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Samenvatting 

Om een regelstrategie voor een warmte/kracht-installatie op basis van een STIG (Steam 
Injected Gas Turbine) met afgassenketel te kunnen ontwerpen is een wiskundig model 
nodig. Zo’n model kan worden bepaald door uit te gaan van een algemene modelstruc- 
tuur, waarin alie parameters worden geschat uit metingen van de in- en uitgangen van het 
proces. Dit wordt black box modellering genoemd. Het model moet het procesgedrag 
kunnen voorspeilen. Indien de fout tussen de werkelijke en de voorspelde uitgang klein is, 
is ñet model goed. Prediction Enor Meîhdes zijii gebaseeïd ~p dit ps;Lnicipe. 

In dit rapport wordt een systeem beschouwd dat een onderdeel is van een w/k-installatie 
die in gebruik is bij FS Karton GmbH in Neuss (Duitsland). Met het softwarepakket 
PRIMAL, dat verschillende modules bevat die zijn gebaseerd op een PEM, zijn modellen 
ontwikkeld. Deze modellen zijn niet bijzonder goed, hetgeen onder andere komt doordat 
de meetdata, afkomstig van FS Karton betrekkelijk weinig informatie over de procesdy- 
namica bevat. 



1 Inleiding 

Een warmte/krachtinstallatie is een installatie waarmee zowel warmte (stoom) als kracht 
(elektriciteit) kan worden opgewekt. Het grote voordeel van warmte/kracht ten opzichte van 
gescheiden opwekking is het grotere rendement waardoor een grote energie-besparing 
gerealiseerd kan worden en minder uitstoot van schadelijke gassen ontstaat. Uitgangspunt 
voor dit rapport is een w/k-installatie, gebaseerd op een STIG (Steam Injected Gas Turbine) 
met afgassenketel. 

Voor het ontwerp van een regelstrategie om de gewenste systeemresponsen te realiseren, is 
het noodzakefijk dat er een wiskundig model beschikbaar komt, dat de essentiële 
tijdsafhankelij ke effecten van de w/k-installatie voldoende nauwkeurig beschrijft. Het proces 
is echter zo ingewikkeld, dat het moeilijk door een aantal geïdealiseerde Qsische wetten te 
beschrijven is. Daarom wordt een algemene modelstructuur gebruikt, waarin de parameters 
allemaal geschat moeten worden uit metingen van de ingangen en uitgangen van het proces. 
Dit wordt black box modellering genoemd. Het model moet in staat zijn het procesgedrag 
te voorspellen. Een logisch crkxhrn V Q Q ~  de mdelkwaliteit is daarom de 
voorspellingscapaciteit. Een mogelijke maat voor de voorspellingscapaciteit wordt verkregen 
door de toekomstige uitgang te berekenen en te vergelijken met de gemeten uitgang. Het 
model is goed indien de fout tussen de werkelijke en de voorspelde uitgang klein is. 
Methodes die op dit principe zijn gebaseerd worden prediction error methodes genoemd. 

In afwachting van het gereedkomen van een proefopstelling van een warmtekrachtinstallatie 
in het laboratorium van de sectie WOC-WET aan de Technische Universiteit Eindhoven is 
onderzocht in hoeverre het mogelijk is het gedrag van een w/k-installatie te modelleren met 
behulp van een prediction error methode. Daarbij is gebruik gemaakt van meetdata, 
afkomstig van een w/k-installatie die in gebruik is bij FS Karton GmbH in Neuss (Duitsland). 
Voor het ontwikkelen van de modellen is gebruik gemaakt van het softwarepakket PRIMAL, 
geïnstalleerd op een VAX-machine. 



2 Het te modelleren systeem 

FS Karton GmbH in Neuss produceert hoge kwaliteit karton voor verpakkingsdoeleinden. Bij 
de continue procluktie van karton wordt gebruik gemaakt van zowel stoom voor het drogen 
van het karton, als van elektriciteit. Onlangs is een warmte/krachtinstallatie in gebruik 
genomen, gebaseerd op een Allison 501 KH gasturbine-installatie waarbij stoom in de 
verbrandingskamer kan worden geïnjecteerd. Wanneer er een storing optreedt in het 
proáuktieproces, hetgeen gemiddeld 3 maal daags voorkomt, neemt de vraag naar stoom af 
terwiji extra eiekiciteit nodig is voor het spniew ops'&rtexì van het prms. Dam ni: (extra) 
stoom in de verbrandingskamer te injecteren, wordt de massastroom door de turbine 
verhoogd waardoor meer elektriciteit wordt opgewekt. Onderstaande figuur geeft een 
schematisch overzicht van de warmte/krachtinstallatie: 

Figuur 1 : de warmte/krachtinstallatie 

Voedingswater wordt voorverhit in de economizer (eco) waarna het water naar een 
stssmdmm (sd) stroomt. V m h i t  stroomt het water naar de verdamper (sg) waarin stoom 
wordt gevormd. De stoom wordt teruggeleid naar het stoomdrum vanwaaruit de stoom naar 
het p ï m s  (pr) hi wmdez geuralnlsp~erd of verder km w~réen ve-wamd in de 
oververhitter (OV). Deze oververhitte stoom wordt geuijecteerd in de verbrandingskamer (vk) 
van de gasturbine waarna de stoom samen met de verbrandingsgassen expandeert in de 
turbine (t). De door de stoom geleverde expansie-arbeid wordt toegevoerd aan de generator 
(g) die daarmee elektriciteit opwekt. De extra brander (br) verhoogt de stoomproduktie- 
capaciteit. 

2 



Een procescomputer regelt de installatie en neemt data in van de installatie. Gedurende 26 
uur zijn om de 60 seconden op een groot aantal punten in de installatie metingen verricht. 

In dit rapport wordt een systeem beschouwd dat een onderdeel is van deze 
wannte/krachtinstallatie. Dit systeem met de bijbehorende meetpunten is weergegeven in 
figuur 2. 

n 

Figuur 2: te modelleren systeem 

De in figuur 2 aangegeven meetpunten zijn: 
Tm* 
druk 
m, 
miqj 

Tinj 
Te 

= temperatuur van de rookgassen v66r de oververhitter 
= druk in het stoomdrum 
= massastroom aardgas naar de extra brander 
= massastroom te verhitten stoom door de oververhitter 
= uitgangstemperatuur van de oververhitte stoom na de oververhitter 
= uitgangstemperatuur na de extra brander 

Schematisch kan dit systeem worden weergegeven door het onderstaande MIMO(Mu1ti Input, 
Multi Output) systeem met ingangen Taub, druk en mdd, m, en uitgangen Tmj en T, : 

~~~~ __ ~~ 

Figuur 3: schematische weergave van het te modelleren systeem 

In bijlage 3 worden de signalen van het beschouwde systeem grafisch weergegeven als functie 
van de tijd. 
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3 Black box systeemidentificatie 

Bij theoretische modellering wordt gebruik gemaakt van wetmatigheden, zoals de behoudsver- 
gelijkingen en de thermodynamica, samen met empirische relaties. Wanneer echter het 
dynamisch gedrag van een proces niet goed bekend is, bijvoorbeeld door ingewikkelde 
interacties tussen verschillende procesvariabelen of als gevolg van ruis of externe 
verstoringen, is theoretische modelvorming moeilijk. 

Bij black box systeemideniifimeie wordt uiigegaai v m  een msdeMasse die over ket algemm 
niet de interne structuur van het proces weergeeft. De modelparameters worden geschat op 
basis van meetdata door gebruik te maken van optimalisatiemethoden voor het minimaliseren 
van een criterium van het verschil tussen het gedrag van het model, en het gedrag van het 
echte proces. Omdat het model niet de interne structuur van het proces weergeeft, maar enkel 
het input-output gedrag van het systeem noemt men deze modellen "black box" modellen. 
Overeenkomstig worden modellen die ontstaan uit theoretische modellering ook wel "white 
box" modellen genoemd. Wanneer de interne structuur gedeeltelijk bekend is, is het zinvol 
gebruik te maken van een combhatk van de beide benaderingen. Er is dan sprake van een 
"grijs" model. 

Black-box systeemidentificatie vereist enkel kennis over het input-output gedrag van het 
proces, die experimenteel kan worden verkregen, en niet over het interne gedrag ervan. Het 
model is niet gebaseerd op fjsische principes en geeft daarom ook weinig fysisch inzicht in 
het procesgedrag. Om een black box model te kunnen maken moeten experimenten worden 
uitgevoerd. Alvorens deze experimenten uit te voeren moet worden bepaald welke ingangs- 
en uitgangsvariabelen gemeten moeten worden, en wat daarbij de lengte van het 
bemonsteringsinterval en de totale meetduur moet zijn. Het proces moet dus bestaan en 
zodanig vam imstpi1menten zijn voorzien dat de relevante ingangs- en uitgangsvariabelen 
kunnen worden gemeten. De kwaliteit van het black box model, die tot uiting komt in de 
uitgangsfout (gemiddelde en variantie) bij simulatie van het betreffende model, hangt sterk 
af van het informatiegehalte van de procesdata die wordt gebruikt voor het construeren van 
het model. Over het algemeen is het resulterende model slechts geldig in een beperkt gebied 
omdat het model enkel is gebaseerd op het procesgedrag tijdens de systeemidentificatie. Bij 
sterk afwijkend procesgedrag is, het m d d  niet naeer in staat de systeemuitgangen 
betrouwbaar te voorspellen uit de ingangssignalen. Het resulterende model is dus nauwkeurig 
voor een specifiek proces in een bepaald werkgebied. Binnen dit gebied kan het model zeer 
nauwkeurig zijn. 
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4 De Prediction Error Methode (PEW 

In dit hoofdstuk zullen we uitgaan van een tijdinvariante, lineaire systeembeschrijving van 
de volgende vorm: 

m m 

y@) =c g(k)u(t-k) +v(t) met v(t) =E h(k)e(t-k) t=0,1,2, ... 
k=û k=l 

waarin: = het (gemeten) ingangssignaal 
= het (gemeten) uitgangssignaal 
= een stoorsignaal 
= impulsrespons 
= een rij van onafhankelijke random variabelen met 

gemiddelde nul en variantie a: (witte ruis) 

Bijlage I geeft een aflei&ig van de eerste term in vergelijking (1). 

We kunnen dit korter schrijven door de introductie van de achterwaartse schuifoperator q-l: 

q -'u(t) =u(t- 1) (2) 

en het introduceren van de noîatie: 

Als argument van G en H wordt q gebruikt in plaats van q-' om in formele overeenstemming 
mei ~ ~ , ~ ~ ~ - ~ s f a ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g g ~  te komen. Om nomdlsatkrdenen wordt meestal 
aangenomen dat h(0) = 1. Dit is geen verlies aan algemeenheid omdat de variantie van e kan 
worden bijgesteld. Door gebruik te maken van (2) en (3) kan (1) worden geschreven als: 

f i t )  =G(q)u(t) +mMt) (4) 

waarin G(q) en H(@ sverdrachtsfunctks zijn in de achterwaartse schuifoperator Q'. De term 
H(q)e(t) representeert alle verstoringen die op het proces werken. 

Een predictor model is een model waarmee de uitgang van een proces voorspeld kan worden 
op basis van eerdere ingangs- en uitgangsmeetwaarden. In bijlage 2 wordt het volgende 
predictor model voor een lineair, tijdinvariant systeem afgeleid: 

y(t It-I)=E(y(t) l y ~ - ~ , ~ ~ - l ~ = ~ - l ~ ~ ) ~ ~ ~ u ~ t )  +[i -H-l(q)]y(t) (3 
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y(t I t-1) is de verwachting van y(t) op basis van bekende y en u tot en met tijdstip t-l. Deze 
één-stap-vooruit predictor van y(t) levert de volgende predictiefout op: 

8 (f) =y@) -y(t I t - i )  =H-'(4)Iy(t) -G(q)u(f)] (6) 

De predictiefout e(t) is het verschil tussen de waargenomen uitgang en de schatting van de 
uitgang op tijdstip t, gebaseerd op data tot tijdstip t. E(t) is precies die component van y(t) 
die niet voorspeld kon worden op tijdstip t-l. Daarom wordt E(t) ook wel de innovatie op 
tijdstip t genoemd. Substitutie van (4) in (6) laat zien dat E(t)=e(t). Dit geldt dus indien y(t) 
h werkelijkheid wordt beschreven door (4) 

Een predictor model wordt bepaald door een verzameling van twee rationele functies, 
(G(q),H(q)). Voor de systeemidentificatie hebben we een geparametriseerde set van modellen 
nodig die kunnen worden gen'en als kandidaatmodellen voor het te modelleren proces. Binnen 
deze set wordt een optimaal model bepaald volgens een specifiek criterium. In dit verband 
definiëren we een modelset M als alle verzamelingen van predictor modellen: 

M={(c(4,wm,e))  E W?)x NCr) I e €0 CR9 (7) 

Elk model in de modelset M kan de uitgang y(t) voorspellen op basis van yt-' (=y(s),sát-1) 
en U', en voor eik tijdstip t= 1,2,. . .N kan de actuele predictiefout worden bepaald door de 
voorspelling 9(t) en de gemeten uitgang y(t) te vergelijken. Elke parameter 0 geeft aanleiding 
tot een predictiefout: 

8 (t,e) =y(t) -y(t 1 t- i;e) t= i , . . ~  (8) 

Een nauwkeurig model genereert "kleine" predictiefouten. Er zijn diverse methoden voor de 
identificatie van modellen, d.w.z. het schatten van parameters, op basis van deze 
predictiefouten. Een daarvan is het minimaliseren van een scalaire functie van E(t,O). Een 
veel gebruikte criteriumfunctie daarbij is: 

met ZN de datarij: (y(l),u(l),y(2),u(2), ...y(N), uw) en A de ruiscovariantiematrix, waarin 
de relatie tussen ~(t,6) en de data ZN wordt bepaald door de keuze van de geparametriseerde 
modelset. 

We definiëren de geschatte parameter als het minimaliserend argument van de 
criterium functie: 



Andere gebruikelijke criteriumfuncties zijn: 

v p 2 3  =det[RJ6,zN)I 

en 

met O een positief definete weegmatrix en 

Over het algemeen is V(û) een niet-lineare functie van de parameters en kan het minimum 
niet analytisch worden bepaald. Er zijn echter verschillende numerieke 
optimalisatietechnieken ontwikkeld voor dit niet-lineaire kleinste Invadratenprobleem. 



5 PRIMAL 

Het PRIMAL-pakket (Package for Real-time Interactive Modelling, Analyses and Learning) 
biedt de mogelijkheid mathematische dynamische modellen te ontwikkelen voor industriële 
processen. Deze modellen zijn specifiek bedoeld voor het ontwerpen van een regelstrategie 
voor die processen. PRIMAL is opgebouwd uit modules die een operatie uitvoeren op een 
set data en een nieuwe set data genereren. Verschillende PRIMAL-modules zijn gebaseerd 
op de Prediction Error Methode (PEM). In dit hoofdstuk zullen de modules aan de orde 
komen aie zijn gebruikt bij het WnSdeEeïexi val het MI340 (&!utti hpt, Multi Octpt) 
systeem zoals weergegeven in figuur 2. 

5.1 DLS 

Voor de kwadratische criteriumfunctie (9) en het speciale geval dat de predictiefout lineair 
is in de parameters, kan het minimum van V(û) worden berekend door gebruik te maken van 
een kleinste kwadratenmethode. DLS (Direct Least Squares) is een niet-recursieve kleinste 
kwadraten methode voor het schatten van het m d d  M van een MIMO systeem: 

4 ? ) Y @  =mwl +e@) (14) 

met: u(t) = Ingangssignaalvector op tijdstip t [dimensie v] 
y(t) = Uitgangssignaalvector op tijdstip t [dimensie w] 
e(t) = vergelijkingsfout op tijdstip t [dimensie w] 
A(@ = Matrixpolynoom [dimensie wxw] 
B(@ = Matrixpolynoom [dimensie wxv] 

A(@ en B(q) zijn matrixpolynomen in de achterwaartse schuifoperator q-*: 

A(q) =I+A,q-'+A,q-2+..+A,q-M 
B(q)=O+B,q-1+B2q-2+..+B,q-'<b 

met: Ai = een wxw diagonaalmatrix (i = 1. .na) 
Bi = een wxv matrix (i= 1. .nb) 

Omdat A een diagonaalmatrix is kan het schattingsprobleem worden onderverdeeld in w 
afzonderlijke MSQ (Multi Input, Single Output) schattingsproblemen: 

De coefficiënten van A en B worden geschat door een kleinste kwadratenmethode. De 
schatting yj(t) van uitgang yj(t) wordt gegeven door: 
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en de predictiefout: 

De kleinste kwadratenmethode minimaliseert de variantie van de vergelijkingsfout (equation 
error) en geeft het globale minimum. De geschatte parameters zijn echter onzuiver als de 
vergelijkingsfout niet een witte ruissignaal is met gemiddelde nul (als na>O), zie Ljung 
[1983. Een kleine vergelijkingsfout betekent niet noodzakelijk dat het geschatte model goed 
voldoet in een simulatie. Om een indicatie te geven van de simulatieresultaten worden de 
statistische eigenschappen van de uitgangsfout oe(t) berekend: 

DLS is een uitgangsfout-type PEM als geldt: na=O. Indien na niet gelijk is aan nul, is DIS 
een vergelijkingsfout-type PEM. 

5.2 GUIDORZI 

Guidorzi schat recursief de parameters van een lineair MMO toestandsmodel in kanonieke 
vorm. Uitgangspunt is het volgende MMO toestandsmodel: 

x(t+ 1) =Ax(?) +Bu(?) 
f i t )  =Cx(t) +Du(t) 

met: u(t) = 
YO) = 
x(t) = 

- A - 
B - 
C - 
D - 

- 
- 
- 

ingangsvector op tijdstip t 
uitgangsvector op tijdstip t 
toestandsvector 
systeemmatrix 
ingangsmatrix 
uitgangsmatrix 
doorverbinding smatrix 

[dimensie v] 
[dimensie w] 
[dimensie n] 
[dimensie nxn] 
[dimensie nxv] 
[dimensie wxn] 
[dimensie wxv] 

Het bovenstaande model kan worden getransformeerd tot een kanoniekevorm {A’, B’,@’,D’) 
waarin de matrices A’ en C’ een speciale blokstructuur hebben. Deze structuur kan volledig 
worden beschreven door een set van w integers, de zogenaamde structurele invarianten (u1, 
u2,.., uw), met ui de dimensie van diagonaalblok i van matrix A’. 

De Guidorzi-module schat de parameters van een model in de kanonieke vorm met een 
eenvoudige kleinste kwadraten schatter. De structurele invarianten moeten worden gegeven 
door de gebruiker. Geschikte waarden kunnen worden bepaald met de ORDERTEST-module. 
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De ORDERTEST-module schat direct uit de ingangs- en uitgangsdata, d.w.z. zonder de 
parameters van de corresponderende modellen, de een-stap-vooruit predictiefouten van 
modellen met oplopende structurele invarianten (maximaal 10). Op basis van deze 
schattingen selecteert de gebruiker de laagste structurele invarianten die acceptabele preúictie- 
fouten geven. 

Voor het schatten van de parameters wordt het volgende input-output model gebruikt dat is 
verkregen door de toestandsvector x(t) te elimineren uit de modelvergelijkingen: 

De parameters worden geschat door een recursieve kleinste kwadraten schatter die de één- 
stap-vooruit predictiefout E(t): 

minimaliseert. E(t) is het verschil tussen de waargenomen uitgang en de schatting van de 
uitgmg op tijdstip t, gebaseerd ~p de parameterschattingen en data tot tijdstip t. f i n  aparte 
schatter wordt gebruikt voor elke rij van het input-output model. De schattingen zijn alleen 
zuiver als E(t) witte ruis is die ongecorreleerd is met u(t). 

Guidorzi is een recursieve vergelijkingsfout-type PEM. 

5.3 Markov 

Markov is een recursieve PEM van het uitgangsfout-type, die direct de impulsrespons schat 
van een lineair, discreet MIMO systeem met ingangssignaal u(t) en uitgangssignaal y(t), die 
beide een functie zijn van de discrete tijd t. e(t) is een onmeetbaar stoorsignaal op de uitgang. 
Markov gebruikt de volgende modelstruktuur M: 

met: 
u(t) = de ingangsvector op tijdstip t [dimensie v] 
y(t) = de uitgangsvector op tijdstip t [dimensie w] 
e(t) = de uitgangsfout-vector op tijdstip t [dimensie w] 
B(q) = een matrurpolynoom in de achterwaartse schuifoperator [dimensie wxvj 
Bi = een wxv matrix die de impulsresponswaarden (Markov parameters) 

representeert op tijdstip i (i= 1. .nb) 
nb is de lengte van de eindige impulsrespons (FIR) 

Typerend voor deze klasse van modellen, MA-modellen of FIR-modellen genaamd, is dat het 
aantal parameters nodig om een voldoende betrouwbare beschrijving van het dynamisch 
gedrag van het proces te krijgen meestal groot is. Er is daarentegen nagenoeg geen 
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voorkennis nodig omtrent de systeemorde, ruis of vertragingen. De methode is daarom in het 
bijzonder bruikbaar als weinig kennis over de procesdynamica bekend is. Nadeel van deze 
aanpak is dat voor een nauwkeurige schatting van de parameters een grote set van ingangs- 
en uitgangsdata vereist is. De berekeningen nemen veel tijd in beslag en zijn gevoelig voor 
numerieke problemen indien de grote matrices slecht geconditioneerd raken. 

Markov minimaliseert de variantie van de één-stap-vooruit predictiefout E(t)=yt)-f(t I t-i;@; 
het verschil tussen de gemeten uitgang en de geschatte uitgang op tijdstip t. E(t I t-i;S) is 
gebaseerd op de huidige prameterschatting 8 en de data tot tijdstip t, en wordt bepaald door 
middel vm een recursieve PEM. In dit geval kan een oplossing worden bepaald met een 
recursieve kleinste kwadratenmethode. 

De module geeft informatie over de sîatistische eigenschappen van de predictiefout E(t). 
Markov berekent het gemiddelde E(y) en de variantie var(y) van het uitgangssignaal en schat 
de variantie van de predictiefout var(€). Indien E(t) convergeert naar een stationaire 
stochastisch signaal, is de schatting betrouwbaar. De verhouding: 

wordt de relatieve uitgangsfout van het model genoemd, en is een maat voor de schattings- 
kwaliteit van het model. 

5.4 MCRPEM 

MCRPEM is een iteratieve methode die de procesparameters (B en F) schat van een lineair, 
discreet MIS0 Multi Input, Single Output) model van een systeem met p ingangssignalen u(t) 
en één uitgangssignaal y(t). De modelstructuur wordt gegeven door: 

Bì(q-')=O+B,lq-'+Bi2q-2+.. +BM4-& 
Fi(q -') = 1 +Fklq -' +FQq -2 +.. + F i d - ' @  

met: t = de discrete tijd 
u,(t) 
y@ = uitgang 

Bij 
Fij 
nbi 
nfi 
di 

= ingang i (i= 1. .p) 

oe(t) = uitgangsfout 
= coefficiënten van het polynoom Bi 
= coefficiënten van het polynoom Fi 
= orde van polynoom Bi 
= orde van polynoom Fi 
= vertraging in ingang i 
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De module gebruikt een twee-stappen-methode die de uitgangsfout van het model minimali- 
seert. In de eerste stap wordt een random zoekmethode (Monte Carlo) gebruikt om een goede 
beginschatting voor de tweede stap te verkrijgen. In deze stap wordt een model geschat dat 
vertragingen en positieve reële tijdconstanten kan bevatten. De methode zoekt het beste 
model in een door de gebruiker gespecificeerd gebied. In de tweede stap wordt een 
uitgangsfout-type PEM gebruikt om de optimale oplossing te bepalen. 

De MCR-stap en de PEM minimaliseren de &n-stap-vooruit predictiefout: 
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6 Uitvoering en resultaten 
Van alle signaalvariabelen uit bijlage 3 worden de eerste loo0 samples genomen en 
samengevoegd in een datafile. De grote uitschieters die na sample loo0 voorkomen in de 
verschillende signalen worden dus niet in de datafde opgenomen. 

Door middel van module FILTER wordt een offsetcorrectie op de data van alle 6 signalen 
uitgevoerd. Offsetcorrectie is het gemiddelde aftrekken van de data. Offsetcorrectie is 
wenselijk om te voorkomen dat er expliciet rekening mee moet worden gehouden door bv. 
de offset a is  een extra parameter op te nema in de païameteïvectcx-. 

Van de offsetgecomgeerde signalen worden de eerste 600 samples gebruikt voor het schatten 
van een model. Dit model wordt vervolgens gevalideerd op deze eerste 600 samples en 
vervolgens gekruisvalideerd op het interval 601-1oo0. Bij (kruis)validatie worden de met het 
geschatte model gesimuleerde uitgangssignalen vergeleken met de gemeten uitgangssignalen. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de module MODELTST. 

Er zijn mdelschatt.ingen uitgevoerd met de modules: DIS7 GUIDQRZI, MARKOV en 
MCRPEM, met verschillende polynoomlengtes (aanîallen parameters). 

Aanvankelijk werd bij de modelvorming uitgegaan van 3 ingangen: TM, druk en mdot 
Toepassen van de modules DLS, GUIDORZI en MARKOV leidt dan tot modellen die bij 
kruisvalidatie voor uitgang Tsg een relatieve uitgangsfout RE (vergelijking 24) geven van 
meer dan 10%. MCRPEM levert dan aanzienlijk betere resultaten -%=49,9% voor de 
volgendepolynoomordes: nb- =nfThub=2, nb,,=nf,,= 1 ,nb,,,=, en nfmdd=2). MCRPEM 
levert een MISO-model, zodat dan twee MISO-systemen, een voor Tinj en een voor Tsg, 
moeten worden samengevoegd. 

Om tot betere modellen te komen is een vierde ingang toegevoegd: de massastroom van de 
te verhitten stoom, Mmj. Het blijkt dan dat MARKOV niet meer in staat is een model te 
schatten. MARKOV heeft namelijk een groot aantal parameters nodig om het dynamische 
procesgedrag voldoende betrouwbaar te kunnen beschrijven, en dat aantal neemt toe wanneer 
het aantal ingangen wordt verhoogd. De beschikbare data bevat echter zo weinig informatie 
over de prmsdynamka, dat er bi. de identificatie sprake is van een overbepaald Probleem. 
Dit probleem speelt de andere modules, in mindere mate, ook parten. 

In tegenstelling tot de modelvorming op basis van 3 ingangssignalen, geeft MCRPEM 
(R&%=38,6% op het kruisvalidatie-interval voor de volgende polynoomordes 
nb-=nf-=nb,,=nfM=nbmmj=nf,mj=nfmda=2 en nbma=4) nu niet de beste resultaten. 
DIS en GUH4QEI blijken nu beter te Presteren, zie tabel 1. 
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methode relatieve uitgangsfout RE [ %] 

Tipj T, 
validatie I kruisvalidatie validatie I kruisvalidatie 

DLS na=2 nb=2 1.32 1 S O  

DLS na=2 nb=4 1.26 1.27 

9.78 

8.27 

30.5 

26.2 

I 1.05 I 1.25 I 10.4 1 21.8 

Tabel 1: Resultaten van de identificatiemethoden DLS en GUIDORZI op het validatie- 
en kruisvalidatie-interval 

Alvorens GUIDORZI toe te passen worden eerst de structurele invarianten u1 en u, bepaald 
met de module ORDERTEST. Bijlage 4 geeft de geschatte procentuele predictiefout op 
uitgang Y1 (Tbj) als functie van u1 en op uitgang Y2 p,) als functie van u2. De fouten 
worden weergegeven op een schaal van 0% (geen fout) tot 100% (amplitude van de fout is 
gelijk aan de amplitude van het gemeten uitgangssignaal). De linkerfiguur heeft een schaal 
vaip O % tot 1X !?6 , de rechterfiguur geeft e m  &vergroting van de verticde schaal van O tot 
10%. Uit deze figuren volgt dat de amplitude van de fout op Y1 daalt van 69,2% bij u1 tot 
3 3  % bij u1 =3 en vervolgens nagenoeg constant blijft. De fout op Y2 daalt tot 3,8% bij u2=4 
en blijft bij toenemende u2 ook nagenoeg constant. Daarom worden de structurele invarianten 
u1=3 en u2=4 gebruikt om een model te genereren voor deze data. 

Bijlage 5 geeft de gemeten uitgangen en de gesimuleerde uitgangen van het model dat is 
gevonden met de module GUIDORZI op het identificatie- (a)-@) en op het kruisvalidatie- 
interval (c)-(d). 

Met behulp van de module RESPONSE kan de responsie H, van elk SISO (Single Input, 
Single Output) subsysteem van een MIMO systeem worden bepaald. RESPONSE berekent 
de responsie van alle SISO subsystemen van een model M op een ingangssignaal u(t). u(t) 
kan een standaard ingangssignaal zijn m a l s  puls en stap maar ook een vector met 
ingangsdata. Om de responsies te berekenen voert de RESPONSE module een aantal 
simulaties uit met het model M. In elke simulatie wordt één ingang gebruikt terwijl de andere 
nul worden gehouden. 

De relatieve bijdrage van ingangssignaai i en subsysteem Mij aan uitgangssignaal j is gedefi- 
niëerd als: 

var(Hj> R..= i=l..v, j=i..w 
Y v  

H, is een kolom waarvan de lengte gelijk is aan het aantal samples. 
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De verschillende modellen, verkregen met DLS en GUIDORZI laten zien dat de relatieve 
bijdrage van ingangssignaal Tw en subsysteem M-Thj aan uitgangssignaal Thj bijna 100% 
bedraagt. Tmj wordt dus nagenoeg volledig bepaald door ingangssignaal Th,. Een vergelijk 
tussen de figuren van T,, en Tmj in bijlage 3 laat ook zien dat deze signalen sterk gecor- 
releerd zijn. Dit wijst er op dat de oververhitter (zie figuur 2) relatief groot gedimensioneerd 
is. 

Tturb 

druk 

mdot 

mini 

Voor uitgang Te wordt de grootste bijdrage geleverd door ingangssignaal mdd, de 
massastroom van aardgas naar de extra brander, en subsysteem Deze bijdrage ligt, 
afhankelijk van het betreffende model, ongeveer tussen 75 en 80%. Ook dit is zeer 
aannemelijk indien figuur 1 wordt beschouwd. De temperatuur van de Uit de turbine tredende 
rookgassen is na de oververhitter u) sterk gedaald, dat de door de brander toegevoerde 
energie de rookgastemperatuur vóór de verdamper (sg) grotendeels bepaalt. Bijlage 6 geeft 
voor het GUIDORZI-model de bijdrage van elke ingang op de beide uitgangen. Tabel 2 geeft 
de bijbe-horende relatieve bijdragen Kj: 

98.9 4.91 

0.347 11.5 

0.293 78.5 

0.467 5.09 

Tabel 2: relatieve bijdragen van de verschillende ingangen aan de uitgangen 
voor GUIDORZI-model 

Figuur 4 geeft de impulsrespons van het GUIDORZI-model, van Tmj op T-: 

-0 o5 1, 
0 '  eo 4 0  an 80 

SCílPLE 

Figuur 4: impulsrespons van het GUIDORZI-model, van T, op Tbh 

De respons laat zien dat een verhoging van Tturb direct leidt tot een verhoging van Tinj. De 
impulsresponsen vm T, op druk en mdd worden gegeven in figuur 5: 
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0.02 

0.00 

Figuur 5: impulsrespons van het GUIDORZI-model, van T, op (a) druk, (b) mdot. 

Een verhoging van de druk in het stoomdrum of de massastroom van aardgas naar de extra 
brander leidt tot een directe verhoging van T,. De overige impulsresponsen van Tmj en T, 
kunnen door hun geringe bijdrage niet betrouwbaar worden geschat. 

Bijlage 7 geeft de matrices uit vergelijking (20) die horen bij het GUIDORZI-model. 
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7 Conclusies 
De gevonden modellen van het systeem uit figuur 2 zijn niet bijzonder goed. Tabel 1 laat 
zien dat de relatieve uitgangsfout RE voor T, in het kruisvdidatie-interval sterk toeneemt 
in vergelijking met het validatiegebied. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Allereerst bevat de beschikbare data die door meting aan de w/k-installatie van FS Karton 
GmbH is verkregen, betrekkelijk weinig informatie over de procesdynamica waardoor het 
moeilijk is een goed model te bepalen. Bovendien is het procesgedrag mogelijk sterk niet- 
lineair waardoor lineaire modelvorming vanzelfsprekend niet tot een perfect model kan 
lekien. Ook is net mogelijk dat bepaalde vaiabeleîì &e i e t  zijfi meegemmen ds 
systeemingangen toch een belangrijke rol spelen. Een voorbeeld hiervan zou een niet- 
constante mengverhouding van lucht en aardgas in de brander kunnen zijn. Deze is echter 
niet gemeten. 
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Bijlage 1 

Een lineair, tijdinvariant systeem kan worden beschreven door zijn impulsrespons (of 
weegfunctie) g(7): 

Indien (g(r))Ta= o en u(s) voor s 5 t bekend zijn, kan de bijbehorende uitgang y@), s 5 t voor 
elke ingang worden berekend. Wordt y(t) slechts beschouwd op de bmonsteringstijdstippen 

=kT, k=1,2, ... dan volgt: 

(B1.2) 

waarin T het bemonsteringsinterval is. 

Meestal wordt in numerieke toepassingen het ingangssignaal u(t) konstant gehouden in een 
bemonstering sinterval: 

u(t)=ük , kT<t<(k+l)T (B1.3) 

(B1.4) 

met: 

Vergelijking (€31.4) beschrijft een bemonsterde data-systeem waarbij (g,(l))l”= de 
impulsrespons is vaï Oat system. 

Voor het gemak wordt aangenomen dat T één tijdeenheid is en wordt t gebruikt om de 
bemonsteringstijdstippen te nummeren. (B1.4) kan dan worden geschreven als: 
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OD 

At)=C g(k)ü(t-k) , t=O,1,2, ... 
k=l 
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Bijlage 2 

Allereerst wordt een schattingsmodel afgeleid voor het stoorsignaal v(t): 

=E h(k)q -ke(t) 
k=û 

=h(O)e(t) +E h(k)q -ke(t) 
k=l 

met h(0)=1 volgt voor de schatting van v: 

$(tIt-l)=E[v(t) Iv(s)sst-ll =* 

=E[e(t) +E h(k)q -ke(t)l 
m 

A=l  
ca 

=E[e(t) +E h(k)e(t-k)] 
k=l 

E[e@)]=O indien e(t) een witte ruissignaal is met variantie o:: 
m 

$(t It-i) =E[e(t)] +E[x h(k)e(t-k)] 
k=l 

(B2.1) 

(B2.2) 

(B2.3) 
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Bovenstaande afleiding is geldig voor elke modelstructuur die kan worden geschreven als 
(B2.1). Vandaar dat (B2.6) een zeer algemene uitdrukking is voor de één-stap-vooruit 
predictie van y. 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 Bepalen structurele invarianten 
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Bijlage 5 Gemeten en gesimuleerde uitgangen op basis 
van GUIDORZI-model 
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Bijlage 6 
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Bijlage 7 Matrices uit het toestandsmodel van 
GUIDORZI 

A(1:7,1:7) = 

O 1 

O O 

5.18OE-3 -0.2692 

O O 

O O 

O O 

-4.71OE-2 O. 1246 

B(1:7,1:4) = 

O. 1471 3.365 

O. 1994 2.786 

O. 1654 1.157 

3.672E-2 13.59 

5.51152 24.68 

O. 1035 26.80 

8.892E-2 28.97 

C(1:2,1:6) = 

O O 

1 O 

1.090 -1.137E-2 

O O 

O O 

O O 

-0.1242 -0.2044 

O O O 

O O O 

9.533E-3 8.059E-3 O 

1 O O 

O 1 O 

O O 1 

1.256E-2 6.866E-2 1.073 

3.339E-3 -1.257 

1.771E-3 -2.973 

-3.942E-4 -0.4290 

6.613E-2 -1.835 

9.384E-2 -0.9 160 

7.067E-2 -2.546 

4.08OE-2 -0.7427 

1 O 

O O 

O O 

O 1 

D(i:S,i:4) = 

2.19OE-2 -1 -054 2.018E-4 2.776 

1.036E-2 O. 1790 

O O O 
O O O 
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