistettu amiiniliuos voidaan ajaa takaisin amiinikiertoon. Rikki-
vedyn talteenottoyksikön regeneraattoreita on kolme, ja nämä kaikki poikkeavat hieman
toisistaan koon ja muodon puolesta (Lahtinen, 2020). Regeneraattoreissa likaista amiini-
liuosta kiehutetaan höyryn avulla, jolloin rikkivety ja hiilidioksidi desorboituvat amiini-
liuoksesta ylimenokaasuihin (kuvassa 19 oikea yläkulma: H2S ja CO2) (Huertas et al.,
2011). Regeneraattorin maksimilämpötila on kuitenkin rajattava tarkasti, sillä amiiniliuos
alkaa hajota kemiallisesti, jos lämpötila nousee liian korkealle. Puhtaan amiiniliuoksen
rikkivetypitoisuus riippuu regeneraattorille ajetun höyryn määrästä. Mitä enemmän rik-
kivetyjä pystytään poistamaan amiiniliuoksesta, sitä enemmän amiiniliuos kykenee ab-
sorboimaan rikkivetyjä puhdistettavasta kaasusta (Lahtinen, 2020). Puhdas amiiniliuos
täytyy kuitenkin kiehutuksen jälkeen jäähdyttää ennen ajoa amiinipesureille, sillä korkea
lämpötila vähentää amiiniliuoksen absorptio-ominaisuuksia (Huertas et al., 2011). Jos siis
amiiniliuosta kuumennetaan enemmän, niin myös jäähdytysvettä tarvitaan enemmän
(Lahtinen, 2020).

Regeneraattorien pinnankorkeutta pyritään pitämään turvallisten rajojen sisäpuolella. Jos
pinnankorkeus nousee liikaa, höyryn tuloputken yhde jää nestepinnan alapuolelle. Jos
näin pääsee tapahtumaan, höyryn ja nesteen sekoittuessa saattaa tästä aiheutuva tulvimi-
nen siirtää regeneraattorin välipohjat paikoiltaan. Jos taas pinnankorkeus laskee liian al-
haiseksi saattavat pohjavirtauksen pumput imaista nesteen sijaan kaasua vahingoittaen
pumppuja. Näistä syistä regeneraattoreiden pinnankorkeudelle on tehty turva-automaa-
tiojärjestelmässä suojaukset. Jos pinnankorkeus on liian korkea, turva-automaatio katkai-
see regeneraattoreiden syöttövirtaukset. Jos taas pinnan korkeus on liian matala, turva-
automaatio pysäyttää regeneraattoreiden höyryn syötön ja pohjapumput. Regeneraatto-
reiden pinnankorkeuden täytyy pysyä näiden suojausrajojen sisäpuolella, jotta prosessi-
häiriöt vältetään ja tuotantolinjoille voidaan tuottaa jatkuvasti regeneroitua amiinia. (Lah-
tinen, 2020)
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4.3 Regeneraattoreiden pinnankorkeuksien sumeat säätimet
Kuten aiemmin on mainittu, rikkivedyn talteenottoyksikön amiinikierron regeneraattorei-
den pinnankorkeuden säätöä varten on jo aiemmin rakennettu sumeat säätimet. Sumeat
säätimet rakennettiin vuonna 2016, mutta nämä ovat olleet käyttöönottopyrkimyksien jäl-
keen pääosin poissa käytöstä. Säätimet rakennettiin aiemman säätökokonaisuuden tilalle,
joka todettiin kohteeseen soveltumattomaksi. Sumeat säätimet soveltuvat regeneraatto-
reiden pinnankorkeuden säädölle perinteisiä säätimiä paremmin, sillä prosessikoko-
naisuus on monimutkainen useamman muuttujan vaikuttaessa pinnankorkeuteen ja pro-
sessin kuolleen ajan ollessa melko suuri. (Kiuru, 2020a)

Koska sumeita säätimiä ei ole saatu käyttöönotettua, regeneraattoreiden pinnankorkeuk-
sia on jouduttu ohjaamaan manuaalisesti. Operaattoreiden on täytynyt valvoa jatkuvasti,
että edellisessä kappaleessa mainitut turva-automaation suojausrajat eivät ylity tai alitu.
Sumeiden säätimien on tarkoitus ohjata regeneraattoreiden pinnankorkeuksia turvallisissa
rajoissa automaattisesti. Tämä vähentää operaattoreiden työtaakkaa.

Sumeita säätimiä on rakennettu kolmelle regeneraattorille yhteensä kaksi; säädin
LC33118 säätää ensimmäisen amiinikierron regeneraattoreita DA-33101 sekä DA-33102
ja toinen säädin LC33218 säätää toisen amiinikierron regeneraattoria DA-33103. Re-
generaattoreilla DA-33101 ja DA-33102 on yhteinen imulinja sekä ylimenolinja, joten
sumea säädin LC33118 säätää näitä yhtenä kokonaisuutena. Molemmat sumeat säätimet
ovat periaatteeltaan ja rakenteeltaan samanlaisia, mutta säätimien parametrit poikkeavat
hieman toisistaan. Kuvassa 20 on prosessikaavio regeneraattoreista DA-33101 ja DA-
33102. Regeneraattorin DA-33103 ja sumean säätimen LC33218 rakenne on vastaava,
mutta regeneraattoreita on vain yksi. Kuvan 19 prosessi on yksinkertaistettu ja kaaviossa
on kuvattu vain suoraan sumeisiin säätimiin vaikuttavat tekijät. Pinnankorkeuden säätöön
epäsuorasti vaikuttavat tekijät, kuten pohjankiehutus ja ylimenolinjat, on jätetty kuvasta
pois. (Vähäkangas, 2016)

Kuva 20. Regeneraattoreiden DA-33101 ja DA-33102 yksinkertaistettu prosessikaavio
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Sumeilla säätimillä on kolme tulomuuttujaa ja yksi lähtömuuttuja. Tulomuuttujat ovat
pinnankorkeuden ja säätimen asetusarvon erosuure, pinnankorkeuden muutosnopeus
sekä pohjavirtauksen muutosnopeus. LC33118-säätimeen mittaukseksi voidaan valita re-
generaattorin DA-33101 tai DA-33102 pinnankorkeuden mittaus. Pohjavirtauksen mit-
taus on regeneraattoreilla yhteinen, sillä myös imulinja on yhteinen. Sumeiden säätimien
lähtömuuttuja on syöttövirtaussäätimien asetusarvon muutos. Jokaisella regeneraattorilla
on oma syöttövirtaussäädin, joten sumea säädin LC33118 jakaa ohjauksensa halutulla
syöttösuhteella regeneraattoreiden DA-33101 ja DA-33102 syöttövirtaussäätimille. (Vä-
häkangas, 2016)

Tulomuuttujien mittausalue on jaettu kolmeen tai viiteen alueeseen, eli sumeaan jouk-
koon. Pinnankorkeuden erosuureelle on viisi eri sumeaa joukkoa ja pinnankorkeuden
muutokselle sekä pohjavirtauksen muutokselle kolme eri sumeaa joukkoa. Kuvassa 21 on
esitetty säätimen LC33118 tulomuuttujien sumeiden joukkojen jäsenyysastefunktiot.
Säätimen LC33218 jäsenyysastefunktiot ovat arvoiltaan hieman erilaiset, mutta muodoil-
taan vastaavat. Jäsenyysastefunktioiden arvot myös muuttuivat työn aikana, joten esitetyt
jäsenyysastefunktiot ovat vain suuntaa antavia. (Vähäkangas, 2016)

Kuva 21. Sumean säätimen tulomuuttujien jäsenyysastefunktiot (virtauksen muutosnopeuslasken-
nan yksikkönä t/h/min, 1 t = 1000 kg, 1 t/h = 0,278 kg/s)

Sumeiden säätimien selkeytys tehdään Sugeno-päättelymetodilla. Päättelymetodi on va-
littu jo sumeita säätimiä rakennettaessa, eikä tämän työn aikana koettu tarpeelliseksi käyt-
tää eri päättelymetodia. Säätimen ohjaus lasketaan painotettuna keskiarvona voimassa
olevien sääntöjen mukaan. Sugenon päättelymetodin mukaisesti lähtömuuttujana käyte-
tään singleton-arvoja. Lähtömuuttuja on jaettu viiteen eri arvoon. Kuvassa 22 on esitetty
sumean säätimen LC33118 ohjausarvot. (Vähäkangas, 2016)
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Kuva 22. Sumean säätimen ohjausmuuttujan arvot, sumeat arvot vasemmalta oikealle; VÄHENNÄ
NOPEASTI, VÄHENNÄ HITAASTI, OK, LISÄÄ HITAASTI, LISÄÄ NOPEASTI

Säätimien ei ole tarkoitus ohjata regeneraattoreiden pinnankorkeutta erityisen tarkasti
asetusarvossa. Kuvasta 21 nähdäänkin, että pinnankorkeuden erosuureen ollessa ± 3,5 %
se kuuluu vielä täysin sumeaan joukkoon OK. Säätimien on tarkoitus pitää pinnankorkeu-
det stabiilissa tilassa, mutta antaa kuitenkin pinnankorkeuksien heilua vapaasti lähellä
asetusarvoa. Regeneraattoreiden pinnankorkeus ei kuitenkaan saa missään nimessä ylittää
liian korkean tai liian matalan pinnankorkeuden suojausrajoja. Tästä syystä lähtömuuttu-
jan reunimmaisten ohjausarvojen ero on suuri kolmeen keskimmäiseen ohjausarvoon.
Myöskin tulovirtauksen, jota sumeat säätimet ohjaavat, on hyvä pysyä melko tasaisena.
Tästä syystä säätimien ohjaus toimii inkrementaalisesti, jolloin säädin ei reagoi erosuu-
reen heiluntaan erityisen herkästi. (Vähäkangas, 2016)

4.3.1 Pinnankorkeuden muutosnopeuslaskenta
Sumeassa säädössä käytetään usein yhtenä muuttujana säädettävän suureen muutosno-
peutta (Isomursu et al., 1993). Mittauksen muutosnopeuslaskenta voidaan toteuttaa
DCS:ssä esimerkiksi käyttäen mittauksen derivaattaa. Suora derivaatta saattaa kuitenkin
olla häiriöille herkkä. Työn kohteena olevalla laitoksella muutosnopeuden toteuttaminen
niin, että se havaitsisi muutokset nopeasti, mutta ei olisi kuitenkaan herkkä häiriöille, on
osoittautunut haasteeksi (Kiuru, 2020a).

Kuten on mainittu, myös rikkivedyn talteenottoyksikön sumeiden säätimien yhtenä tulo-
muuttujana on pinnankorkeuden muutosnopeus. Pinnankorkeuden muutosnopeuden ja
muutossuunnan tiedon avulla säädin kykenee tekemään tarvittavia ohjausmuutoksia ai-
kaisemmin, kuin jos säädin tarkastelisi ainoastaan pinnankorkeuden erosuuretta. Jos esi-
merkiksi pinnankorkeuden erosuure on asetusarvossa, mutta pinnankorkeus on kuitenkin
laskussa, osaa säädin lisätä ohjausta ennen kuin erosuure laskee liian alhaiseksi. (Vähä-
kangas, 2016).

Muutosnopeuslaskenta tehdään DCS-sovelluksessa, kuten muutkin osa-alueet sumeasta
säätimestä. Häiriöiden vaikutuksen minimoimiseksi lasketaan ensin pinnankorkeuden
mittauksen keskiarvo viimeisen kymmenen suoritussyklin ajalta. Sovelluksen suoritus-
sykli on aika, jonka välein sovellus ajetaan ja uudet arvot lasketaan. Oletusarvolta tämä
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on Valmet DNA:ssa yksi sekunti, mutta arvo on muutettavissa ja muutosnopeuslasken-
nassa käytetäänkin oletusarvoa hieman pidempää suoritussykliä. Sovellussyklin pituus
määrittää siis kuinka pitkältä ajalta keskiarvo lasketaan, mutta mittauksien määrä on kui-
tenkin aina kymmenen. Keskiarvo lasketaan kaavan (32) mukaisesti.

jossa
KA on mittauksien keskiarvo
men on pinnankorkeuden mittaus

Pinnankorkeuden muutos saadaan laskettua, kun keskiarvoa verrataan keskiarvoon, joka
lasketaan määritetyn ajan td kuluttua. Näin saadaan tulokseksi pinnankorkeuden muutos
määritetyn muuttujan td aikana. Arvo skaalataan niin, että lopputulos on pinnankorkeu-
den muutos minuutin aikana (%/min). Muutosnopeus lasketaan ja skaalataan kaavalla
(33).

jossa
ROC on muutosnopeus (rate of change)
td on keskiarvojen erolaskennan viive

Muutosnopeuslaskennan vaihtelua suodatetaan vielä Valmet DNA:n lead lag -toimiloh-
kolla. Lohkon sisääntulona on aiemmin laskettu muutosnopeus sekä suodatusparametri
filt. Suodatusparametrin arvo oli työn aloitusvaiheessa 60 sekuntia. Lohkossa muutosno-
peus kerrotaan siirtofunktiolla G(s) kaavan (34) mukaisesti, ja ulostulona on suodatettu
muutosnopeus. Siirtofunktio määritellään kaavan (35) mukaisesti.

jossa
filt on suodatusparametri

Pinnankorkeuden muutosnopeuslaskenta ei saisi olla liian hidas, sillä laskennan aiheutta-
mat ohjausmuutokset vaikuttavat suoraan myös muutosnopeuslaskentaan. Jos laskenta on
liian hidas, saattaa viive aiheuttaa säätöön jatkuvan edestakaisen ohjauksen ja oskillaa-
tiota pinnankorkeudessa. Mittauskohinan vuoksi laskenta ei kuitenkaan saa olla myös-
kään liian nopea.
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4.3.2 Pohjavirtauksen muutosnopeuslaskenta
Pohjavirtauksen muutosnopeuslaskenta lasketaan samoin kaavoilla (32), (33) ja (34) kuin
pinnankorkeuden muutosnopeuslaskentakin. Laskentojen parametrit kuitenkin poikkea-
vat toisistaan, ja pohjavirtauksen muutosnopeuslaskenta on pinnankorkeuden muutosno-
peuslaskentaa hieman nopeampi. Pohjavirtaus pysyy normaalitilassa vakiona ja melko
tasaisena, mutta signaalissa on jonkin verran häiriöitä, jotka vaikeuttavat muutosnopeu-
den laskentaa. Muutostilanteissa pohjavirtauksen muutokset saattavat kuitenkin olla suu-
ria ja yli 10 % koko mittausalueesta.

Pohjavirtauksen muutosnopeuslaskennan avulla säädin kykenee reagoimaan pohjavir-
tauksen muutoksiin välittömästi, eikä vasta, kun pinnankorkeus on laskenut/noussut ase-
tusarvon ulkopuolelle. Pohjavirtauksen muutosnopeuslaskennan ei ole tarpeellista ha-
vaita pieniä muutoksia yhtä tarkasti kuin pinnankorkeuden muutosnopeuslaskenta, mutta
tulisi kuitenkin olla nopea, jotta pohjavirtauksen muutoksiin voidaan reagoida tarpeeksi
nopeasti. Pohjavirtauksen muutokset saattavat välillä olla hyvin äkillisiä ja suuria, jolloin
pienetkin viiveet säätimen reagoinnissa saattavat aiheuttaa pinnankorkeuden suuren poik-
keaman.
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5
5.1 Rikkilaitoksen sumeiden säätimien viritys
Rikkilaitoksen sumeat säätimet suunniteltiin ja toteutettiin jo 2016, jolloin niitä myös
koekäytettiin. Tällöin säätimien viritys jäi kesken, eikä säätimiä saatu toimimaan halu-
tulla tavalla.

-periaatteella, ei viritystoimista tältä ajalta ole juuri dokumentointia. Tästä syystä
tässä työssä aloitettiin säätimien viritys ja käyttöönotto alusta alkaen uudestaan. Sääti-
mien toimintaa tutkittiin ja havainnoitiin koeajon avulla. Sumeat säätimet otettiin käyt-
töön ja toimintaan siinä kunnossa, missä ne alun perin olivat. Kolmannen regeneraattorin
sumea säädin otettiin käyttöön hieman myöhemmin regeneraattorin huoltotöiden vuoksi.

Ennen viritystä kerättiin tiedot vaatimuksista sumeiden säätimien toiminnasta. Tiedot ke-
rättiin käymällä keskustelua prosessin toiminnasta ja raja-arvoista. Keskustelua käytiin
tuotantolinjan käyttöinsinöörien ja operaattoreiden kanssa. Näin muodostettiin vaatimuk-
set sumeiden säätimien toiminnalle ja saatiin käsitys siitä, millaisissa tilanteissa ja miten
säätimien tulee toimia ja millaisissa tilanteissa säätimien ei odoteta toimivan. Säätimistä
on myös jo aiemmin luotu toimintakuvaus, jota voitiin käyttää tässä työssä hyväksi.

Koeajosta saatiin dataa historiatrendeistä, joiden avulla pystyttiin analysoimaan säätimien
toimintaa. Saadun datan perusteella tehtiin muutoksia säätimien sumeiden joukkojen raja-
arvoihin, sääntökantaan sekä säätimiin vaikuttavien mittausten parametreihin. Koeajoa
varten luotiin myös ohjeet tuotannolle säätimien toiminnan seurantaa varten. Havainnot
sumeiden säätimien toiminnasta ja operoinnit näihin liittyen kirjattiin ylös seurantalo-
makkeelle. Tämän lisäksi sumeiden säätimien toiminnasta käytiin jatkuvaa keskustelua
operaattoreiden kanssa.

Säätimien virityksen tukena käytettiin myös simulaatioita, joilla pystyttiin todentamaan
säätimien toiminnan olevan oikeanlaista ilman, että muutoksia täytyi tehdä varsinaisiin
säätimiin. Simulaatiot tehtiin Simulink-ohjelmistolla. Simulaatioiden perusteella ei pys-
tytty selvittämään tarkkoja viritysarvoja, vaan tuloksia käytettiin suuntaa antavana datana
päätöksenteolle.

Säätimien viritystä tehtiin kolmen kuukauden ajan, sillä muutosten tekeminen täytyi
tehdä hallitusti. Muutoksia pyrittiin tekemään vain yhteen muuttujaan kerrallaan, jotta
jokaisen arvon muutoksen vaikutus säätimien toimintaan oli nähtävissä. Näin vältettiin
tilanteet, joissa muutoksien jälkeen säätimien toiminta olisi muuttunut, mutta ei olisi voitu
osoittaa, miten mikäkin parametri vaikutti toimintaan. Virityksen työtaakkaa lisäsi myös
se, että jokaisen muutoksen jälkeen toimintaa oli seurattava useampi päivä, jotta saatiin
tarpeeksi dataa erilaisista muutostilanteista prosessissa.

Sumean säädön optimaalisuuden todentaminen voi olla vaikeaa. Isomursun et al. (1993)
raportissa sanotaankin, että koska säädin ei varsinaisesti mallinna säädettävää prosessia,
on vaikea todistaa säädön optimaalisuus tai stabiilisuus. Prosessia tunteva henkilö voi
kuitenkin määritellä, toimiiko prosessi halutulla tavalla. Jos sumean säätimen ohjaama
prosessi toimii halutulla tavalla, voidaan sanoa sumean säätimen toimivan hyvin. Tämän
lisäksi säädön toimivuutta voitiin arvioida vertailemalla sumean säädön tekemiä ohjaus-
muutoksia ja operaattorin tekemiä ohjausmuutoksia. Sumean säätimen ollessa manuaali-
tilassa se ei tee ohjausmuutoksia, mutta näyttää millaisen ohjausmuutoksen se tekisi, jos
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se olisi automaattitilassa. Tällöin säätimen ohjausmuutoksia voitiin vertailla operaattorin
todellisiin ohjausmuutoksiin. Kun sumean säätimen tekemät muutokset vastasivat suurin
piirtein operaattorin tekemiä muutoksia, voitiin sanoa säätimen toimivan oikein.

5.2 Selvitys potentiaalisista kohteista
Työssä käsiteltiin jo aiemmin säädön puolesta puutteellisiksi todettuja kohteita ja pohdit-
tiin, sopisiko sumea säätö kyseisiin kohteisiin. Kohteet ovat jo etukäteen tiedossa olevia
kohteita, joiden säätökokonaisuus on ollut jollakin tavalla puutteellinen. Lopullisia työssä
käsiteltyjä kohteita on kaksi. Toinen näistä on yksittäiseen kohteeseen tarvittu säätöko-
konaisuus ja toinen säätökohde, jollaisia on työn kohteena olevalla laitoksella useampia.
Selvitystä tehtiin käymällä läpi nykyiset säätömenetelmät ja näiden periaatteet sekä tut-
kimalla historiatrendeistä nykyisen säädön käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Lisäksi
keskustelua mahdollisista muutoksista käytiin sekä prosessiasiantuntijoiden että säätöasi-
antuntijoiden kanssa.

Säätökohteita mietittiin säädön toimivuuden, kannattavuuden, saatavilla olevien mittauk-
sien ja säädettävien suureiden kannalta. Kuten kappaleessa 2.1.1 mainittiin, sumeaa sää-
dintä ei kannata välttämättä toteuttaa, jos kohteessa toimisi yksinkertaisempikin ja hel-
pommin toteutettava säätömenetelmä, kuten jonkinlainen PID-säädin (Lilly, 2010, s. 4
5). Aiemmin mainittuun yksittäiseen kohteeseen tehtiin suunnitelma sumean säätimen
toiminnasta prosessiasiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Toiseen
säätökohteeseen, jollaisia on useampia, tehtiin selvitys sopivasta säätimestä simulaatioi-
den ja kirjallisuuden avulla.

Yksittäisen säätökohteen säätötavoitteista, muuttujista ja rajoitteista käytiin keskusteluita
prosessiasiantuntijoiden kanssa. Keskusteluiden lopputulemana todettiin sumean säädön
soveltuvan kohteeseen hyvin. Keskusteluiden perusteella tehtiin suunnitelmat sumean
säätimen mahdollisesta toiminnasta ja niistä tehtiin myös erillinen dokumentti. Suunni-
telmassa käytiin läpi ehdotetut sisääntulomuuttujat ja ohjausmuuttujat sekä perusteltiin,
miksi näitä tarvitaan. Sisääntulomuuttujille suunniteltiin sumeutusta varten alustavat su-
meat joukot sekä näiden jäsenyysastefunktiot. Selkeytystä varten määriteltiin käytettävä
selkeytysalgoritmi sekä arviot eri ohjaustilojen suuruusluokista. Päättelyä varten määri-
teltiin alustava sääntökanta. Lisäksi dokumentoitiin muut muutokset, jotka vaadittaisiin
sumean säätimen toteutusta varten.

Toinen säätökohde, jollaisia on useampia, on melko yksinkertainen pinnankorkeuden
säätö, johon soveltuvia säätömenetelmiä on monia. Tästä syystä sumean säädön soveltu-
vuutta kohteeseen arvioitiin Simulink-ohjelmiston avulla tehdyillä simulaatioilla. Simu-
laatioihin valittiin alan kirjallisuuden perusteella kuusi erilaista säädintyyppiä, joista
kaksi olivat sumeita säätimiä ja muut neljä PID-pohjaisia säätimiä.

Simulaatiotestejä tehtiin yhteensä kuusi, joista viisi tehtiin jokaiselle säätimelle ja yksi
pelkästään sumeille säätimille. Simulaatioskenaariot valittiin käyttäen erästä todellista
säätökohdetta esimerkkinä. Simulaatioilla pyrittiin mallintamaan todennäköisiä tilanteita,
joissa säätimien tulisi toimia hyvin. Simulaatiot koostuivat viidestä erilaisesta askelvas-
tetestistä ja yhdestä testistä, jossa käytettiin esimerkkinä käytetyn kohteen todellista mit-
tausdataa. Näiden testien avulla pyrittiin muodostamaan kuva säätimien toiminnasta eri-
laisissa mahdollisissa prosessin muutostilanteissa.
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6
Rikkivedyn talteenottoyksikön sumeiden säätimien viritys tehtiin noin kolmen kuukau-
den aikana. Sumeiden säätimien viritykselle on esitetty erilaisia online ja offline viritys-
menetelmiä, mutta nämä menetelmät on usein saatettu vain teoriatasolle ja näiden sovel-
taminen käytännössä on vaikeaa (Isomursu et al., 1993, s. 27). Monet viritysmenetelmät
ovat myös vaikea ottaa käyttöön, jos sumeat säätimet ovat epälineaarisia (Jantzen, 2007).
Näin ollen viritys tehtiin tässä työssä -periaatteella, mikä oli
melko työlästä. Koeajon aikana säätimien toimintaa havainnoitiin ja säätimiin tehtiin
muutoksia havaintojen perusteella. Säätimien muutokset tehtiin pääosin ajon aikana (on-
line) eli prosessin ollessa käynnissä ja säätimien ollessa käytössä. Näin muutoksista saa-
tiin palautetta lähes heti, elleivät muutokset liittyneet säätimen käytökseen erikoistilan-
teissa.

6.1 Vaatimukset sumealle säädölle
Ennen viritystä käytiin keskustelua prosessi-insinöörien ja operaattoreiden kanssa, jotta
saatiin muodostettua kuva siitä, mitä säätimiltä vaaditaan. Keskusteluiden aikana ilmeni
seuraavanlaisia vaatimuksia:

Säätimen tulee pitää regeneraattoreiden pinnankorkeudet stabiilissa tilassa
Säätimen tulee kyetä pitämään pinnankorkeudet stabiilissa tilassa myös prosessin
normaalien muutoksien aikana
Säätimen on hyvä toimia myös ajoittain toistuvien toimenpiteiden tai häiriöiden
aikana (esimerkiksi regeneraattorin vaahtoaminen tai vaahdonestoaineen lisäys)
Säätimen ei tarvitse pitää pinnankorkeuksia täsmälleen asetusarvossa, vaan pin-
nankorkeus saa heilua asetusarvon lähellä
Jos pinnankorkeuden ja asetusarvon erosuure nousee äkillisesti yli 10 %, tulee
säätimen korjata tilanne nopeasti

6.2 Viritys ja parametrit
Tässä työssä parametreilla tarkoitetaan yleisesti säätimen toimintaan vaikuttavia nume-
roarvoja. Koeajo aloitettiin niillä parametreilla, jotka säätimiin oli jo valmiiksi asetettu.
Tiedossa oli, että kyseisillä parametreilla säätimet eivät toimi hyvin, mutta ongelmia il-
metessä parametreja voitiin muuttaa parempaan suuntaan. Koeajo aloitettiin pelkästään
säätimellä LC33118, sillä huoltotöiden takia säädintä LC33218 ei voitu ottaa vielä käyt-
töön. Koska muutoksia ehdittiin näin testata ensin säätimellä LC33118, oli säätimen
LC33218 käyttöönotto myöhemmin helppoa, sillä parametrien sopivat suuruusluokat oli-
vat valmiiksi tiedossa.

Rikkivedyn talteenottoyksikön molemmilla sumeilla säätimillä on kolme sisääntulomuut-
tujaa sekä yksi ohjausmuuttuja. Kuten aiemmin on mainittu (kappale 4.3), jokainen muut-
tuja on jaettu 3 5 sumeaan joukkoon. Jokaisen sumean joukon raja-arvoja voidaan muut-
taa, muuttaen näin jäsenyysastefunktion muotoa.
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6.2.1 Pinnankorkeuden muutosnopeus
Jotta pinnankorkeuden suuriin äkillisiin muutoksiin pystytään reagoimaan ajoissa, täy-
tyy pinnankorkeuden muutosnopeuslaskennan reagoida melko nopeasti. Muutosnopeus-
laskenta ei saa kuitenkaan olla liian nopea, jotta häiriöt saadaan suodatettua pois. Pin-
nankorkeuden muutosnopeuden vaikutusta säätöön voidaan muuttaa asettamalla erilai-
set raja-arvot pinnankorkeuden muutosnopeuden sumeille joukoille sekä muuttamalla
itse laskennan parametreja. Laskennan parametreja muuttamalla voidaan vaikuttaa kes-
kiarvolaskennan nopeuteen ja vertailuväliin.

Pinnankorkeuden muutosnopeus osoittautui heti koeajon alussa ongelmalliseksi. Muu-
tosnopeuslaskenta toimi hyvin hitaasti, jotta laskenta ei olisi herkkä häiriöille. Muutos-
nopeuslaskennan hitauden ja prosessin kuolleen ajan takia säädin oli kuitenkin jatku-
vasti prosessia jäljessä. Tämän takia regeneraattoreiden pinnankorkeudet olivat jatku-
vassa aaltoliikkeessä ohjauksen ollessa jäljessä, eikä säädin kyennyt tasoittamaan oh-
jausta. Regeneraattoreiden pinnankorkeuden aaltoliike aiheuttaa myös aaltoliikettä re-
generaattorin ylimenevän rikkipitoisen kaasun virtauksessa, joka toimii syöttönä rikin
talteenottoyksiköille. Kuvasta 23 nähdään, kuinka riippuvainen rikin talteenottoyksikön
syötön tasaisuus on regeneraattoreiden pinnankorkeuden säädöstä. Syöttövirtauksen aal-
lon amplitudi on kuitenkin melko pieni (< 0,5 t/h) eikä aiheuta suuria häiriöitä. Tässä
työssä massavirtauksen yksikkönä käytetään t/h (tonnia tunnissa, t=1000 kg, 1 t/h=0,278
kg/s), sillä kaikki työssä käsitellyt kohteet käyttävät myös kyseistä yksikköä.

Kuva 23. Rikin talteenottoyksikön syöttövirtauksen riippuvuus pinnankorkeuden säädöstä: syöttö-
virtaus (vihreä), regeneraattorin pinnankorkeuden erosuure (beige), sumean säätimen ohjaus (pu-
nainen)

Pinnankorkeuden muutosnopeuslaskennan syklien aikaväli oli 25,5 sekuntia. Tällöin
keskiarvolaskentaan tulee uusi mittaus 25,5 sekunnin välein. Askelmaisen muutoksen
tilanteessa lopulliseen arvoon päästään siis vasta 255 sekunnin päästä muutoksesta.
Muutoksen erolaskentaan käytetty viive oli tämän lisäksi 10 minuuttia, eli laskettua kes-
kiarvoa verrattiin 10 minuuttia sitten laskettuun keskiarvoon. Tämä erolaskennan viive
aiheuttaa sen, että askelmainen muutos näkyy laskennassa vielä 10 minuuttia askeleen
jälkeen. Muutosnopeuslaskentaa suodatetaan vielä 60 sekuntia hidastetulla siirtofunkti-
olla. Säätimen aiheuttaessa oskillaatiota pinnankorkeuden suunnan muutos havaittiin
muutosnopeuslaskennassa vasta keskimäärin yli 10 minuutin kuluttua. Stabiilissa tilassa
pinnankorkeuden muutosnopeuslaskennan hitaus ei haittaisi, vaan vähentäisi säätimen
reagointia pieniin muutoksiin, mutta toisaalta hidastaisi säätimen reagointia äkillisiin



40

suuriin muutoksiin. Kun pinnankorkeus on kuitenkin muuttuvassa tilassa, muutosno-
peuslaskennan hitauden takia säädin aiheuttaa oskillaatiota pinnankorkeudessa eikä
pysty tasaamaan tätä.

Oskillaatio johtui siitä, että esimerkiksi pinnankorkeuden noustessa, muutosnopeuslas-
kenta havaitsi muutoksen myöhässä ja alkoi vasta tällöin laskemaan säätimen ohjausta
laskeakseen pinnankorkeutta. Prosessin kuolleen ajan vuoksi ohjauksen muutoksen vai-
kutus näkyy pinnankorkeudessa vasta joidenkin minuuttien kuluttua. Kun pinnankor-
keus alkoi laskea, muutosnopeuslaskennan mukaan pinnankorkeus oli edelleen nou-
sussa, ja tästä syystä säädin jatkoi ohjauksen laskemista. Kun muutosnopeuslaskenta
vihdoin havaitsi pinnankorkeuden lähteneen laskuun, säädin alkoi nostaa ohjausta. Sa-
manlainen käytös toistui nyt vastakkaiseen suuntaan ja oskillaatio jatkui säätimen hitau-
desta johtuvan jatkuvan yliampumisen takia. Vaikka aaltoliike ei ollut vahvistuvaa, eli
pinnankorkeus pystyttiin pitämään hyväksytyissä rajoissa, ei tällainen toiminta ole toi-
vottua.

Kuvassa 24 nähdään violetilla pinnankorkeus, sinisellä pinnankorkeuden muutosnopeus
ja punaisella sumean säätimen ohjaus. Kuvasta nähdään myös, kuinka myöhään muu-
tosnopeuslaskenta havaitsi pinnankorkeuden muutoksen suunnan muuttumisen. Ensim-
mäisen hiusviivan kohdalla pinnankorkeuden lasku loppuu, ja toisen hiusviivan koh-
dalla muutosnopeuslaskenta saavuttaa nollan (%/min). Hiusviivojen välissä on kulunut
aikaa lähes 11 minuuttia.

Kuva 24. Pinnankorkeuden aaltoilu koeajon alussa

Pinnankorkeuden muutosnopeuslaskentaa pyrittiin nopeuttamaan vähentämällä ensin
keskiarvojen erotuslaskennassa käytettyä viivettä, joka oli alkutilanteessa 10 minuuttia.
Viive laskettiin 10 minuutista 1,5 minuuttiin. Kuvassa 25 nähdään säätimen toimintaa
muutosten jälkeen. Skaalat ja värit ovat samat kuin kuvassa 24. Kuvasta havaitaan sää-
dön oskilloivan edelleen, mutta aallon amplitudi on pienentynyt, ja taajuus hieman
noussut. Muutosnopeuslaskenta kykeni havaitsemaan pinnankorkeuden muutoksen ta-
saantumisen myös huomattavasti nopeammin. Nyt aaltoliikkeessä pinnankorkeuden las-
kun loppuessa muutosnopeuslaskenta saavuttaa nollan (%/min) n. 5 6 minuutissa.
Ajoittain säädin kykeni pitämään pinnankorkeuden stabiilissa tilassa, mutta pääosin pin-
nankorkeus oli jatkuvassa aaltoliikkeessä. Kuvan vasemmassa reunassa nähdään tilanne,
jossa pinnankorkeus pysyy stabiilina.
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Kuva 25. Pinnankorkeuden aaltoilua ensimmäisten muutosten jälkeen

Pinnankorkeuden muutosnopeuslaskennan nopeuttaminen vei säätöä parempaan suun-
taan, joten laskentaa nopeutettiin entisestään. Nyt aiemmin muutettua keskiarvojen ero-
tuslaskennassa käytettyä viivettä laskettiin 1,5 minuutista yhteen minuuttiin sekä sovel-
luksen suoritussykliä laskettiin 25,5 sekunnista 10 sekuntiin. Kuten kappaleessa 4.3.1
mainittiin, keskiarvo lasketaan kymmenestä eri mittauksesta. Kun suoritussykliä piennet-
tiin, lasketaan kymmenen mittauksen keskiarvo lyhyemmältä aikaväliltä. Sovelluksen
suoritussykli vaikuttaa myös siihen, kuinka usein laskenta kirjoittaa uuden arvon ulostu-
loon.

Parametrimuutosten myötä muutosnopeuslaskennan reagointi nopeutui huomattavasti.
Kuvasta 26 nähdään, että aaltoliikkeessä pinnankorkeuden laskun loppuminen havaitaan
muutosnopeuslaskennassa jo noin kolmen minuutin kuluttua. Tämän ansiosta aaltoliikettä
onnistuttiin vähentämään, mutta ei vieläkään kokonaan poistamaan.

Kuva 26. Muutosnopeuslaskennan nopeampi reagointi
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Muutosnopeuslaskennan muutokset aiheuttivat myös sen, että muutosnopeuslaskenta rea-
goi nyt herkemmin pinnankorkeuden muutoksiin. Säädin saattoi tehdä ohjausmuutoksia
pelkästään pinnankorkeuden normaalin värähtelyn takia. Pienet muutokset sumean sääti-
men ohjauksessa eivät kuitenkaan varsinaisesti haittaa, sillä sumea säädin ei ohjaa suo-
raan toimilaitetta, vaan toisen säätimen asetusarvoa. Näin sumean säätimen ohjaus ei suo-
raan aiheuta syöttövirtausventtiilin asennon muutosta, vaan välissä on vielä PI-säädin ta-
soittamassa muutoksia. Lisäksi värähtelyjen aiheuttamat syöttövirtaussäätimen asetusar-
vojen muutokset ovat niin pieniä, että näillä ei ole käytännön merkitystä.

Muutosnopeuslaskennan nopeuttaminen mahdollisti kuitenkin sen, että muutosnopeuden
sumeiden joukkojen rajoja voitiin nyt muuttaa niin, että muutosnopeus sai heilua hieman
enemmän. Muutosnopeuden sumean joukon VAKAA raja-arvoja muokattiin niin, että
kuuluvuus joukkoon alkaa aikaisemman 0.03 %/min sijaan 0.05 %/min:ssa ja on maksi-
missaan (1), kun laskennan arvo on 0.09 %/min aikaisemman 0.05 %/min sijaan. Myös
sumeiden joukkojen LASKEE ja NOUSEE raja-arvot muutettiin vastaaviksi. Kun pinnan-
korkeudenmuutoksen annetaan heilua hieman enemmän, ei myöskään pinnan normaali
heilunta aiheuta niin paljon ohjausmuutoksia säätimessä. Tämän muutoksen myötä saa-
tiin myös pinnankorkeuden aaltoliike lopetettua kokonaan

Muutosnopeuslaskennan sumeiden joukkojen raja-arvoja jouduttiin vielä hienosäätämään
näiden muutoksien jälkeen. Raja-arvoja nostettiin entisestään, jotta säädin sallisi vielä
hieman suuremmat pinnankorkeuden muutostilat. Tämä aiheutti kuitenkin sen, että si-
sääntulo- ja ulosmenovirtauksien ollessa epätasapainossa pinnankorkeus nousi tai laski
turhan nopeasti kohti H- tai L-rajaa. Kun pinnankorkeus saavutti H- tai L-rajan, säädin
teki korjausliikkeen, jolloin pinnankorkeus alkoi lähestyä toista rajaa ja sama käyttäyty-
minen toistui toiseen suuntaan. Tätä ominaisuutta ei varsinaisesti tarvitse poistaa täysin
ja pinnan sallitaankin heilua. Muutoksen jyrkkyyttä voitiin kuitenkin rajoittaa laskemalla
muutosnopeuden sumeiden joukkojen raja-arvot lähelle jo hyväksi todettuja arvoja. Sää-
timen LC33118 pinnankorkeuden muutosnopeuden sumeiden joukkojen LASKEE, VA-
KAA ja NOUSEE lopulliset raja-arvot ovat ±0.05 %/min ja ±0.1 %/min. Molempien sää-
timien LC33118 ja LC33218 pinnankorkeuden muutosnopeuslaskennan sumeiden jouk-
kojen lopulliset raja-arvot on esitetty kuvassa 27.
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Kuva 27. Pinnankorkeuden muutosnopeuksien sumeiden joukkojen lopulliset raja-arvot

Kuvasta 27 nähdään, että säätimien parametrit poikkeavat hieman toisistaan. Tämä johtuu
siitä, että vaikka säätimet toimivatkin hyvin samoin tavoin, on prosessissa kuitenkin eroja.
Myös itse muutosnopeuslaskennan parametreissä on eroja. Taulukossa 6 on kuvattu mo-
lempien säätimien lopulliset muutosnopeuslaskennan parametrien erot.

Taulukko 6. Pinnankorkeuden muutosnopeuslaskentojen parametrit

Regeneraattorin DA-33103 pinnankorkeusmittauksessa esiintyy huomattavasti vähem-
män häiriöitä, ja prosessin kuollut aika on hieman pienempi. Tästä syystä säätimen
LC33218 pinnankorkeuden muutosnopeuslaskenta viritettiin hieman nopeammaksi, ja
muutosnopeuden sumeiden joukkojen raja-arvot on asetettu niin, että pinnankorkeuden
muutoksen ei sallita olevan niin suuri kuin säätimen LC33118 kohdalla.

6.2.2 Sääntökantamuutokset
Sumeat säätimet toimivat aluksi 33 säännöllä. Säätimissä huomattiin kuitenkin puutteita,
joiden korjaus vaati nykyisen sääntökannan muokkaamista. Joitakin sääntöjä täytyi muo-
kata ja joitakin sääntöjä täytyi lisätä. Muutoksien jälkeen lopullinen sääntömäärä on 41.
Kolmella eri tulomuuttujalla, joilla on sumeita joukkoja viisi, kolme ja kolme, mahdolli-
sia eri kombinaatioita on 45. Lähes jokaiselle mahdolliselle kombinaatiolle tehtiin siis
oma sääntönsä.
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Koeajon aikana havaittiin, että suurissa amiinivirtauksen muutoksissa sumea säädin yli-
korjasi pinnankorkeutta. Säädin pyrki muuttamaan ohjausta liian jyrkästi sen jälkeenkin,
kun pinnankorkeuden muutoksen suunta oli jo kohti asetusarvoa. Kuvassa 28 nähdään
säätimen ylikorjaus pohjavirtauksen muuttuessa äkillisesti. Oranssilla värillä on kuvattu
pohjavirtausmittaus, joka putoaa huomattavasti n. klo 14:30. Tämän takia regeneraatto-
reiden pinnankorkeus alkaa nousta jyrkästi. Säädin pyrkii korjaamaan tätä muutosta,
mutta muutoksen suuruuden takia pinnankorkeus nousee noin 19 % asetusarvon yläpuo-
lelle. Tämän jälkeen säädin jatkaa jyrkästi korjaamista, kunnes erosuure on lähellä nollaa.
Prosessiviiveiden takia säädin ehtii korjata pinnankorkeutta kuitenkin liikaa, ja pinnan-
korkeus jatkaa laskuaan. Noin kello 16:10 operaattori joutui nostamaan syöttövirtaussää-
timen asetusarvoa käsin, jotta pinnankorkeus ei laskisi liian alas. Lopulta pinnankorkeus
lähti nousuun, kun se oli noin 17 % asetusarvon alapuolella (toinen hiusviiva).

Kuva 28. Säätimen toiminta pohjavirtauksen suuressa muutoksessa: säätimen ohjaus (punainen),
pohjavirtaus (oranssi), pinnankorkeuden erosuure (beige), pinnankorkeuden muutosnopeus (sini-
nen)

Koska operaattori joutui käsin korjaamaan säätöä, on vaikea sanoa, olisiko säätö vähitel-
len tasoittunut, vai olisiko pinnankorkeuden aallon amplitudi kasvanut tai pysynyt sa-
mana, jolloin säädin toimisi epästabiilisti. Säätimen korjaustoimet ovat kuitenkin liian
jyrkkiä, sillä ylikorjauksen aiheuttama pinnankorkeuden poikkeama asetusarvosta on lä-
hes yhtä suuri kuin alkuperäisen häiriön aiheuttama poikkeama. Tässä tapauksessa ei hai-
tannut, että pinnankorkeus nousi 19 % ylemmäksi, sillä oli tiedossa, että näin tulee tapah-
tumaan ja regeneraattorin pinnankorkeus oli etukäteen laskettu hieman alemmaksi. Koska
pinnankorkeus oli kuitenkin valmiiksi hieman normaalia alhaisempi, olisi regeneraattori
tyhjentynyt täysin säätimen korjaustoimien takia ilman operaattorin toimenpiteitä. Sääti-
men pitäisi pystyä korjaamaan pinnankorkeutta maltillisemmin, varsinkin kun pinnankor-
keuden muutoksen suunta on muuttunut ja lähenee asetusarvoa (kuvassa 28 ensimmäinen
hiusviiva). Jos prosessin kuollut aika olisi olematon tai hyvin pieni, säännöt voisivat toi-
mia hyvin. Prosessin kuolleen ajan takia säädin kuitenkin ehtii muuttamaan syöttövir-
tausta liikaa korjatakseen pinnankorkeuden, sillä muutos pinnankorkeudessa havaitaan
pienellä viiveellä syöttövirtauksen muutoksien jälkeen.
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Jos pinnankorkeus lähtee äkilliseen nousuun, sitä halutaan korjata voimakkaasti silloin,
kun se on vielä nousussa, mutta maltillisemmin, kun se on saatu jo laskuun. Tätä varten
täytyy säätimen sääntökantaa muuttaa. Pelkkä ohjausmuutossuureen pienentäminen aut-
taisi vähentämään ylikorjausta, mutta tällöin säädin ei pysäyttäisi pinnankorkeuden nou-
sua tarpeeksi nopeaksi. Ongelmallisia sääntöjä ovat ne, joissa pinnankorkeuden erosuure
on LL tai HH (todella matala tai todella korkea). Näihin liittyvät säännöt ennen korjausta
on kuvattu taulukossa 7, jossa muutettavat säännöt on värjätty punaisella.

Taulukko 7. Vanhat säännöt LL- ja HH-tilanteissa

Taulukon 7 värjäämättömiä sääntöjä ei tarvitse muuttaa. Punaisella merkityt säännöt tau-
lukossa 7 aiheuttavat säädössä ylikorjausta. Alkuperäisissä säännöissä on ollut ideana,
että jos pinnankorkeus pääsee LL- tai HH-tilaan, niin säädin tekisi nopeita ohjausmuu-
toksia huolimatta pinnankorkeuden muutoksen tilasta. Koska pinnankorkeutta halutaan
korjata maltillisemmin, kun pinnankorkeus on jo muutostilassa kohti asetusarvoa, täytyy
myös sääntöjä lisätä niin, että jokaiselle pinnankorkeuden muutoksen tilalle on oma sään-
tönsä. Taulukossa 8 nähdään uudet säännöt. Vihreällä merkityt säännöt ovat uusia sään-
töjä, jotka tehtiin taulukossa 7 punaisella merkittyjen sääntöjen tilalle.

Taulukko 8. Korjatut säännöt LL- ja HH-tilanteissa
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Taulukon 8 uusilla säännöillä, kun pinnankorkeus on HH ja laskussa tai LL ja nousussa,
säätimen ohjaus ei ole enää LISÄÄ/VÄHENNÄ NOPEASTI vaan LISÄÄ/VÄHENNÄ HI-
TAASTI. Kuvassa 29 nähdään säätimen maltillisempi käyttäytyminen sääntökantamuu-
toksien jälkeen. Regeneraattorin syöttövirtaus asetettiin ensin manuaalisesti korkeam-
maksi ja sumea säätö asetettiin pois päältä, jotta regeneraattorin pinnankorkeus nousisi.
Tämän jälkeen sumea säätö kytkettiin päälle, jolloin säädin ryhtyi korjaamaan pinnankor-
keutta pienemmäksi. Kuvasta nähdään, että nyt pinnankorkeuden muutoksen tasoituttua
(hiusviiva) säädin ei enää pienennä syöttövirtausta jyrkästi. Regeneraattorin pinnankor-
keus tasoittuu asetusarvojen sisäpuolelle (± 3,5 %). On kuitenkin otettava huomioon, että
tässä tapauksessa muutos ei ollut yhtä suuri kuin aiemmin mainitussa tapauksessa. Suu-
remmassa muutoksessa säädin ei olisi välttämättä toiminut näin hyvin, mutta tämän tilan-
teen perusteella voidaan sanoa, että säätimen ylikorjaus on selvästi vähentynyt, ja säädin
kykenee korjaamaan vastaavanlaiset tilanteet nyt paremmin. Sääntökantamuutokset teh-
tiin ensin pelkästään säätimelle LC33118, ja kun sääntöjen todettiin toimivan suunnitel-
lusti, tehtiin sääntökantamuutokset myös toiselle säätimelle LC33218.

Kuva 29. Säätimen käytös sääntökantamuutoksien jälkeen: säätimen ohjaus (punainen), pinnankor-
keuden erosuure (beige), pinnankorkeuden muutosnopeus (sininen)

6.2.3 Pohjavirtauksen muutosnopeus
Koeajon aikana havaittiin myös ongelmia pohjavirtauksen muutosnopeuslaskennassa.
Muutosnopeuslaskennan on tarkoitus havaita muutokset pohjavirtauksessa, jotta sisään-
tulovirtausta osataan muuttaa vastaavalla tavalla. Koeajon alkutilanteessa muutosnopeus-
laskenta oli kuitenkin liian nopea ja suuret muutokset näkyvät vain lyhytaikaisena piik-
kinä, eikä syöttövirtauksen asetusarvoa ehditä tällöin muuttamaan tarpeeksi. Muutokset
pohjavirtauksessa saattavat usein olla äkkinäisiä, joten laskennan tulisi olla hitaampi, jotta
virtauksen muutoksesta indikoitaisiin hieman pidemmän aikaa kuin itse muutos kestää.

Kuvassa 30 nähdään tapaus, jossa pohjavirtaus on laskenut, mutta syöttövirtauksen ase-
tusarvo (punainen) ei pudonnut tarpeeksi, joten hiusviivan kohdalla operaattori on laske-
nut asetusarvoa manuaalisesti. Tässä tapauksessa tosin pinnankorkeus ei ehtinyt nousta
niin korkealle, että säädin olisi pyrkinyt korjaamaan tilanteen nopeammin. Tapaus on kui-
tenkin hyvä esimerkki siitä, kuinka pohjavirtauksen muutosnopeuslaskenta ei erota poh-
javirtauksen muutosta normaalilta kohinalta. Kuvassa sinisellä piirretty viiva on pohja-
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virtauksen muutoksen sumeiden joukkojen VAKAA ja PIENENEE raja-arvo (1,5). Näh-
dään, että tässä tapauksessa muutosnopeuslaskenta käy vain hetkittäisesti raja-arvon ala-
puolella, vaikka pohjavirtaus muuttuukin 30 minuutin aikana noin 10 t/h. Vastaavanlaiset
tapaukset ovat ongelmallisia, sillä 30 minuutin aikana 10 t/h:n muutos pohjavirtauksessa
tarkoittaa keskimäärin ainoastaan 0,3 t/h/min:n muutosta, jota on vaikea havaita mittauk-
sen häiriöiden takia. Koeajon aikana ilmeni samankaltaisia ongelmia molemmilla su-
meilla säätimillä LC33118 ja LC33218.

Kuva 30. Pohjavirtauksen muutosnopeuslaskenta pohjavirtauksen muuttuessa: säätimen ohjaus
(punainen), pohjavirtausmittaus (oranssi), pohjavirtauksen muutosnopeuslaskenta (valkoinen),
muutosnopeuslaskennan sumean joukon LASKEE alaraja (sininen)

Tässä tapauksessa sumeiden joukkojen raja-arvoja ei voida pelkästään laskea, koska täl-
löin häiriöt aiheuttaisivat jatkuvia ohjausmuutoksia. Myös tämä on ollut ongelma, sillä
koeajon aikana havaittiin, että pohjavirtauksen muutosnopeuslaskenta alentaa säätimen
ohjausta pitkällä aikavälillä vähitellen. Tämä johtui siitä, että häiriöiden aiheuttama ko-
hina ylittää hetkellisesti sumean joukon LASKEE alarajan, jolloin säädin vähentää oh-
jausta. Koeajon aikana ei selvinnyt, miksi muutosnopeuslaskenta ylittää häiriöiden takia
ainoastaan alarajan. Häiriöt mitä luultavimmin aiheuttavat mittauksessa äkillisiä hyppyjä
enemmän alaspäin kuin ylöspäin. Kuvassa 31 nähdään esimerkki ohjauksen hitaasta las-
kusta muutosnopeuslaskennan takia. Pohjavirtauksen muutosnopeuden tulomuuttuja las-
kee syöttövirtauksen asetusarvoa (punainen) hyvin hitaasti, kunnes saavutetaan pinnan-
korkeuden (beige) sumean joukon OK alaraja, jolloin säädin taas nostaa asetusarvoa.
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Kuva 31. Pohjavirtauksen muutosnopeuden häiriöiden vaikutus säätimen ohjaukseen: säätimen oh-
jaus (punainen), pinnankorkeuden erosuure (beige)

Sopivaa muutosta muutosnopeuslaskentaan testattiin simuloimalla Simulink-ohjelmis-
tolla. Simulaatioita tehtiin kopioimalla pohjavirtauksen mittauksen arvoja tietyllä aikavä-
lillä DCS:stä ja syöttämällä nämä sisääntuloksi Simulinkiin. Näin Simulinkin avulla pys-
tyttiin toteuttamaan muutosnopeuslaskenta todellisilla pohjavirtauksen mittausarvoilla.

Koska häiriöiden vaikutusta haluttiin vähentää ja suurempien muutoksien näkyvän las-
kennassa pidempään, täytyi laskennan aikaväliä sekä suodatusta nostaa. Simuloimalla ha-
ettiin sopivat arvot, jotta muutoslaskennan tavoitteet täyttyivät. Sovelluksen syklin pituu-
deksi sopiva arvo on viisi sekuntia aiemman yhden sekunnin sijaan. Lisäksi keskiarvojen
erosuureen laskemiseen käytetty viiveaika nostettiin 10 sekunnista 20 sekuntiin. Nämä
muutokset tehtiin molempiin sumeisiin säätimiin.

Lisäksi säätimien suodatusta nostettiin, mutta suodatusarvoiksi ei asetettu molemmille
säätimille samoja arvoja. Regeneraattorin DA-33103 pohjavirtaus on pienempi ja sisältää
vähemmän häiriöitä, joten säätimen LC33218 suodatusta ei ollut tarve nostaa niin paljon
kuin säätimen LC33118. Säätimen LC33118 suodatusarvoksi asetettiin 80 sekuntia ja
säätimen LC33218 suodatusarvoksi 60 sekuntia.

Muutosnopeuden sumeiden joukkojen raja-arvot muutettiin hitaamman laskennan mu-
kaiseksi. Sumeiden joukkojen rajoja laskettiin, jotta pienemmätkin muutokset havaitaan.
Sumeiden joukkojen PIENENEE ja SUURENEE alarajaksi asetettiin nyt ±0,85 t/h/min
aikaisemman ±1,5 t/h/min tilalle. Myös sumean joukon VAKAA rajoiksi asetettiin vastaa-
vat arvot. Kun muutokset tehtiin todellisiin säätimiin, säätimen LC33118 raja-arvoja nos-
tettiin hieman, sillä mittauksen häiriöt aiheuttivat vielä raja-arvon ylityksiä. Lopulliseksi
raja-arvoksi säätimen sumeille joukoille asetettiin ±1 t/h/min. Sumeiden joukkojen lopul-
liset raja-arvot nähdään kuvassa 32.
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Kuva 32. Pohjavirtauksen muutosnopeuksien sumeiden joukkojen lopulliset raja-arvot

Kuvassa 33 nähdään esimerkki simulaation tuloksista. Kuvassa on ylempänä regeneraat-
toreiden DA-33101 ja DA-33102 pohjavirtausmittaus ja muutosnopeus, joka ylittää su-
meiden joukkojen PIENENEE tai SUURENEE raja-arvot. Kun laskenta pysyy raja-arvo-
jen sisäpuolella, näytetään kuvaajassa nollaa. Kuvasta huomataan, että korjattu laskenta
pysyy suurissa muutoksissa pidemmän aikaa yli raja-arvon. Vaikka alkuperäisen lasken-
nan amplitudi on suurempi, on aikaväli tässä tapauksessa tärkeämpi tekijä. Lisäksi huo-
mataan, että pohjavirtauksen pysyessä tasaisena pysyy korjattu laskenta paremmin raja-
arvojen sisäpuolella. Muutokset siis vähentävät häiriöiden vaikutusta ohjaukseen.

Kuva 33. Pohjavirtauksen muutosnopeuslaskennan simulointi: ylemmässä kuvassa pohjavirtaus
(sininen), alemmassa kuvassa raja-arvojen ylittävä muutosnopeus vanhalla laskennalla (sininen) ja
uudella laskennalla (oranssi)
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6.2.3.1  Pohjavirtauksen muutoslaskennan jäädytys
Amiiniliuoksen regeneroinnin prosessissa käytetään suodatussekvenssiä, joka puhdistaa
epäpuhtauksia amiiniliuoksesta (Lahtinen, 2020). Suodatuksesta ajetaan amiiniliuosta re-
generaattoreiden imulinjaan. Tietyssä vaiheessa sekvenssiä suljetaan ja avataan äkillisesti
venttiili, joka estää amiiniliuoksen pääsyn suodatuksesta imulinjaan, mikä aiheutti äkilli-
sen painemuutoksen imulinjassa ja häiriötä pohjavirtauksen mittauksessa. Kuvassa 34
nähdään suodatuksen sekvenssin vaikutus pohjavirtauksen muutosnopeuslaskentaan.
Nähdään, että pohjavirtauksen mittauksessa esiintyy piikki, jonka myös muutosnopeus-
laskenta havaitsee. Muutosnopeus nousee ensin yli sumean joukon SUURENEE alarajan
ja tämän jälkeen laskee jyrkästi ja ylittää sumean joukon LASKEE alarajan. Kuvassa kel-
taisella on kuvattu suodatusventtiili, oranssilla pohjavirtaus ja valkoisella pohjavirtauksen
muutosnopeus.

Kuva 34. Suodatussekvenssin vaikutus pohjavirtaukseen muutosnopeuslaskentaan: pohjavirtaus-
mittaus (oranssi), pohjavirtauksen muutosnopeus (valkoinen), suodatusventtiilin asento (keltainen)

Suodatussekvenssin aiheuttamaa häiriötä varten on suunniteltu muutosnopeuslaskennalle
toiminnallisuus, joka jäädyttää laskennan sen hetkiseen arvoonsa, kun suodatuksen vent-
tiili sulkeutuu ja avautuu. Jäädytyksen toteutus on kuitenkin ollut vajavainen, eikä jäädy-
tys ole toiminut ollenkaan sumeassa säätimessä LC33118. Säätimessä LC33218 jäädytys
toimi, mutta jäädytys ei ollut ajallisesti riittävän pitkä. Tämä aiheutti kuvan 35 mukaista
toimintaa. Kuvassa nähdään, että suodatusventtiilin (keltainen) sulkeutuessa ensimmäi-
sen hiusviivan kohdalla pohjavirtauksen muutosnopeus (valkoinen) jäädytetään sen het-
kiseen arvoonsa, ja se jatkaa 110 sekunnin kuluttua normaalia toimintaansa. Suodatus-
venttiilin sulkeutumisen aiheuttamat häiriöt eivät kuitenkaan ole vielä poistuneet, jolloin
pohjavirtauksen muutosnopeuslaskenta ylittää sumean joukon SUURENEE alarajan. Tä-
män jälkeen suodatussekvenssi avaa suodatusventtiilin toisen hiusviivan kohdalla, jolloin
muutosnopeuslaskenta jäädytetään uudestaan. Koska jäädytetty arvo ylittää sumean jou-
kon SUURENEE alarajan, nousee säätimen ohjaus koko jäädytyksen ajan. Ohjausmuu-
tokset ovat melko pieniä, mutta tarpeettomia.
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Kuva 35. Muutosnopeuslaskennan liian lyhyen jäädytysajan vaikutus säätimen ohjaukseen: sääti-
men ohjaus (punainen), pohjavirtauksen muutosnopeus (valkoinen), suodatusventtiilin asento (kel-
tainen)

Jotta jäädytystoiminnallisuus toimisi oikein, säätimeen LC33218 muutettiin parametria,
joka määrittää jäädytysajan pituuden. Koska suodatussekvenssissä aika suodatusventtiilin
sulkemisen ja avaamisen välissä pysyy suurin piirtein vakiona, voidaan jäädytysaikaa pi-
dentää, jotta muutosnopeuslaskennan arvoa ei ehditä päivittämään jäädytyksien välissä.
Näin muutosnopeuslaskennan arvo pysyy raja-arvojen sisäpuolella ja häiriöiden vaikutus
säätöön saadaan poistettua. Sopiva arvo jäädytyksen pituudeksi on 180 sekuntia.

Säätimen LC33118 alkuperäinen jäädytystoiminnallisuus oli tehty eri tavoin kuin sääti-
men LC33218. Säätimen LC33118 sovellus poistettiin kokonaan, ja muutosnopeuslas-
kennan jäädytys tehtiin samalla tavalla kuin säätimessä LC33218. Kuvassa 36 esitetään
jäädytyksen toiminta. Toimilohko 54pls antaa jäädytysaikaparametrin pituisen pulssin bi-
nääritiedon JA (suodatusventtiili kiinni) nousevasta reunasta ja toimilohko 56pls laske-
vasta reunasta. Nämä signaalit viedään OR-lohkolle, jonka jälkeen OR-lohkon ulostulo
viedään kopiointilohkolle. Kun OR-lohkon ulostulo on yksi eli jompikumpi pulssiloh-
koista antaa signaalin, muutosnopeuslaskennan tulosta C3 ei kopioida muuttujaan C4,
joka viedään muutosnopeuslaskennan mittauspiirille. Tällöin muutosnopeuden arvo on
jäädytetty eikä muutu. Kun OR-lohkon ulostulo on nolla, arvo kopioidaan ja muutosno-
peuslaskenta toimii normaalisti.

Kuva 36. Muutosnopeuslaskennan jäädytyksen toteutus Valmet DNA:ssa
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6.3 Tulokset ja palaute
Rikkivedyn talteenottoyksikön sumeat säätimet viritettiin toimiviksi seurantajakson ai-
kana ja otettiin onnistuneesti jatkuvaan käyttöön. Koska kohteen aiemmista säätökoko-
naisuuksista ei ole olemassa enää dataa, ei sumeiden säätimien toimintaa voida verrata
näihin. Aiemmista säätökokonaisuuksista on saatavilla enää vain suullista tietoa, ja käy-
tyjen keskustelujen perusteella sumeat säätimet toimivat kohteessa huomattavasti parem-
min. Työn aikana tehdyn virityksen onnistumista voidaan kuitenkin mitata vertaamalla
sumeiden säätimien toimintaa alku- ja lopputilanteessa. Mittausdatan lisäksi prosessiyk-
sikön operaattoreiden kanssa on käyty keskustelua sumeiden säätimien toiminnasta ja
vaikutuksista omaan työhön.

Säätimien aiheuttama jatkuva pinnankorkeuden aaltoliike saatiin poistettua parametreja
muuttamalla. Säätimet pitävät regeneraattoreiden pinnankorkeudet huomattavasti tasai-
sempina, mutta antavat kuitenkin pinnankorkeuden heilua lähellä asetusarvoa. Re-
generaattorin DA-33103 pinnankorkeus käyttäytyy jonkin verran stabiilimmin kuin re-
generaattoreiden DA-33101 ja DA-33102. Tämä ei ole kuitenkaan odottamatonta, sillä
säätimen LC33108 ohjatessa kahden eri regeneraattorin pinnankorkeutta on selvää, että
regeneraattoreiden DA-33101 ja DA-33102 pinnankorkeuden säädössä on häiriöitä kuin
regeneraattorin DA-33103.

Kuten kuvassa 29 nähdään, säätimien toimintaa muutostilanteissa saatiin parannettua,
eikä säätimissä esiinny enää ylikorjauksen aiheuttamaa epästabiiliutta. Säätimien ohjaus-
arvoja, sääntökantaa sekä jäsenyysastefunktioiden rajoja muuttamalla on toiminta muu-
tostilanteissa saatu maltillisemmaksi. Sumeita säätimiä on pystytty pitämään häiriötilan-
teissa päällä, vaikka amiinivirtauksissa on ollut 10 40 t/h muutoksia. Kuvassa 37 nähdään
tilanne, jossa sumea säätö on poissa käytöstä, ja operaattori on tehnyt syöttövirtauksen
määrään muutoksia manuaalisesti. Kuva on tilanteesta, jossa pohjavirtaus laski vähitellen
noin viiden tunnin ajan. Nähdään, että sumea säädin kykeni pohjavirtauksen muuttuessa
tekemään hyvin samanlaisia ohjausmuutoksia kuin operaattorikin. Kuvan oikeassa lai-
dassa oleva ero selittyy sillä, että operaattori pudotti syöttövirtausta nopeasti, jolloin pin-
nankorkeus asettui lähelle asetusarvoa. Pinnankorkeuden ollessa lähellä asetusarvoa su-
mea säädin ei tee enää ohjausmuutoksia ja jättää ohjauksen sen hetkiseen arvoonsa.

Kuva 37. Säätimen ohjausmuutokset verrattuna operaattorin ohjausmuutoksiin sumean säätimen
ollessa poissa käytöstä
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Kaikissa tilanteissa sumeat säätimet eivät kuitenkaan ole kyenneet korjaamaan tilannetta
tarpeeksi nopeasti. Amiinivirtauksen muutoksen ollessa yli 50 t/h, eivät säätimet ole ky-
enneet korjaamaan tilannetta ennen kuin regeneraattorin pinnankorkeuden ylä- tai alaraja
olisi tullut vastaan ilman operaattorin toimia. Myös tilanteissa, joissa amiinivirtaus on
muuttunut ja äkillisesti palannut takaisin normaaliin arvoonsa, säätimet eivät ole toimi-
neet täysin halutusti. Säädin kykenee korjaamaan ensimmäisen muutoksen hyvin, mutta
jos amiinivirtaus palaa takaisin alkuperäiseen arvoonsa pinnankorkeuden erosuureen ol-
lessa vielä suuri ensimmäisen muutoksen jäljiltä, ei säädin tee suuria ohjausmuutoksia
ennen kuin pinnankorkeuden erosuure palaa takaisin lähelle asetusarvoa. Tällaisissa ti-
lanteissa operaattori saattaa haluta muuttaa tulovirtausta manuaalisesti säätimen hitauden
takia. Tällaisia tapauksia saattaa ilmetä, jos jokin prosessiyksikkö haluaa mahdollisen
häiriön takia vähentää amiinivirtausta amiinipesureilleen ja sitten palauttaa virtauksen en-
tiseensä, kun häiriö on ohi. Esimerkin kaltaista tilannetta ei kuitenkaan kannata välttä-
mättä korjata, sillä jos säätimen toimintaa nopeutettaisiin, saattaisi se vaikuttaa negatiivi-
sesti toisenlaiseen muutostilanteeseen, jolloin säädin taas toimisi liian nopeasti. Kuvassa
38 esitetään vastaava tilanne, joka tapahtui seurantajakson aikana.

Kuva 38. Pohjavirtauksen edestakainen muutos: säätimen ohjaus (punainen), pohjavirtausmittaus
(oranssi), pinnankorkeuden erosuure (beige)

Sumeita säätimiä on työn kirjoitushetkellä pidetty neljän kuukauden ajan lähes koko ajan
päällä, ja palaute operaattoreilta sumeiden säätimien toiminnasta onkin ollut positiivista.
Erityisesti positiivista palautetta on tullut siitä, että säätimet ovat helpottaneet operaatto-
reiden työtä häiriötilanteissa, jolloin operaattorilla on useampi kohde, jotka vaativat huo-
miota. Sumeiden säätimien ansiosta operaattoreiden ei ole häiriötilanteiden aikana tarvin-
nut keskittyä regeneraattoreiden pinnankorkeuden säätöön, vaan huomion on voinut kes-
kittää muualle. Sumeiden säätimien korkea käyttöaste viittaa siihen, että säätimet on
otettu jatkuvaan normaaliin käyttöön onnistuneesti. Sumeiden säätimien tuomia lisävoit-
toja on vaikea arvioida, sillä säätö ei vaikuta suoraan tuottoihin tai säästöihin. Operaatto-
reiden palautteen perusteella voidaan kuitenkin miettiä rahallisia säästöjä esimerkiksi häi-
riötilanteessa, jossa joudutaan ajamaan tuotetta laitoksen varopuhallusjärjestelmään. Kun
operaattorin ei tarvitse käyttää aikaa regeneraattoreiden valvomiseen ja ohjaamiseen, pys-
tytään häiriötilanteen vaatimat toimenpiteet suorittamaan nopeammin. Tällöin tuotetta ei
tarvitse ajaa varopuhallusjärjestelmään välttämättä niin pitkään. Mitä vähemmän tuotetta
tarvitsee ajaa varopuhallusjärjestelmään, sitä enemmän syntyy säästöjä.
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Säätimien viritystä voisi jatkaa edelleen, mutta kuten Isomursun et al. (1993) raportissa
mainittiin, voi viritys olla hyvin aikaa vievää, ja on määriteltävä raja sille, kuinka hyvällä
tasolla säätimien halutaan toimivan. Tässä tapauksessa voidaan todeta, että säätimet toi-
mivat riittävällä tasolla ja ainoastaan erikoistilanteissa säätimien toiminta saattaa olla liian
hidasta. Suurissa häiriötilanteissa säätimien ei välttämättä odotetakaan toimivan tarpeeksi
nopeasti vaan operaattorin voi olla helpompi säätää virtauksia itse.

Säätimien toiminnan parantamiseksi erikoistilanteita varten ehdotetaan kuitenkin tulevai-
suuden tutkimuksen kohteeksi toisen ulostulomuuttujan lisäämistä, joka toimisi ikään
kuin PI-säätimen P-osana erosuureen ollessa suuri. Tämän kaltainen lisä saattaisi kyetä
korjaamaan pinnankorkeuden nopeasti muutostilanteissa, mutta se ei vaikuttaisi negatii-
visesti säätimien häiriöherkkyyteen. Lisäksi sumean säädön kanssa voitaisiin harkita käy-
tettävän jonkinlaista prediktoria, esimerkiksi Smith-prediktoria. Kuvasta 24 nähdään, että
pinnankorkeuden oskillaatio on suoraa seurasta säätimen ohjauksen oskillaatiosta. Pre-
diktorin avulla voitaisiin vähentää prosessiviiveiden haittavaikutusta säätöön, ja säädin
osaisi paremmin ennakoida, miten pinnankorkeus tulee muuttumaan ohjauksen seurauk-
sena. Smith-prediktorin käyttö on jossain määrin vastoin sumean säädön periaatteita, sillä
yksi sumean säädön eduista on se, että prosessia ei tarvitse mallintaa. Smith-prediktori
kuitenkin vaatisi vähintäänkin yksinkertaistetun mallin prosessista toimiakseen oikein.
Tässä kohteessa prediktorin käyttö voisi kuitenkin olla harkinnan arvoinen asia ja tämän
toteutus voisi parantaa säätimen toimintaa prosessin muutostilanteissa. Tässä työssä pre-
diktorin käyttöä ei tutkittu, sillä työssä keskityttiin saamaan säädin toimimaan oikein pel-
kästään säätimen virityksen avulla.
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7
Tässä työssä keskityttiin jo etukäteen tiedossa oleviin kohteisiin, joihin sumea säätö voisi
soveltua. Selvitettäviä kohteita oli kaksi. Ensimmäinen kohde on erään prosessiyksikön
syötön maksimointi. Yksikön syöttöä varten halutaan säätö, joka maksimoi yksikön syöt-
töä tiettyjä yksikön rajoitteita vasten. Syöttömäärän nostolla voitaisiin lisätä yksikön kan-
nattavuutta vuositasolla huomattavasti. Toinen kohteista ei ollut yksittäinen säätökohde,
vaan vastaavanlaisia säätökohteita on työn kohteena olevalla laitoksella useampia. Selvi-
tyksen pohjana käytettiin kuitenkin bensiinien rikinpoistoyksikön säätökohteita. Yksi-
kössä on useita epälineaarisia pinnankorkeussäätimiä, ja on havaittu, että nämä voitaisiin
mahdollisesti korvata toimivammilla ratkaisuilla.

7.1 Prosessiyksikön syötön maksimointi
Ensimmäinen potentiaalinen kohde sumealle säädölle on erään prosessiyksikön syötön
maksimointi. Tässä työssä ei keskitytä yksikön toimintaan vaan ainoastaan sumeaan sää-
töön liittyviin tekijöihin. Yksikköä ajetaan nykyisin hieman pienemmällä syötöllä kuin
tämän kapasiteetti olisi. Yksikössä on tiettyjä tekijöitä, jotka rajoittavat syötön määrää.
Syötön noustessa liian korkeaksi nämä rajoitukset saattavat aiheuttaa prosessihäiriöitä,
jolloin yksikön syöttöä täytyy pienentää, kunnes prosessi on taas stabiilissa tilassa. Ny-
kyisin operaattorin täytyy valvoa näitä rajoitteita itse, mitä ei ole mahdollista tehdä jatku-
vasti. Yksikköä ajetaan melko turvallisissa rajoissa, jotta vältetään rajoitteiden aiheutta-
mat prosessihäiriöt. Tämä tarkoittaa yksikön kapasiteettia hieman pienempää syöttöä. On
laskettu, että pienelläkin syötön nostolla pystyttäisiin lisäämään yksikön vuosittaisia tuot-
toja huomattavia summia. (Loponen, 2020)

Yksikön käyttöinsinöörin kanssa käytyjen keskustelujen ja säätökohteen luonteen perus-
teella sumeasta säätimestä ja säätimen toiminnasta tehtiin ehdotus. Sumean säädön todet-
tiin vaikuttavan soveltuvalta säätömenetelmältä kohteeseen, joten säätimen toiminnasta
tehtiin alustava suunnitelma. Sumea säädin kykenisi valvomaan jokaista yksikön rajoi-
tetta jatkuvasti, jonka ansiosta ei ole tarvetta pitää rajoitteisiin aivan yhtä suurta väliä, ja
yksikköä voitaisiin ajaa lähes rajoitteita vasten. Tällöin yksikön syöttöä voitaisiin nostaa
arviolta noin 2 5 %, joka tarkoittaa vuodessa merkittäviä rahallisia tuottoja. Kappaleessa
7.1.1 esitellään yksikön rajoittavat tekijät, jotka vaikuttavat säätimen toimintaan. Kappa-
leessa 7.1.2 esitellään työssä tehty suunnitelma sumean säädön toiminnasta kohteessa.

7.1.1 Yksikön rajoitteet
On havaittu, että yksikön syöttöä rajoittaa kolme eri tekijää. Yksikköä on pyritty ajamaan
sopivalla syöttömäärällä, jotta rajoitteet eivät tulisi vastaan normaaliajossa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että yksikköä ei varsinaisesti ajeta rajoitteita vasten vaan pienen marginaalivaran
päässä. Jos rajoitteet ylitetään, eli syöttöä nostetaan yli sen määrän, jolla yksikköä voi-
daan ajaa, saattaa ilmaantua suuriakin prosessihäiriöitä, ja yksikkö saatetaan joutua aja-
maan alas. (Loponen, 2020)

Yksikön suurin rajoite on erään erottimen pohjaventtiili. Pohjaventtiili on yksikköä ra-
kennettaessa mitoitettu liian pieneksi, joten venttiiliä joudutaan pitämään lähes täysin
auki. Jos venttiili joudutaan avaamaan 100 % auki, saattavat erottimen virtaukset mennä
sekaisin ja aiheuttaa merkittävää prosessihäiriötä. Tällöin yksikkö joudutaan ajamaan
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mahdollisesti alas. Yksikköä pyritään nykyisin ajamaan niin, että venttiili on 80 90 %
auki.

Yksikön toinen rajoite on yksikön lopputuotteen määrä, joka ajetaan varastoon. Varas-
toon menevää tuotetta täytyy ohentaa pienemmän viskositeetin omaavalla öljyllä. Tätä
ohennusöljyä ei ole välttämättä saatavilla aina tarpeeksi, jolloin yksikön tuotteen virtauk-
sen määrää varastoon joudutaan rajoittamaan. Määrää rajoitetaan pienentämällä yksikön
syöttöä. (Loponen, 2020)

Kolmas rajoite on yksikön käyttämän liuottimen jäähdyttimien teho. Yksikön syöttöä jou-
dutaan laimentamaan liuottimella, jota täytyy jäähdyttää. Prosessi vaatii, että liuottimen
lämpötila on tiettyä raja-arvoa alempi. Syötön ollessa suurempi on myös jäähdytettävän
liuottimen määrä suurempi. Lämpiminä kesäpäivinä jäähdyttimien teho ei välttämättä
riitä jäähdyttämään liuottimen lämpötilaa tarpeeksi alhaiseksi, jolloin syöttöä täytyy pie-
nentää.

7.1.2 Sumea säädin
Syötön maksimointia varten tehtiin suunnitelma mahdollisesta sumean säätimen toimin-
nasta, jota käsitellään tässä kappaleessa. Sumea säädin ohjaa yksikön nykyistä syöttövir-
taussäädintä kaskadisäätönä ja optimoi syöttöä tällä tavalla. Sumealla säätimellä on neljä
eri tulomuuttujaa ja yksi lähtömuuttuja. Lähtömuuttuja on syöttövirtaussäätimen asetus-
arvon muutos. Tulomuuttujista ensimmäinen on sumean säätimen asetusarvon ja syöttö-
virtaussäätimen asetusarvon erosuure. Loput kolme tulomuuttujaa liittyvät aiemmin mai-
nittuihin kolmeen rajoittavaan tekijään. Sumea säädin valvoo näitä rajoittavia tekijöitä ja
pyrkii nostamaan yksikön syöttöä, kunnes lähestytään jotakin rajoittavaa tekijää.

Sumea säädin toimii ikään kuin nykyisen säätökokonaisuuden päällä, jolloin nykyinen
syöttövirtaussäädin voidaan pitää lähes ennallaan. Nykyiseen syöttövirtaussäätimeen li-
sätään ainoastaan kaskaditilan käyttö, jolloin sumea säädin pystyy ohjaamaan syöttövir-
taussäätimen asetusarvoa. Kun syöttövirtaussäädin otetaan paikallisohjaukselle, toimii se
samoin kuin ennenkin.

7.1.2.1  Tulomuuttujat
Syöttövirtaussäätimen asetusarvon ja sumean säätimen asetusarvon erosuuretta käytetään
yhtenä tulomuuttujana. Näin operaattori voi asettaa myös sumealle säätimelle halutun
asetusarvon ja halutessaan pienentää syöttöä myös sumean säätimen avulla. Jos asetus-
arvo asetetaan suuremmaksi kuin yksikön kapasiteetti on, sumea säädin pitää syötön mää-
rän mahdollisimman korkealla yksikön rajoitteita vasten. Kun sumea säädin ei ole päällä,
voidaan syöttövirtaussäätimestä asettaa haluttu syöttövirtaus normaalisti.

Toinen tulomuuttuja on yksikön erottimen pohjaventtiilin ohjaus. Sumea säädin seuraa
venttiilin ohjausta ja pienentää syöttöä, jos venttiili on lähes 100 % auki. Kun yksikön
syöttöä vähennetään, erottimen syöttö vähenee myös, jolloin pohjaventtiiliä voidaan pitää
vähemmän auki.
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Kolmas tulomuuttuja on liuotinkierron jäähdyttimien tuulettimien ohjaus. Sumea säädin
seuraa liuottimen lämpötilasäätimen ohjausta. Kun jäähdytysteho ei riitä, eli liuottimen
lämpötilasäätimen ohjaus lähenee 100 %:a, sumea säädin pienentää yksikön syöttöä. Syö-
tön pienentyessä myös jäähdytystarve vähenee.

Neljäs tulomuuttuja valvoo varastoon menevän lopputuotteen virtausmäärää. Tuotteen
virtausmäärää varastoon ohjaa erillinen virtaussäädin. Virtaussäätimen asetusarvoa ohjaa
normaalisti kaskadina yksikön stripperin pinnankorkeussäädin. DCS:ssä on valmiiksi to-
teutettu sovellus, joka laskee lopputuotteen sallitun virtausmäärän ohennusöljyn virtaus-
mittauksen perusteella. Sumeaa säädintä varten tehdään laskennallinen mittaus, joka ver-
taa koko ajan tuotteen laskettua sallittua virtausmäärää sekä todellista virtausmäärää. Su-
mean säätimen tulomuuttuja on näiden kahden arvon erosuure. Jos erosuure on negatiivi-
nen, eli tuotteen todellinen virtausmäärä on suurempi kuin laskettu sallittu virtausmäärä,
sumea säädin pienentää yksikön syöttöä.

Sumea säädin käyttää jokaisen tulomuuttujan tilaa ohjauksen päättelyssä. Jokaisella tulo-
muuttujalla on kolme eri sumeaa joukkoa lukuun ottamatta pohjaventtiilin ohjausta, jolla
on neljä sumeaa joukkoa. Tulomuuttujien sumeat joukot ovat L (alhainen), OK, H (kor-
kea) ja lisäksi pohjaventtiilin ohjauksella on neljäs tila HH (erittäin korkea). Sumean sää-
timen perusperiaatteet ovat seuraavat:

Kun jokainen sisääntulomuuttuja on tilassa L, sumea säädin lisää syöttöpyyntöä
syöttövirtaussäätimelle.
Kun jokin sisääntulomuuttujista saavuttaa tilan OK, syöttöpyyntö pidetään sa-
massa arvossa.
Kun jokin sisääntulomuuttujista on tilassa H, sumea säädin laskee syöttöpyyntöä
syöttövirtaussäätimelle.
Kun öljynerottimen pohjaventtiilin tila on HH, syöttöpyyntöä syöttövirtaussääti-
melle lasketaan nopeasti.
Lopullinen ohjaus päätetään yhdistelemällä voimassa olevia sääntöjä.

Suunnitellut tulomuuttujien sumeat joukot on esitetty kuvassa 39.
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Kuva 39. Syötön maksimoinnin sumean säätimet tulomuuttujien jäsenyysastefunktiot

7.1.2.2  Sääntökanta
Sumealla säätimellä on 24 eri sääntöä. Sääntöjen määrää on sievennetty alkuperäisestä
108 kappaleesta käyttämällä Any
tyvä sääntökanta esitetään omilla ajonäytöillään, joissa sääntöihin voi tehdä muutoksia.
Taulukossa 9 on listattu sievennetyt säännöt. Jokaisessa säännössä käytetään ja-konnek-
tiivia.
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Taulukko 9. Syötön maksimoinnin sumean säätimen sääntökanta
Asetusarvojen

erosuure
Pohjaventtiilin

asento
Jäähdyttimen

teho
Tuot. määrän

erosuure
Säätimen

ohjaus
Sääntö1 L L L L LIS
Sääntö2 L L L OK OK
Sääntö3 L L OK L OK
Sääntö4 L L OK OK OK
Sääntö5 L OK L L OK
Sääntö6 L OK L OK OK
Sääntö7 L OK OK L OK
Sääntö8 L OK OK OK OK
Sääntö9 OK L L L OK
Sääntö10 OK L L OK OK
Sääntö11 OK L OK L OK
Sääntö12 OK L OK OK OK
Sääntö13 OK OK L L OK
Sääntö14 OK OK L OK OK
Sääntö15 OK OK OK L OK
Sääntö16 OK OK OK OK OK
Sääntö17 H L Any Any VÄH
Sääntö18 H OK Any Any VÄH
Sääntö19 Any L H Any VÄH
Sääntö20 Any OK H Any VÄH
Sääntö21 Any L Any H VÄH
Sääntö22 Any OK Any H VÄH
Sääntö23 Any H Any Any VÄH
Sääntö24 Any HH Any Any VÄH NOP

7.1.2.3  Selkeytys
Sumean säätimen ohjaus toimii inkrementaalisesti, kuten rikkivedyn talteenottoyksikös-
säkin, eli ohjaus lisätään syöttövirtaussäätimen asetusarvoon. Muutos lisätään syöttösää-
timen asetusarvoon jokaisella sovellussyklillä (oletuksena 1 s). Päättelyssä käytetään Su-
geno-tyyppistä algoritmia, jossa ulostulo lasketaan voimassa olevien ohjaustilojen paino-
tettuna keskiarvona. Säädön yksinkertaisuuden vuoksi ei ole tarvetta käyttää laskennalli-
sesti raskaampaa Mamdani-tyylistä algoritmia. Säätimen lähtömuuttujana on neljä su-
meaa singleton-arvoa; VÄHENNÄ NOPEASTI, VÄHENNÄ, OK ja LISÄÄ. Singleton-arvot
on esitetty kuvassa 40. Kuvassa ohjauksen arvot on esitetty prosentteina syöttösäätimen
mitta-alueesta syklin aikana.
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Kuva 40. Syötön maksimoinnin sumean säätimen ohjaukset

Ohjauksen arvot eivät voi olla kovin suuria, sillä sumean säätimen on tarkoitus toimia
hitaana optimointisäätönä. Tulomuuttujien mittaukset ovat myös hyvin eri puolilla pro-
sessia, jolloin mittauksien kuolleet ajat vaihtelevat 10 60 minuutin välillä. Vaihtelevien
kuolleiden aikojen vuoksi on myös hyvä pitää säätimen ohjaus maltillisena. Kuvaa 40
vastaavat muutokset tunnissa ovat:

lisää = 0,9 % mitta-alueesta
OK = 0 % mitta-alueesta
vähennä = -1,44 % mitta-alueesta
vähennä nopeasti = -7,2 % mitta-alueesta

7.2 Epälineaariset pinnankorkeuden säätimet
Bensiinien rikinpoistoyksikössä on esimerkiksi paine-erottimissa pinnankorkeussäätimiä,
jotka on tehty toimimaan epälineaarisesti. Säätimien idea on toimia hitaasti lähellä ase-
tusarvoa ja nopeasti kaukana asetusarvosta. Tällöin säätimet antavat pinnankorkeuden
hieman heilua ja pitävät säiliötä puskurina, jotta lähtövirtaus pysyisi mahdollisimman ta-
saisena. Lähtövirtaus halutaan pitää tasaisena, sillä virtaus saattaa toimia syöttönä jollekin
toiselle yksikölle. Säiliö ja säädin minimoivat tulovirtauksen häiriöiden vaikutuksen läh-
tövirtauksessa, eli toisen yksikön syötössä. Kuvassa 41 on esitetty yksinkertaistettu PI-
kaavio vastaavanlaisesta kohteesta. Kohteessa on virtausmittaus tulolinjassa sekä virtaus-
säädin lähtölinjassa. Virtaussäädin ohjaa säädettävää venttiiliä. Säiliöllä on pinnankor-
keussäädin, joka ohjaa lähtövirtaussäätimen asetusarvoa. Tässä työssä keskitytään pel-
kästään pinnankorkeussäätimen toimintaan.
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Kuva 41. Kohteen yksinkertaistettu PI-kaavio

Bensiinien rikinpoistoyksikön epälineaariset säätimet ovat tavallisia PI-säätimiä, jotka
käyttävät parametrien taulukointia, jolloin säätimen vahvistusta muutetaan mittauksen
erosuureen mukaan. Parametrien taulukoinnin voi ottaa operaattorin toimesta pois käy-
töstä, jolloin säädin toimii tavallisen PI-säätimen tavoin. Parametrien taulukoinnit ovatkin
olleet pääosin poissa käytöstä. Mahdollisia syitä tälle ovat taulukoinnin parametrien so-
pimattomuus kohteeseen ja normaalin PI-säätimen helpompi ymmärrettävyys. Taulukoi-
den parametrit saattavat olla osittain arvauksia, jolloin säädin ei välttämättä toimi hyvin.

Tässä työssä selvitettiin, voisiko sumea säädin olla kohteeseen toimivampi ratkaisu ja jos
ei, millainen säädin toimisi kohteessa parhaiten. Tärkeää on, että säädin hyödyntäisi säi-
liön tilavuutta, jotta lähtövirtaus pysyisi mahdollisimman tasaisena (Kiuru, 2020b). Sel-
vitystä varten rakennettiin ja viritettiin simulaatiomallit kuudesta erilaisesta säätimestä
Simulink-ohjelmiston avulla. Säätimien toimintaa havainnoitiin bensiinien rikinpoistoyk-
sikön kohteita vastaavassa simulaatiomallissa. Simulaatioiden tuloksien avulla säätimien
toimintaa vertailtiin ja arvioitiin, minkälainen säädin toimisi kohteessa parhaiten.

Vertailtaviksi säätömetodeiksi valittiin normaali hidas PI-säädin, parametrien taulukointi,
erosuureen neliöinti, modifioitu Hanin (2009) esittelemä epälineaarinen PID-säädin
(NPID), josta on jätetty D-osa pois sekä kaksi erilaista sumeaa säädintä, joista toinen on
MISO-systeemi ja toinen MIMO-systeemi. Sopivat säätimet simulaatioihin valittiin alan
kirjallisuuden perusteella.

7.2.1 Simulaatiomalli
Simulaatioissa käytettiin hyvin yksinkertaista ja lineaarista mallia säiliön pinnankorkeu-
desta. Säiliön mallissa on oletettu tilanne, jossa säiliön pinnankorkeus ja paine eivät vai-
kuta tulo- tai lähtövirtaukseen. Säiliön on myös oletettu olevan poikkipinta-alaltaan vakio
kaikilla pinnankorkeuksilla, jolloin epälineaarisuuksia ei ilmaannu. Mallinnuksessa on
tehty yksinkertaistavia oletuksia, sillä tavoitteena ei ole virittää säätimiä toimimaan opti-
maalisesti jotakin yksittäistä kohdetta varten, vaan vertailla erilaisten säätimien toimintaa
yleisellä tasolla.



62

Mallinnetun säiliön pinnankorkeus määräytyy yksinkertaisen kaavan (36) mukaan. Säi-
liön poikkipinta-ala A määrää säiliön kapasiteetin ja pinnankorkeus muuttuu sisääntulo-
ja ulostulovirtauksen erotuksen mukaan. Simulaatioissa säätimet ohjaavat suoraan lähtö-
virtausta fout. Kuvan 41 virtaussäätimen voidaan olettaa toimivan ideaalisesti, eli lähtövir-
taus on aina sama kuin asetusarvokin, jolloin virtaussäädin voidaan mallin yksinkertais-
tamiseksi jättää kokonaan pois.

jossa
L on pinnankorkeus
fin on tulovirtaus
fout on lähtövirtaus
A on säiliön poikkipinta-ala

Kuvassa 42 on esitetty säiliön Simulink-malli. Kuvan sisääntuloportti 1 on säiliön tulo-
virtaus ja sisääntuloportti 2 on säiliön lähtövirtaus. Integraatiolohkossa on rajoitettu pin-
nankorkeus välille 0 100 (%). Liitteessä A on esitetty koko Simulink-malli säätimineen.
Taulukossa 10 on esitetty tiedot mallinnetusta säiliöstä. Taulukossa esitetyt ylä- ja alara-
jahälytykset ovat raja-arvoja, jotka eivät saisi ylittyä prosessin normaalitilassa. Koska
työssä käytetään virtauksen yksikkönä massavirtausta, käytetään laskuissa säiliön tila-
vuuden sijaan säiliön kapasiteettia, kun oletetaan säiliössä virtaavan aineen tiheydeksi
1000 kg/m3.

Kuva 42. Säiliön Simulink-malli

Taulukko 10. Säiliön mallin parametrit

7.2.2 Vertailtavat säätimet

7.2.2.1  PI-säädin
Säätimistä yksinkertaisin on normaali PI-säädin. PI-säädin on mukana lähinnä vertailu-
kohteena muille säätimille. Säädin viritettiin hitaaksi ja ulostulovirtausta tasoittavaksi,
jolloin prosessisuureen, eli pinnankorkeuden, annetaan heilua niin, että ohjausta muute-
taan mahdollisimman vähän. Säätimen ohjaus määräytyy kaavan (37) mukaisesti. P- ja I-
osan parametrit viritettiin Waden (2004) esittämällä viritysmetodilla. Tällöin säätimen



63

vahvistus Kc asetetaan kaavan (38) mukaisesti ja I-osan integrointiaika Ti kaavan (39)
mukaisesti.

jossa
Fin on sisääntulovirtauksen maksimimuutos
Lmax on muuttujan Fin aiheuttama poikkeama pinnankorkeuden asetusarvosta

jossa
TL säiliön aikavakio

Säiliön aikavakio kertoo kuinka kauan säiliöllä kestää täyttyä tyhjästä täydeksi, kun läh-
tövirtaus on 0 t/h ja tulovirtaus on maksimi, eli tässä tapauksessa 360 t/h. Aikavakio las-
ketaan kaavalla (40). Kaavassa täytyy ottaa huomioon, että työssä käytetty massavirtauk-
sen yksikkö ei ole SI-yksikkö ja se täytyy muuttaa kilogrammoiksi sekunnissa (kg/s).

Normaalitilanteessa pinnankorkeuden asetusarvo on 50 %, jolloin Lmax on asetusarvon
ja ylä- tai alarajan välinen ero, eli 30 %. Sisääntulovirtauksen maksimimuutoksena pide-
tään Kingin (2016) suosittelemaa arvoa 10 % maksimivirtauksesta, eli 36 t/h tässä tapauk-
sessa. Näillä arvoilla saadaan säätimen parametreiksi taulukon 11 mukaiset arvot.

Taulukko 11. PI-säätimen parametrit

7.2.2.2  Parametrien taulukointi
Vertailun toinen säädin on parametrien taulukointia käyttävä PI-säädin. Lähteessä Åst-
röm & Hägglund (1995) mainitaan parametrien taulukoinnin olevan hyvä keino vastaa-
vanlaiseen tasoittavaan säätöön. Parametreina käytetään samoja säätimen vahvistuksen ja
integrointiajan arvoja kuin normaalissa PI-säätimessäkin. Kuten aiemmin mainittu, para-
metrien taulukointi on jo toteutettu useaan kohteeseen. Simulaatioissa käytetyssä sääti-
messä erona työn kohteena olevalla laitoksella toteutettuihin säätimiin on kuitenkin se,
että tässä taulukointi vaikuttaa myös säädön I-osaan. Koska nykyisistä säätimistä para-
metrien taulukointia käytettäessä ei ole saatavilla dataa, pyritään simulaatioilla tarkaste-
lemaan parametrien taulukoinnin toimivuutta muihin säätimiin verrattuna. Parametrien
taulukoinnin etuna on se, että ne voidaan asettaa tietyille alueille juuri halutuiksi. Säädin
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toimii kuitenkin paloittain lineaarisesti, jolloin tiettyjen arvojen ylittyessä säätimen para-
metrit muuttuvat portaittain, mikä saattaa aiheuttaa äkillisiä muutoksia säätimen toimin-
nassa.

Säätimen parametreja muuttaessa täytyy ottaa huomioon, että muutos aiheuttaa myös
äkillisen hypyn ohjauksessa, eikä vaikuta ainoastaan ohjauksen muutoksen jyrkkyyteen.
Bensiinien rikipoistoyksikössä käytetyt säätimet toimivat nykyisellään juuri tällä tavoin.
Suuria portaittaisia hyppyjä ohjauksessa pyritään välttämään säädön stabiiliuden takia, ja
jotta lähtevä virtaus pysyy mahdollisimman tasaisena. Tällaiset hypyt voidaan kuitenkin
melko yksinkertaisella muutoksella eliminoida pois, jolloin parametrien muutos vaikuttaa
ainoastaan ohjauksen muutoksen jyrkkyyteen. Tässä työssä P-osan aiheuttamat hypyt
poistettiin taulukoinnin avulla vähentämällä muutoksen aiheuttaman hypyn suuruinen
arvo säätimen ohjauksesta. I-osan muutokset eivät aiheuta äkillisiä hyppyjä ohjauksessa,
koska tässä itse erosuure kerrotaan kerroinmuuttujalla ennen integrointia, jolloin I-osan
ohjaus kertyy hitaammin erosuureen ollessa pieni. Nyt parametrien taulukointia käyttä-
vän PI-säätimen yhtälö voidaan esittää kaavan (41) muodossa, jossa kerrotaan itse asiassa
erosuure kerroinmuuttujalla, eikä säätimen parametreja (vrt. kaavaan (8)). Kerroinmuut-
tuja määräytyy taulukon 12 mukaan.

jossa
c on muutoksen aiheuttama ero ohjauksessa

Taulukko 12. Kerroinmuuttujan arvo erosuuren suhteen

Simulink-ohjelmistossa parametrien taulukointi onnistuu käyttäen lookup-taulukoita. To-
teutus Valmet DNA:ssa on vastaavanlainen. Kuvassa 43 on esitetty parametrien taulu-
kointia käyttävän säätimen Simulink-malli.

Kuva 43. Parametrien taulukoinnin Simulink-malli
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7.2.2.3  Erosuureen neliöinti
Erosuureen neliöintiä käyttävä säädin pohjautuu myös PI-säätimeen. Bequette (2003) eh-
dottaakin erosuureen neliöintiä lineaariseen kohteeseen, jossa kuitenkin halutaan käyttää
epälineaarista säätöä, kuten kohteena olevassa säiliössä. Tässä säätimessä käytetään sa-
moja vahvistuksen ja integrointiajan arvoja kuin aiemminkin, mutta lisäksi erosuureen
itseisarvoa käytetään parametrien kertoimena. Erosuureen itseisarvo kerrotaan vielä ker-
toimella b, joka määrittää, kuinka vahvasti funktio on eksponentiaalinen. Simulaatioissa
kertoimen b arvo on 0,1. Säädin toimii kaavan (42) mukaan.

Työssä päätettiin kertoa myös säätimen I-osa erosuureen itseisarvolla, vaikka säätimen
voisi toteuttaa ilmankin tätä toiminnallisuutta. Simulaatioissa huomattiin, että jos I-osaa
ei kerrota erosuureen itseisarvolla, P-osan ohjauksen ollessa pieni I-osa aiheuttaa sää-
dössä oskillaatiota. Tämä johtuu siitä, että I-osan ohjausmuutokset ovat huomattavasti P-
osan ohjausmuutoksia suurempia, jolloin säätimen stabiilius kärsii. Säädin toimisi tästä
huolimatta, mutta tämän kaltaisia ylimääräisiä ohjausliikkeitä pyritään juuri välttämään.
Tästä syystä myös I-osassa käytetään erosuureen neliöintiä. Kuvassa 44 on esitetty askel-
vasteet, kun erosuureen neliöintiä käytetään molemmissa osissa ja kun erosuureen neli-
öintiä käytetään vain P-osassa. Kuvasta nähdään, että kun erosuureen neliöintiä käytetään
molemmissa osissa, on oskillaatio lähes olematonta.

Kuva 44. Säätimen askelvaste taulukoidulla ja taulukoimattomalla I-osalla

7.2.2.4  Epälineaarinen PID-säädin (NPID)
Neljänneksi säätimeksi vertailuun valittiin modifioitu Hanin (2009) esittelemä epälineaa-
rinen PID-säädin (Nonlinear PID, NPID). Kaavasta (43) nähdään, että säädin jakaa pe-
rusperiaatteet normaalin PID-säätimen kanssa (Ibraheem & Abdul-Adheem, 2016).  Han
(2009) tarkoitti alun perin säädintä käytettävän derivoivan termin (tracking differentiator)
kanssa, jolloin säädin sopisi kohteena olevan säiliön pinnankorkeuden säätöä nopeampiin
sovelluksiin. Säätimen epälineaarisuus käytettynä pelkästään P- ja I-termien kanssa sopii
kuitenkin kohteeseen hyvin. Säätimen epälineaarisuus perustuu Hanin ehdottamaan fal-
funktioon, joka on kaavan (44) mukainen (Han, 2009). Säädin on muokattavissa toimi-
maan lineaarisesti tietyllä alueella lähellä asetusarvoa ja epälineaarisesti kaukana asetus-
arvosta. Kuvassa 45 on esitetty fal-funktion vaste rampitetulle erosuureelle. Kuvasta näh-
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dään, että erosuureen itseisarvon ollessa alle asetetun arvon  on säätimen ohjaus lineaa-
rinen. Kauempana erosuureesta ohjaus on eksponentiaalinen. Kuvassa raja-arvon  ar-
voksi on asetettu 5. Taulukossa 13 esitetään simulaatioissa käytetyt parametrit säätimelle.
Termien vahvistukset (gn) ovat kappaleen 7.2.2.1 mukaiset.

jossa
gn on termin vahvistus
a on eksponentiaalinen kerroin
 on raja-arvo

Kuva 45. Fal-funktion vaste rampitetulla erosuureella

Taulukko 13. NPID-säätimen parametrit

7.2.2.5  Sumeat säätimet
Viimeiseksi vertailuun on valittu kaksi erilaista sumeaa säädintä. Toinen sumeista sääti-
mistä toimii samoilla hyvin periaatteilla kuin aiemmin käsitellyt rikkivedyn talteenotto-
yksikön sumeat säätimet. Erona näihin on vain se, että nyt säädin ohjaa lähtövirtausta,
eikä sisääntulovirtausta. Säätimellä on kolme sisääntulomuuttujaa sekä yksi ulostulo-
muuttuja. Säädin seuraa pinnankorkeuden erosuuretta, pinnankorkeuden muutosnopeutta
sekä tulovirtauksen muutosnopeutta. Säätimen ohjaus on inkrementaalinen eli muutos li-
sätään sen hetken lähtövirtaukseen. Simulaation molempien sumeiden säätimien pinnan-
korkeuksien ja sisääntulovirtauksien muutosnopeudet lasketaan samoin kaavojen (32),
(33) ja (34) avulla, kuten aiemmin käsitellyissä rikkivedyn talteenottoyksikön sumeissa
säätimissä.
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Toinen sumea säädin toimii samoin, mutta siinä on lisäksi toinenkin lähtömuuttuja. Tä-
män lähdön arvo määräytyy suhteessa pinnankorkeuden erosuureeseen ja se lisätään
inkrementaalisesti ohjatun lähtövirtauksen määrään. Tämä lähtömuuttuja ei kuitenkaan
toimi inkrementaalisesti, ja sitä voidaan ajatella ikään kuin PI-säädön P-osana, jolloin
säätimen inkrementaalinen lähtömuuttuja toimii säädön I-osana. Todellisuudessa inkre-
mentaalinen osa toimii osittain myös P-osana, sillä säädin ottaa huomioon myös erosuu-
reen muutosnopeuden, ja lähteessä Jantzen (2007, s. 77 78) sanotaankin tällaisen inkre-
mentaalisen sumean säätimen vastaavan PI-säädintä. Inkrementaalisen säätimen ollessa
kuitenkin selvästi hitaampi ohjausmuutoksissa voidaan toista lähtömuuttujaa ajatella sää-
timen P-osana. Säätimen erosuureen mukaan toimiva P-osa muuttuu vasta, kun erosuure
on tarpeeksi suuri ja erosuureen ollessa lähellä nollaa on myös lähtömuuttujan arvo nolla.
Kahden lähtömuuttujan sumea säädin toimii siis samoin kuin yhden lähtömuuttujan sää-
din, mutta erosuureen ollessa suuri toisen lähtömuuttujan arvo korjaa pinnankorkeuden
nopeasti raja-arvojen sisäpuolelle. Lähtövirtauksen arvo määräytyy kaavan (45) mukaan.
Säätimen Simulink-malli nähdään kuvassa 46.

jossa
up on P-osan ohjaus
ui on I-osan ohjaus

Kuva 46. Kahden lähtömuuttujan sumean säätimen Simulink-malli

Molemmat säätimet käyttävät Sugenon päättelymetodia ja selkeytykseen siis painotetun
keskiarvon -menetelmää. Simulaation sumeissa säätimissä käytetään t-normina tuloa, rik-
kivedyn talteenottoyksikössä käytetyn min-operaation sijaan. Säätimien sisääntulomuut-
tujat, ohjausmuuttujat ja sääntökanta on esitetty liitteessä B.

7.2.3 Simulaatioiden tulokset
Jokaiselle säätimelle tehtiin askelvastetesti erisuuruisilla tulovirtauksen askeleilla. Ensin
säätimien toimintaa testattiin suurilla askelvastekokeilla ilman häiriösignaalia, minkä jäl-
keen testattiin säätimien toimintaa pienissä muutoksissa, kun sisääntulovirtaukseen lisät-
tiin häiriösignaali. Askelvastetestien lisäksi säätimien toimintaa testattiin käyttämällä
syöttövirtauksen signaalina todellista mittausdataa eräästä kohteesta bensiinien rikinpois-
toyksiköstä. Viimeiseksi säätimien toimintaa testattiin, kun prosessiin lisättiin kuollut
aika. Sumeiden säätimien toimintaa tulovirtausmittauksen kanssa ja ilman simuloitiin
vielä erikseen. Simulaatioissa huomiota kiinnitettiin säätimien herkkyydelle häiriöihin ja
syöttövirtauksen pieniin muutoksiin sekä säätimen kyvykkyyteen korjata suuret syöttö-
virtauksen muutokset niin, että säiliön pinnankorkeus ei pääse liian alhaiseksi tai liian
korkeaksi.
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Ensimmäinen simulaatio oli säätimien askelvaste 30 t/h suuruiseen askeleeseen sisään
tulevassa virtauksessa. PI-säätimien virityksen pohjana käytetty normaali PI-säädin on
viritetty niin, että 36 t/h kokoinen askel aiheuttaisi n. 30 % poikkeaman pinnankorkeu-
teen. Tässä simulaatiossa PI-pohjaiset säätimet kykenivät pitämään poikkeaman tätä al-
haisempana, kuten pitikin. Simulaation tulokset nähdään kuvassa 47. Kuvasta huomataan,
että erosuureen neliöinti, parametrien taulukointi ja Hanin (2009) esittelemä NPID tuot-
tavat melko samanlaisen tuloksen, mutta näistä kolmesta säätimestä NPID antaa erosuu-
reen kasvaa hieman kahta muuta suuremmaksi. Havaitaan myös, että parametrien taulu-
kointia käyttävä säädin ylikorjaa pinnankorkeutta hieman. Ylikorjaus on kuitenkin melko
maltillinen ja pinnankorkeus tasoittuu tämän jälkeen. Tässä askelvastekokeessa pinnan-
korkeus nousee vähiten erosuureen neliöintiä käyttävällä säätimellä. Sumeat säätimet ei-
vät kykene korjaamaan pinnankorkeutta kovin nopeasti virtauksen muutosnopeuden ol-
lessa ääretön. Sumeista säätimistä kahden lähtömuuttujan säädin pysäyttää pinnankorkeu-
den nousun nopeammin, minkä jälkeen se korjaa pinnankorkeuden hitaasti takaisin lä-
helle asetusarvoa. Yhdellä lähtömuuttujalla varustettu sumea säädin ei kykene palautta-
maan pinnankorkeutta koskaan täsmälleen asetusarvoon, vaan pinnankorkeus tekee aal-
toliikettä asetusarvon ympärillä. Tällainen käyttäytyminen oli odotettavissa, kun proses-
siin ei ole lisätty ollenkaan häiriöitä.

Kuva 47. Säätimien askelvaste 30 t/h muutokseen tulovirtauksessa, (a) PI- (PI), neliöinti- (SQU) ja
taulukointisäätimen (SCH) ohjaus, (b) NPID-säätimen (HAN), yhden lähtömuuttujan sumean sääti-
men (FUZ1) ja kahden lähtömuuttujan sumean säätimen (FUZ2) ohjaus, (c) PI-, neliöinti- ja taulu-
kointisäätimen pinnankorkeus, (d) NPID-säätimen, yhden lähtömuuttujan sumean säätimen ja kah-
den lähtömuuttujan sumean säätimen pinnankorkeus
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Toisessa simulaatiossa tehtiin sama 30 t/h muutoksen testi, mutta muutosta hidastettiin
kaavan (35) mukaisella siirtofunktiolla, jossa filt arvoksi on asetettu 100. Tämä vastaa
todellisia virtauksen muutoksia hieman paremmin kuin ensimmäisessä testissä ollut ää-
rettömän muutosnopeuden omaava askel. Kuvasta 48 huomataan, että tällä ei ole merkit-
tävää vaikutusta muihin kuin sumeisiin säätimiin. Sumeiden säätimien sisääntulovirtauk-
sen muutosnopeuslaskenta ehtii reagoida ja nostaa ohjausta tarpeellisen määrän. Nyt su-
meat säätimet kykenevät korjaamaan muutoksen nopeammin kuin PI-pohjaiset säätimet.

Kuva 48. Säätimien askelvaste 30 t/h suodatettuun muutokseen tulovirtauksessa, (a) PI- (PI), neli-
öinti- (SQU) ja taulukointisäätimen (SCH) ohjaus, (b) NPID-säätimen (HAN), yhden lähtömuuttujan
sumean säätimen (FUZ1) ja kahden lähtömuuttujan sumean säätimen (FUZ2) ohjaus, (c) PI-, neli-
öinti- ja taulukointisäätimen pinnankorkeus, (d) NPID-säätimen, yhden lähtömuuttujan sumean sää-
timen ja kahden lähtömuuttujan sumean säätimen pinnankorkeus

Kolmannessa simulaatiossa sisääntulovirtaukseen lisättiin kohinaa, jonka amplitudi ja
taajuus vastaavat todellisen kohteen häiriötä. Lisäksi hetkellä 1500 s virtausta nostetaan
2 t/h askelmaisesti. Tätä muutosta on myös hidastettu siirtofunktiolla. Tämän testin avulla
tarkasteltiin säätimien toimintaa pienien virtausmuutoksien aikana. Kuvassa 49 on simu-
laatiossa käytetty sisään tuleva virtaus.
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Kuva 49. Kolmannen simulaation sisään tuleva virtaus, johon on lisätty häiriökohinaa

Kuvassa 50 on esitetty simulaation tulokset. Huomataan, että normaali PI-säädin ja
NPID-säädin ovat muita säätimiä herkempiä kohinalle. Parametrien taulukointia käyttä-
vässä säätimessä on jälleen havaittavissa pientä ylikorjausta. Erosuureen neliöintiä käyt-
tävä säädin sekä sumeat säätimet pitävät ohjaussuureen tasaisimpana ja korjaavat pinnan-
korkeuden muita maltillisemmin. P-osan puuttumisen takia yhden lähtömuuttujan su-
mean säätimen ohjauksessa ei kuitenkaan ilmaannu vastaavanlaista kohinaa aikavälillä
2000 3500 s kuin erosuureen neliöinnissä tai kahden lähtömuuttujan sumeassa sääti-
messä. Kahden lähtömuuttujan sumeassa säätimessä tämä kohina voitaisiin poistaa muut-
tamalla sääntökantaa niin, että P-osa ei vaikuta säätöön näin pienissä erosuureen poik-
keamissa. Huomataan myös, että yhden lähtömuuttujan sumean säätimen ohjauksessa ei
ilmaannu enää oskillaatiota, kuten häiriöttömissä testeissä oli havaittavissa. Säädin antaa
pinnankorkeuden pudota kuitenkin alle asetusarvon, koska säädin ei tee ohjausmuutoksia
erosuureen ollessa -3 3 %, jos pinnankorkeuden muutosnopeus on pieni.
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Kuva 50. Säätimien askelvaste 2 t/h suodatettuun muutokseen tulovirtauksessa häiriöiden kanssa,
(a) PI- (PI), neliöinti- (SQU) ja taulukointisäätimen (SCH) ohjaus, (b) NPID-säätimen (HAN), yhden
lähtömuuttujan sumean säätimen (FUZ1) ja kahden lähtömuuttujan sumean säätimen (FUZ2) oh-
jaus, (c) PI-, neliöinti- ja taulukointisäätimen pinnankorkeus, (d) NPID-säätimen, yhden lähtömuut-
tujan sumean säätimen ja kahden lähtömuuttujan sumean säätimen pinnankorkeus

Seuraavassa simulaatiossa sisääntulovirtauksena käytettiin todellista mittausdataa eräästä
bensiinien rikinpoistoyksikön kohteesta. Mittausdata on valittu aikaväliltä, jolloin pro-
sessi on ollut normaalissa tilassa, eikä suuria muutoksia ole tapahtunut. Tällaisen datan
avulla nähdään, kuinka tasaisena säätimet pystyvät pitämään ulostulon normaalin ajon
aikana. Mittausdataa kyseisestä kohteesta ei ole saatavilla kuin 10 sekunnin taajuudella,
joten simulaatiossa jouduttiin käyttämään interpolointia. Kuvassa 51 on esitetty simulaa-
tiossa käytetty mittausdata.
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Kuva 51. Simulaatioissa käytetty todellinen mittausdata

Simulaation perusteella sumeat säätimet tasoittavat ohjaussuuretta prosessin normaalissa
tilassa muita säätimiä paremmin, mutta reagoivat kuitenkin nopeasti tulovirtauksen suu-
riin muutoksiin. Kuvassa 52 hetkellä 5000 s nähdään sumeiden säätimien nopea ohjaus-
muutos, kun tulovirtausmittauksessa ilmenee äkillinen nousu. Aikavälillä 0 4500 s su-
meat säätimet tasoittavat ohjaussuuretta muita säätimiä selkeästi paremmin. Tässä simu-
laatiossa ei havaita suuria eroja erosuureen neliöinnin ja parametrien taulukoinnin välillä.
Myöskään sumeiden säätimien välillä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja.

Kuva 52. Säätimien vaste todelliseen mittausdataan prossin normaalissa tilassa, (a) PI- (PI), neliöinti-
(SQU) ja taulukointisäätimen (SCH) ohjaus, (b) NPID-säätimen (HAN), yhden lähtömuuttujan su-
mean säätimen (FUZ1) ja kahden lähtömuuttujan sumean säätimen (FUZ2) ohjaus, (c) PI-, neliöinti-
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ja taulukointisäätimen pinnankorkeus, (d) NPID-säätimen, yhden lähtömuuttujan sumean säätimen
ja kahden lähtömuuttujan sumean säätimen pinnankorkeus
Sumeat säätimet käyttävät tulovirtauksen mittausta, jotta muutoksiin voidaan reagoida
nopeammin. PI-pohjaisilla säätimillä ei ole tätä mahdollisuutta. Sumeita säätimiä voidaan
käyttää myös ilman virtausmittausta, mutta tällöin säätimet eivät reagoi muutoksiin yhtä
nopeasti. Kuvassa 53 on esitetty sumeiden säätimien vaste 20 t/h muutokseen sisään tu-
levassa virtauksessa. Kuvan vasemmalla puolella virtausmittaus on normaalisti käytössä
ja oikealla puolella virtausmittaus on otettu pois käytöstä, jolloin sumeat säätimet käyttä-
vät ainoastaan kahta tulomuuttujaa; pinnankorkeuden erosuuretta ja pinnankorkeuden
muutosnopeutta. Sumeita säätimiä ei ole viritetty toimimaan ilman tulovirtauksen muu-
tosnopeuslaskentaa, mutta vertailusta saa kuitenkin suuntaa antavan kuvan siitä, kuinka
merkittävästi muutosnopeuslaskenta auttaa säädössä. Tulovirtauksen muutosnopeuslas-
kentaa käytettäessä pinnankorkeudet poikkeavat asetusarvosta selvästi vähemmän. Täl-
löin myös ohjaussuure pysyy tasaisempana, sillä ylikorjaus pystytään poistamaan lähes
täysin. Muutosnopeuslaskenta ei vaikuta säätimien vahvistukseen vaan ainoastaan näiden
reagointinopeuteen muutoksien aikana.

Kuva 53. Tulovirtauksen muutosnopeuslaskennan vaikutus sumeisiin säätimiin, (a) säätimien oh-
jaukset sekä tulovirtaus (Input) muutosnopeuslaskentaa käytettäessä, (b) säätimien ohjaukset sekä
tulovirtaus ilman muutosnopeuslaskentaa, (c) säiliöiden pinnankorkeudet muutosnopeuslaskentaa
käytettäessä, (d) säiliöiden pinnankorkeudet ilman muutosnopeuslaskentaa
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Sumeiden säätimien sekä parametrien taulukoinnin havaittiin simulaatioissa olevan myös
alttiita ylikorjaukselle, kun prosessiin lisätään kuollut aika. Sumea säätö on todettu sovel-
tuvan kohteisiin, joissa viiveet ovat suuria (katso esimerkiksi Dawson & Gao (1995)),
mutta tällöin säätimet täytyy virittää sen mukaisesti. Nyt säätimet on viritetty sillä oletta-
muksella, että viivettä ei ole. Erosuureen neliöinti, NPID-säädin sekä normaali PI-säädin
vaikuttavat olevan vähemmän alttiita ylikorjaukselle, vaikka näissäkin on pientä ylikor-
jausta havaittavissa. Kuvassa 54 nähdään säätimien askelvasteet, kun tulovirtausta noste-
taan askelmaisesti 20 t/h, kuten kuvassa 53, ja prosessiin lisätään 60 sekunnin kuollut
aika. Kaikista eniten ylikorjausta tekee yhden lähtömuuttujan sumea säädin, jonka ohjaus
on täysin inkrementaalinen ja luultavasti siksi kaikista herkin prosessin viiveille. Työssä
havaittiin, että sumeiden säätimien ylikorjaukseen pystyttiin vaikuttamaan säätimen viri-
tyksellä, mutta tasapuolisen vertailun vuoksi kaikkien säätimien parametrit pidettiin
muuttumattomina jokaisessa testissä.

Kuva 54. Säätimien askelvaste 20 t/h suodatettuun muutokseen tulovirtauksessa prosessiviiveen
kanssa, (a) PI- (PI), neliöinti- (SQU) ja taulukointisäätimen (SCH) ohjaus, (b) NPID-säätimen
(HAN), yhden lähtömuuttujan sumean säätimen (FUZ1) ja kahden lähtömuuttujan sumean säätimen
(FUZ2) ohjaus, (c) PI-, neliöinti- ja taulukointisäätimen pinnankorkeus, (d) NPID-säätimen, yhden
lähtömuuttujan sumean säätimen ja kahden lähtömuuttujan sumean säätimen pinnankorkeus
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7.2.4 Johtopäätökset simulaatioista
Simulaatioissa sumeat säätimet toimivat kohteessa PI-pohjaisia säätimiä paremmin. Su-
meat säätimet kykenivät pitämään lähtevän virtauksen tasaisimpana ja silti pinnankorkeu-
den parhaiten raja-arvojen sisäpuolella suurissa tulovirtauksen muutoksissa. Yhden läh-
tömuuttujan sumea säädin kykeni pitämään lähtevän virtauksen hieman tasaisempana
kuin kahden lähtömuuttujan säädin, mutta aiheutti myös enemmän ylikorjausta suurissa
virtausmuutoksissa. Säädin on vielä herkempi ylikorjaukselle, jos prosessin kuollut aika
on suuri. Myös kahden lähtömuuttujan sumea säädin oli altis ylikorjaukselle, kun proses-
siin lisättiin kuollut aika  ei kuitenkaan yhtä paljon kuin yhden lähtömuuttujan säädin.
Aiempi tutkimus on osoittanut, että sumea säätö soveltuu hyvin kohteisiin, joissa proses-
sin viiveet ovat suuria, mutta nämä viiveet täytyy ottaa säätimien virityksessä huomioon.
Sumeiden säätimien viritys vaati myös huomattavasti enemmän työaikaa kuin PI-pohjais-
ten säätimien viritys. Havaittiin myös, että sumeat säätimet menettävät etuasemaansa, jos
saatavilla ei ole tulovirtauksen mittausta.

PI-pohjaisista säätimistä erityisesti erosuureen neliöintiä käyttävä säädin osoitti toimi-
vansa simulaatiomallissa halutusti ja stabiilisti myös silloin, kun prosessiin lisättiin kuol-
lut aika. Erosuureen neliöintiä käyttävä säädin on helppo toteuttaa ja virittää toimivaksi.
Säädin kykeni simulaatioissa säätämään ohjaussuuretta tasaisemmin kuin nykyisin koh-
teissa käytetty parametrien taulukoinnin säätömetodi. Parametrien taulukointi aiheutti
helposti ylikorjausta säätimen vahvistuksen äkillisten muutoksien takia. Tästä huolimatta
myös parametrien taulukointia käyttävä säädin osoitti simulaatioissa säätävänsä ohjaus-
suuretta tasaisemmin kuin normaali PI-säädin, ja se pystyi korjaamaan myös pinnankor-
keuden erosuureen nopeammin suurissa virtausmuutoksissa. NPID-säädin käyttäytyi si-
mulaatioissa hyvin samoin kuin normaali PI-säädin, mutta kykeni suurissa muutoksissa
korjaamaan pinnankorkeuden erosuureen jonkin verran nopeammin. Säädin olisi ehkä
vaatinut lisävirittämistä, jotta tämä olisi toiminut samalla tasolla kuin esimerkiksi erosuu-
reen neliöintiä käyttävä säädin.

Simulaatioiden perusteella vastaavanlaisiin kohteisiin suositellaan yhden tai kahden läh-
tömuuttujan sumeaa säädintä pienellä varauksella. Molemmat sumeat säätimet ylsivät pa-
rempaan säädön tasoon kuin PI-pohjaiset säätimet. Kuitenkin PI-pohjaisista säätimistä
erosuureen neliöintiä käyttävä PI-säädin osoitti myös toimivansa kohteessa hyvin ja täyt-
tävänsä luultavasti säädölle asetetut vaatimukset useimmissa tapauksissa. Tämän lisäksi
erosuureen neliöintiä käyttävä PI-säädin on helppo virittää, ja säätimen toiminta helppo
ymmärtää. Jos kohteessa ei ole tarve tasoittaa lähtevää virtausta mahdollisimman paljon,
voi olla syytä harkita erosuureen neliöintiä käyttävän PI-säätimen käyttöä. Sumea säätö
ja erosuureen neliöintiä käyttävä PI-säätö toimivat molemmat kohteessa paremmin kuin
nykyisin käytetty parametrien taulukointia käyttävä PI-säätö. Säiliön lähtövirtauksen toi-
miessa toisen yksikön syöttönä voidaan häiriöt yksikön syöttövirtauksessa minimoida
käyttäen joko sumeaa säätöä tai vaihtoehtoisesti erosuureen neliöintiä käyttävää PI-sää-
töä.
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Tässä työssä käsiteltiin DCS-tason sumeiden säätimien käyttöä kemianteollisuuden lai-
toksella. Työn soveltava osa on jaettu kahteen erilaiseen osaan. Ensimmäinen osa käsitteli
jo valmiiksi rakennettujen amiiniregeneraattoreiden pinnankorkeuden sumeiden sääti-
mien viritystä ja käyttöönottoa. Työn toisessa osassa selvitettiin sumean säädön soveltu-
vuutta kahteen eri ennalta määrättyyn säätökohteeseen.

Työn ensimmäinen tavoite oli virittää ja käyttöönottaa jo rakennetut amiiniregeneraatto-
reiden pinnankorkeuden sumeat säätimet. Säätimet on rakennettu vuonna 2016, mutta
näitä ei ollut otettu aktiiviseen käyttöön vajavaisen toiminnan vuoksi. Amiiniregeneraat-
toreiden sumeiden säätimien käyttöönotto ja viritys tehtiin nyt onnistuneesti kolmen kuu-
kauden pituisen koeajon aikana. Sumeiden säätimien viritys tapahtui online-

 -periaatteella. Muutokset säätimien sääntökantaan ja muutosnopeuslas-
kentoihin vaikuttivat sumean säädön toimintaan eniten. Muutosnopeuslaskennat osoittau-
tuivat haasteellisiksi virittää oikein: muutokset täytyi havaita laskennan avulla nopeasti,
mutta laskennat olivat myös herkkiä häiriöille. Häiriöherkkyyden takia muutosnopeuslas-
kentoja ei voitu virittää toimimaan erityisen nopeasti. Säätimet saatiin kuitenkin viritettyä
niin, että alkutilanteen epätoivottu oskillaatio saatiin poistettua ja säätimet toimivat sta-
biilisti myös prosessin suurien muutoksien aikana. Operaattoreiden palaute sumeista sää-
timistä on ollut positiivista, ja pinnankorkeuden säädön automatisointi on selvästi helpot-
tanut operaattoreiden työtä. Koska pinnankorkeuksien sumeat säätimet vaikuttavat rahal-
lisiin säästöihin vain epäsuorasti, on näiden suuruutta vaikea arvioida. Mahdollisia sääs-
töjä voidaan kuitenkin miettiä operaattorin säästetyn työajan kautta erityisesti häiriötilan-
teissa. Kun operaattorin ei tarvitse käyttää aikaa regeneraattoreiden pinnankorkeuksien
valvontaan ja ajamiseen, voidaan häiriötilanteiden vaatimat toimenpiteet suorittaa nope-
ammin ja palauttaa näin myös prosessi takaisin toivottuun tilaan nopeammin.

Työn toinen tavoite oli tehdä selvitys DCS-tason sumean säädön soveltuvuudesta kahteen
eri säätökohteeseen. Ensimmäinen kohde oli yksittäinen kohde, johon oli havaittu tarvit-
tavan säätökokonaisuus maksimoimaan prosessiyksikön syöttöä. Sumean säädön sovel-
tuvuudesta kohteeseen käytiin keskusteluja prosessiyksikön prosessi-insinöörin kanssa.
Keskustelujen pohjalta tehtiin ehdotus sumean säätimen toiminnasta kohteessa. Keskus-
telujen ja ehdotuksen perusteella sumea säätö todettiin kohteeseen soveltuvaksi säätöme-
netelmäksi. Sumean säätimen toiminnasta ja rakenteesta tehtiin suunnitelma, jota voidaan
käyttää pohjana säätimen toteutukseen. Suunnitelman mukainen sumea säädin voisi nos-
taa yksikön syöttöä arviolta noin 2 5 %, joka tarkoittaa aiemmin tehdyn laskelman mu-
kaan vuodessa merkittäviä rahallisia tuottoja. Tämän työn puitteissa säädintä ei vielä ra-
kennettu.

Toinen potentiaalinen kohde sumealle säädölle ei ollut yksittäinen kohde vaan yleinen
säätökohde, jossa säiliön pinnankorkeutta halutaan säätää niin, että ohjattava lähtevä vir-
taus pysyy mahdollisimman tasaisena ilman, että säiliön pinnankorkeus ylittää tai alittaa
hälytysrajoja. Kohdetta varten mietittiin soveltuvaa säätömenetelmää simulaatioiden
avulla. Simulaatioissa vertailtiin kahden erilaisen sumean säätimen ja neljän erilaisen PI-
pohjaisen säätimen toimintaa vastaavanlaisessa kohteessa. Simulaatioiden perusteella su-
mea säätö toimii kohteessa PI-pohjaisia säätimiä paremmin, mutta säätimien virittäminen
vaatii enemmän työtä. Havaittiin myös, että sumea säätö oli altis ylikorjaukselle, jos pro-
sessiin lisättiin viivettä, eikä tätä ole otettu viritettäessä huomioon. Sumea säätö menettää
myös etuasemaansa, jos saatavilla ei ole säiliöön tulevan virtauksen mittausta. Erosuureen
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neliöintiä käyttävä PI-säädin toimi kohteessa myös hyvin, täytti säädölle asetetut kriteerit
ja oli sumeaa säädintä huomattavasti helpompi virittää. Simulaatioiden perusteella työssä
ehdotetaan vastaavanlaisessa kohteessa käytettävän sumeaa säätöä, jos lähtevää virtausta
on tarve tasoittaa mahdollisimman paljon. Jos kohde ei ole kuitenkaan erityisen herkkä
lähtevän virtauksen muutoksille, ehdotetaan kohteessa käytettävän erosuureen neliöintiä
käyttävää PI-säädintä, joka kykenee lähes yhtä tasoittavaan säätöön kuin sumea säädin.
Sumea säätö ja erosuureen neliöintiä käyttävä PI-säätö kykenivät molemmat lähtövir-
tausta tasoittavampaan ja suurissa muutoksissa nopeampaan säätöön kuin nykyisin lai-
toksen kohteissa käytetty säätömenetelmä. Sumean säädön tai erosuureen neliöinnin
avulla voitaisiin vastaavanlaisissa kohteissa minimoida tulovirtauksen häiriöiden vaiku-
tus lähtövirtaukseen nykyistä paremmin. Häiriöiden minimointi on erityisen hyödyllistä,
jos lähtevä virtaus toimii toisen yksikön syöttövirtauksena.

Vaikka sumean säädön toteutus DCS-tasolle helpottaakin säädön käyttöönottoa, on su-
mean säätimen viritys siitä huolimatta aikaa vievää.  -periaate on toi-
miva menetelmä säätimen virittämiseen, mutta siinä saattaa kestää sääntökannan koosta
riippuen useita viikkoja. Prosessin epälineaarisuuksien takia ei ole realistista odottaa, että
olisi olemassa jokin viritysmenetelmä, jolla voidaan laskea parametrit kerralla oikein,
mutta vakiintuneet viritysmenetelmät voisivat kuitenkin nopeuttaa viritysprosessia. Va-
kiintuneet sumean säätimen viritysmenetelmät voisivatkin olla yksi tulevaisuuden tutki-
muskohde. Esimerkiksi Jantzen (2007), Strietzel (2000), Li (1997) sekä Passino ja Yur-
kovich (1998) ovat esittäneet joitakin mahdollisia viritysmenetelmiä.

Myös erilaisten sumeiden säätimien käyttöä voitaisiin tutkia tulevaisuudessa enemmän.
Tällä hetkellä työn kohteena olevan laitoksen kaikki DCS-tason sumeat säätimet ovat oh-
jaukseltaan inkrementaalisia. Kuten kappaleessa 7.2 huomattiin, kahden lähtömuuttujan
sumea säädin, jossa on inkrementaalisen ohjauksen lisäksi erillinen P-osa, voi toimia jois-
sakin kohteissa paremmin kuin puhtaasti inkrementaalinen säädin. Myös PID-säätimen
kanssa toimiva sumea säätö (esimerkiksi adaptiivisena säätönä tai säädön viritykseen) voi
olla joihinkin kohteisiin toimiva säätömenetelmä. Ei ole olemassa yhtä oikeaa rakennetta
sumealle säätimelle, ja erilaisten sumeiden säätöjen tuomia mahdollisuuksia voitaisiinkin
tulevaisuudessa pohtia lisää.
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Liite A. Epälineaaristen säätimien vertailun Simulink-malli.  2 sivua.
Liite B. Simulaatioiden sumeat säätimet. 6 sivua.
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Tämä liite sisältää epälineaaristen säätimien vertailussa käytetyn Simulink-mallin kuvat.
Kuvassa A.1 on esitetty koko vertailun malli. Kuvassa A.2 on esitetty erosuureen neli-
öinnin toteutus. Kuvassa A.3 on esitetty NPID-säätimen fal-funktion toteutus.

Kuva A.1. Vertailun koko Simulink-malli
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Kuva A.2. Erosuureen neliöinti

Kuva A.3. NPID-säätimen fal-funktion toteutus
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Tässä liitteessä on esitetty epälineaaristen säätimien vertailussa käytettyjen sumeiden sää-
timien sääntökannat, tulomuuttujat ja lähtömuuttujat. Kuvassa B.1 on esitetty yhden läh-
tömuuttujan sumean säätimen jäsenyysastefunktiot, kuvassa B.2 säätimen lähtömuuttuja
ja taulukossa B.1 säätimen sääntökanta. Kuvassa B.3 on esitetty kahden lähtömuuttujan
sumean säätimen jäsenyysastefunktiot, kuvassa B.4 säätimen ohjausmuuttujat ja taulu-
kossa B.2 säätimen sääntökanta.

Kuva B.1. Yhden lähtömuuttujan sumean säätimen tulomuuttujien jäsenyysastefunktiot
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Kuva B.2. Yhden lähtömuuttujan sumean säätimen lähtömuuttujan singleton-arvot
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Taulukko B.1. Yhden lähtömuuttujan sumean säätimen sääntökanta
FUZ1

Pinnan-
korkeus

Pin.kork.
muutos

Tulovirt.
muutos

Ohjauksen
muutos

LL LASKEE PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI
LL LASKEE VAKAA VÄHENNÄ NOPEASTI
LL LASKEE SUURENEE VÄHENNÄ NOPEASTI
LL VAKAA PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI
LL VAKAA VAKAA VÄHENNÄ
LL VAKAA SUURENEE VÄHENNÄ
LL NOUSEE PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI
LL NOUSEE VAKAA VÄHENNÄ
LL NOUSEE SUURENEE VÄHENNÄ
L LASKEE PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI
L LASKEE VAKAA VÄHENNÄ NOPEASTI
L LASKEE SUURENEE VÄHENNÄ
L VAKAA PIENENEE VÄHENNÄ
L VAKAA VAKAA VÄHENNÄ
L VAKAA SUURENEE OK
L NOUSEE PIENENEE VÄHENNÄ
L NOUSEE VAKAA OK
L NOUSEE SUURENEE OK
OK LASKEE PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI
OK LASKEE VAKAA VÄHENNÄ
OK LASKEE SUURENEE OK
OK VAKAA PIENENEE VÄHENNÄ
OK VAKAA VAKAA OK
OK VAKAA SUURENEE LISÄÄ
OK NOUSEE PIENENEE OK
OK NOUSEE VAKAA LISÄÄ
OK NOUSEE SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI
H LASKEE PIENENEE OK
H LASKEE VAKAA OK
H LASKEE SUURENEE LISÄÄ
H VAKAA PIENENEE OK
H VAKAA VAKAA LISÄÄ
H VAKAA SUURENEE LISÄÄ
H NOUSEE PIENENEE LISÄÄ
H NOUSEE VAKAA LISÄÄ NOPEASTI
H NOUSEE SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI
HH LASKEE PIENENEE LISÄÄ
HH LASKEE VAKAA LISÄÄ
HH LASKEE SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI
HH VAKAA PIENENEE LISÄÄ
HH VAKAA VAKAA LISÄÄ
HH VAKAA SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI
HH NOUSEE PIENENEE LISÄÄ NOPEASTI
HH NOUSEE VAKAA LISÄÄ NOPEASTI
HH NOUSEE SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI
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Kuva B.3. Kahden lähtömuuttujan sumean säätimen tulomuuttujien jäsenyysastefunktiot
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Kuva B.4. Kahden lähtömuuttujan sumean säätimen lähtömuuttujien singleton-arvot
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Taulukko B.2. Kahden lähtömuuttujan sumean säätimen sääntökanta
FUZ2

Pinnan-
korkeus

Pin.kork.
Muutos

Tulovirt.
Muutos

Ohjauksen
muutos

P-osan
ohjaus

LL LASKEE PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI VÄHENNÄ NOPEASTI
LL LASKEE VAKAA VÄHENNÄ NOPEASTI VÄHENNÄ NOPEASTI
LL LASKEE SUURENEE VÄHENNÄ NOPEASTI VÄHENNÄ NOPEASTI
LL VAKAA PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI VÄHENNÄ NOPEASTI
LL VAKAA VAKAA VÄHENNÄ VÄHENNÄ NOPEASTI
LL VAKAA SUURENEE VÄHENNÄ VÄHENNÄ NOPEASTI
LL NOUSEE PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI VÄHENNÄ NOPEASTI
LL NOUSEE VAKAA VÄHENNÄ VÄHENNÄ NOPEASTI
LL NOUSEE SUURENEE VÄHENNÄ VÄHENNÄ NOPEASTI
L LASKEE PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI VÄHENNÄ
L LASKEE VAKAA VÄHENNÄ NOPEASTI VÄHENNÄ
L LASKEE SUURENEE VÄHENNÄ VÄHENNÄ
L VAKAA PIENENEE VÄHENNÄ VÄHENNÄ
L VAKAA VAKAA VÄHENNÄ VÄHENNÄ
L VAKAA SUURENEE OK VÄHENNÄ
L NOUSEE PIENENEE VÄHENNÄ VÄHENNÄ
L NOUSEE VAKAA OK VÄHENNÄ
L NOUSEE SUURENEE OK VÄHENNÄ
OK LASKEE PIENENEE VÄHENNÄ NOPEASTI OK
OK LASKEE VAKAA VÄHENNÄ OK
OK LASKEE SUURENEE OK OK
OK VAKAA PIENENEE VÄHENNÄ OK
OK VAKAA VAKAA OK OK
OK VAKAA SUURENEE LISÄÄ OK
OK NOUSEE PIENENEE OK OK
OK NOUSEE VAKAA LISÄÄ OK
OK NOUSEE SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI OK
H LASKEE PIENENEE OK LISÄÄ
H LASKEE VAKAA OK LISÄÄ
H LASKEE SUURENEE LISÄÄ LISÄÄ
H VAKAA PIENENEE OK LISÄÄ
H VAKAA VAKAA LISÄÄ LISÄÄ
H VAKAA SUURENEE LISÄÄ LISÄÄ
H NOUSEE PIENENEE LISÄÄ LISÄÄ
H NOUSEE VAKAA LISÄÄ NOPEASTI LISÄÄ
H NOUSEE SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI LISÄÄ
HH LASKEE PIENENEE LISÄÄ LISÄÄ NOPEASTI
HH LASKEE VAKAA LISÄÄ LISÄÄ NOPEASTI
HH LASKEE SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI LISÄÄ NOPEASTI
HH VAKAA PIENENEE LISÄÄ LISÄÄ NOPEASTI
HH VAKAA VAKAA LISÄÄ LISÄÄ NOPEASTI
HH VAKAA SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI LISÄÄ NOPEASTI
HH NOUSEE PIENENEE LISÄÄ NOPEASTI LISÄÄ NOPEASTI
HH NOUSEE VAKAA LISÄÄ NOPEASTI LISÄÄ NOPEASTI
HH NOUSEE SUURENEE LISÄÄ NOPEASTI LISÄÄ NOPEASTI


