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Voorwoord 

In het kader van de tweede stage voor de opleiding Werktuigbouwkunde van de 

Technische Universiteit Eindhoven, heb ik een opdracht uitgevoerd bij Stork Brabant B.V. in 

Boxmeer. Dit bedrijf houdt zich bezig met het produceren van machines voor de textielindustrie. De 

opdracht waar ik mij in de periode van septeixbeï tcit eri me: iîovezbeï 19% mee bezig heb gehouder, 

is het regelen van het fixatierendement van het substraat dat zich in de stomer bevindt. Dit met als 

doel om een reproduceerbaar eindresultaat te verkrijgen. Deze opdracht is uitgevoerd binnen de 

afdeling Voorontwikkeling van Stork Brabant B.V.. 

Voor de goede samenwerking wil ik de afdeling Voorontwikkeling bedanken en verder 

bedank ik de afdeling P3 voor het verstrekken van de benodigde informatie. Tot slot wil ik mijn 

begeleiders bedanken voor hun ondersteuning te weten, E. Boerma (Stork Brabant B.V. afdeling 

Voorontwikkeling), N. Elemans (Stork Brabant B.V. afdeling Voorontwikkeling) en J. Banens 

(Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Werktuigbouwkunde, vakgroep WFW). 



Samenvatting 

Samenvatting 

Bij het bedrukken van substraat wordt een laag pasta op het substraat aangebracht door een 

drukmachine. Bij een aantal typen substraat is de kleurstof dan nog niet voldoende gebonden aan het 

substraat. Om toch een goede kleuring te krijgen dient het substraat door een stomer gevoerd te 

worden. In deze stomer zal, bij voorkeur bij 373 K, door het substraat vocht geadsorbeerd worden. 

Doordat het geadsorbeerde vocht werkt als transportmedium kan de kleurstof zich binden. Bij de 

adsorptie van vocht komt warmte vrij en hierdoor zal het substraat oververhit raken tot boven de 

373 K. Dit is ongewenst. In een aantal gevallen kan de oververhitting niet voorkomen worden, omdat 

er geen voorbevochtiging plaats kan vinden. In dit geval moet het substraat teruggekoeld worden 

naar de meest ideale temperatuur. Het fixatieproces moet reproduceerbaar zijn. Terugkoelen moet 

daarom steeds op dezelfde manier gebeuren, ondanks de aanwezige verstoringen op de omgevings-, 

begincondities en materiaalconstanten. De doelstelling van de opdracht is om te kijken op welke 

wijze de reproduceerbaarheid gewaarborgd kan worden. Hiertoe is een regeling met 

toestandsterugkoppeling in simulatievorm uitgewerkt en zijn een aantal andere regelstrategieën op 

algemene wijze besproken, waarbij de werking, de problemen en de mogelijkheden van de besproken 

regeling aan bod komen. Aangetoond is dat de regeling met toestandsterugkoppeling stabiel blijft en 

tot redelijke resultaten leidt. In een vervolgonderzoek zal echter nauwkeuriger bepaald moeten 

worden hoe groot de invloed van een afwijkend verloop is op het fixatierendement en in welke mate 

de reproduceerbaarheid hieronder lijdt. Er wordt dan meer kennis over de optredende processen in de 

stomerkast verkregen zodat het model verbeterd kan worden. In dit verslag zijn kort enkele op een 

model gebaseerde regelingen aan bod gekomen. Deze zijn waarschijnlijk nodig bij de regeling van het 

fixatieproces bij het €€"-stomen (hoge temperatuur) en bij fixatie met hete lucht. Een regeling met 

neurale netwerken is voor de beheersing van het fixatieproces in de stomer uit praktische 

overwegingen geen realistisch alternatief. Een fuzzy controller is vanwege het feit dat er een model 

beschikbaar is niet de meest voor de hand liggende oplossing in dit geval. Door gebruik te maken 

van een reconstructiefilter worden schattingen voor de toestanden verkregen. Dit biedt 

mogelijkheden voor toepassing in de procescontrole en automatisering van de produktie. 



Symbolenlijst 

Symbolenlij st 

a = warmteoverdrachtscoëfficiënt 
a' = thermische diffusiviteit 

a, = constante voor de koeling 

a, = constante voor de stroomsnelheid 

A = doekoppervlak van een lus 

A,, = doorstroomoppervlak van de stomerkast 

A schacht = doorstroomoppervlak van de schacht 

B = constante voor Grashof (voor gassen B = T) 
c = constante voor warmteoverdrachtscoëfficiënt 
C,, = soortelijke warmte doek 

C,, = soortelijke warmte stoom 

C, = soortelijke warmte water 

G, = gravitatieversnelling 

AHah = adsorptie-energie 

Hl = convectie overdrachtscoëfficiënt 

Kf = thermische conductiviteit 

L = luslengte 

M, = doekmassa van een lus 

M, = doekvochtgehalte 

m, = constante 

m2 = constante 

Q, = hoeveelheid recirculatiestoom 

Q,,, = hoeveelheid opgewarmd stoom 

Q,, = hoeveelheid verversingsstoom 

T, = stoomtemperatuur onder in de stomerkast 

Td = doektemperatuur 

T, = stoomtemperatuur boven in de stomerkast 

TSga = gemiddelde stoomtemperatuur 

T,, = temperatuur verversingsstoom 

u, = hoeveelheid koeling in de schacht 

u, = stroomsnelheid in de schacht 

w = kinematische viscositeit 

v = stroomsnelheid 
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Symbolenlijst 

Definitie van enkele gebruikte dimensieloze kentallen 

Gr = kental van Grashof 

Pr = kental van Prandtl 

Nu = kental van Nusselt 

Ra = kental van Rayleigh 

Re = kental van Reynolds 

Re2 

G x B f l d  - Tc)L3 

W2 
2, 

a' 

Gr Pr 

2) 

G x B f l d  - Tc)L 

V2 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Bij het bedrukken van textiel wordt een laag pasta op het doek aangebracht. Een betere 

benaming voor doek is de term substraat. In deze pasta zijn de kleurstoffen voor het gewenste 

khïdesign aanwezig. xj een aan:a! sUbstraa:k~"~a!i:eiten is u2 NeUïstof dan echteï nog niet 

definitief gebonden. Zonder een goede fixatie, kan het grootste deel van de kleurstof gemakkelijk 

van het substraat gewassen worden. De binding van de kleurstof kan op drie manieren, te weten door 

middel van Van der Waalsbindingen en/ of chemische reacties en/ of fysische insluiting worden 

bereikt. Welk type binding op zal treden is afhankelijk van de combinatie van type substraat en 

type kleurstof. Voor elk van deze typen bindingen is het echter noodzakelijk dat de kleurstof uit de 

pasta naar het doek kan diffunderen. Voor dit transport van kleurstof is een transportmedium nodig. 

Water, dat vanuit de gasfase geadsorbeerd wordt door het substraat, fungeert als dit 

transportmedium. Dit is dan ook de reden dat de fixatie in een stoommilieu plaatsvindt. Bij een 

hoog vochtgehalte zal de fixatie sneller verlopen, omdat er in dat geval meer 

transportmogelijkheden zijn. Uit de adsorptiecurve (figuur 1) blijkt dat een temperatuur van 373 K 

het meest ideaal is. Hieruit volgt dan ook de wens om de fixatie bij een constante temperatuur uit te 

voeren. Bij deze ideale temperatuur is er sprake van een hoog evenwichtsdoekvochtgehalte. 

Behalve een goede fixatie is een belangrijke eis dat het hele proces van de fixatie reproduceerbaar 

is, Dit wil zeggen dat op een ander tijdstip hetzelfde fixatierendement, dus dezelfde mate van 

kleurintensiteit van het substraat, bereikt moet kunnen worden. Hieruit volgt de eis dat een 

substraat steeds hetzelfde temperatuurprofiel moet doorlopen. 

De geadsorbeerde hoeveelheid vocht door het substraat moet in evenwicht zijn met de 

temperatuur van het substraat. Deze evenwichtscurve wordt de adsorptiecurve genoemd en legt het 

maximale vochtgehalte van het substraat vast (zie figuur 1). Bij de intrede van het substraat in de 

stomer zal het vochtgehalte van het substraat niet in evenwicht zijn met de substraattemperatuur. 

De combinatie van doekvochtgehalte en de doektemperatuur komt dus niet overeen met de 

evenwichtsligging. Dit verschil tussen het thermodynamische evenwichtspunt en de actuele 

situatie is de drijvende kracht voor de adsorptie van water. Het verschuiven naar het 

evenwichtspunt gebeurt volgens de warmtecapaciteitscurve (zie figuur l), die het verloop bepaalt in 

de richting van de evenwichtsligging. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
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figuur 1: maximale oververhitting [ref. 11 

Voor het fixatieproces geldt dat bij binnenkomst van het substraat in de stomer, het 

substraat in enkele tienden van seconden wordt opgewarmd tot de temperatuur van de stoom. Het 

vochtgehalte neemt hierbij toe met zo’n vier procent. Dit opwarmen gebeurt door middel van 

condensatie van de stoom en is afhankelijk van de soortelijke warmte van het substraat. Omdat na 

de opwarming de actuele combinatie van het doekvochtgehalte en de substraattemperatuur niet in 

evenwicht zijn, zal het substraat vocht adsorberen. Er vindt dus een verschuiving van de 

stoomtemperatuur naar het evenwichtspunt (één van de punten A in figuur 1) plaats. Het 

evenwichtspunt ligt bij een hogere substraattemperatuur dan de stoomtemperatuur. Deze 

oververhitting van het substraat wordt veroorzaakt door de adsorptie van vocht. Het 

evenwichtspunt wordt bereikt in enkele seconden nadat het substraat de stomer is ingevoerd. Door 

de oververhitting is de temperatuur van het substraat ongelijk aan de stoomtemperatuur en wordt 

het fixatierendement nadelig beïnvloed. Bij de afkoeling wordt nu echter wel de evenwichtscurve 

gevolgd die in de figuur weergegeven is als de adsorptiecurve. 

De optredende negatieve effecten van oververhitting van het substraat zijn te verminderen 

en eventueel zelfs te voorkomen. Een mogelijkheid hiertoe is het gebruik van ureum. Ureum vormt 

een vloeibaar mengsel met water waardoor de kleurstof eenvoudiger kan diffunderen en zich zal 

binden aan het substraat. Een tweede voordeel bij het gebruik van ureum is het feit dat het extra 

condensatie als gevolg heeft, wat de binding van de kleurstof aan het substraat verder stimuleert. 

Uit milieu-overwegingen is deze optie in de meeste situaties geen goed alternatief. Een beter 

alternatief is het voorbevochtigen van het doek. Indien namelijk het doekvochtgehalte bij 

binnenkomst in de stomer gelijk is aan het evenwichtsvochtgehalte bij de stoomtemperatuur zal de 

oververhitting niet optreden. In die situaties dat de voorbevochtiging niet plaatsvindt zal de 

oververhitting van het substraat niet voorkomen kunnen worden. Een regeling is nu noodzakelijk om 

te kunnen voldoen aan de eis van reproduceerbaarheid. Zoals eerder reeds is vermeld is deze 

reproduceerbaarheid een belangrijke eis uit produktieoverwegingen. Eenzelfde drukorder moet weer 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

met gelijke kwaliteit geleverd kunnen worden. De gebruikte regeling dient er dan voor te zorgen dat 

het substraat steeds dezelfde temperatuurprofielen doorloopt zodat gelijke kleurintensiteiten het 

resultaat zijn. Dit is dan ook de taakstelling voor de regeling. 

In de simulaties wordt uitgegaan van een model van de zogenaamde 215-stomer met vier 

schachten. Deze stomer dankt zijn type-aanduiding aan de 215 meter doekinhoud. De totale lengte 

van de stomer is ongeveer zes meter (zie figuur 2). Er wordt alleen gekeken naar het stomen bij 373 K, 

het zogeheten NT-stomen (normale temperatuur). Aangezien het eerste traject waarin de eerder 

besproken oververhitting plaatsvindt nauwelijks beïnvloedbaar is, zal in de simulaties vanaf het 

snijpunt van de adsorptie- en warmtecapaciteitscurven gekeken worden, dus uitgaande van een 

evenwichtssituatie tussen de substraattemperatuur en het doekvochtgehalte. 
schacht schacht 

/ 

I 

/ 

/ 

schacht 

/ 

/ 

schact 

/ 

/ I 

/ 

- . - A -  

/ 6720 mrn 
/ 

figuur 2: stomer 
In het volgende hoofdstuk zullen de benodigde vergelijkingen toegelicht worden, nodig voor 

de modelvorming. In hoofdstuk 3 zal de toestandsreconstructie, het schatten van de diverse 

toestanden aan de hand van metingen en vergelijkingen van het proces worden toegelicht. Hierna 

zullen in hoofdstuk 4 verschillende mogelijke regelstrategieën besproken worden, waarna de 

regeling met toestandsterugkoppeling nader uitgewerkt zal worden in hoofdstuk 5. Hierbij zullen 

ook de resultaten van de met deze regeling uitgevoerde simulaties besproken worden. Afgesloten zal 

worden met de conclusies waarbij tevens diverse aanbevelingen gedaan worden voor verder 

onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Model 

Hoofdstuk 2: Model 

In de inleiding zijn de verschillende processen die optreden bij de fixatie reeds besproken. 

Daarin is naar voren gekomen dat het vochtgehalte en de substraattemperatuur de belangrijkste 

grootheden zijn om de fixatie in goede banen te leiden. Belangrijk is verder het temperatuurverschil 

tussen het substraat en de stoom die zich in de stomerkast bevindt, omdat die de warmteoverdracht 

tussen het substraat en de stoom bepaalt. Deze drie grootheden vormen de gebruikte toestanden in de 

toestandsbeschrijving. In de bestaande stomer is er alleen sprake van terugkoeling van de 

opgewarmde stoom door inzuiging van koelwater in de stomerschacht (zie figuur 2), maar alleen met 

deze terugkoeling is de wens van reproduceerbaarheid moeilijk te realiseren. Vandaar dat gekeken 

is naar andere grootheden die als ingang kunnen functioneren. Mogelijkheden zijn b.v. 

- invoersnelheid van het substraat wijzigen, 

- luslengte variëren, 

- stroomsnelheid van het stoom variëren. 

De eerste twee zijn om procestechnische redenen niet acceptabel, variatie van de stroomsnelheid is 

echter een realiseerbare optie. Een beschouwing over de invloed van deze grootheid is te vinden in 

Appendix A. 

2.1 Procesvergelij kingen 

Als eerste zal de stoomtemperatuur beschouwd worden. De stoom wordt boven in de 

stomerkast ingeleid en onder in de stomerkast afgezogen voor de recirculatie. De gerecirculeerde 

stoom wordt samen met de nieuw toegevoerde stoom, de verversingsstoom, gekoeld in de 

stomerschacht. Door middel van Gen ventilator onder in de schacht wordt het stoom de stomerkast 

ingeblazen (zie figuur 2). De temperatuur van de stoom boven in de schacht is gelijk aan de 

temperatuur waarmee de stoom de stomerkast wordt ingeblazen. Deze temperatuur is afhankelijk 

van de temperaturen van de verversings- en de recirculatiestoom en van de hoeveelheden van deze 

beide. Verder heeft de hoeveelheid koeling door inzuiging van water in de schacht invloed op de 

stoomtemperatuur. Hierbij is ook de snelheid van de stoom in de schacht van belang. Voor de 

stoomtemperatuur boven in de schacht kan de volgende relatie afgeleid worden 

T, = Q, . Qvm Tv,+c 
Qnrc + Q,, TC + Q,, + Qvm 

(vgl. 2.1) 
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Hoofdstuk 2 Model 

Hierbij is aangenomen dat de hoeveelheden recirculatie- en verversingsstoom constant zijn. In vgl. 

2.1 geldt voor de verschillende termen 

Ts = stoomtemperatuurverandering boven in de stomerkast [KI 
T, = stoomtemperatuurverandering onder in de stomerkast [KI 

T,, = temperatuurverandering verversingsstoom [KI 
Q,, = hoeveelheid recirculatiestoom [kg I s] 

Q,, = hoeveelheid verversingsstoom [kg I s] 

C = constante [K i s] 

De warmteoverdracht tussen het substraat en de langsgeleide stoom wordt bepaald door de 

warmteoverdrachtscoëfficiënt, die bepaald wordt door de stroomsnelheid. Voor de 

warmteoverdracht is ook het temperatuurverschil tussen substraat en stoom van belang. Aangezien 

de stoom door deze warmteoverdracht wordt opgewarmd is de stoomtemperatuur onder in de 

stomerkast ongelijk aan de temperatuur van de stoom die boven in de stomerkast wordt 

binnengeblazen. Om de warmteoverdracht te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van de 

volgende relatie voor de gemiddelde stoomtemperatuur 

TSm = T, + -fr, 1 - T,) = -(TC 1 + T,) (vgl. 2.2) 2 2 

In Appendix A wordt een waarde voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt in verschillende situaties 

bepaald. Uit deze gegevens blijkt dat deze coëfficiënt vrij goed benadert wordt door de volgende 

vergelij king 

(vgl. 2.3) 

met hierin 

a = warm~eoverdrachtscoëfficiënt [w I m2K] 
c = constante [J I m] 

Aschacht = doorstroomoppervlak schacht [m2] 

A,, = oppervlak van de stomerkast [m2] 

Met behulp van de bovenstaande relaties kunnen de toestandsvergelijkingen bepaald 

worden. De toestandsvergelijking voor het doekvochtgehalte volgt uit de volgende vergelijking 

(vgl. 2.4) 
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Hoofdstuk 2 

met hierin 

Model 

A = doekoppervlak van een lus [m2] 
C,, = soortelijke warmte doek [J / gK] 
C,, = soortelijke warmte water [J I gK] 
M, = doekvochtgehalte [%I 
AHah = adsorptie-energie [.i / gj 

M, = doekmassa van een lus [g] 

In vgl. 2.4 staat een punt voor de tijdsafgeleide. Deze vergelijking geldt voor een doekmassa van één 

gram en bepaalt de hoeveelheid opgenomen energie als gevolg van adsorptie van water als functie 

van de hoeveelheid door het substraat aan de stoom overgedragen warmte en de warmte die 

vrijkomt bij een temperatuurdaling van het substraat. Het vochtgehalte van het substraat wordt als 

toestand genomen omdat het fixatierendement sterk hierdoor beïnvloed wordt. Experimenteel is 

vastgesteld dat er een relatie bestaat tussen het substraatvochtgehalte en de substraattemperatuur. 

Dit leidt tot de volgende relatie voor de doektemperatuur 

De bovenstaande relatie zal per type substraat er anders uit zien. Afhankelijk van de vorm van vgl. 

2.5 is het mogelijk om de vergelijking voor de substraat temperatuur in te vullen in de vergelijking 

voor het substraatvochtgehalte. Hiermee wordt dan één toestand geëlimineerd. Omdat vgl. 2.5 er 

voor elk type substraat anders uitziet en de substraattemperatuur in de stomerkast gemeten kan 

worden en dit bij het substraatvochtgehalte moeilijker is, wordt de substraattemperatuur toch 

meegenomen als toestand. 

De temperatuur van de stoom onder in de stomerkast hangt af van de warmteoverdracht 

tussen het substraat en de stoom. Het feit dat de temperatuur juist onder in de stomerkast als 

toestand wordt genomen komt doordat op die positie het relatief eenvoudig is om de 

stoomtemperatuur te meten. De toestandsvergelijking voor de stoomtemperatuur onder in de 

stomerkast wordt bepaald door de verandering van de warmteoverdracht tussen het doek en de 

stoom. 

met hierin voor de afgeleide van de gemiddelde stoomtemperatuur 

(vgl. 2.6) 

(vgl. 2.7) 
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Hoofdstuk 2 Model 

De verschillende grootheden in de beide bovenstaande vergelijkingen zijn als volgt gedefinieerd 

C,, = soortelijke warmte stoom [J / gK] 

Qstoom = hoeveelheid opgewarmd stoom [kg i s] 

Invullen van (vgl. 2.7) in (vgl. 2.6) leidt tot de toestandsvergelijking voor de stoomtemperatuur. In 

de meeste gevallen zal de temperatuur van de verversingsstoom constant verondersteld mogen 

worden. De stoomtemperatuur boven in de schacht hangt dan af van de recirculatiestoom. Er is dan 

sprake van drie toestanden, de substraattemperatuur, het substraatvochtgehalte en de temperatuur 

van het stoom onder in de stomerkast. 

2.2 Toestandsbeschrijving 

Voor regeldoeleinden is het handig om te komen tot een toestandsbeschrijving. Bovenstaand 

zijn de drie relevante toestandsvergelijkingen afgeleid. Geschreven in toestandsvorm leidt dit tot 

een model van de volgende vorm 

xz = j$X(t),Ü(t),t) (vgl. 2.8) 

De als gevolg van kleine afwijkingen in de begintoestand en in het ingangssignaal optredende 

toestand zal dus ook een afwijking ten opzichte van de gewenste trajectorie hebben. 

(vgl. 2.9) - - 
xwerkelijk = Xgewenst + jiafwijking 

Een Taylor-reeksontwikkeling rondom de gewenste toestand levert 

hierin zijn de elementen van de matrices A en B partiële afgeleiden van de toestandsafgeleide naar 

de toestand 'x' respectievelijk naar de ingang 'u' en geëvalueerd in de gewenste situatie. Hogere orde 

termen worden weggelaten. Dit leidt tot de gelineariseerde toestandsvergelijking en geldt dus voor 

de afwijkingen 

7 
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Hoofdstuk 2 Model 

Voor de toestands- en de ingangsvector gelden de volgende relaties 

(vgl. 2.12) 

Ye hoeveelheid ingespoten kdwater is de eerste ingangsgrootheid en de stroomsnelheid van de 

stoom in de schacht de tweede. De systeemmatrix A en de tiitgangsmatrix B zijn van de volgende 

vorm 

(vgl. 2.13) 

Als uitgang wordt de doektemperatuur en de temperatuur van de recirculatiestoorn beschouwd. Dit 

leidt tot de volgende uitgangsvergelijking 

met hierin voor de uitgangsmatrix 

(vgl. 2.14) 

(vgl. 2.15) 
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Hoofdstuk 3: Toestanidsreconstrixctie 

Op basis van de uit te voeren metingen van de substraattemperatuur en de stoomtemperatuur 

onder in de stomerkast is het mogelijk om, samen met de procesvergelijkmgen, te komen tot waarden 

voor de diverse karâkteïisWe grûothederi, de zegeheten toestanden. Vanwege de modelfouten en 

de meetonnauwkeurigheden kan het nodig zijn om een toestandsreconsimctie toe te pâssen. Er wordt 

aan de hand van metingen een correctie uitgevoerd om te komen tot schattingen van de werkelijke 

toestanden. Wanneer een regeling gebruik maakt van toestandsterugkoppeling moeten waarden voor 

alle toestanden beschikbaar zijn. Indien niet alle toestanden meetbaar zijn biedt 

toestandsreconstructie een oplossing. Hiervoor wordt een zogeheten reconstructie-filter gebruikt, 

omdat die on-line een schatting voor de diverse toestanden op het volgende tijdstip kan bepalen. In 

het hier beschouwde geval van de stomer is er dus het bijkomende voordeel dat er ook een schatting 

beschikbaar komt van het vochtgehalte van het doek, terwijl dit niet te meten is tijdens het proces 

van het stomen. Deze schatting is eventueel bruikbaar voor doeleinden zoals procescontrole, als 

indicatie dat een ander doekkwaliteit ingevoerd wordt, als signaal om over te stappen op een ander 

referentiemodel etc. 

Het zal duidelijk zijn dat de opgestelde vergelijkingen het proces meestal niet exact 

beschrijven. Er is dan sprake van een fout op de toestands- en de meetvergelijking. Een fout ’w’ die 

het verschil is tussen de geschatte toestandsafgeleide en het werkelijke dynamische gedrag, en een 

uitgangsfout ‘v’ die gedefinieerd is als het verschil tussen de geschatte uitgang en de werkelijke 

uitgang. Dit leidt dan tot het volgende model 

(vgl. 3.1) 

Door de voorkomende meetfouten zal een meting afwijken van de werkelijke waarde van de uitgang 

hierin is de totale fout gelijk aan de meetfout plus de uitgangsfout. Bij de reconstructie van de 

toestanden wordt er voor deze fouten gecorrigeerd. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van de 

informatie die met een nieuwe meting wordt verkregen. Deze informatie is het verschil tussen de 

meting en de met het model geschatte waarde van de uitgang. De gecorrigeerde 

(vgl. 3.3) 



Hoofdstuk 3 Toestandsreconstructie I 

De vergelijking voor de toestandsafgeleide bestaat nu uit een deel dat het modelgedrag beschrijft en 

een deel met de correctieterm op basis van de metingen die worden uitgevoerd. 

De versterkingsmatrix K in vgl. 3.3 moet nu zodanig gekozen worden dat de fout in de 

schatting minimaal wordt. Dit is op een aantal manieren mogelijk. De versterkingsmatrix is te 

bepalen door de foutvergelijking op te stellen en vervolgens de variantie van de toestandsfout te 

minimaliseren. Hiermee kan voor elke tijdstap een versterkingsmatrix worden bepaald. 

Eenvoudiger is het om de matrix K vooraf te bepalen en constant te laten. Met 

poolplaatsingsmethoden kan een geschikte versterkingsmatrix bepaald worden. Ondanks de niet- 

constante systeemmatrices wordt toch deze versterkingsmatrix gehandhaafd. Van deze laatste 

methode is gebruik gemaakt in de simulaties. 

Wanneer een geschikte matrix K bepaald is, kan deze gebruikt worden om te komen tot een 

nieuwe toestandsschatting 

(vgl. 3.4) 

Eventueel kan er rekening gehouden worden met het moment waarop een nieuwe meting beschikbaar 

komt. Dit leidt tot een kleine aanpassing van de correctieterm. 

Bij een toestandsreconstructie is het tevens mogelijk om naast het schatten van de toestanden 

ook parameterwaarden te identificeren. Hiertoe wordt de toestandsvector uitgebreid met de te 

schatten parameters. 

(vgl. 3.5) 

Hiermee kunnen de toestands- en de parametervergelijking, de relatie waaraan de desbetreffende 

parameter moet voldoen, samen met de uitgangsvergelijking geschreven worden als 

(vgl. 3.6) 

Ook deze uitgebreide toestand kan weer worden gereconstrueerd. 
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Hoofdstuk 4: Regelaars 

In dit hoofdstuk worden enige regelaars zeer globaal besproken die eventueel toegepast 

kunnen worden bij de beheersing van het fixatieproces in de stomer. Op de werking van de Fuzzy 

Controller en de regeling met Ne-iimle Netwerkmi za! wat dieper worder, ingegam. Als eerste zullen 

enkele opmerkingen over adaptieve regelaars gemaakt worden, zoals een Self-Tuning-Regulator 

(STR) en de verwante methode van de Model-Reference-Adaptive-Control (MRAC). Deze beide 

methoden maken gebruik van een model van het te regelen systeem. Karakteristiek voor de STR is 

het feit dat er identificatie plaatsvindt van enkele parameters tijdens het regelproces. Deze beide 

regelaars worden hier vermeld om aan te geven dat er meer mogelijkheden zijn voor het op een 

model gebaseerd regelen dan een 'fixed PJD-controller. Een Fuzzy-Controller en een Neuraal 

Netwerk gebruiken beide geen vooraf bepaald model van het te regelen systeem. Bij een Fuzzy- 

Controller is een model zelfs niet noodzakelijk en met een regeling met Neurale Netwerken wordt 

een (eventuele inverse) model van het te regelen systeem geïdentificeerd. Uiteindelijk zal er 

aangegeven worden wat de consequenties zijn van toepassing van de verschillende regelaars bij het 

fixatieproces. 

4.1 Adaptieve regelaars 

Indien er in het te regelen proces sprake is van parameters die onbekend en/of 

tijdsafhankelijk zijn, kan het noodzakelijk zijn om een adaptieve controller te gebruiken zoals b.v. 

de STR of de MRAC. De STR is gebaseerd op de uitgebreide toestandsbeschrijving en schat met een 

filter (zie hoofdstuk 3), on-line, de onbekende en/ of tijdsafhankelijke parameters. Hiermee kunnen 

de instellingen van de controller aangepast worden. In figuur 3 is de STR schematisch weergegeven. 

Self-Tuning-Regulator 

figuur 3: de STR [ref. 41 
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De controller zou er als volgt uit kunnen zien 

ü = - K, x + K, 

Regelaars 

(vgl. 4.1.1) 

De verschillende regelparameters worden aangepast door een adaptief algoritme. Doordat het 

model niet constant blijft in de tijd zullen de optimale regelparameters dit ook niet zijn. Het 

adaptief algoritme gebruikt het niet constante model van het te regelen proces om de variërende 

instellingen voor de controller te bepalen. Om te komen tot een adaptief algoritme kunnen een aantal 

methoden gevolgd worden, zoals gradiënt approach, Lyapunov en Popov ([ref. 7.1). 

In tegenstelling tot de STR identificeert de MRAC niet de onbekende systeemparameters. Er 

wordt rechtstreeks geprobeerd, door het aanpassen van de regelparameters, om de uitgang van het 

te regelen systeem het referentiesignaal te laten volgen. In figuur 4 is te zien dat er sprake is van 

twee kringen. De binnenste kring is de feedback-regeling die het regelsignaal bepaalt en de 

buitenste kring past de verschillende regelparameters aan. Aangetoond kan worden dat de fout 

tussen de gerealiseerde en de gewenste uitgang begrensd is en daarmee dat het systeem stabiel is. Dit 

is echter een complex gebeuren en vereist vele aannamen. Door modelleringsfouten of 

vereenvoudigingen en de verstoringen op het systeem is een perfect model niet te realiseren en 

daarmee ook geen fout van exact nul. De regeling streeft er dan ook naar om de fout binnen de 

gestelde eisen te houden. In figuur 4 is de MRAC schematisch weergegeven. 

Model-Reference-Adaptive-Control 

referentie 

referentie model 

d 

~~~~~ ~ ~ 

figuur 4: MRAC [ref. 41 

Aangezien de in hoofdstuk 5 besproken regeling met toestandsterugkoppeling aardige 

resultaten levert, is het op dit moment niet nodig om de regelparameters adaptief aan te passen. Als 

uit verder onderzoek blijkt dat de huidige regeling met toestandsterugkoppeling en ‘fixed 

regelparameters, niet in voldoende mate leidt tot een reproduceerbaar fixatierendement, moet 
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misschien toch een adaptieve regelaar overwogen worden. Bij het zogeheten HT-stomen (hoge 

temperatuur) of bij het fixeren met hete lucht kan het wel noodzakelijk blijken te zijn om een 

regelaar zoals de STR of de MRAC te gebruiken. Bij een eventuele toepassing van deze regelaars zal 

het bovenstaande verder moeten worden uitgewerkt. 

4.2 Fuzzy controller 

Een geheel andersoortige regeling dan de STR en de MRAC is de Fuzzy Controller, een 

regeling gebaseerd op Fuzzy Logic ('vage logica'). Simpel gezegd houdt Fuzzy Logic niets meer in 

dan het besef dat iets niet geheel waar of niet waar hoeft te zijn, maar ook gedeeltelijk waar zou 

kunnen zijn. Een Fuzzy Controller gebruikt een rule-base die zinnen van de volgende vorm bevat: 

2 drukis laag 

- i f druk is normaal _then ventiel half open (V=0,5) 

- i f druk is hoog 

rhen ventiel open (V=l) 

then ventiel gesloten (V=O) 

De bewering over de druk wordt ook wel de input of de antecedent genoemd en de bijbehorende actie 

voor het ventiel wordt de output en ook wel de consequent genoemd. Met Fuzzy Control hoeft een 

bewering van de bovenstaande vorm niet volledig juist of onjuist te zijn, er bestaat een gebied hier 

tussen in. De mate waarin de bewering (de antecedent) waar is, wordt de waarheidswaarde 

genoemd. 

De volgende stap om te komen tot een regelaar is het kiezen van de lidmaatschapsfuncties. 

Deze kunnen van de volgende vorm zijn 
I 

1 ,o0 

O ,60 

O ,40 

druk (atm.) 

70 90 1 i O + temperatuur (C) 

figuur 5: de lidmaatschapsfuncties 
Hierin zijn dus driehoeksvormige lidmaatschapsfuncties weergegeven. Deze lidmaatschapsfuncties 

kunnmechter elke vorm hebben, zoals b.v. belvorm, trapeziumvorm en met veel of weinig overlap 

van de lidmaatschapsfuncties. Er zal nu gewerkt worden met een eenvoudig voorbeeld, omdat dit de 

werking het beste illustreert. In het voorbeeld moet een ventiel geregeld worden die bij een lage druk 

open moet staat en bij een hoge druk gesloten moet zijn. Er zal nu gekeken worden naar de situatie bij 
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een druk van 0,9 atm. Bij deze druk geldt de combinatie van ventiel open (V=l) en ventiel half 

gesloten (V=0,5). Bij een druk van 0,9 atm. kan gezegd worden dat de druk voor 40 76 dus 0,4 laag is en 

voor 0,6 normaal. De output kan nu berekend worden als de som van de waarheidswaarden 

vermenigvuldigd met de bijbehorende outputwaarden gedeeld door de som van de 

waarheidswaarden. In het hier beschouwde voorbeeld leidt dit tot 

0,6 x 1 + 0,4 x 0,5 = o,8 
0,6 + 0,4 v =  (vgl. 4.3.1) 

De klep staat dus voor 0,8 oftewel voor 80 % open. Indien de stand van het ventiel naast de druk ook 

van de temperatuur af zou hangen wordt het iets minder voor de hand liggend wat de stand van het 

ventiel wordt. Voor het overzicht is hiervoor gebruik gemaakt van een zogeheten lookup-table. 

Hierin staat in dit geval verticaal de temperatuur en horizontaal de druk. De waarden in de tabel 

zijn steeds de bij die situatie behorende ventielstand. 

druk hoog 0 3  0,25 O 

druk laag 1 0,75 0 3  

druk normaal 0,75 0,s 0,25 

temp. laag tem. normaal temp. hoog 

één van de negen regels uit de rule-base luidt 

- if druk is laag and temperatuur is laag dan ventiel open (V=l) 

Voor het gemak worden voor de temperatuur dezelfde lidmaatschapsfuncties genomen dan bij de 

druk reeds is gedaan (zie figuur 5). Dit is echter niet noodzakelijk. Om te zien hoe de output, hier de 

stand van het ventiel, berekent kan worden, wordt een concrete situatie beschouwd. De druk is 

opnieuw 0,9 atm. en de temperatuur is 80 C. Dit betekent dat de druk voor 0,6 laag is en voor 0,4 

normaal. De temperatuur is voor 0,5 laag en voor 0,5 normaal. Als nu gekeken wordt naar de 

bovenstaande regel uit de rule-base treedt er een probleem op. Zowel de bewering dat de druk en de 

temperatuur laag zijn is gedeeltelijk waar. Welke waarheidswaarde nu genomen moet worden is een 

te maken keuze, maar meestal wordt de laagste waarheidswaarde van de twee beweringen genomen. 

De output is weer op dezelfde manier te bepalen als in de situatie met een enkele ingang (zie vgl. 

4.3.1) 

(vgl. 4.3.2) 

Een nadeel van de bovenstaande werkwijze is dat niet altijd de juiste actie wordt bepaald. In het 

geval dat de temperatuur 94 C is, is de waarheidswaarde voor de hoge temperatuur 0,2. Als er nu een 
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extreem hoge druk heerst zal de waarheidswaarde voor de hoge druk 1 bedragen. Volgens de 

bovenstaande werkwijze moet nu met de waarheidswaarde 0,2 voor de regel met hoge druk en hoge 

temperatuur verder gewerkt worden en dit kan leiden tot een stand van de klep die niet geheel 

gesloten is, terwijl dit vanwege de hoge druk en de daarmee verbonden veiligheid wel gewenst is. 

Dit zou opgelost kunnen worden door meerdere regels te gebruiken of door op een andere wijze de 

regelactie te bepalen. 

Tot op dit moment is er steeds uitgegaan van crisp outputs, dus van constante consequenten. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om voor de consequenten lidmaatschapsfuncties te nemen. Dit wordt 

het fuzzyficeren van de uitgang genoemd. Voor opnieuw hetzelfde voorbeeld zal naar deze 

uitbreiding gekeken worden. De volgende vorm van de lidmaatschapsfuncties zal worden 

voorgesteld, waarbij moet worden opgemerkt dat andere vormen en aantallen functies ook mogelijk 

zijn. 

stand ventiel 

figuur 6: fuzzyficatie van de uitgang 
Met deze nu gefuzzyficeerde consequenten moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met de 

waarheidswaarden van de beweringen. Hiervoor zijn verschillende methoden te gebruiken. Bij de 

methode van Larsen wordt de bij een lidmaatschapsfunctie behorende waarheidswaarde 

vermenigvuldigd met diezelfde lidmaatschapsfunctie, de lidmaatschapsfunctie wordt dan als het 

ware geschaald. Bij de methode van Mamdani wordt de lidmaatschapsfunctie afgekapt bij de 

waarheidswaarde en bij de hier beschouwde vorm van de lidmaatschapsfuncties leidt dit dan tot 

een afgeknotte driehoek (zie figuur 7). Voor de volledigheid wordt nog vermeid dat er nog meerdere 

methoden bestaan, maar die zullen hier niet verder worden toegelicht. Het bepalen van een output 

V, het defuzzyficeren, kan op een aantal manieren. De met de methoden van Larsen of Mamdani 

verkregen vernieuwde lidmaatschapsfuncties dienen als uitgangspunt. In de onderstaande figuur zijn 

de lidmaatschapsfuncties van de uitgang en de volgens de methode van Mamdani, in het geval van 

het reeds bekende voorbeeld, verkregen functies weergegeven. 
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ó,o G,5 Í ,o 
stand ventiel 

figuur 7: vernieuwde lidmaatschapsfunctie 
Het gemiddelde van de maxima of het eerst optredende maximum van de nieuwe 

lidmaatschapsfuncties kan worden gebruikt om de output te berekenen. In het beschouwde voorbeeld 

komt dit voor de lidmaatschapsfunctie 'half open' neer op 0,5 respectievelijk 0,25. Voor de 

lidmaatschapsfunctie 'open' leidt tot 0,9 respectievelijk 0,8. 

D e  vraag is nu of eerst per vernieuwde lidmaatschapsfunctie de regelactie bepaald moet 

worden met welke methode dan ook, waarna de verschillende acties gecombineerd worden tot één 

uiteindelijke actie, hier dus de stand van het ventiel. Een andere mogelijkheid is dat eerst de 

verschillende vernieuwde functies gecombineerd moeten worden tot een enkel oppervlak waarna een 

methode kan worden toegepast om te komen tot de gewenste stand van het ventiel. Met andere 

woorden of er eerst gedefuzzificeerd en dan gecombineerd wordt, dan wel eerst gecombineerd en dan 

gedefuzzificeerd. Dit is een keus die gemaakt moet worden. Indien er eerst gecombineerd wordt en 

vervolgens gedefuzzyficeerd wordt kunnen de methoden van eerste maximum en van gemiddelde van 

maxima beter niet worden toegepast, omdat deze eerder kunnen leiden tot verkeerde regelacties. 

Deze methoden geven dan als output respectievelijk 0,8 en 0,9. Bij de meeste toepassingen van Fuzzy 

Control, waarbij sprake is van gefuzzyficeerde consequenten, wordt eerst gecombineerd en daarna 

gedefuzzyficeerd. In het geval van overlap van de lidmaatschapsfuncties, zoals in figuur 7, wordt 

de maximumwaarde genomen. De uitgang wordt vervolgens meestal bepaald met het zwaartepunt 

van de gecombineerde lidmaatschapsfuncties. 

1 (waarheidswaarden x ventielstand) d(ventie1stand) 
V =  

waarheidsw aarden d(ventie1stand) 
(vgl. 4.3.3) 

hierin zijn de waarheidswaarden een functie van de ventielstand zoals in figuur 7 is te zien. Dit is 

vrij eenvoudig met de computer uit te rekenen. 

De diverse mogelijkheden zoals die bovenstaand naar voren zijn gekomen kunnen niet zonder meer 

onafhankelijk van elkaar gedaan worden. Tot slot over de werking van Fuzzy Control wordt 

opgemerkt dat het bovenstaande niet meer is dan een inleiding. 
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Het nadeel van een Fuzzy Controller ligt in het feit dat er vele keuzemogelijkheden zijn om 

te komen tot een dergelijke controller. De eerste keuze die gemaakt moet worden betreft het aantal 

en de vorm van de verschillende lidmaatschapsfuncties die gebruikt worden; worden er crisp outputs 

gebruikt of worden de outputs gefuzzyficeerd; op welke wijze wordt bij meerdere inputs de 

waarheidswaarde van een bewering bepaald; wordt de methode van Mamdani, Larcen of een andere 

gebruikt en welke methode wordt er gekozen om tot een output te komen; wordt er eerst 

gedefuzzyficeerd en dan gecombineerd of eerst gecombineerd en vervolgens pas gedefuzzyficeerd. Een 

ander nadeel van dit type regelaar is de moeilijkheid om nieuwe kennis van de processen, zoals die 

zich afspelen in de stomer, te gebruiken in de regeling. 

Een voordeel van een Fuzzy Controller is dat er geen model nodig is voor de toepassing van 

een dergelijk type controller. De benodigde berekeningen zijn vrij overzichtelijk en eenvoudig uit te 

voeren. Een ander voordeel van een Fuzzy Controller is het feit dat op zeer eenvoudige wijze kennis 

van een operator in de regeling meegenomen kan worden. Dit laatste kan zeer interessant zijn, omdat 

een operator vaak werkt als een soort controller en zijn ervaring van grote waarde kan zijn en tot een 

beter resultaat kan leiden. 

Een probleem bij het toepassen van een Fuzzy Controller bij de stomer is dat de controller zeer 

moeilijk in de praktijk getest kan worden om de juiste keuze te bepalen van het aantal 

lidmaatschapsfuncties en de overige te bepalen zaken. Dit omdat het testen bij een klant zou moeten 

gebeuren en dit is niet altijd gemakkelijk te realiseren. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de 

regeling te testen met een eenvoudig model van de stomer, omdat daarmee al een aantal zaken 

bepaald kunnen worden, zodat er minder getest hoeft te worden in de praktijk. Indien echter een 

model beschikbaar is van het te regelen proces is een regeling op basis van dit model een goed 

alternatief. In welke mate afwijkende omstandigheden bij een klant kunnen leiden tot een mindere 

prestatie van de controller is moeilijk te zeggen. In dit opzicht is een Fuzzy Controller waarschijnlijk 

wel een betere optie dan een regeling met neurale netwerken. 

4.3 Neurale Netwerken 

Een steeds meer toegepaste regeling is die welke gebruik maakt van op neurale netwerken. 

Het idee van het gebruik van neurale netwerken is dat door nabootsing van de menselijke hersenen, 

intelligente regelingen mogelijk zijn. Een neuraal netwerk is opgebouwd uit neuronen en deze neuronen 

zijn van de volgende vorm 
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\ sommatie 

A 
sigmoide 

figuur 8: Neuron 
De werking van een neuron is dus niets meer dan een sommatie van de binnenkomende signalen 

waarna de uitkomst van deze sommatie wordt gebruikt als argument voor een zogeheten sigmoïde 

functie, die van de vorm is zoals in figuur 8 is weergegeven. Onderstaand is een voorbeeld van een 

dergelijke functie in formulevorm vermeld. 

1 - e - 2 x s a n  

neuronuitgang = tanh (som) = 1 + e - 2 x s a n  
(vgl. 4.4.1) 

Er is een enorm aantal verschillende functies, maar de meesten zijn toch van de bovenstaande vorm. 

Zoals gezegd is een neuraal netwerk opgebouwd uit een aantaI neuronen. Vanwege de vele 

verschijningsvormen van neurale netwerken is een totaaloverzicht niet te geven. In het algemeen 

ziet een netwerk er als volgt uit 

Vii weegracror vi 2 

ingang uitgang 

input layer hidden layer output layer 

figuur 9 : Neuraal Netwerk 
Dit netwerk bestaat uit een drietal lagen te weten een input layer, een hidden layer en een output 

layer. De uitgang van elk neuron in een laag wordt na vermenigvuldiging met zijn eigen weegfactor, 

naar de ingang van elk neuron in de volgende laag geleid. Deze weegfactoren moeten op de voor de 

toepassing geschikte waarden worden ingesteld. Dit instellen van de diverse weegfactoren wordt 
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het trainings- of het leerproces genoemd. Eventueel kan een tweede hidden layer worden toegevoegd 

aan het netwerk. Verder kan er sprake zijn van terugkoppeling van de uitgang van het netwerk naar 

de ingang. Als hier sprake van is wordt er gesproken over een recurrent netwerk. Deze 

terugkoppeling kan ook plaatsvinden tussen de uitgang en de ingang van een enkel neuron. 

Een belangrijk onderdeel van het werken met neurale netwerken, is de training van alle 

weegfactoren. Het instellen van deze weegfactoren is een heel proces dat op vele manieren plaats 

kan vinden. Welke methode gebruikt wordt hangt af van de beschikbare informatie en de toepassing 

van het netwerk. Als er sprake is van identificatie, dus van het verkrijgen van een model van het 

beschouwde proces, zijn er meestal meetdata beschikbaar van het proces of kunnen metingen worden 

uitgevoerd. Nadat een bepaalde vorm en type netwerk gekozen is worden de inputwaarden van de 

meetdata op het netwerk gezet. De uitgang van het netwerk wordt vergeleken met de gemeten 

uitgang. Het verschil wordt gebruikt om de weegfactoren aan te passen. Dit gebeurt meestal met 

back-propagation. Dit gaat door totdat de uitgang van het netwerk in voldoende mate lijkt op de 

gemeten uitgang van het te identificeren proces. Vervolgens wordt met een nog niet voor de training 

gebruikte dataset het netwerk gecontroleerd. Het kan namelijk voorkomen dat het netwerk 

overtrained is, dat wil zeggen dat het netwerk een model is geworden voor de dataset die voor de 

training gebruikt is, in plaats van voor het te identificeren proces. Het hierboven geschetste proces 

gebeurt off-line. Niet eerder dan na de voltooiing van de training kan het netwerk gebruikt worden. 

systeemingang systeemuitgang 

neuraal netwerk 

figuur 10: identificatie van een systeem door een neuraal netwerk 

Tot nu toe is er alleen gesproken over het identificeren van een proces, dus het maken van een 

model van het te beschouwen proces met een neuraal netwerk. Indien een neuraal netwerk gebruikt 

wordt voor het regelen van een proces komen er allerlei andere zaken bij kijken. In plaats van een 

voorwaarts model van het te regelen systeem is eigenlijk een perfect inverse model gewenst. 

Hiermee kan immers uit de gewenste ingang een regelactie worden bepaald, dit is dus de 

netwerkuitgang, zodat dit als ingangssignaal van het systeem gebruikt kan worden. Hiermee zou 

perfect volggedrag bereikt kunnen worden. Om een inverse model te trainen moeten in figuur 10 de in- 

en uitgangen van het neurale netwerk worden omgedraaid. Om het neurale netwerk voor 

19 



Hoofdstuk 4 Regelaars 

regeldoeleinden te gebruiken worden de diverse weegfactoren meestal aangepast op basis van het 

onderstaande criterium. 

J = 0.51 e2 (vgl. 4.4.2) 

hierin is 'e' het verschil bsseri de gewenste uitgang v ~ n  het te regelen systeem en de gerealiseerde 

uitgang. Om de verschillende weegfactoren aan te passen is de partiële afgeleide van dit criterium 

naar de diverse weegfactoren nodig. Dit leidt tot 

- - de - d gerealiseerde uitgang 
= e  - -e  d J  

d weegfactor d weegfactor d weegfactor 

d ingang d weeg factor 

(vgl. 4.4.3) 
d gerealiseerde uitgang d ingang 

- e  

Het probleem in de bovenstaande vergelijking is het feit dat de partiële afgeleide van de 

gerealiseerde uitgang naar de door het netwerk bepaalde ingang van het te regelen systeem 

onbekend is, vanwege het vaak (gedeeltelijk) onbekende systeem. De partiële afgeleide van de 

ingang naar de weegfactoren is bekend en met back-propagation zijn de diverse weegfactoren aan te 

passen. Voordat een aantal mogelijkheden om dit probleem op te lossen zal worden getoond wordt 

nog vermeld dat een ander probleem dat bij het bepalen van de inverse het verschijnsel is dat in een 

aantal gevallen twee verschillende uitgangen dezelfde ingang hebben. Als eenmaal een inverse 

bepaald is kan deze voor de regeling gebruikt worden. 

Een aantal regelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van neurale netwerken zullen 

hieronder kort worden besproken. In figuur 11 vindt identificatie plaats van het te regelen proces 

gewenste 

systeemuitgang 

neuraal netwerk 
1 1 - 1 1  

partiele afgeleide van fout tussen qewenste 
de uitgang naar de ingang en gerealisëerde 

uitgang 

figuur 11: regeling met twee neurale netwerken [ref. 81 
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met een neuraal netwerk. Met dit neuraal netwerk kan een tweede netwerk getrained worden om de 

juiste regelactie te bepalen. Hier is de afgeleide van de output naar de input, die normaal onbekend 

is doordat het proces (gedeeltelijk) onbekend is, vervangen door de afgeleide van de modeloutput 

naar de input. Als de identificatie in voldoende mate gelukt is kan dit leiden tot goede resultaten. 

Een andere mogelijkheid waarbij geen identificatie plaatsvindt is het zogenaamde reinforcement 

learning. De training van de weegfactoren gebeurt hierbij on-line. Dit betekent dat tijdens de 

trainingsfase het resultaat niet optimaal is en dat tijdens de training eventueel een andere regelaar 

noodzakelijk is. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een zogeheten 'critic function' die een 

maat is voor de kwaliteit van de regeling. Aan de hand van dit evaluatiesignaal wordt het netwerk 

aangepast. Deze methode (zie figuur 12) heeft een tweetal problemen, te weten: 

- het bepalen van een geschikte critic function, 

- het bepalen hoe het netwerk aangepast moet worden door de critic function. 

> valuatiesignaal 

I I 
regelaar 

neuraal netwerk 

figuur 12: reinforcement learning [ref. 81 

Het grote voordeel van neurale netwerken is het feit dat ze gebruikt kunnen worden bij de 

identificatie van een proces of systeem. Noodzakelijk hierbij is alleen input- en outputdata en het 

vaak moeizame proces van het afleiden en opstellen van procesrelaties hoeft niet te worden 

uitgevoerd. Een nadeel hierbij is echter dat hoewel een model verkregen wordt dit geen fysische 

relaties oplevert over de processen die zich afspelen. De kennis over het systeem wordt niet groter. 

Bij toepassing bij de beheersing van het fixatieproces in de stomer is er nog een ander probleem. De 

condities kunnen bij de klant nogal wat verschillen vertonen. Indien bijvoorbeeld de stomer zich op 

een grote hoogte bevindt zal de ideale temperatuur waarbij gefixeerd wordt niet op 373 K maar lager 

liggen. Ook zal de benodigde druk anders zijn. Bij een op een model gebaseerde regeling zal het 

gebruikte model aangepast moeten worden. Dit is vervelend, maar wel uit te voeren. In het geval 

van een neuraal netwerk dient het neurale netwerk aangepast te worden. Hiervoor moeten metingen 
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bij de klant gedaan te worden om de training uit te kunnen voeren. Dit is niet altijd eenvoudig te 

realiseren. 

Een regeling met neurale netwerken van het fixatieproces in de stomer heeft een aantal 

nadelen. Bij elke klant moet de training van het netwerk opnieuw uitgevoerd worden. Dit is zeer 

arbeidsintensief. Met een neuraal netwerk wordt niet meer kennis verkregen over de processen die 

zich in de stomerkast afspelen. Dit is wel gewenst. Ook is de keuze van het type neuron, het aantal 

layers en het aantal neuronen per layer, niet zonder meer te maken. Overwogen kan worden om een 

netwerk met on-line training te gebruiken. Dit heeft als probleem dat in de beginfase produktie 

verloren gaat. Dit treedt elke keer op als bij voorbeeld een ander type substraat gebruikt wordt. Voor 

een klant die regelmatig andere type substraat drukt is dit een groot nadeel. Omdat in de beginfase 

het netwerk zich nog niet heeft ingesteld is een andere regelaar noodzakelijk om instabiliteiten te 

voorkomen. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een regeling met neurale netwerken 

bij de beheersing van het fixatieproces in een stomer niet de voorkeur verdient. 
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~ 

Stomer 

Hoofdstuk 5: Toestandsterugkoppeling 

I 

regelinspanning 
geschatte systeemruis 
toestand v 

- 

De doelstelling van een regeling met toestandsterugkoppeling wordt geformuleerd in een te 

minimaliseren criterium. Het systeem moet zo goed mogelijk de gewenste trajectorie volgen bij een 

realiseerbaar ingangssignaal. Indien alleer: de fout twser, de gerealiseerde ui tgz~g ey, gewemte 

ingang als criterium zou worden genomen bestaat er de mogelijkheid dat oneindig grote 

ingangssignalen vereist zijn. Daarom wordt er uitgegaan van een criterium van de volgende vorm 

([ref. 2.1) 

Regelaar 4 

J = - (X'QX +üTRü)dt :c 

Reconstructie 

(vgl. 5.1) 

hierin zijn Q en R weegmatrices en speelt naast de afwijking in de toestand ook de grootte van de 

regelinspanning een rol. In de weegmatrix Q kan de belangrijkheid van de diverse toestanden 

aangegeven worden. Een zware weegfactor geeft aan dat de desbetreffende toestand belangrijk 

gevonden wordt. De verhouding tussen de matrices Q en R bepaalt in welke mate een grote 

nauwkeurigheid samen mag gaan met een grote regelinspanning. Het probleem dat niet alle 

toestanden gemeten kunnen worden, kan worden opgelost door gebruik te maken van een filter (zie 

Hoofdstuk 3). De geschatte toestand zal niet exact gelijk zijn aan de werkelijke toestand. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de vergelijkingen het proces niet exact zullen beschrijven. Dit verschil wordt 

de systeemruis genoemd. Verder zal er sprake zijn van een meetruis op de gemeten uitgangen. In de 

onderstaande figuur is de gehele regeling, dus met de toegepaste toestandsreconstructie, 

weergegeven. 

I meetruis 

1 referentietoestand 

figuur 13: regeling 
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De regelactie bestaat uit de vermenigvuldiging van een terugkoppelmatrix '-L' met de fout 

in de toestand ten opzichte van de gewenste toestand. De matrix 'L' wordt zodanig gekozen dat het 

criterium (vgl. 5.1) geminimaliseerd wordt. Dit gebeurt met de LQR-routine binnen Matlab. Deze 

routine rekent numeriek de matrix-Riccati vergelijking uit. Een andere mogelijkheid is het plaatsen 

van de polen zoals bij de versterkingsmatrix K van het reconstructiefilter is gedaan. Met betrekking 

tot de terugkoppelmatrix wordt daarna aangenomen dat deze voor elke schacht constant blijft. Als 

dit in een aantal gevallen tot instabiliteit leidt, kan overwogen worden om een adaptieve regelaar 

te gebruiken. 

In de bij de simulaties beschouwde stomer is sprake van twee schachten die achter elkaar 

liggen. Beide schachten hebben een eigen regeling die verschillend kan zijn. Een complicatie bij de 

regeling is het feit dat de stroomsnelheid, maar zeker de koeling niet negatief kunnen worden, 

terwijl dit wel als gewenste actie uit de berekening zou kunnen volgen. Hiervoor wordt dan ook 

gecorrigeerd. Verder wordt aangenomen dat de koeling rond de 0,00833 liter per seconde bedraagt en 

dat de stroomsnelheid lineair afneemt van 115 naar 85 meter per seconde in de stomerschacht. In de 

stomerkast komt dit overeen met snelheden van ongeveer 1,8 naar 1,2 m/ s. 

fout s u b straat te m p e ra tu ur fout stoomtem peratuur 
I .5 
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-0.5 

I I 

500Otijd [s]I 000 0 
fout vochtgehalte koeling & s t r ~ # m ~ n ~ ~ h e i d  
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I I 

koeling i 

r - - - - - - l  stroomsnelheid 

plot 1: extra verstoring op stoomtemperatuur (2 K) en op doekvochtigheid (0,5%) 
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Met deze regeling zijn enkele simulaties uitgevoerd met het model zoals dit in Hoofdstuk 2 

is afgeleid. Het model wordt dus beschreven door drie vergelijkingen en is rond het werkpunt 

gelineariseerd. Op de plaats waar de tweede schacht de regeling van de eerste schacht overneemt 

(zie figuur 2) zal een piek in de ingang optreden. In alle simulaties is sprake van meetruis en zullen 

verdere verstoringen bekeken worden. Er is sprake van twee soorten verstoringen. Als eerste zijn er 

verstoringen in de begincondities. Zo kunnen het substraatvochtgehalte en de optredende 

oververhittingstemperatuur afwijkend zijn. Ook kan de temperatuur van het stoom dat boven in de 

stomerkast wordt binnengeblazen verstoord zijn. De resultaten van de simulatie met naast meetruis 

ook verstoringen in de begincondities zijn in plot 1 weergegeven. Ten tweede kan er sprake zijn van 

afwijkende materiaaleigenschappen. De massa van het substraat of de soortelijke warmte kunnen 

afwijkend zijn. Behalve materiaaleigenschappen kan ook bij voorbeeld de luslengte iets anders zijn 

dan is ingesteld. De resultaten van de simulatie met deze beide verstoringen zijn weergegeven in plot 

2. Hierbij is het oppervlak van één lus met één vierkante meter verlaagd en is de soortelijke warmte 

van het doek is verlaagd met 0,05. Een verandering van het oppervlak heeft ook invloed op de 

substraatmassa in een lus. Dit verandert dus ook. 

fout s ubstraatternperatuur fout stoomtem peratuu r 

O 5000tijd [sjûOûû O 5000tijd [SI~ 0000 
fout substraatvochtgeh alte koeli ng en stroomsnel heid 

~ 

plot 2: extra verstoringen op de doekmassa, luslengte en soortelijke warmte 
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Tot slot zal nog gekeken worden naar de verschillen tussen de getoonde regeling met 

toestandsterugkoppeling en de regeling waarbij alleen de koeling als regelgrootheid fungeert. Dit 

om te zien of een regeling, met enkel de koeling als regelbare grootheid, voldoet. De regelactie 

wordt hierbij slechts bepaald door de optredende fout in de stoomtemperatuur. Hierbij is uitgegaan 

van de situatie zoals ook in plot 2 gebruikt is. De resultaten met deze regeling zijn te zien in plot 3. 

I fout s ubçtraattemperatuur fout s toomterri peratuu r 
I I 

-0.5 ’ I I 
o 5000tijd [cy O### 

fout s u~straatvo~htgehalte 
-0.4 I I 

I 
I 1 

4 
[KI 

0.5 

o 

o 
plot 3: regeling op enkel de stoomtemperatuur 

In de plot is te zien dat nadat de stoomtemperatuur de gewenste waarde heeft bereikt, de regelactie 

bijna nihil is. Bij het substraatvochtgehalte is dan ook een blijvende verstoring te zien. Deze 

verstoring is zelfs groter dan de beginverstoring van 0,5 % op het substraatvochtgehalte. Uit het 

bovenstaande kan worden afgeleid dat een regeling waarbij alleen de koeling als regelgrootheid 

wordt gebruikt, een verstoring op met name het substraatvochtgehalte niet vermindert wordt en 

zelfs toeneemt. Voor een betere beheersing van het proces dient dus op een andere manier geregeld te 

worden. In dit opzicht is de hier voorgestelde regeling met toestandsterugkoppeling die naast de 

koeling ook de stroomsnelheid van het stoom regelt, een beter alternatief. Met deze regeling worden 

de verstoringen van de materiaaleigenschappen en met name van verstoringen in de begincondities 
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vrij goed 'weggeregeld, zoals in plot 1 & 2 is te zien. Met de betere procesbeheersing kan' de 

reproduceerbaarheid dus verbeterd worden. 

Het proces heeft, nadat de verstoringen zijn uitgewerkt, een constant verloop. In verband met 

de reproduceerbaarheid is dit ook gewenst. Binnen welke periode de optredende verstoringen moeten 

zijn 'weggeregeld' is moeilijk te zeggen. De wens om dit zo snel mogelijk te doen leidt tot niet 

realistische ingangssignalen. De lengte van deze periode is afhankelijk van het type substraat, het 

type stomer, het soort en de grootte van de verstoringen en de gestelde eisen aan de 

reproduceerbaarheid. Het kwantitatief bepalen van de invloed van de verstoringen en van de 

tijdsduur nodig voor het wegregelen van de verstoringen op het fixatierendement, is een zaak die in 

een verder onderzoek aan bod moet komen. Indien blijkt dat het met deze regeling in een aantal 

gevallen (bij voorbeeld een speciaal type substraat) niet in voldoende mate aan de eis van 

reproduceerbaarheid kan worden voldaan, zal naar andere regelingen gekeken moeten worden. 

Hierbij kan gedacht worden aan een adaptieve regelaar, waaraan in hoofdstuk 4 kort aandacht is 

besteed. Hiermee kan eventueel wel een reproduceerbaar proces verkregen worden. Overigens is het 

mogelijk dat deze regelaars bij de processen van het HT-stomen (hoge temperatuur) en/ of het fixeren 

met warme lucht, zonder meer toegepast moeten worden. Dit vanwege de stabiliteit. Of dit 

inderdaad optreedt zal duidelijk worden als deze processen nader bekeken worden. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Het model dat gebruikt is in de simulaties die zijn uitgevoerd in het kader van deze 

opdracht, geldt voor de 215-stomer. Dit stomertype heeft een doekinhoud van 215 meter en heeft 

vier (twee paar) Schachten. Bi tsepassirig vcioï eeri arideï type stomer n;oeten verschillmde 

waarden uit het model worden aangepast zoals de luslengte, doorstroomoppervlak aantal 

schachten enz. Naast aandacht voor het model is in dit verslag ook aandacht besteed aan enkele 

andere regelstrategieën. Hierbij werd kort de werking aangegeven en hoe deze toepassing zou kunnen 

vinden bij de stomer. Vervolgens is één regeling wat verder uitgewerkt. Die is gebaseerd op 

toestandsterugkoppeling waarbij de toestanden gereconstrueerd worden met een filter. 

Uit de resultaten van de uitgevoerde simulaties, waarbij rekening is gehouden met 

verschillende realistische verstoringen, kan geconcludeerd worden dat de regeling met 

toestandsterugkoppeling redelijk resultaat geeft. De optredende verstoringen in de begincondities 

worden weggeregeld en dit gaat niet ten koste van zeer grote regelinspanningen. Ondanks de 

beperkte bespreking van andere regelstrategieën kunnen daar wel een aantal zaken over worden 

opgemerkt. Een regeling waarbij de regelparameters adaptief worden aangepast lijkt voor het in dit 

verslag besproken proces niet nodig. De regeling met toestandsterugkoppeling geeft immers aardige 

resultaten. Voor andere fixatieprocessen zoals het HT-stomen (hoge temperatuur) of het fixeren met 

hete lucht kunnen andere op een model gebaseerde regelaars wel noodzakelijk blijken te zijn. Een 

andere optie is een regeling op basis van Fuzzy Control. Omdat er redelijk wat kennis over de 

processen in de stomer beschikbaar is, ligt een regeling op basis van een model echter meer voor de 

hand. Een regeling met Neurale Netwerken leidt bij toepassing op de stomer waarschijnlijk tot 

problemen, omdat door de verschillende omstandigheden bij elke klant de training van het netwerk 

steeds opnieuw uitgevoerd moet worden. Een stomer die op grote hoogte geplaatst wordt moet daar 

ter plaatse getrained worden of er moeten daar metingen gedaan worden om data voor de training te 

verkrijgen. Verder leidt het gebruik van een netwerk niet tot een vergroting van de kennis van de 

verschillende processen die in de stomer een rol spelen en deze kennisvergroting is wel gewenst. 

In een eventueel vervolgonderzoek zal de nu uitgewerkte regeling ook voor andere type 

substraten bekeken moeten worden. In dit verslag is alleen viscose in de beschouwing betrokken, 

omdat dit een veel gebruikt substraat is. In de uitgevoerde simulaties is uitgegaan van een bepaald 

profiel van de stroomsnelheid in de kast en van de hoeveelheid inzuiging van water in de schacht. 

De invloed van deze en andere profielen moet nog verder worden onderzocht. Hierbij zal ook gekeken 

moeten worden naar de gevolgen voor de uitvoeringsvorm van de stomer en op welke wijze de 

noodzakelijke veranderingen het beste kunnen worden uitgevoerd. Uit de praktijk blijkt dat een 

afwijkend temperatuurverloop afwijkingen in het fixatierendement tot gevolg heeft. Dit vermindert 
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de reproduceerbaarheid van het stoomproces. Kwantitatief is hier echter nog te weinig over bekend 

en dit betekent dat de eisen die aan de regeling moeten worden gesteld nog niet uitgebreid genoeg 

vastgelegd zijn. Verder moet meer kennis verkregen worden over de verschillende processen die zich 

in de stomer afspelen en wat de invloed, ook in kwantitatieve zin, van de verschillende optredende 

verstoringen is. Hierbij moet dan met name worden gedacht aan de relatie voor de doektemperatuur 

en aan de warmteoverdrachtscoëfficiënt. Eventueel kan deze warmteoverdrachtscoëfficiënt worden 

toegevoegd aan de uitgebreide toestand zodat on-line schattingen hiervoor verkregen kunnen 

worden. Een ander interessant onderwerp is het onderzoeken van verdere toepassingen met de 

toestandsschatting. Hierbij kan gedacht worden aan het bepalen van een bij dat type substraat 

behorende veiligheidsband waarbinnen het doekvochtgehalte zich moet bevinden, omdat anders 

met zeer grote waarschijnlijkheid sprake is van een ander substraat. Het signaleren van deze 

afwijking kan aanleiding zijn tot het afgaan van een alarm of tot het kiezen van een nieuw model 

behorend bij het nieuwe substraat. Ook zou deze extra schatting gebruikt kunnen worden om aan te 

geven wat de gevolgen voor het fixatierendement zijn, bij een verhoging van de produktiesnelheid. 

Dit kan voor een gebruiker van de stomer een zeer interessant gegeven zijn. 
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Appendix A: De warmteoverdrachtscoë€ficiënt 

Door adsorptie van water door het doek zal de doektemperatuur toenemen. Omdat deze 

temperatuurstijging een nadelige invloed heeft op het uiteindelijke fixatieresultaat zal er warmte 

aigevoerd moeten worden. Aangezien de stoom met een lagere ternpeïatiüíï dan de Coektanpeïatuur 

de stomer binnen is gekomen zal er warmte-overdracht plaats vinden tussen het doek en de stoom die 

langs het doek stroomt. Er zijn verschillende overdrachtsprocessen mogelijk die op zouden kunnen 

treden: 

- geleiding (dit zal overigens niet optreden bij de overdracht tussen het 

doek en de stoom); 

- natuurlijke convectie; 

- gedwongen convectie; 

- straling (deze is te verwaarlozen). 

Vanwege de relatief lage stroomsnelheden van de stoom ( 0,5 m/s) in de stomerkast zullen zowel de 

natuurlijke als de gedwongen convectie een rol spelen. Het feit dat de stroming die ontstaat door 

natuurlijke convectie tegengesteld gericht is aan de stroming bij de gedwongen convectie (‘opposing 

flow’) bemoeilijkt de modelvorming. Er zal in het volgende eerst een schatting gedaan worden van 

de ordegrootten van de verschillende processen waarna een schatting van de overdrachtscoëfficiënt 

volgt. 

Of zowel natuurlijke als gedwongen convectie een rol spelen in dit proces kan worden 

afgeleid met behulp van de volgende relaties ([ref. 5]), bestaande uit representatieve kentallen (zie 

voor definities van de verschillende kentallen de symbolenlijst) 

- < < 1  Gr natuurlijke convectie 
Re2 
-- Gr - 1  
Re2 

->> Gr 1 gedwongen convectie 
Re2 

natuurlijke en gedwongen convectie 

invullen van de volgende waarden voor de diverse grootheden in de kentallen 

(vgl. A.1) 

G, = 9,231 [m I s2] 

v = 0,5 [m / s] 

L = 2,5 [m] 
Td-Ts= 10 [KI 
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levert 

=2,6 
Re2 

(vgl. A.2) 

Dit betekent dat zowel de natuurlijke als de gedwongen convectie een rol spelen. 

Om nu een schatting voor de overdrachtscoëfficiënt ten gevolge van convectie te krijgen 

wordt gebruik gemaakt van de volgende relatie (ref. [6] ) .  

(vgl. A.3) 

Waarbij opgemerkt dient te worden dat deze formule geldig is voor de in dit proces optredende 

'opposing flow'. Met deze vergelijking kan uit het gecombineerde Nusselt kental een schatting voor 

de gecombineerde overdrachtscoëfficiënt ten gevolge van convectie bepaald worden. 

Eerst zullen de Nusselt kentallen voor de natuurlijke en gedwongen convectie bepaald worden. 

Al: gedwongen convectie 

Voor de warmte overdracht is het van belang of er sprake is van een laminaire stroming of dat er ook 

turbulente stroming optreedt. Hier kan een uitspraak over gedaan worden met behulp van het kental 

van Reynolds. Als omslagtraject voor het overgaan van laminaire in turbulente stroming geldt het  

volgende gebied (ref. [5]) 

2 1 0 5 s R e s 3  lo6 (vgl. A.4) 

Eventueel kan uit het zogenaamde kritische Reynolds getal de luslengte bepaald worden waarna 

turbulente stroming op gaan treden. Invullen van de diverse waarden leidt tot 

Re=5,787 lo4 (vgl. A.5) 

Hieruit kan worden afgeleid dat er in de stomer ten gevolge van gedwongen convectie geen turbulente 

stromingen voor zullen komen. Voor laminaire stromingen kan het Nusselt kental met de volgende 

relatie bepaald worden 

Nugedw. conv. = 0.664 Re0.' 

.. 
11 

(vgi. A.6) 
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Invullen van de alle nu bekende gegevens in de relatie voor het Nusselt kental leidt tot 

A.2: natuurlijke convectie 

Voor het proces van vrije convectie geldt de volgende empirische Churchill-Chu vergelijking (ref. 

[51) 

(vgl. A.8) 

Hierin mag het Rayleigh kental niet groter zijn dan de orde lo9, wil er geen sprake van turbulentie 

zijn. Invullen van de waarden voor de diverse grootheden leidt voor de dimensieloze kentallen van 

Grashof en Rayleigh tot 

(vgl. A.9) 

Het kental van Rayleigh is dus van de orde lo9. Invullen van deze waarden in de Churchill-Chu 

vergelijking geeft 

NU,,,,,, 167,47 (vgl. A.lO) 

A.3: gecombineerde convectie 

Invullen van de beide Nusselt kentallen levert de volgende waarde voor het gecombineerde Nusselt 

kental 

Nugecombineerd = 208,172 

Hieruit volgt voor de gemiddelde gecombineerde overdrachtscoëfficiënt 

(vgl. A.11) 

H1= 2,05 / m2K] 

... 
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(vgl. A.12) 
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A.4: toename warmteoverdracht door toename stroomsnelheid 

Om te kijken naar het effect van een verandering van de stroomsnelheid van de stoom op de 

warmteoverdracht, zal de warmteoverdrachtscoëfficiënt berekend worden bij een gemiddelde 

stroomsnelheid van 1,0 m/s, dus twee maal zo hoog. Allereerst zal echter gekeken moeten worden 

welke processen een rol spelen bij deze overdracht. Hiertoe wordt gekeken naar de waarde van de 

volgende groep kentallen 

Gr 
Re2 

~ 53 0,65 (vgl. A.13) 

Volgens de eerder gebruikte regel betekent dit dat de gedwongen convectie een grotere rol zal spelen. 

Voor de natuurlijke convectie verandert de situatie niet ten opzichte van de eerder bekeken situatie. 

Dus er is nog steeds sprake van ‘opposing flow’. Voor de gedwongen convectie verandert er echter wel 

het nodige. Voor de verschillende kentallen geldt het volgende 

Pr 53 1,061 

Re=11,57 lo4 

NUgeáw. conv. ss 230936 

(vgl. A.14) 

Met de eerder berekende waarde voor het Nusselt kental bij natuurlijke convectie (vgl. A.9) kan het 

gecombineerde Nusselt kental met de reeds bekende relatie (A.3) worden afgeleid. 

(vgl. A.15) 

Hieruit volgt voor de gemiddelde overdrachtscoëfficiënt ten gevolge van convectie 

H1 53 2,52 [w / m2K] (vgl. A.16) 

De verhoogde stroomsnelheid leidt dus tot een verhoging van de warmteoverdracht door convectie 

van 25 % ten opzichte van de eerder bepaalde warmteoverdracht bij een stroomsnelheid van 0,5 m/  s. 

iv  
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