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VOORWOORD 

Dit stageonderzoek maakt deel uit van onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen de 
vakgroep NR naar vergaande stikstofverwijdering uit rioolwater. Hierbij worden twee 
aspecten bekeken, namelijk de toepasbaarheid van het IAWQ-model op biologische 
aktief-slibinstallaties voor waterzuivering en onderzoek naar de regeling ervan. Dit 

Jong. In dit stage verslag wordt gekeken naar de toepasbaarheid van Model Predic- 
tive Control (MPC) als regelwet voor regeling van rioolwaterzuiverings instal-laties 
(RWZI's). Doel hierbij is een eerste indruk te krijgen van de voordelen en beper- 
kingen bij het toepassen van MPC op RWZI's voor vergaande stikstofverwijdering. 

stage =n&rzo& \/eortz&tiflg \IriK hef &fll&pr ^nr'^rZQ& \jerrjcht p.. 

Rest mij Stefan Weijers te bedanken voor de goede en aangename begeleiding. 



"...De zaak zal onvermijdelijk spaak moeten lopen, omdat de tendens van menselijke 
activiteiten om zich steeds uit te breiden en de onmogelijkheid van natuurlijke pro- 
cessen om bepaalde grenzen te overschrijden, in de kringloop van het aardse sys- 
teem niet met elkaar te rijmen zijn. Hieruit kunnen we maar een conclusie trekken : 
de menselijke bedrijvigheid zal in harmonie moeten blijven met de totaliteit van de 
natuur. De voorwaarde voor het voortbestaan van de mensheid ligt dan ook besloten 
in het feit dat de menselijke samenleving zich zal moeten aanpassen aan de moge- 
lijkheden van de natuur : de ecosfeer. De milieucrisis bewijst dat we hierin op grove 
wijze hebben gefaald ... 

... Dit blijkt overduidelijk uit hetgeen we nu over milieuverontreiniging weten. Water- 
verontreiniging is het gevolg van overbelasting van de natuurlijke, begrensde cyclus 
die in het water plaatsvindt. We verstoren het evenwicht direct door lozing van or- 
ganische stoffen in de vorm van rioolwater en industrieel afvalwater en indirect door 
voedingsstoffen voor algen in het water te brengen via lozing van behandeld afval- 
water en via grondwater van overbemeste landbouwgebieden. Water verontreiniging 
is een teken dat de beperkte natuurlijke zuiveringscyclus kunstmatig is verbroken ... 

... Een voorzichtige erkenning van waar onze mislukkingen liggen, is de eerste stap 
naar de wijsheid en de zelfbeheersing die onze overstelpende macht van ons eist. 
Onze fouten wijzer; ons op methode tot genezing en gezien het feit dat het de mens 
tot nu toe is gelukt is om in leven te bijven, is het niet onredelijk te geloven dat hij 
van zijn fouten kan leren." 

(Prof. Commoner, Washington University.) 
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I INLEIDING 

Dit stage onderzoek is een vervolg op het afstudeeronderzoek verricht door R. de 
Jong [JON941 naar MPC-regeling van aktief-slib installaties voor vergaande stikstof- 
verwijdering. Git onderzoek is beperkt tot installaties van het type voorgeschakelde 
denitrificatie en regeiaars met een intern iineair siapresponsie model. 

I .I Introductie in de Waterzuivering 

Rioolwater bestaat uit huishoudelijk afval en in sommige gevallen ook uit industrieel 
afvalwater. Als dit afvalwater zonder voorafgaande zuivering op het oppervlaktewater 
geloosd wordt heeft dit in hoofdzaak twee nadelige effecten op het milieu : 

Milieueffecten 

i .  Korte termijn effect zuurstofloosheid 
Door middel van biologische oxydatie van de in het afvalwater 
aanwezige organische verbindingen 

2 .  Lange termijn effect : eutrofiëring 
Hieronder verstaan wij overmatige algenbloei, doordat het water een 
teveel aan nutriëten (stikstof en fosfaat) bevat 

In de tachtiger jaren zijn er op Europees nivo afspraken en doelstellingen voorop- 
gesteld om bovengenoemde schadelijke effecten tegen te gaan. Dit werd voor 
Nederland in de derde Nota Waterhuishouding (1 989) verwerkt. Hierin werd een 
reductie van 70% ten opzichte van de geloosde nutriëntenvracht door huishoudens, 
industrie en landbouw beoogd ten opzichte van 1985. Als tussendoel werd er voor 
1995 een reductie van 50% gesteld. 

Het afvalwater dient dus gezuiverd te worden voordat men het kan lozen. Er zijn 
verschillende methoden om afvalwater te zuiveren. Wij beperken ons hier tot biolo- 
gische zuivering, meer in het bijzonder aktief slib instailaties : 

Aktief slib systemen 

1 . Conventionele installaties 

2 . Installaties voor vergaande stikstof verwijdering 

0 systeem met voorgeschakelde denitrificatie 

0 de oxidatiesloot 

0 de carrousel 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Van bovenstaande negatieve effecten op het milieu verhelpen conventionele instal- 
laties enkel het korte termijn effect van de zuurstofloosheid. De installaties voor ver- 
gaande stikstof verwijdering geven ook een oplossing voor het probleem van de 
eutrofiëring (zie 1 .I .1). 

'1.1 .I Principe biologische waterzuivering 

Alle hierboven vermelde installaties werken volgens eenzelfde principe. Dit wordt 
verduidelijkt aan de hand van het systeem met voorgeschakelde denitrificatie. 

Voorgeschakelde denitrificatie (zijaanzicht) 

influ 

I 
spuislib retourslib 

Figwur 1 : Systeem met voorgeschakelde denitrificatie 

In Figuur 1 is een eenvoudig schema van het aktief slib gedeelte en de nabezinktank 
van een dergelijke installatie afgebeeld. Dit is het belangrijkste gedeelte van de ge- 
hele waterzuiveringsinstallatie. Alvorens het water hier zal gaan behandeld worden 
vinden er nog enige voorbehandelingen (vb. grof vuil verwijdering, zand verwijdering, 
voorbezinking, ...) plaats en in de meeste gevallen ook een nabehan-deling van zo- 
wel het gezuiverde afvalwater als het spuislib (vb. uitdrogen, gisten,...). Voor een 
meer grondige bespreking van dit alles wordt verwezen naar [ABE92]; hier wordt 
slechts het aktief slib gedeelte van de waterzuiveringsinstallaties besproken. 

Een installatie van het type voorgeschakelde denitrificatie bestaat uit een nabezink- 
tank en 2 reactoren waarvan de eerste niet en de tweede wel belucht is. Het veront- 
reinigd afvalwater (aanvoer, influent) komt het systeem binnen, waar het gemengd 
wordt met het aktief slib. Aktief slib is een suspensie waarin zich de biomassa (bac- 
teriën) bevindt die voor de zuivering van het afvalwater zorgt. De organische en 
stikstof verbindingen in het afvalwater worden onder bepaalde condities door de 
biomassa afgebroken. Daarna wordt het gezuiverde water (afvoer, effluent) in de 
nabezinker gescheiden van het aktief slib. Het aktief slib wordt voor een deel terug- 
gevoerd naar de aktief-slib reactor en voor een deel afgevoerd (spuislib). 

-2- 
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De stikstofverwijdering gebeurd in 2 stappen.bij dergelijke installaties : 

0 Stap 7 ; Aerobe processen 

CZV+O, + actief slib 
NitriJicatie : N X  +O, + NO; 

O Stap 2 ; Denitrificatie (in anoxisch rniiieu) 

CZV+ NO; 3 actiefslib+ N ,  'i' (1 -3) 

De eerste stap moet in een aeroob (zuurstofrijk) milieu gebeuren en vindt plaats in 
de tweede, beluchte reactor. Hierin wordt de CZV (een totaalmaat voor de hoeveel- 
heid organische verbindingen) omgezet met behulp van heterotrofe biomassa waar- 
bij aktief slib wordt gevormd. Een andere reactie die hier plaatsvindt is het nitrificatie 
proces. Hierbij wordt het ammonium (NH4') omgezet in nitraat (NO;) met behulp van 
autotrofe biomassa. 

De tweede stap moet plaatsvinden in een anoxisch milieu (zuurstofarm, doch nitraat- 
rijk) en vindt dus hoofdzakelijk in de onbeluchte reactor plaats. Hierbij wordt het in 
stap 1 gevormde nitraat omgezet in stikstofgas en wordt er ook weer aktief slib ge- 
produceerd. Deze omzetting vindt plaats door heterotrofe biomassa. 

Het is dus belangrijk voor de verregaande stikstof verwijdering dat er afwisselend 
een anoxisch en een aeroob milieu aanwezig is ofwel in de tijd ofwel in de plaats. 
Hierin onderscheiden zich dan ook de verschillende types zuiveringsinstallaties voor 
vergaande stikstof verwijdering [ABE92]. 

Het verschil van het hier besproken type met de conventionele installaties is dat daar 
de eerste reactor vervalt en dus ook de interne recirculatie stroom. Een dergelijke 
installatie heeft dus geen reactor waar een anoxisch milieu heerst en kan dus niet 
voor voiledige stikstof Verwijdering zoïgeri zoals reeds eerder vermeld (wel 
nitrificatie) . 

1 .1 .2 Knelpunten bij biologische waterzuivering 

De volgende punten komen hierbij ter sprake : 

Knelpunten biologische waterzuivering 

1) CZV/N ratio bij denitrificatie 

2) afstemming van nitrificatie en denitrificatie 
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Knelpunt 1 : Er moeten voldoende organische verbindingen aanwezig zijn (redelijk 
hoge CZV/N ratio) om het denitrificatie proces voldoende vlot te laten verlopen. 
Dit is ook de reden waarom bij de installatie met voorgeschakelde denitrificatie de 
anoxische reactor het dichtst bij de inlaat is geplaatst. 

NE4 

NO3 

Nitrif. , Denitri. 

A 

N U A  
1.117 

NO3 

Nitrif. , Denitrificatie I 

"4 

NO3 

Nitrificatie Denitri. I 

B C 

Figuur 2 : Invloed zuurstof inbreng op nitrificatie en denitrificatie proces 

Knelpunt 2 : Ondanks grote variaties in de tijd van de grootte, verontreinigings- 
graad en de temperatuur van het aangevoerde afvalwater dienen nitrificatie en 
denitrificatie optimaal op elkaar afgestemd te blijven. Dit kan verduidelijkt worden 
aan de hand van Figuur 2. Hierin is de nitraat en ammonium concentratie uitgezet 
als functie van de verhouding van het aerobe en het anoxisch volume van de 
installatie. In deel A van de figuur is de gewenste situatie weergeven : zowel het 
ammonium als het nitraat worden volledig afgebroken. Deel B van de figuur stelt 
een onvoldoende zuurstof inbreng voor. Er is dus niet genoeg zuurstof voorhan- 
den om tijdens het nitrificatie proces het ammonium volledig af te breken. Figuur 
C stelt een te hoge zuurstof inbreng voor. Hierbij is het volume van de anoxische 
reactor te klein zodat het nitraat gevormd tijdens het denitrificatie proces niet 
volledig kan afgebroken worden. Hieruit blijkt dus dat de zuurstof inbreng een 
zeer belangrijke factor is voor wat betreft de zuivering van het water. 
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I .2 Regelaarontwerp 

Hier zullen in het kort de verschillende stappen aan bod komen die naar voor komen 
bij het ontwerpen van een regelaar voor waterzuiveringsinstallaties. Het complete 
regekm- ontwerp schema wordt hieronder afgebeeld 

Regelaar ontwerp schema 

1 . Definitie van de regeldoelstellingen 

2.  Modelleren van het systeem 

3.  Input Output selectie 

4.  Selectie regelaarconfiguratie 

5 .  Selectie regelwet 

6.  Tuning en evaluatie van de regelaar 

7 ~ Implementatie en testen 

De stappen 1-6 zullen hieronder in het kort besproken worden : 

1. Definitie van de regeldoelstellingen 

In eerste instantie lijkt het doel voor een RWZI simpel : ’maximale behandeling van 
het rioolwater afgewogen tegenover minimale kosten’. De moeilijkheid zit erin dit te 
vertalen naar doelstellingen voor de regelaar (zie 2.2.1) 

2. Madeileren van het systeem 

Deze stap is altijd nodig, wil men een regelaar kunnen ontwerpen. Voor het model- 
leren van RWZl’s maken we hier gebruik van het IAWQ-model no. 1 (Zie 2.1) 

3. Input Output selectie 

Dit houdt in het maken van keuzes voor de gemanipuleerde variabelen u en de 
gemeten variabelen y. Tesamen met selectie van de regelaarconfiguratie wordt de 
Input Output selectie regelaarstructuur ontwerp genoemd (zie 2.2.1). Een verkeerde 
regelaarstructuur kan fundamentele beperkingen opleggen op de performance van 
de regelaar (vb. inverse responsies kunnen maximale controller gain beperken). 
Daarom is het belangrijk deze stap niet te lichtzinnig op te nemen. 

-5- 
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4. Selectie regelaarconfiguratie 

In dit stadium moeten de structurele verbindingen tussen u en y worden vastgelegd. 
Dit is o.a. nodig omdat het soms beter is gedecentraliseerde regelaars te gebruiken 
(bij weinig interactie) dan MIMO-regelaars (bij veel interactie). Voor sommige typen 
van MIMO-regelwetten (vb. decouplers) is het soms ook nodig om weloverdachte 
keuzes te maken voor het paren van inputs (u) en outputs (y). Voor MIMO-regelaars 
die inherent voor interactie compenseren (vb. MFC) is de paring van ingangen en 
uitgangen niet van belang. 

5. Selectie regelwet 

In de regeltechniek zijn vele verschillende methoden ontwikkeld. Ze worden echter 
niet allemaal evenveel in de praktijk toegepast. Bij de huidige waterzuiveringsinstal- 
laties wordt nog altijd weinig gebruik gemaakt van geavanceerde regelwetten zoals 
vb. Model Predictive Control. 

6. Tuning en evaluatie van de regelaar & Implementatie en testen 

Voor de tuning van regelaars worden meestal simpele of lineaire modellen gebruikt. 
Voor de evalutatie van de regelaar worden in het algemeen meer complexe (niet- 
lineaire) modellen gebruikt. Als de evaluatie goed verlopen is kan de regelaar 
geimplementeerd worden en getest in de praktijk. 

I .3 Omschrijving onderzoek en stage 

Met de eenvoudige regelingen (PID, aanhit, ...) die momenteel in de praktijk op der- 
gelijke installaties gebruikt worden kan men niet aan de strenge lozingsnormen vol- 
doen vooropgesteld in de derde nota waterhuishouding (zie 1.1). 
Dit is een van de redenen waarom er binnen de TU Eindhoven (faculteit Technische 
Natuurkunde, vakgroep Systeem- en Regeltechniek) onderzoek wordt gedaar; naar 
de modellering en regeling van waterzuiveringsinstallaties. Men gaat hierbij uit van 
het IAWQ-model nol opgesteld door de International Association on Water Qua- 
lity.Deze stage past dan ook in kader van dit onderzoek. 

I .3.1 Omschrijving onderzoek regeling 

In het kader van onderzoek worden er verschillende aspecten onderzocht. Deze 
zullen hier kort worden toegelicht : 

-6- 
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Waf is een geschikte regelaar configuratie 

nipuleerde en geregelde grootheden (regelaarstructuur) een belang- 
rijk item. Hiervoor zijn er verschillende methoden beschikbaar zoals 
RGA (Relative Gain Analysis), SVD (Singular Value Decomposition) 
en andere eventueel niet lineaire methoden. 

Voordat men kan gaan regelen is natuurlijk de keuze van gema- 

O Waf is de maximaal haalbare performance ? 
Om een vergelijkingspunt voor de performance van een regeling 

te hebben kan de maximaal haalbare performance worden bepaald 
voor een bepaalde referentie case. Dit kan men doen d.m.v. dyna- 
mische optimalisatie waarbij men met behulp van een model het 
verloop van de gemanipuleerde grootheden optimaliseert. Deze 
strategie is in de praktijk echter niet toepasbaar daar men exacte 
kennis nodig heeft van het verloop van de procesverstoringen (vb. 
influent stroom, influent concentraties,. . .). 
Een andere aanpak is dat men gaat kijken naar de performance die 
haalbaar is bij Model Predictive Control als regelwet. Deze biedt wel 
perspectieven voor wat betreft toepasbaarheid in de praktijk maar 
zal in ieder geval maar een suboptimale oplossing geven omwille 
van het 'receding horizon' principe dat hier wordt toegepast. 

Waf is de performance van de huidige regelingen 

mance van de regelingen die momenteel in de praktijk worden 
toegepast en deze die door onderzoekers worden voorgesteld in de 
literatuur. Dit alles zal gebeuren aan de hand van simulaties. 

Een ander punt van onderzoek in het bepalen van de perfor- 

Onderzoek naar de realisatie van een MPGregeling 
Voordat MPC kan worden toegepast in de praktijk dienen eerst 

nog allerlei zaken worden onderzocht. Zo zal de robuustheid van de 
regelaars een belangrijk item zijn. Ook zal er on-line parameter en 
toestandschatting plaats dienen te vinden. Dit zijn dan ook punten die 
in dit onderzoek bekeken zullen worden. 

Ueze stage pasi daii ook in het kader van dit onderzoek. Doel was een begin te 
maken met het toepassen van MPC op een systeem met voorgeschakelde 
denitrificatie. Hierbij werd er uit gegaan van een vaste regelaar configuratie 

1.4 Opbouw van het verslag 

Dit stageverslag is als volgt opgebouwd. 

In Hoofdstuk 2 wordt in kort de modellering van waterzuiveringsinstallaties bespro- 
ken met het IAWQ-model no 1. Ook de beperkingen en de eigenschappen van het 
IAWQ-model no 1 komen aan bod. Vervolgens zal het onderzochte modelsysteem 
(type voorgeschakelde denitrificatie) besproken worden en wordt de hiervoor 
gebruikte regelwet (MPC) en regelstructuren aangegeven. 

-7- 
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In Hoofdstuk 3 komt het tuning aspect van de regelaar aan bod en worden er 
verschillende simulaties gepresenteerd en besproken. 

In Hoofdstuk 4 komt de analytische jacobiaan van het niet-lineaire IAWQ-model aan 
bod. Deze is van belang voor verder onderzoek naar regeling en analyse van 
waterzuiveringsinstallaties. 

In Hoofdstuk 5 wordt de beperkte robuustheid van de regelaar besproken. 

Ten slotte worden in het laatste hoofdstuk nog enkele conclusies getrokken en 
enkele aanbevelingen gegeven worden voor verder onderzoek. 
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2 Modelvorming en regelstrategie 

In dit hoofdstuk komen twee aspecten aan bod. Eerst word het IAWQ model be- 
sproken dat gebruikt werd om de simulaties uit te voeren. Daarna zal er verder 
worden ingegaan op de gekozen regelaar configuratie, de responsies in het ge- 
kozen werkpunt en zal er een korte toelichting gegeven worden van het type MPC- 
regelaar die werd toegepast. 

2.1 Het IAWQ-model 

In 1987 is er door een IAWPRC-project groep een model (IAWQ-model no 1) voor- 
gesteld voor het beschrijven van de biologische processen die zich afspelen in een 
aktief slib reactor. Hier zal slecht een summiere beschrijving van het model gegeven 
worden. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar [JON941 , 
[GEL941 en [iAW86]. 

Als mogelijk nut van een dergelijk model zijn te noemen : 

Nut van een model 

Ontwerpen en aanpassen van aktief slib installaties 
Men kan hiermee op een eenvoudige manier andere 

(nieuwe) typen van zuiveringsinstallaties in een simulatie 
omgeving testen (geen pilot plant nodig) 

Proces optimalisatie en proces analyse 
Het kan gebruikt worden om ae maximaai haaibare 

performance van de verschillende typen installaties en 
regelaars met elkaar te vergelijken 

a Regelaar ontwerp 
Men kan een model gebruiken om verschillende regel- 

strategieën (configuraties) snel met elkaar te vergelijken in 
een simulatieomgeving. 

Regelaars met intern model 
Men kan regel strategieën gaan toepassen die gebruik 

gaan maken van een intern model. 

Het hier gebruikte IAWQ-model no 1 is een gestructureerd model hetgeen inhoudt 
dat de in het aktief-slib aanwezige bacteriën (biomassa) en substraat (verontreini- 
gingen, voedingsstoffen voor bacteriën) zijn gemodelleerd in verschillende fracties. 
Zo is in het model bijv. een onderscheid gemaakt in snel en langzaam afbreekbaar 
substraat en in heterotrofe en autotrofe biomassa. Deze fracties zijn in de praktijk 
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niet direct meetbaar. Het is een grijs model (afgeleid uit balansvergelijkingen), geeft 
enkel een structuur en bevat veel onbekende parameters die op voorhand (of adap- 
tief) geschat moeten worden om op de verschillende types zuiveringsinstallaties te 
fitten. Het model beschrijft enkel de produktie en consumptie van de verschillende 
beschouwde componenten in een reactor. Het beschrijft 8 deelprocessen die zich 
voordoen in een aktief slib systeem en maakt hiervoor een onderscheid tussen 13 
modelcomponenten. 

De verontreinigingen in het afval water worden door het model in 3 klassen 
ingedeeld met in totaal de 13 modelcomponenten. 

3 klassen voor modelcomponenten 

0 Klasse 1 : het organisch materiaal (CZV-fracties) 

e Klasse 2 : de stikstof verbindingen 

e Klasse 3 : alle overige componenten 

Snel afbreekbaar 

Opgelost organisch 

Heterotrofe biomassa 

Autotrofe biomassa 

Tabel 1 : De 13 modelcomponenten van het IAWQ-model. 

De opgeloste stoffen worden hier aangegeven met S... en de gesuspendeerde 
stoffen (zwevende stoffen) met X... . 

Het IAWQ-model no 1 stelt dat er 8 processen zijn die de reacties tussen de 
ver-schillende model componenten beschrijven. 
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Aanvoer v 
+ 

Reactie 

8 deelprocessen (summier weergeven) 

hoe men het IAWQ-model kan 
gebruiken om een systeem be- 

Stirred Reactor) te be-schrijven. 
Voor elke component in het af- 

Afvoer 

staande uit i CSTR (Continuous 

1 . Aerobe groei van heterotrofe biomassa 
Ss + So + S" + SALK + XH -+ XH 

2 . Anoxische groei van heterotrofe biomassa (denitrificatie) 
SS + SNO + SNH + SALK + XH + XH 

3 .  Aerobe groei van de autotrofe biomassa (nitrificatiej 
SNH + So + SALK + XA + XA + SNO 

4 .  Afsterving van de heterotrofe biomassa 
XH + Xs + Xp + XND 

5. Afsterving van de autotrofe biomassa 
XA + Xs + Xp + XND 

6.  Ammonificatie 
SND + SNH + SALK 

7 . Hydrolyse van organische verbindingen 
x s  + ss 

8 . Hydrolyse van organische gebonden stikstof 
XND -+ SND 

In de reactie vergelijkingen hierboven is enkel weergeven welke component rea- 
geert met welke andere component. De verhoudingen waarin deze reageren (de 
stoichiometirie) is hierin niet weergeven (Ze reageren niet 1 op 1 zoals misschien uit 
deze schrijfwijze naar voren zou kunnen komen). 

2.4 .4 1 -reactor model 
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met elkaar gaan reageren tezamen met hun stochiometrie. In de laatste kolom van 
de matrix wordt de reactie kinitiek van elke vergelijking weergeven. Deze wordt in 
het IAWQ-model beschreven aan de hand van snelheidsvergelijkingen waarin onder 
andere MONOD-termen [JON941 in voorkomen. De produktiekonsumptie van een 
bepaalde component berekent men nu door de som te maken van het produkt van 
de stochiometrische coëfficiënten en de processnelheden zoals aangeven in de 
laatste rij van de matrix in bijlage A (VI = produktie component i) 

met : C i  = Concentrat ie componenf 
de  reactor 

V = Volume in de reactor R 
Q = Debiet  
i = 1..13 index component 

i in 

2.1.2 n-reactor model 

Door nu meerdere reactoren in serie te schakelen kan men de verschillende typen 
zuiveringsinstallaties gaan beschrijven. Het systeem met voorgeschakelde denitri- 
ficatie (zie Figuur 1) kan men eenvoudig gaan beschrijven aan de hand van 2 reac- 
toren (één beluchte reactor en een onbeluchte reactor). Voor elke reactor dient hier 
dan de massabalans opgesteld te worden. Zo komt men in zijn geheel tot een stel- 
sel van 26 (= 2*13 = n reactoren * n componenten) gekoppelde niet-lineaire differen- 
tiaal vergelijkingen. Voor een uitgebreide beschrijving van de massa balans 
vergelijkingen van dit systeem wordt verwezen naar [JON94 , bijlage 21 

Figuur 4 : De carrousel 

Waterzuiveringssystemen zoals de carrousel waarin verschillende beluchte en 
onbeluchte zones elkaar afwisselen zullen dus in ieder geval met meerdere 
reactoren beschreven moeten worden. 
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2.1.3 Beperkingen/eigenschappen IAWQ-model 

Bij het gebruik van het IAWQ-model voor simulatie en regeling van Riool Waterzui- 
verings Installaties (RWZl’s) dient men zich van de volgende zaken bewust te zijn : 

De modeieompomenten zijn niet direct meetbaar 

nenten in te delen is er in feite een abstractie van de werkelijkheid 
gebeurd. Het is bijvoorbeeld niet zo dat alle langzaam afbreekbare 
materialen in suspensie zijn en alle snel afbreekbare componenten in 
oplossing zijn. Daardoor zijn de modelcomponenten ook niet direct 
meetbaar en zal er bij regeling in de praktijk dus minimaal een vorm 
van toestand schatting moeten plaatsvinden. 

Door de verontreinigingen in het afvalwater in 13 modelcompo- 

Het bescki-ijff enkel bídogische processen 
Het IAWQ-model beschrijft enkel de biologische processen die 

plaatsvinden in de reactor en beschrijft geen nabezinking. Er is geen 
model beschikbaar dat de bezinksnelheid beschrijft als functie van 
de samenstelling van de biomassa. 

Het beschrijft geen fosfaat verwijdering 

cent is er wel een IAWQ-model no 2 beschikbaar gekomen dat dit 
wel doet. 

Het IAWQ-model nol beschrijft geen fosfaat verwijdering. Re- 

Het is een stijf systeem 

nog op teruggekomen worden (zie 4.3) 
Het stelsel differentiaal vergelijkingen is stijf. Hierop zal later 

Er is een influent karakterisatie nodig 

de installaties moet de instroom van het afvalwater kunnen uitge- 
drukt worden in de 13 modelcomponenten. Daar deze niet direct 
meetbaar zijn zullen hiervoor aannames moet gebeuren. 

Om met het model simulaties te kunnen uitvoeren van bestaan- 

Bepaling modelparameters is nodig 
Om met het model bestaaande installaties te kunnen simuleren 

moeten eerst de modelparameters (groeisnelheden en opbrengst- 
coefficienten) bepaald worden voor de verschillende types van instal- 
laties. 

Temperatuur afhankelijkheid 
Om de temperatuur afhankelijkheid van het proces te kunnen 

verwerken zijn bepaalde parameters in het model afhankelijk ge- 
maakt van de temperatuur via een deels gelineariseerde Arrhenius 
vergelijking. 
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2.2 Regelstrategie 

Hier zal het door ons onderzochte modelsysteem besproken worden en worden de 
gebruikte regelstructuur en wet aangegeven. 

2.2.1 Regelaarstructuur 

In deze stage werd er van een 
vaste regelaarstructuur uitgegaan. 
Er werd gekozen voor de regelaar 
structuur zoals aangegeven in 
Figuur 5. Deze werd op basis van 
een literatuurstudie voorgesteld 
door [JON94]. Hierbij werd er 
gekozen voor een 2x2 MIMO 
systeem. Als geregelde groot- 
heden dienen de ammonium en 
nitraat concentratie en als stuur- 
grootheden de zuurstofconcen- 
tratie in de tweede reactor en het 
interne recirculatie debiet. De 

Figuur 5 : Regelaarconfiguratie 
slibhuishouding wordt geregeld 
door de slibleeftijd constant te 
houden door variatie van het 

spuislib debiet. De ge-stelde regeldoelstelling is een goede verwijdering van de 
stikstof en de CZV. De CZV wordt hier niet direct gemeten en kan dus in principe 
ook niet geregeld worden. Uit de praktijk is echter gebleken dat een goede am- 
monium verwijdering ook een goede CZV verwijdering inhoudt. Met deze rege- 
aarstructuur dat kan worden voldaan aan de gestelde eisen. 

2.2.2 Onderzocht model systeem 

Wat betreft het onderzochte modelsysteem is er een aantai keuzen en aannames 
gemaakt. 

Keuzen voor het modelsysteem 

Ideale menging 
Het systeem wordt ideaal gemengd verondersteld. De concen- 

traties van de modelcomponenten per reactor ideaal gemengd veron- 
dersteld. 

0 Ideale scheider 
De nabezinktank wordt gemodelleerd als een ideale scheider 

zonder hydraulische verblijftijd en slibopslag. 
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Biologische processen : IA WQ-model no I 

het aktief slibsysteem afspelen wordt het IAWQ-model no 1 als basis 
genomen (zie bijlagel) 

Voor het beschrijven van de biologische processen die zich in 

0 Zuurstof dynamica : oneindig snel 

ingestelde zuurstof debiet door de slave-regelaar (zie Figuur 5) 
Er is verondersteld dat de zuurstof dynamica zo snel is dat het 

^fim&jP!!ijk gere&eerd wordo. 

Keuze modelparameters 
De modelparameters (groeisnelheden en 

opbrengstcoëffieciënten) zijn gedurende alle simulaties vast 
verondersteld. Voor de exacte waarden hiervan wordt verwezen naar 
bijlage 2. Voor een verantwoording van deze keuzen wordt verwezen 
naar [JON941 en [GEL94]. 

2.2.3 Stapresponsies voor model 

Met het gekozen modelsysteem (zie 2.2.2) zijn in het werkpunt (zie bijlage 2) de 
stapresponsies bepaald voor de gekozen regelaarconfiguratie (zie 2.2.1). In het 
werkpunt werd een stap van 1 % van de actuele waarde (referentie : zuurstof=l.2 
gCZV/m3, Qic=80000m3/h) op de stuurgrootheden aangelegd. In Figuur 6 zijn de 
eenheidsstapresponsies weergeven over een tijdspanne van I dag. (Let op 
dimensies) 

Deze responsies kunnen begrijpelijk gemaakt worden aan de hand van formules (1 - 
1 t/m 1-3). De toename van de nitraatconcentratie en de afname van het ammonium 
gehalte ten gevolge van een positieve stap in de zuurstofconcentratie in tweede 
reactor is eenvoudig in te zien door middel van formule 1-2. Ammonium wordt afge- 
broken tot nitraat met behulp van zuurstof. Des te meer zuurstof er aanwezig is, 
des te meer ammonium er wordt afgebroken en omgezet tot nitraat. 

€en positieve stap van 1 % op het interne recirculatie debiet heeft een heel ander 
effect. Het feit dat in eerste instantie het nitraat gehalte sterk gaat dalen komt door- 
dat er meer nitraat naar de eerste reactor gaat vloeien, zodat het ook meer kan af- 
gebroken worden (formule 1-3). Bit effect wordt gedeeltelijk gecompenseerd door 
een stijging van het zuurstof gehalte (er komt meer zuurstof binnen vanuit reactor 2) 
wat de betreffende reactie gaat afremmen (denitrificatie : anoxisch milieu). De res- 
ponsie van ammonium op een verhoging van het interne recirculatie debiet vertoont 
een sterke inverse responsie. In eerste instantie gaat het ammonium gehalte stijgen 
door een groter doorspoeleffect (grotere concentratie van ammonium in reactor 1 
gaat naar reactor 2, die een lagere ammonium concentratie heeft). Het stationaire 
effect (Uiteindelijke daling van ammonium gehalte) is een gevolg van het 
nitrificatieproces (grotere afbraak van ammonium in reactor). 
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Figwwr 6 : Eenheidsstap responsie in werkpunt 

Opmerkelijk is ook het grote verschil in statische versterking tussen de responsies 
op de zuurstof en het interne recirculatie debiet. Dit is voor een deel een gevolg van 
de keuze van de dimensies van de ingangsgrootheden. In Figuur 6 zi'n immers 
eenheidsstapresponsies afgebeeld (referentie : zuurstof 1.2 gCZV/m I Qi, 80000 
m3/h) en 1 eenheid zuurstof concentratie verandering beslaat een veel grotere range 
dan 1 eenheid debiet verandering van het interne recirculatie. Toch dient opgemerkt 
te worden dat indien men naar de responsies kijkt door elke ingang met apart met 1 
% te verhogen (dus geen eenheidsstap responsie) er nog altijd een orde grootte 
verschil in de uitgangen is van 1 03. De gevoeligheid van de procesuitgangen voor 
veranderingen van het zubiratcaf gehalte in de tweede reactor is veel groter dan voor 
veranderingen van het interne recirculatiedebiet. 

J 
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2.2.4 RGA-analyse in werkpunt 

In het werkpunt waar de eenheidsstap responsies bepaald zijn, is ook een Relative 
Gain Array (hierna verkort tot RGA) uitgevoerd. De RGA-analyse kan men 
hoofdzakelijk 3 zaken onderzoeken. 

O Input-output paring. 
Dit is hier van minder belang omdat we met Model Predictive 

Contol een regelwet hebben die inherent de interactie in het sys- 
teem compenseert (Geen aparte decoupling). De techniek kan hier 
wel gebruikt worden om het nut van gedecentraliseerde regelaars te 
onderzoeken. 

O Maaf geven voor de interactie in het qysteem 
Met de Relative Gain waarde (hij ; i=uitgang label , j=ingang la- 

bel) kan men een kwantitatieve waarde geven aan de interactie in 
een bepaald werkpunt en dus ook onderling vergelijkingen maken. 

O Verificatie of Steaáy State ontkoppeling rnsgeiok is 

of Steady State ontkoppeling mogelijk is. Is de Relative Gain=O.Ei 
dan hebben we een singuliere Steady State Gain matrix en is het 
systeem niet ontkoppelbaar 

Aan de hand van de Relative Gain waarde kan men controleren 

Voor een uitgebreidere bespreking van de RGA-analyse techniek wordt verwezen 
naar [DES881 en [DES891 

Er wordt hier gekeken hoe de Relative Gain verandert als er in het hetzelfde 
werkpunt stappen van een verschillende grootte worden aangelegd (stappen met 
een grootte tussen O en 10 %). In Figuur 7 zijn enkele van deze responsies 
gegeven. 

Hieruit blijkt al dadelijk het niet lineaire karakter van het IAWQ-model. In de figuren 
is te zien dat bij de responsie van ammonium op Qi, (inverse responsie) enkel het 
dynamisch gedrag variabel is en dat de steady state gain vrijwel constant blijft. Deze 
responsies zijn allemaal in hetzelfde werkpunt genomen en hebben elk eenzelfde 
kwalitatief verloop (voor de verschillende stapgrootten). Dit wilt echter niet zeggen 
dat in andere gebieden van de toestandsruimte dit ook geldt. In Figuur 8 is het 
verloop uitgezet van de relatieve gain als functie van de grootte van de aangelegde 
stap. 
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Figuur 7 : Gevoeligheid van eenheidsstapresponsies voor stapgrootte 
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Figuur 8 : Verandering Relative Gain in werkpunt bij verschillend ingangssignaal 

Uit Figuur 8 kan men dus afleiden dat de interactie in het systeem (in het werkpunt) 
afneemt naarmate men grotere stappen neemt op de ingangsvariabelen (maximale 
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interactie als hii=0.5). Nergens is de waarde van de Relative Gain gelijk aan 0.5 en 
men zou het systeem dus steady state kunnen ontkoppelen in het werkpunt. 

2.2.5 Regelwet : MPC 

0 e t  

I 

k+P ' Control horizon 
b 

Figuur 9 : 

Prediction horizon 

Principe MPC 

Als regelwei is gekozen 
voor Model Predictive 
Control. MPC is een re- 
geltechniek die gebruikt 
maak van een model van 
het te regelen systeem 
om het verloop van de 
uitgangsvariabeten in de 
toekomst te kunnen voor- 
spellen. Het gebruikt dan 
deze modelpredictie om 
het verloop te bepalen 
van de gemanipuleerde 
variabelen opdat het sys- 
teem zich zal gaan ge- 
dragen op een in een 
criteruim vastgelegde 
functie. 

Het principe van MPC kan 
verder verduidelijkt worden aan de hand van Figuur 9. Op het momentane tijdstip k 
wordt het gedrag van het systeem voorspeld over p tijdsintervallen ( y(k+lIk) ) onder 
andere aan de hand van het gekende verloop van de ingangsvariabelen voor tijdstip 
k. Met behulp van het model wordt het verloop van de uitgangen van het proces 
voorspeld tengevolge van toekomstige veranderingen (tijdstippen groter dan k) van 
de gemanipuleerde variabelen. Het toekomstig verloop van de ingangen (over een 
horizon van m tijdsintervallen) wordt zodanig gekozen dat de voorspelde uitgangen 
van het systeem een bepaald/gewenst gedrag vertonen. Een zeer veel gebruikte 
manier om het gewenste gedrag uit te drukken is via een te criterium functie, mees- 
tal minimalisatie van afwijkingen van de gewenste variabelen ten opzichte van een 
bepaald referentie trajectory (r(k)). Het grote voordeel van MPC is dat men er con- 
straints op een makkelijke en expliciete manier in kan verwerken en dat uitbreiding 
met feedforward om gemeten verstoringen te onderdrukken eenvoudig is. Voor een 
uitgebreide bespreking van MPC wordt verwezen naar [MOR891 en aanverwante 
literatuur. 

Er zijn veel varianten van Model Predictive Control. Wij hebben ons beperkt tot een 
MPC-regelaar die gebruik maakt van een lineair intern stapresponsie model en die 
geen rekening houdt met constraints. De te optimaliseren functie is gekozen in 
overeenstemming met [MOR891 
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mef : m = confrol horizon 
p = predictie horizon 
I';' = weegfactoren voor uifgangen 
cy = weegfacforen voor ingangen 
y = geconfroleeerde var iabelen 
u = gemanipuleerde var iabelen 

De keuze voor gemanipuleerde en geregelde variabelen werd reeds eerder aan- 
*geven (zie 2.2.1). Ook dient bij MPC nog een keuze gemaakt te worden voor het p- 
ahead predictie algoritme. De predictie gebeurd met behulp van het model waarbij 
de meting op de volgens (2.3) gebruikt worden om de predictie te corrigeren. 

Y(klk)  = Y(klk - 1) + K,( i (k)  - y(klk - 1)) 
mef : Y(klk - 1) = p - ahead predictie 

KF = Feedback filfer gain 
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3 Simulaties en resultaten 

In dit hoofdstuk komen twee onderdelen ter sprake. Ten eerste wordt de tuning van 
de MPC-regelaar besproken en gaan we verder in op de verschillende simulaties die 
zijn uitgevoerd. 

3.1 Tuning van de MPC-regelaar 

De tuning van de regelaar werd uitgevoerd met een gelineariseerde versie van het 
IAWQ-model. Dit werd gedaan omdat de rekentijden om het niet-lineaire model door 
te rekenen groot waren voor tuning. In eerste instantie is zowel voor het plant model 
als voor het interne model in de regelaar eenzelfde lineair model gebruikt. De be- 
langrijkste tuning parameters zijn de predictiehorizon P, de control horizon M en de 
weegmatrices TY en r" en de observer gain. Over het algemeen kan men zeggen 
dat een dalende P, stijgende M en een dalende ingangsweging r" het systeem 
sneller zullen doen reageren. Ook dient de predictie horizon groter gekozen te 
worden doen de inverse responsie om instabiliteiten te voorkomen. 

3.1 .I Stap I : De schaling 

Omwille van de grootte orde verschillen van de argumenten in de kostfunctie (y-r, 
Au, in form. 2-2) zal eerst een schaling moeten worden uitgevoerd. Dit is nodig opdat 
alle grootheden in de kostfunctie eenzelfde bijdrage zouden leveren tot de te opti- 
maliseren functie. Bij de weegfactoren voor de uitgangs- en ingangsgrootheden (zie 
form 2-2) hebber; we GI-K beperkt tot cmstante (ir? de tijd) en. diagonaal matrices 
(geen kruiswegingen). De diagonalen van deze weegmatrices zullen vanaf nu met 
respectievelijk ywt (uitgangsweging) en uwt (ingangsweging) worden aangeduid. 
Dan kan het optimalisatie probleem (zie form 2.2) worden herschreven naar : 

met : r y  = úiag(ywt) ; ywt = [yn y,] 

ru = úiag(uwt) ; uwt = [y,, y,,] 

u, = So (zuurstof concentratie reactor2) 
u, = Qic (interne recirculatie) 

ei = y1 - 

e2 = Y, -r29 

Y, = Snh,reactor2 

Y, = Sno.reactor2 

(3.1) 
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De gewichten yyl ,yy2 ,yUl ,yu2 moeten nu zo gekozen worden dat in eerste instantie 
hun bijbehorende argumenten allemaal eenzelfde bijdrage leveren tot het te mini- 
maliseren criterium (dit noemen we schaling). De concentraties voor ammonium en 
nitraat in het gezuiverde afvalwater zijn van dezelfde grootte orde en wil men ze 
evenzwaar laten meetellen in het criterium dan moeten hun gewichten gelijk geno- 
men worden (hier vb. yyl=yy2 =1). De gevoeligheid van de procesuitgangen voor va- 
riaties in de stuurgrootheden is sterk verschillend (zie Steady State Gains Figuur 6). 
We kunnen nu twee redeneringen volgen. 

Mefhoúe 1 : Op basis van de gewenste stuurincrementen 

Men eist stuurincrementen van de grootte orde : 

Dan kies je yul=l en yu2=l O-4. Door deze keuze van weging 
worden dan de stuurincrementen evenzwaar in de 
criteriumfunctie meegewogen als ze de gewenste grootte orde 
hebben. 

0.1 gczv/m3 voor S, 
1000 m3/dag voor Qic 

Mefhoúe 2 : Op basis van steady state gains 

Men beschouwt de gemiddelde Steady State gain die een 
stuurgrootheid opleverd. 

So 
Qi, 

-+ S n h ,  S,, : gemiddelde gain = 5.4243 
+ Snh, S,, : gemiddelde gain = 2.7085e-6 

We kiezen nu yul=l en yu2=5e-7. (=2.7e-6/5.4). Op deze manier 
is de verschillende gevoeligheid van de procesuitgangen voor 
de verschillende stuurgrootheden in de criterium functie 
verwerkt. 

Hier is voor de tweede methode gekozen omdat deze met objectieve gegevens 
werkt. Een combinatie van beiden methoden is ook mogelijkheid. 

3.1.2 Stap 2 : Performance tuning 

Omwille van de lange rekentijden is de tuning uitgevoerd met een gelineariseerd 
IAWB-model. in eerste instantie is het plant modei gelijk genomen aan het model 
gebruikt in de MPC-regelaar (geen modelmismatch). De verschillende tuning para- 
meters zijn dus : ywt=[ yyl y*] ,uwt=[yul yu2] , M en P. Het zal duidelijk zijn dat de 
predictiehorizon groter moet zijn dan de inverse responsie. Indien deze niet zo 
werden gekozen resulteerd dit in instabiel gedrag omdat de regelaar dan deze 
inverse responsie niet ziet en het proces de verkeerde kant uitstuurt. Er is hier 
gekozen voor een predictie horizon P=47 te nemen (sample tijd ?h uur, dus P= 1 
dag). De invloed van de control horizon M op de performance van het te regelen 
systeem bleek minimaal te zijn. Er waren daar 2 uitzonderingen op. Als M groot 
(M>44) werd gekozen en er geen input blocking werd toegepast werd het geregelde 
systeem instabiel. Bij een grote M, maar kleiner dan 44 kreeg men een zeer trage 
respons. Beide effecten werden echter teniet gedaan door het toepassen van input 
blocking (ingangssignaal samen nemen over 2 samples was al voldoende). Alle 
andere instellingen van M bleken ongeveer dezelfde respons te geven. Voor een 
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- rn 

-ywt=[l I ]  
- ywt=[3 11 

ywt44 11 
y0.5. 

O* 

3 

simulatie met deze tuning parameters 
(P=47 M=[ l l ]  ywt=[l 11 uwt=[l 5e-71) 
werd het proces in eerste instantie 
voor wat betreft ammonium eerst de 

Figuur 1 O),  terwijl de responsie voor 
nitraat veel strakker was. Er is dus 

0 6  O 0 5  1 15 2 een goede performance voor nitraat 

2 G::rI o 003 i iri verkeerde kant uitgestuurd (Zie 

Q O01 

Tijd [dagen] Tijd [dagen] en een slechte voor ammonium. 

.2 O02 

- - - = O 8  = O '  

-0 o1 o o 5  1 15 2 

2gri E -i;-PI pGJ 
R 

- E 2  <o 

Een tuning factor die daarop een gro- 
te invloed bleek te hebben was ywt. 

6 52 O 05 1 15 2 lijk te zijn de inverse responsie voor 
ammonium (zie Figuur 1 O) te onder- 
drukken door afwijkingen voor ammo- 
nium relatief zwaarder te gaan wegen 
dan afwijkingen op het nitraat gehalte. 

- o, E656  

I, - .... - A6 - 54 - - - - - - - - - - - - Met deze parameter bleek het moge- - _ _ _ - - _ _ - - - -  - > 

o o5 1 15 2 
Tild [dagen] Tijd [dagen] 

Figuur 10 : Lineair plant model, setpoint 
verandering 1 %. 

Dit ging dan wel ten koste van de performance voor nitraat. In Figuur 11 (M=[5 53, 
P=47, uwt=[l 5e-71,setpoints idem Figuur 1 O) ziet men duidelijk wat de invloed van 
ywt op de performance van het geregelde systeem is. Van deze drie mogelijke in- 
stellingen verdient ywt=[4 11 de voorkeur (beste compromis tussen responsie voor 
ammonium en nitraat). 

0.06 I 1 
-ywt=[l 11 
- ywt=[3 11 E l  . . . y  wt=[4 13 

I 
6 

-0.02 I 
O 2 4 

Tijd [dagen] 

I 
O 2 4 6 

Tijd [dagen] 

Figuur 11 : Invloed ywt op performance 

2.85 

io4 
2l 

I 
O 2 4 6 

Tijd [dagen] 

6.5' 

Ook bleek de regelaar robuust te zijn. Testen waarbij een verschillend lineair model 
word gebruikt voor de regelaar en de plant vertoonden geen instabiel gedrag en per- 
formance bleek vrijwel gelijk te zijn aan de simulaties zonder model mismatch. Bij 
deze robuustheid testen werden modellen gebruikt afkomstig uit hetzelfde werkpunt 
maar genomen met andere stapgrootten tot een maximaal verschil van 10% (Zie 
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3.2 Simulaties met niet lineair model 

In dit deel worden de resultaten besproken van simulaties waarbij de lineaire MPC- 
regelaar gebruikt wordt om het niet-lineaire IAWQ-model te regelen. Er wordt hierbij 
enkel gekeken naar regulateur gedrag (setpoint veranderingen) van de regelaar. Dit 
deel is opgespiitst: in 2 delen : met ingangsweging en zonder ingangsweging. Dit 
omwille van het zeer verschillend gedrag van de regelaar hierbij. 

3.2.1 Met ingangsweging uwt#[o O] 

"O 5 10 
Tijd [dagen] 

2.78- 6.81-1 

$2.77 

6 2.7 

X2.74 

2.73- 5 10 6.65,- 10 

Tijd [dagen] Tijd [dagen] 

Figuur 12 : niet lineair plant model, ywt=[4 11 
uwt=[l 5e-71, M=[5 51, P=47, Asetpoint=l Yo. 

Selpoint=0.99'Snh(t=O) Setpoint=Sno(t=O) 
2.768 I 

-2.755 

I 2.74 

-2.735 

2.73 
5 10 

Tijd [dagen] Tijd [dagen] 
Setpoint=Snh(t=O) Setpoint=0.99*Sno(t=O) 

u 
10 

Tijd [dagen] 

6.660 
10 

2.75 

Tijd [dagen] 

Figuur 13 : ontkoppeling eigenschappen van de 

regelaar. 

Met de instellingen die in (3.1 . l )  
als beste compromis naar voor 
kwamen is er ook een simulatie 
op het niet lineaire systeem uitge- 
voerd (Zie Figuur 12). Er werd 
hierbij een setpoint verandering 
van 1 Yo van de waarden van 
uitgangen op tijdstip t=O aange- 
legd. Men ziet hier net als bij de 
simulaties met een lineair model 
dat er zowel voor wat betreft am- 
monium als nitraat de regelaar 
het proces in eerste instantie de 
verkeerde kant uitstuurt. Ook hier 
is het omdat we de afwijkingen 
voor ammonium 4 x zwaarder 
wegen dan die voor nitraat dit 
gedrag verdeeld word over de 
twee uitgangen. De regelin- 
spanningen blijken beperkt te 
blijven. De respons blijkt vrij traag 
te zijn. Pas na 2 dagen zijn de 
setpoints bereikt; dit is waar- 
schijnlijk een gevolg van het 
nulpunt in het rechter halfvlak 
(inverse responsie) die de haal- 
bare performance (maximale 
controller gain) beperkt. 

In Figuur 13 worden de ontkoppel 
eigenschappen van de regelaar 
getoond (zelfde regel instellingen 
als bij Figuur 12). De bovenste 2 
figuren zijn van 1 simulatie waar- 
bij er voor ammonium een set- 
point verandering gevraagd werd 
(1 Yo) en waarbij de waarde van 
nitraat constant gehouden moest 
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worden. In de onderste twee figuren was het net andersom. De responsie voor de 
uitgang waar de setpoint verandering op plaats vindt gaat vrij strak maar op de an- 
dere uitgang blijkt voor beide simulaties een toch nog relatief sterke interactie te zit- 
ten. Toch bleek dat we met deze instelling van tuningparameters een redelijk goed 

compromis hadden voor performance 
op beide uitgangen 

,ox lo5  

In Figuur 14 is de responsie getoond 
. ZON van het systeem als op beide uitgan- 

gen een setpoint verandering van 2% &-o 1 
o, I 

geëist wordt (Zelfde regelinstellingen 
4-0 3 3 - 2  als bij Figuur 12). Het systeem wordt 

-0 40 5 10 15 20 O o lo 15 20 instabiel. Een mogelijke reden hier- 
voor is dat als de toestand te ver af- 
wijkt van de initiële toestand waarbij 
het lineaire model van de regelaar 
werd bepaald de predictie zo slecht is 

wordt. De gevonden regelaar blijkt 
dus niet robuust te zijn. 

$ 4  

N 
$-o2 

Tijd [dagen] Tijd [dagen] 

5 
I 

c dat daardoor de regeling instabiel 
;:I.i iirA 
o> 
I1 3 
1 - - 

2.6 5 2. 

O 5 10 15 20 640 IO 15 20 
2 8  

Tijd [dagen] Tijd [dagen] 

Figuwr 14 : niet lineair plant model, ywt=[4 11 
uwt=[l 5e-71 M=[l 11 P=47, Asetpoint=2% 

3.2.2 Zonder ingangsweging uwt=[O O] 

I 
2 O 4 6 
Tijd [dagen] 

2.85' 

10' In dit deel worden enkel simu- 
laties getoond waarbij er geen 

3 1.6 ingangsweging werd toegepast. 
0 1 . 4  In Figuur 15 zijn de resultaten ge- 

toond van een simulatie waarbij 
= 1  voor beide ingangen een setpoint 

0.8 O 6 verandering van 1 % van de waar- 
de van de uitgang op t=O werd 

6. geëist. Een verschil met de simu- 
laties in 3.2.1 is dat hier de af- 
wijking voor nitraat en ammonium 
evenzwaar worden gewogen 
(ywt=[l 11). Dit heeft tot gevolg 
dat het ammonium gehalte in 
eerste instantie zeer sterk de 
verkeerde kant wordt uitgestuurd 

ü 
A1.2  
7 - 

Tijd [dagen] 

~ ' 8 ~  i:::hYI 
G 
N6.54 - 
>i 

2 4 
Tijd [dagen] 

6 
6.52 

O 

Figuur 15 : niet lineair plant model, uwt=[O O] , 
ywt=[l 11 , M=[l 11 , P=47, Asetpoint=l % 

(veel sterker dan bij ywt=[4 11). 
De respons voor nitraat bleek 
veel strakker te zijn. De keuze 

voor ywt44 11 blijkt dus een goed compromis te zijn om op beide ingangen een 
goede performance te krijgen. Ook valt op dat ervoor ingang 1 (zuurstof) er hier een 
groter ingangssignaal wordt gegenereerd (t.o.v. Figuur 12, met ingangsweging) en 

-25- 



Hoofdstuk 3 Simulaties en resultaten 

dat er grotere Au’s gebruikt worden voor de regeling. Dit komt doordat de Au’s niet 
meer bestraffen in de kostfunctie. Van ingang 2 (Qic) wordt een kleinere regelin- 
spanning gevraagd (t.o.v. Figuur 12) 

m - ?----l 

O 5 10 15 20 
Tijd [dagen] 

-c O: 5 i o  15 20 
Tijd [dagen] 

7.5, I 

o 5 10 15 ;o 
Tijd [dagen] 

5- 
O 5 10 15 20 

Tijd [dagen] 

Figuur 16 : Niet lineair plant model, uwt=[0 O] 
ywt=[l I]  M=[l 11 P=47, Asetpoint=:! % 

In Figuur 16 ziet u de resultaten 
van een simulatie met als regel- 
instellingen : ywt=[l 11, uwt=[0 O] 
M=[l 11: P=47. Wat dadelijk op- 
valt is dat de regelaar na onge- 
veer l O dagen van simulatie 
begint te klapperen. De reden 
hiervan is tot nu toe onbekend. 
Het is opvallend dat als men 
ingangsweging toepast (zie 
Figuur 14) de uitgangen gewoon 
weglopen en zonder ingangs- 
weging dit bijzondere gedrag 
(klapperen) vertoond. Het verschil 
tussen Figuur 14 en Figuur 16 
kan wel voor een deel verklaard 
worden, omdat er hier geen we- 
ging wordt toegepast op de Au’s. 
Deze simulatie is opnieuw uitge- 
voerd waarbij er voor de nu- 

merieke integratie methode een veel grotere tolerantie werd gebruikt en dan bleken 
dat de pieken tijdens het klapperen nog groter waren, Dit gedrag wordt dus niet 
veroorzaakt door numerieke instabiliteiten van de integratie routine. 

’ 
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4 De Jaco biaan 

In dit deel wordt de jacobiaan van het IAWQ-model besproken. Deze is belangrijk 
om verschillende redenen. Ten eerste kan hij gebruikt worden in de gebruikte nume- 
rieke integratie routine (methode van de Kiopfenstein-Shampine familie). Deze rou- 
tine maakt immers gebruik van de jacobiaan om het stelstel stijve differentiaal verge- 
lijkingen op te lossen en door deze jacobiaan analytisch beschikbaar te stellen kun- 
nen de rekentijden ingekort worden doordat deze jacobiaan niet meer numeriek be- 
paald moet worden (rekentijden zijn vooral een probleem bij het simuleren met het 
niet-lineaire model). Ook is deze jacobiaan noodzakelijk om in een later stadium de 
MPC-regelaar zodanig om te schrijven dat hij intern met een toestandsmodel kan 
gaan werken i.p.v. een stapresponsie model. Het gebruik van toestands modellen is 
meer geschikt als het intern model moet worden geupdate in de regelaar en bij de 
analyse van het geregelde systeem. 

4.1 Algemene opbouw 

Het IAWQ-model bevat 13 toestanden (de 13 modelcomponenten, zie Tabel 1). Als 
we er nu een systeem van n in serie geschakelde reactoren mee gaan simuleren 
dan komen we in zijn geheel tot n*13 toestanden voor dat systeem (zie 2.1.2). De 
jacobiaan zal dus een (1 3 n)x(l3 n) matrix zijn. Voor de berekening van jacobiaan 
van een n-reactor model (zie 2.1.2) is het handig de modelvergelijkingen in de 
volgende vorm om te schrijven. 

- = F, + F r  + D . C - c +  r- df . -  %-J LI-' 
produktiel influent reflux interne 

recirculztje cornsumptie 

De verschillende termen stellen hierbij voor : 

Fin=Din*Cin Beschrijft de verandering van de concentratie van de modelcomponen- 
ten in een reactor ten gevolge van de instroom van afvalwater uit het 
rioolstelsel. 
Fin = f(influent debiet, influent karakterisatie, verdeling influent, volume 
reactoren) 

F,=D:C-cr Beschrijft de verandering van de concentratie van de modelcomponen- 
ten in een reactor ten gevolge van de refluxstroom afkomstig van nabe- 
zinktank. 
Dr = f(reflux debiet, volume reactoren) 
C-cr = f(influent debiet, reflux debiet, concenfrafie rnodelcomponenf 
in reactor, volume reactoren, slibleeftijd) 
C c r  is lineair in functie van de modelcomponenten 
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D * C c  Beschrijft de verandering van de concentratie van de modelcomponen- 
ten in een reactor ten gevolge van interne refluxstroom die een reactor 
binnenkomt, ten gevolge van de instroom uit de vorige reactor (door- 
mening) en ten gevolge van de uitstroom naar de volgende reactor. 
D = f(influent debiet, reflux debiet, intern reflux debiet) 
C-c = f(concentratie modelcomponent in reactor) 
C c  is lineair in functie van de modelcomponenten 

Beschrijft de verandering van de concentratie van de modelcomponen- 
ten in een reactor ten gevolge van de produktiekomsumptie door de 
biologische processen die zich in deze reactor afspelen. 
r-=f(zie bijlage 2) 
r- is nief-lineair in functie van de modelcomponenten 

Het is handig om het berekenen van de jacobiaan in 2 delen op te splitsen; een deel 
beschreven door het IAWQ-model (r- produktiekonsumptie, niet-lineair in de model 
compónenten) en een deel dat lineair in de modelcomponenten is (Fin, F,,D*C-c). 

Deel 1 : produktie/consumptie (bijdrage r- aan jacobiaan) 
De term r- (in form. 4-1) wordt beschreven door het IAWQ-model. De matrix 
(bijlagel) beschrijft de produktiekomsumptie van een modelcomponent (1 3 in 
totaal) in 1 reactor. Elk van deze produktie termen wordt nu afgeleid naar de 

non zero elernents=58. total elernents=l69 

. .  
2 4 6 8 10 12 

kolom nr 

Figuur 17 : Sparsity structuur 
jacobiaan (IAWQ-model)l 

verschillende mÖdel componen- 
ten om de bijdrage te verkrijgen 
van r- aan de jacobiaan. 
Omwille van de omvang van het 
probleem maar vooral ook om- 
dat de berekening van de volle- 
dige jacobiaan voor 1 reactor 
rekentechnisch geoptimaliseerd 
(aantal flops zo klein mogelijk, 
omwille van rekentijden) moet 
worden is er voor gekozen dit 
deel met het symbolisch mani- 
pulatie pakket MAPLE uit te 
voeren (Zie bijlage 3, voor com- 
mando's). De jacobiaan van het 
IAWQ-model voor 1 reactor is 
een sparce matrix met een vaste 
structuur (zie Figuur 17, = non 
zero element, overeenkomst 
tussen rij indices en model- 
comDonent : XI=Xi, X~=XBH, 

X~=XBA, XkXp, x5=&, X~=XND, x7=ss, X8=S", ~ S N O ,  O=SALK, x f l  =SI, 
X1 
door meerdere reactoren in serie te gaan plaatsen (zie 2.1.2) zullen we in elke 
reactor.een IAWQ-model moeten gaan toepassen. Als we de toestanden 

X1 3=S0). Als we nu een waterzuiveringssysteem gaan modelleren 
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5 -  

10 - 

c - 
I) 

non zero elemenk232, total elements=1521 

reactor systeem is rechttoe, recht- 
aan. In Figuur 19 is de bijdrage gevi- 
sualiseerd die deze elementen (Fin, 

geschakelde denitrificatie (gemodel- 

Fr, D*C-c) leveren aan de jacobiaan 
voor een systeem van het type voor- 

.... -1 ....... ... 
..... ......... 

15-  

. . . . . .  . . . . .  I . . . . .  . . .  15 

* leerd met 2 reactoren) 

rangschikken per reactor (Reac- 
tor 1 = toestanden 1 ..I 3, Reac- 
tor 2 = toestanden 14..26, ...) 
krijgen we voor een 3 reactor 
model de structuur in Figuur 18. 
De IAWQ-model structuur komt 
voor n-reactor systeem dus in 
een blok diagonaal vorm te 
staan. 

. .  .. ..... ...... .. *.. ...... :* : ..: 1 
I .  a I > 8 . - 8 - - # f  . . . . .  

5 10 15 20 25 30 35 
kolom nr 

Figuur 18 : Sparsity structuur voor r- 
(3 reactor model) 

2ol = * = .  . I Levert geen bijdrage aan de 
25 jacobiaan. 

5 10 15 20 25 
kolom nr 

Figuur 19 : Sparsity structuur 
lineair deel jacobiaan (voorge- 
schakelde denitrificatie) 

D*C-c 
Levert een bijdrage aan alle elemen- 
ten van de hoofd- en nevendiago- 
nalen (zie Figuur 19). De bovenste 

nevendiagonaal is afkomstig van de interne refluxstroom vanuit reactor 2 naar 
reactor 1. De onderste nevendiagonaal is tengevolge van de instroom van 
afvalwater naar reactor 2 (aeroob) vanuit reactor 1 (anoxisch). De eerste 13 
elementen van de hoofddiagonaal zijn tengevolge van de uifstroorn van ma- 
*teriaal uit reactor l naar reactor 2. De laatste 13 elementen van de hoofd- 
diagonaal zijn tengevolge van uitstroom van materiaal uit reactor 2 naar de 
nabezinktank. 

Fr 
Levert voor ons systeem van voorgeschakelde denitrificatie (alle retourslib naar 
reactor 1, ideale scheider) enkel een bijdrage aan de volledige bovenste 
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O 

5 -  

10- 

L c - = .  
15- 

20 

25 

nevendiagonaal (Figuur 19) en aan de eerste zes elementen van de hoofddia- 
gonaal. De eerste zes rijen in de matrix corresponderen met gesuspendeerde 
stoff en waarbij indikking plaats vindt na de scheider (als ideaal gemodelleerd). 
De rijen 7 t/m 13 corresponderen met opgeloste stoffen (geen indikking, ideale 
scheider). Dit is tezamen met de modelvergelijkingen [JON94,bijlage 21, de 
verklaring voor de plaatsing van de elementen in de matrix. 

. . 
o o e *  * e  . . . o  ... . 
o. . . . . .. .. . . . . . ... . . .. ... .. . .. . e .  . 
- 0  .... o. . . .. . .. . . . .. 0 .  . 

..o o . . . . . .. 0 . . .. 0 .  0 . . .. 0 . .  .. .. 0 . .  . . .. .... .. 
... . . ... - o 

. 
t . .. * o  - . .. .. 

~ 

O 5 10 15 20 25 
kolom nr 

Figuur 20 : Sparsity structuur 
jacobiaan (voorgeschakeld 
denitrificatie) 

In Figuur 20 is de sparsity structuur getoond 
van de volledige jacobiaan voor een sys- 
teem met voorgeschakelde denitrificatie. Dit 
is een 26 bij 26 matrix. Als we nu de regel- 
structuur van 2.2.1 gaan toepassen (u(l)= 
SO,Reactor2, u(2)=Qlc) tezamen met de ver- 
onderstelling dat de zuurstof dynamica 
oneindig snel is (zie 2.2.2) verandert de 
jacobiaan. Immers de zuurstofconcentratie 
is niet meer een toestandsgrootheid maar 
een instelgrootheid. Door de zuurstof con- 
centratie in reactor 2 overeenkomt met rij 26 
moeten we dus rij 26 en kolom 26 schrap- 
pen uit de jacobiaan (dimensie nu 25x25). 
Indien we nu de zuurstof regeling (slave 
regelaar, Figuur 5 )  niet oneindig snel veron- 
derstellen, mogen we wel zuurstof weer als 
een toestandsgrootheid beschouwen. 

4.3 Korte analyse van/met Jacobiaan 

in dit aeei zai een korte anaiyse gegeven worden van de Jacobiaan in hei werkpu~~l 
en zal een aanzet tot verklaring van de zwakke robuustheid van de regelaar gegeven 
worden. 

De jacobiaan is in feite de systeem matrix van de (continue) gelineariseerde state 
space beschrijving van het IAWQ-model. Om een echte goede analyse van het 
geregelde systeem te doen zou men in feite de overdrachtmatrix van hef geregelde 
sysfeem moeten beschouwen. Daarvoor dient echter de MPC-regelaar in state 
space vorm omgeschreven te worden (dit zal pas in een later stadium gebeuren). 
Daarom beperken we ons hier tot de analyse met behulp van de jacobiaan van het 
ongeregelde sys feem (=I AW Q-mode I). 
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eigenwaarde" in werkpunt x 1 O-= + - ' . .  I '  _ ' '  , . . . .  ' 

+- + -  + + + + +  

Figuur 21 : Eigenwaarden van jacobiaan in werkpunt 

In Figuur 21 is een eigenwaarde plot getoond in het complexe vlak van de jacobiaan 
genomen in het werkpunt (X-as is logaritmisch.) Het blijkt dat allle eigenwaarden een 
negatief reëel deel hebben en het ongeregelde systeem is dus stabiel. Men ziet dat 
er ook 2 complexe (geconjugeerde) polen zijn. Ook kan men uit deze piot afleiden 
dat we met een stijf systeem te doen hebben. De kleinste eigenwaarde heeft een 
reëel van -0.0605 en de grootste eigenwaarde een reeël van -2915. Dit komt over- 
een met tijdsconstanten van respectievelijk 16,5 dagen en 29.6 seconden. Als we 
naar de bijhorende eigenvectoren kijken blijkt dat we niet onmiddelijk kunnen zeggen 
dat een bepaalde component voor de snelle dynamica zorgt en dat een andere voor 
de trage dynamica. 

eigenvector bijhorende b i j  trage dynamica 

o.81 1 0.7 

0.61 

o 5  

0.1 1% 

-0.2 -o.1 L 
toestand nummer 

Figuur 22 : eigenvectoren voor trage en snelle dynamica 

In Figuur 22 is de respectievelijke eigenvector (dimensie=25) uitgezet horende bij 
eigenwaarde met de snelse en traagste dynamica. Hieruit blijkt dat de trage dyna- 
mica hoort bij de slib produktie van de autotrofe biomassa ( X 3  = &,Reactor 1, X 1 6  = 
XBA,Reactor2) in de reactoren en in iets minder mate een gevolg is van de produktie van 
inert produkt tijdens het afsterf proces van de biomassa (X, = &,Reactor 1, XI,= 
XP,Reactor2). De snelle dynamica in het systeem blijkt zich vooral te manifisteren in 
eerste reactor (figuur 22b). De snelle dynamica blijkt ook in het afstervings proces te 
zitten, voor wat betreft de produktie van langzaam afbreekbare CZV uit de biomas- 
sa. In iets mindere mate blijkt de snelle dynamica zich te manifisteren in de veran- 
dering van de zuurstof concentratie in de eerste reactor ( X I 3  = SC),Reactor I )  en bij de 
produk-tie/afbraak (X, = SS,Reactor 1) van snel afbreekbare CZV's. 
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-1 

-1 o-3 
-1 O-= 

-1 O-' 

-1 oo 

-1 op 
-1 O' 

Met behulp van de jacobiaan kunnen we ook een mogelijke reden aangeven waarom 
de simulatie in Figuur 14 mis gaat. Daarvoor gaan we kijken naar de verandering 
eigenwaarden van de jacobiaan tijdens het doorlopen van de simulatie. In Figuur 21 
is de ligging getoond van de eigenwaarden op tijdstip t=O dagen en Figuur 23 toont 
de ligging van de eigenwaarden op de tijdstippen t=5 dagen en t=l O dagen. 

,a 

te 

e = Q a e  

e a  e o t=O a e n  (werkpun) I + t=5 i a s e n  

i - + 

I + + +  +it + + + +  + ++ 
m - 
m .- - 

+ E -0.2 - 

O & 0.4 * 
3 0.3 
cn c .- 
30.2 - m * 0.1 

O 

- - 

- - 

- - 

- - 
/ 

-lI...." . .  ' L ' ' ' ' '  . . . . . . . . . . .  I ' . . ' . '  . .  ' . . " "  . .  I . " ' . '  . .  I 
-1 o4 -1 o= -1 op -10' -1 oo -1 O-' -1 o-2 

Re(eigenwaarden) 

Figuur 23 : Verandering eigenwaarden langs trajectory 

Het valt op dat langs de trajectory de eigenwaarden sterk veranderen. Ook blijkt dat 
op het tijdstip t=IO dagen de complexe polen zijn verdwenen. 

Relatief verschil 
0.5 I I 

Figuur 24 : Verandering eigenwaarden fangs trajectory 

In Figuur 24 en Figuur 25 is de reciproke van het reële deel van de eigenwaarden 
gerangschikt volgens grootte. Hieruit blijkt dat vooral de tijdsconstanten in het middel 
gebied het sterkst varieren. De onderste figuur komt telkens het relatieve verschil 
van eigenwaarden (recipoke v/h reëel deel) t.o.v. de waarden op t=O. Hieruit valt af 
te leiden dit de snelle dynamica langs het trajectory het minst verandert, de trage 
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Hoofdstuk 4 De Jacobiaan 

dynamica sterker verandert (orde grootte 20-40 %) en dat voor de middenmoot de 
dynamica heel sterk verandert (orde grootte 40-70 %) 

1 /Re(eigenwaarde) 

0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  

e B  
- q G B G B  

€ E . -  
€E. 

6 + ;=yoaaggg,iweriwun/ij 

O 5 1 0  1 5  20 25 

Relatief verschil 
0.8 1 I 

Figuur 25 : Verandering eigenwaarden langs trajectory 

Om de invloed van de ligging van deze eigenwaarden op de responsie van het 
systeem in het tijdsdomein te zien wordt verwezen naar Figuur 26. 

Step on So 

-werkpunt 
- 5 dagen 

1 O dagen 

. 
- - - _ _  

5-3 

-5 

-6 
1 O 0.5 

Tijd [dagen] 
Step on So 

Step on Qic 

15: 

- 5 dagen 
10 dagen 

5 5  

UI o.  
8 

- -  
I 
1 

-5 ’ 
O 0.5 

Tijd [dagen] 
,o-5 Step on Qic 

11 I 

In deze figuur valt veel 
duidelijker te zien dat het 
gedrag van het systeem 
sterk verandert tijdens het 
doorlopen van de trajectory. 
Het valt op dat alle gains 
zijn veranderd, dat er een 
bijkomende inverse res- 
ponsie geintroduceerd is 
(voor Qlc -> SNO) en dat ook 
het teken van deze steady 
state gain wisselt. Deze 
extra inverse responsie is 
gevolg van het hogere in- 
terne recirculatie debiet (zie 
Figuur 14) waarbij er een 
teveel aan zuurstof de eers- 
te reactor binnenstroomt en 
daar een negatief effect 
heeft op het denitrificatie 
proces. Wel is de inverse 
responsie voor ammonium 

minder uitgesproken naarmate men de trajectory doorloopt. De lineaire MPC- 
regelaar gebruikt nu intern het eenheidsstapresponsie model bepaald op t=O dagen 
en doet hiermee ook al zijn voorspellingen. De instabiliteiten dus mogelijk een 
gevolgd van dit verschil in gedrag van het systeem langs de trajectory. 

O 0.5 1 
Tijd [dagen] Tijd [dagen] 

Figuur 26 : eenheidsstapresponsie genomen langs 
trajectory 
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5 

5.1 

Aa nvu I I i ng e n 

Instabiel gedrag 

In (4.3) is vermeld dat het instabiel gedrag veroorzaakt zou kunnen zijn door model 
afwijkingen (tussen model intern in regelaar gebruikt en het niet-lineaire proces). 
Een andere mogelijke reden ligt in het feit dat er in het systeem een zeer trage 
dynamica aanwezig is. 

Steo on So 

I 
10 

-101 
O 5 

Tijd [dagen] 
Step on So 

15------1 

-werkpunt 
- 5 daaen I 10dägen ] 

O 
O 5 10 

Tijd [dagen] 

10-6 Step on Qic 

15- 
-werkpunt 
- 5 dagen 

-5 
O 5 10 

Tijd [dagen] 
ro-5 Step on Qic 

l 7  
.......................... . . . ._..  - - - - -  

1 O dagen 

-1 
O 5 10 

Tijd [dagen] 

In Figuur 27 is dit geillu- 
streerd door de eenheids- 
stapresponsies af te beelden 
over een tijdsinterval van 1 O 
dagen. Hier worden drie een- 
heidstapresponsies getoond : 
een genomen in het werkpunt 
en twee genomen op t=5 da- 
gen en t=10 dagen van 
Figuur 14. Hieruit blijkt dade- 
lijk dat afhankelijk van het 
werkpunt de modellen sterk 
verschillen (dit is al bespro- 
ken in 4.3.). Waar we echter 
in geinteresseerd zijn is dat 
de dynamica na 10 dagen 
nog niet volledig uit het sys- 
teem verdwenen is. De MPC- 
regelaar werkt nu intern met 
een stapresponsie mode! 
met een tijdslengte van 1 dag 

Figuur 27 : Trage dynamica in systeem 

en een sample tijd van 0.5 uur. De regelaar (in deze vorm van MPC) gaat er vanuit 
dat er geen dynamica in het model meer zit na 1 dag (beschouwt het systeem dan 
constant). Door gebruik te maken van stapresponsie modellen intern in de regelaar 
verwaarloosd men alle trage dynamica in het systeem. Qok met de snelle dynamica 
wordt er geen rekening gehouden omdat de sample tijd van het stapresponsie model 
0.5 uur is. Als men nu intern in de regelaar een gelineariseerde state space repres- 
entatie van het IAWQ-model gebruikt heeft men deze effecten natuurlijk niet (dan 
heeft de regelaar wel de trage dynamica tot zijn beschikking). De snelle dynamica zit 
er dan ook nog niet in omdat de state-space vorm van MPC werkt met de discrete 
toestandsbeschrijving ( x(k+l) = A(k)*x(k) + B(k)*u(k) ). Om nu te onderzoeken of 
het niet zien van de trage dynamica een (mede) oorzaak van instabiliteit is kan men 
bij de state-space respresentatie gaan experimenteren met oneindig grote of zeer 
grote predictiehorizons. 

Er dient vermeld te worden dat bij kleine stapjes op de setpoints de regelaar wel 
stabiel bleef en dat daar toch ook de trage en snelle dynamica verwaarloosd wordt. 
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De beperkte robuustheid van de regelaar is dus hoogstwaarschijnlijk een gevolg van 
modelmismatch tussen het model intern gebruikt in de regelaar en het gedrag van 
de plant. 

I 
5 10 

-3' 
O 

Tijd [dagen] 

I 

5 10 
2' 
O 

Tijd [dagen] 

Om dit verder te onder- 
zoeken werd er een simu- 
latie u i tgevoe rd waarbij 
voor de plant een lineair 
stapresponsie model ge- 
nomen dat overeenkomt I/, I met het in Figuur 26 afge- 

i o  beelde remonsie van t=l O O 
O 5 

Tijd [dagen] dagen. De regelaar ge- 
bruikt intern het stapres- 
ponsie model uit Figuur 
26 genomen in het werk- 
punt (zelfde tuning para- 
meters Figuur 14). Beide 
stap responsiemodellen 
hebben een lengte van 1 
dag. In Figuur 28 zijn hier- 
van de resultaten ge- 

- Setpoint 

II 8 
N 

- - - - - - - - - - - - - - 

O 5 10 
Tijd [dagen] 

Figwur 28 : instabiel gedrag, lineair systeem *toond. De regeling bleek 
instabiel te zijn en 

geconcludeerd wordt dat de instabiliteiten in Figuur 14 een gevolg zijn van model 
mismatch tussen plant model en model gebruikt intern in de regelaar. 
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6 Conclusies en Aanbevelingen 

Con c I us i es 

Het doel van dit stageonderzoek was na te gaan wat de mogelijkheden er! beper- 
kingen zijn van het toepassen van Model Predictive Control voor RWZl’s (type voor- 
geschakelde denitrificatie). De studie is beperkt tot de lineaire variant van MPC. De 
lineaire MPC-regelaar blijkt maar in een beperkt gebied rond het werkpunt (=ont- 
werppunt v/d regelaar) te werken. Te grote afwijking van dit werkpunt leiden tot 
instabiliteiten van de regelaar. Ook blijkt dat vanwege de sterke inverse responsie 
een compromis moeten worden gezocht voor wat betreft de performance van 
ammonium en nitraat. 

Het analytisch lineariseren van het IAWQ-model bleek veel werk te kosten. Maar als 
eenmaal het IAWQ-model gelineariseerd had was de jacobiaan voor een willekeurig 
systeem makkelijk op te bouwen. 

Het grootste probleem bleek te zijn dat de regelaar niet robuust was. Als men te ver 
ging afwijken van het ontwerppunt van de regelaar bleek dat het totale geregelede 
systeem instabiel werd. De reden is hier voor is de modelmismatch tussen niet 
lineair plant en het lineaire model intern gebruikt in de regelaar. Het verwaarlozen 
van de snelle en trage dynamica door het intern gebruiken van een stapresponsie 
model had geen invloed op de stabiliteit van de regelaar. 

Aanbevelingen 

Voor verder onderzoek zijn de volgende aanbevelingen te geven 

intern in MPC-regeiaar toestands besehrijvimg gebrwiken 
Een eerste stap zal het omschrijven kunnen zijn van de imple- 

mentatie in MATLAB, zodat de MPC-regelaar intern zal gaan wer- 
ken met het systeem in toestandvorm (i.p.v. stapresponsie modellen). 
Deze stap zou niet al te veel problemen mogen opleveren omdat de 
A,B,C matrices van de toestandsbeschrijving reeds in analytische 
vorm beschikbaar zijn. 

Regelaar in gesloten vorm schrijven 
Men kan voor het geval van een lineare MPC-regelaar (toe- 

stands beschrijving) zonder constraints de regelaar in een gesloten 
vorm gaan schrijven. Dit zal het mogelijk maken om allerhande ana- 
lyse tools hierop los te laten (svd-analyse, eigenwaarde analyse, 
pool-nulpunt analyse) 

Niet lineaire predictie 
Men zou het niet lineare IAWQ-model kunnen gebruiken om de 
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invloed van ‘past moves’ te gaan voorspellen op de procesuitgangen. 
Het op te lossen optimalisatie probleem blijft dan linear en makkelijk 
(analytisch) oplosbaar. 

Model update 
Men zou het linearie model dat intern in de regellaar gebruikt 

wordt om de invloed van de toekomstige ‘moves’ te berekenen kun- 
nen gaan updaten via een of ander toestand criterium of op vaste 
:ijUs:ippe:: i:: de tijd. Deer het ligeair te ~ipdaten h!ij?f eek het optima- 
lisatie probleem lineair en hebben we toch de beschikking over een 
niet-lineaire regelaar. In eerste instantie zou men het model iedere 
sample kunnen gaan updaten. Dit is misschien een oplossing voor de 
robuustheidsproblemen (zie 5.1). 

Toepassen van constraints 
Men kan constraints gaan toepassen op de gemanipuleerde 

grootheden met als doel de toestand niet te ver laten afwijken van het 
werkpunt. Zo zou een beperking van de maximale interne reflux 
stroom kunnen verhinderen dat we een tekenwissel krijgen voor de 
responsies (Zie Figuur 27). Nadeel is wel dat het optimalisatie 
probleem complexer wordt (recursief en dus regelaar niet in gesloten 
vorm te schrijven). Ook moet men uitkijken met het toepassen van 
constraints op de gecontroleerde variabelen (infeasibility problemen) 

Niet linear optimaliseren 
Men kan ook gaan besluiten om tijdens het optimaliseren ge- 

bruik te maken van het niet-linearie IAWQ-model. Dit zal dan gaan 
lijden tot complexe recursief op te lossen optimalisatie problemen. 
Ook zal de regelaar hier bij niet meer in gesloten vorm geschreven 
kunnen worden wat de analyse van het geheel bemoeilijkt. 

m Andere regelaar structuur 
Men kan gaan overwegen om een andere regelaar structuur te 

gaan gebruiken (regelaar structuur ontwerp). Er is immers al in dit 
stadium gebleken dat de sterke inverse responsie van ammonium 
problemen opher t  voor de regeling 

a Andere regelwet 
Ook kan men gaan overwegen om andere regelwet gaan toe- 

passen. Een mogelijkheid zou zijn Internal Model Control. Bij deze 
regelstrategie zijn er betere analyse tools beschikbaar dan voor 
MPC-regelaars omdat hierbij de regelaar in gesloten vorm 
geschreven kan worden. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
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SYMBOLEN LIJST 

IAWPRC-MODELPARAMETERS 

Stoichiometrische parameters 

YH netto opbrengstcoëfficient van heterotrofe organismen [g czv/g CZV] 
Y, opbrengscoëfficient autotrofe organismen [g CZV44NI 
f P [g czv/g CZV] 
ixb [g N/g CZVI 
i,, N-gehalte in biomassa-vervalprodukten X, Es N/g CZVI 

fractie inerte CZV van de afgestorven biomassa-CZV 
N-gehalte in biomassa C5H702N (autotroof en heterotroof) 

Kinetische parameters 

maximale groeisnelheid heterotrofe organismen 
affiniteitsconstante voor SS van heterotrofe organismen 
affiniteitsconstante voor So van heterotrofe organismen 
affiniteitsconstante VOO NO; van heterotrofe organismen 
afstervingscoëfficiënt heterotrofe organismen 

maximale groeisnelheid autotrofe organismen 
affiniteitsconstante voor NH2 van autotrofe organismen 
affiniteitsconstante voor So van autotrofe organismen 
afstervingscoëfficiënt autotrofe organismen 

correctiefactor; verhouding maximale groeisnelheden 
heterotrofen bij anoxische en aerobe omstandigheden 
1 e orde snelheidsconstante voor ammonificatie 
maximale hydrolyse snelheid 
affiniteitsconstante voor hydrolyse 
correctiefaktor, verhouding maximale hydrolysesnelheden 
bij anoxische en aerobe omstandigheden 

aff initeitsconstante voor Salk van heterotrofe organismen 
affiniteitsconstante voor SNH van heterotrofe oraanismen 

Kalk,A affiniteitsconstante voor sil, van autotrofe orgaiismen 

id-’] 
[g C Z V / ~ ~ ]  
[g C Z V / ~ ~ I  
[g C Z V / ~ ~ I  
V’l 

Ed-’] 
[g C Z V / ~ ~ ]  
[g C Z V / ~ ~ I  
V’I 

[d-ll 
w-’1 
[g czv/g CZV] 

[rnol/m3] 
[g C Z V / ~ ~ I  
[mol/m3] 



IAWPRC-MODELCOMPONENTEN 

CZVf racties 

XI CZV inert gesuspendeerd uit het influent [g C Z V / ~ ~ ]  
xp CZV inert gesuspendeerd gesuspendeerd bij afsterving [c; cz\//rn3l 
XH heterotrofe biomassa [y CZLi'm33 
xA autrotrofe biomassa [g CZ\/lm3] 
xs langzaam afbreekbaar [g C Z V / ~ ~ ]  
SI inert opgelost [g C Z V / ~ ~ ]  
Ss Snel afbreekbaar [g C Z V / ~ ~ ]  

N-fracties 

xN N organisch niet opgelost 
SN N organisch opgelost 
SNH Ammonium-N 
SNO Nitraat/Nitriet-N 

Overige 

So Zuurstof 
SALK Bicarbonaat 

Systeem parameters 

QIN influentdebiet 
QUIT effluentdebiet 
QIR Intern reciculatie debiet 

[g C Z V / ~ ~ I  
[mol/m3] 

[ m3Íd] 
[ m3/d] 
[ m3/d] 



MPC-PARAMETERS 

K F  
M 
P 
r 
U 
uwî 
Y 
vwt 
y(k+l I k) 
ydakje( k) 

Filter feedback gain 
control horizon 
predictie horizon 
referentie signaal 
gemanipuleerde variabelen 

gecontroleerde variabelen 
weegfactoren voor uitgangs variabelen 
I-step ahead predictie met gegevens tot tijdstip k 
gemeten waarde van de uitgang op tijdstip k 

... ̂  1- --a- "A... ..AA" :n.. ...I- ;.-.-"A...-.A.-.*A.-. 
W'SGlJfdLlUl GI I V U U I  II Iyal I93 II IbIGl I IGl IlGl I 



TERMEN & AFKORTINGEN 

TERMEN 

aeroob 

aktief slib 

anoxisch 

autotrofe bacteriën 

biomassa 

eutrofieëring 

gesuspendeerd 

heterotrofe bacteriën 

nutriënten 

substraat 

AFKORTINGEN 

czv 

IAWPRC 

MIMQ 

MPC 

RGA 

RWZI 

zuurstof rijk 

mengsel van verontreinigingen en bacteriën 

zuurstofarm en nitraatrijk 

bacteriën die CO2 als voeding gebruiken 

bacteriëen 

overmatige algenbloei 

zwevend 

bacteriën die organische verbindingen als voedingstof 
gebruiken. 

voedingsstoffen voor algen (stikstof, fosfaat) 

voedingstoffen voor bacteriën 

Chemisch Zuurstof verbruik 

International Association on Water Pollution 
Research and Centrol 

Multiple Input, Multiple Output 

Model Predictive Control 

Relative Gain Analasys 

RioolWaterZuiveringsInstallatie 



BIJLAG EN 

Bijlage A : IAWQ-model no 1 

Bijlage B : waarden van model parameters 



Bijlage A : Gemodificeerd IAWQ-model nol 

11 
3 mmponenti + mcessnelheid pj 2 O 11 

~ N H  SND 

- ixn 

~ i xn  

1 
- ixn--  

YA 

9 

SNO 

I 

i0 processen j .1 CND 

Aërobe groei van hetero- 
trofe biomassa 

1 - Y n  
YH 
~- i XB 

14 
.- 

Anoxische groei van hete- 
rotrofe biomassa / denitri- 
ficatie 

Aërobe groei van 
autotrofe biomassa / 
nitrificatie 

iXB - f p i, Afsterving van heterotrofe 
biomassa 

Afsterving van autotrofe 
biomassa ixs- f pi x F  

Ammonificatie 1 
14 
-_ 

- 
-1 Hydrolyse van organi- 

sche verbindingen 

Hydrolyse van organische 
gebonden stikstof 

Productie [ kg/m3/s] 



Bijlage B : Waarden van model parameters 

IAWPRC-MODELPARAMETERS 

Stoichiometrische parameters 

YH 
Y, opbrengscoëfficient autotrofe organismen 
f P 
ixb 
ixp N-gehalte in biomassa-vervalprodukten X, 

netto opbrengstcoëfficient van heterotrofe Organismen 

fractie inerte CZV van de afgestorven biomassa-CZV 
N-gehalte in biomassa C5H702N (autotroof en heterotroof) 

Kinetische parameters 

UH20 

KS 
KO,H 
KNO 
bH20 

UA20 

KNH20 

KO,A 
bA20 

na20 

ka20 

Ka0 
kh20 

nh 

Kalk,H 

Kalk,A 
KNH 

maximale groeisnelheid heterotrofe organismen bij 20 "C 
affiniteitcconstante voor SS van heterotrofe organismen 
affiniteitsconstante voor SO van heterotrofe organismen 
affiniteitcconstante VOO NO; van heterotrofe organismen 
afstervingscoëff iciënt heterotrofe organismen bij 20 "C 

maximale groeisnelheid autotrofe Organismen bij 20 "C 
affiniteitcconstante voor NH4+ van autotrofe organismen 
bij 20 "C 
affiniteitsconstante voor SO van autotrofe organismen 
afstervingscoëfficiënt autotrofe organismen bij 20 "C 

correctiefactor; verhouding maximale groeisnelheden hetero- 
trofen bij anoxische en aerobe omstandigheden bij 20 "C 
1 e orde snelheidsconstante voor ammonificatie 
maximale hydrolyse snelheid bij 20 "C 
affiniteitsconstante voor hydrolyse bij 20 "C 
correctiefaktor, verhouding maximale hydrolysesnelheden 
bij anoxische en aerobe omstandigheden 

0.67 [g CZV/g CZV] 
0.24 [g CZV/gN] 
0.08 [g CZV/g CZV] 
0.06 [g N/g CZV] 
0.06 [g N/g CZV] 

4 [d-'1 
20 [g C Z V / ~ ~ ]  
0.25 [g CZV/m3] 
0.5 [g CZV/m3] 
0.62 Ed-'] 

1 .O [d-'1 

0.8 [g CZV/m3] 
0.5 [g CZV/m3] 
0.1 5 [d-'1 

1.8 
0.0û [d-'1 
2.4 [d-'1 
20 [g czv/g CZV] 

0.4 

affiniteitsconstante voor Salk van heterotrofe organismen 
aff initeitsconstante voor SNH van heterotrofe organismen 
affiniteitsconstante voor Salk van autotrofe organismen 

0.1 [mol/m3] 
0.1 [g C Z V / ~ ~ I  
0.8 ïmol/m31 



Systeem parameters 

QIN influentdebiet 
QR refluxstroom 
QIR Intern reciculatie debiet 
SA Slibleeftijd 
TO temperatuur 

20000 [m3/d] 
20000 [m3/d] 
80000 [m3/d] 
13 [dl 
8 [“Cl 


	Voorblad
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Modelvorming en regelstrategie
	3. Simulaties en resultaten
	4. De Jacobiaan 
	5. Aanvullingen
	6. Conclusies en aanbevelingen
	Literatuurlijst
	Symbolen lijst
	Termen en afkortingen
	Bijlagen
	Bijlage A
	Bijlage B


