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Bij een droogproces is het van belang dat de vochtigheid van het produkt beneden een
voorgeschreven bovengrens blijft. Vandaar dat het setpoint van de droger met een
veiligheidsmarge onder de bovengrens gekozen wordt. Met het toepassen van een regelaar wordt
getracht de verstoringen op de produktvochtigheid zo klein mogelijk te houden. Hierdoor kan het
setpoint dichter bij de bovengrens worden ingesteld wat een energiebesparing betekent. Ten
behoeve van het regelaarontwerp wordt een proces-identificatie uitgevoerd.
Aan de hand van een theoretische analyse over het droogproces, met name het dynamische
gedrag, wordt inzicht verkregen in het proces. De kennis van het proces wordt aangevuld met
informatie verkregen door middel van inleidende metingen. Met de verkregen kennis worden
ingangssignalen ontworpen die het proces, in het te onderzoeken bereik, lineair exciteren.
Een moeilijkheid bij droogprocessen is het 'on-line' meten van de vochtigheid van vaste stoffen.
Onderzoek is gedaan naar twee methoden: een NIR-sensor en een temperatuurmethode. De 'Near
InfraRed'-sensor maakt gebruik van het absorptiespectrum van water in het NIR-bereik. Twee
golflengtes worden sterk geabsorbeerd. De mate van absorptie is evenredig aan de
produktvochtigheid. De temperatuurmethode maakt gebruik van een droog-eigenschap van een
poreus materiaal: de produkttemperatuur stijgt als het interne vocht wordt verwijderd. De
temperatuurstijging geeft een maat aan voor de produktvochtigheid.
Door het sterke absorptievermogen van ~n van de produkten (zwarte ABS-korrels) is de NIR
sensor niet toepasbaar. Daarom wordt de produktvochtigheid bepaald met de temperatuur
methode. Voor dit produkt wordt in de droger de produkttemperatuur bepaald. Door het schudden
van de droger en de warme luchtstroom, wordt het contact tussen de sensor en het produkt
verstoord. Hierdoor heeft het uitgangssignaal van de sensor veel verstoringen. Daarom moeten de
ingangen van het proces (de luchttemperatuur en de produktsnelheid) over een groot bereik
aangestuurd worden en moet de duur van de experimenten lang zijn.
Met de opgenomen dataset is een 4e orde State Space model geschat met behulp van het
identificatie-programma IPCOS.
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INLEIDINO

HOOFDSTUK 1

Inleiding

In een produktielijn kan drogen een van de bewerkingen zijn. Het drogen is noodzakelijk
als een bepaalde vochtigheid van het produkt is geeist voor een bewerking of opslag. De
geeiste vochtigheid is een maximumwaarde of bovengrens.
Omdat een lagere produktvochtigheid meestal geen belemmering geeft in de bewerkingen
wordt het setpoint van de droger met een veiligheidsmarge onder de maximale bovengrens
gekozen. Zo wordt ondanks de verstoringen die op het proces werken, toch aan de eisen
van het materiaal voldaan (figuur 1.1).
Als geen regelaar wordt toegepast, kunnen de verstoringen zodanig zijn, dat in de praktijk
het setpoint van de droger soms 5 maallager is dan de maximale toelaatbare vochtigheid.
De droger verbruikt hierdoor veel meer energie dan noodzakelijk is.

(kg water I
kg prod'*tl

t Ieee I

fig 1.1 Verstoringen van de produkt
vochtigheid zonder regelaar.

(kg--I
kg prod'*tl

M

t 18IC)

fig 1.2 Verstoringen van de produkt
vochtigheid met regelaar.

Met behulp van de Meet- en Regeltechniek wordt getracht de verstoringen op de
produktvochtigheid te verkleinen door het toepassen van een regelaar. Door het
verkleinen van de verstoringen kan het setpoint hoger ingesteld worden wat een
vermindering van het energieverbruik oplevert (fig 1.2).
Voor het ontwerpen van een regelaar is het noodzakelijk een procesbeschrijving van de
droger te hebben. Het bepalen van de procesbeschrijving wordt de identificatie genoemd.
De identificatie van de vibro fluidbed droger wordt in het verslag uiteengezet.



IDENTIFICATIE VAN DE VffiRO PLUIDBED DROOER

HOOFDSTUK2

Identificatieprocedure

Het doel is een procesbeschrijving te bepalen (identificatie) van de Vibro Fluidbed (VFB)
droger ten behoeve van het ontwerpen van een regelaar. Met de identificatie wordt de
belangrijkste dynamica van het proces gemodelleerd. Voor het uitvoeren van de
identificatie is een algemene identificatieprocedure opgesteld [L3].
De identificatieprocedure is in drie fases te verdelen: de voorbereidende fase, de
modelschatting en de modelvalidatie. In dit hoofdstuk wordt een korte omschrijving
gegeven van de verschillende fases.

De voorbereidende rase.

De voorbereidende fase is de belangrijkste van de drie en neemt de meeste tijd in beslag,
ongeveer 70% van de totale tijd. Deze fase vormt de basis voor de twee volgende fases.
In deze eerste fase wordt theoretisch en praktisch informatie over het proces verzameld.
De informatie wordt gebruikt voor de selectie van de in- en uitgangen en voor het
ontwerpen van de ingangssignalen waarmee een dataset wordt opgenomen. Met deze
dataset wordt in fase 2 een model van het proces geschat.
De verschillende aspecten die worden onderzocht tijdens de voorbereidende fase worden
hiema beschreven.

Allereerst wordt een keuze gemaakt op welke wijze het model bepaald wordt. De keuze is
afbankelijk van de toepassing van het model. Ben mogelijkheid is het maken van een
zogenaamd 'fysisch model' of 'wit model'. De relatie tussen ingangen en uitgangen wordt
beschreven met fysische of andere wetten. Voor het bepalen van een fysisch model is veel
inzicht in het proces een vereiste. Het model kan zeer complex worden wanneer men het
proces nauwkeurig wi! beschrijven. Het model wordt vaak beperkt door een gelineariseerd
model in een bepaald setpoint.
Ben tweede mogelijkheid is een Black Box model. Aan de hand van een gemeten dataset
van het proces wordt een model geschat. De dataset bestaat uit meetpunten rond een
bepaald setpoint. Ben beperkt inzicht in het proces is voldoende om de ingangssignalen
van de dataset te ontwerpen. Aan de hand van de dataset wordt een lineair model van het
proces geschat rond een setpoint. Het model is in het algemeen minder complex dan het
fysische model en doordat met procesdata het model bepaald wordt, za1 dit model het
proces beter benaderen.
Voor de VFB-droger wordt een Black Box model opgesteld. Het geidentificeerde model
wordt gebruikt om een regelaar te ontwerpen. Voor het regelen van het proces is alleen
een model rond het setpoint van belang. Ben Black Box model geeft een nauwkeurige
beschrijving van het proces in de omgeving van het setpoint.
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Vervolgens wordt a-priori informatie van het proces verzameld. De informatie geeft
inzicht over: niet-lineariteit, stationairiteit, tijdvariantie, bandbreedte, grootste
tijdconstante, ruisniveau en de statische versterking van het proces. De informatie kan
door een fysische analyse verkregen worden (hoofdstuk 3) of aan de hand van metingen
(hoofdstuk 5). Door gebruikmaking van deze informatie worden de in- en uitgangen
geselecteerd en de ingangssignalen ontworpen waarmee een dataset wordt opgenomen.

Daarna voIgt een inspecteren van de opgenomen dataset. De dataset wordt op de volgende
onderdelen geinspecteerd of gecorrigeerd: peaks, trends, procesverstoringen,
oversampling en delay-tijden (paragraaf 6.1).

De modelschatting.

Deze fase neemt de minste tijd in beslag, in totaal ongeveer 10%. Met de dataset,
verkregen uit de voorbereidende fase, wordt een model geschat van het proces. De totale
schattingsfase is geimplementeerd in IPCOS. Hierover meer in paragraaf 6.2.

De modelvalidatie.

In deze fase wordt bepaald of het model bruikbaar is en binnen welke grenzen het model
geldig is. Hiervoor wordt een criterium opgesteld waaraan het model moet voldoen. Het
criterium is afhankelijk van de toepassing van het model. Ook wordt aangegeven wat de
beperkingen zijn van het model. Deze fase neemt ongeveer 20% van de tijd in beslag en
wordt beschreven in paragraaf 6.3.

3



· . IDENTIFICATIE VAN DE VIBRO PLUIDBED DROGER

HOOFDSTUK3

De vibro fluidbed droger

In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat a-priori informatie omtrent het proces
(bandbreedte, statische versterking enz.) gebruikt kan worden voor de identificatie van het
proces. In dit hoofdstuk za1 daarom fysisch op het onderwerp drogen, toegepast bij de
VFB-droger, worden ingegaan. Allereerst wordt een omschrijving gegeven van de VFB
droger (paragraaf 3.1). Vervolgens wordt ingegaan op het droogproces (paragraaf 3.2)
waarbij de dynamica van het drogen extra belicht wordt (paragraaf 3.3). Aan de hand van
de aldus verkregen informatie wordt een selectie gedaan voor qe in- en uitgangen.

3.1 Beschrijving van de vibro fluidbed droger.

De droger is van het type vibro fluidbed. Dit soort drogers wordt speciaal toegepast voor
korrel-achtige stoffen zoals ammoniumsulfaat. Door het schudden vallen de vochtige
korrels makkelijk uit elkaar. Daarnaast heeft het schudden ook een aandeel in de
fluidisatie van het bed.
Het drogen wordt veroorzaakt door een combinatie van warmte- en stoftransport met
behulp van langsstromende warme lucht. De lucht wordt verticaal door de geperforeerde
bodemplaat heengeblazen terwijl het produkt horizontaal door de droger getransporteerd
wordt. Door de opwaartse kracht van de lucht wordt het produkt tot een bepaalde hoogte
opgetild. Hierdoor ontstaat een 'bed' van produkt en lucht dat, als de luchtsnelheid boven
een kritische snelheid komt, zich gedraagt als een vloeistof. In de droger ontstaat dan een
fluidbed. Het schudden, onder een hoek van 20 graden, zorgt voor het transport van het
produkt door de droger. De schudfrequentie is instelbaar van 0 tot 5 Hz.

~
heater

...............
warme Iucht

luchtafv08r

\ Ylbratle \

produkt ult I koude lucht <f?

fig 3.1 Schematische weergave van de vibro fluidbed droger.
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DE VIBRO FLUIDBED DROGER

In de droger zijn twee luchtstromen: een warme en een koude luchtstroom. De warme
luchtstroom wordt opgewekt door een blower en verwarmd door een heater. Het toerental
van de blower en de luchttemperatuur zijn met de hand instelbaar. Omdat een warm
produkt vocht aantrekt, is de koude luchtstroom noodzakelijk om het warme produkt af te
koelen voordat het de droger verlaat.
De koude en warme luchtstroom worden zodanig ingesteld dat ze beide een gelijk
drukverschil over het bed veroorzaken. Om valse luchtstromen langs de produktingang en
-uitgang te vermijden wordt de luchtafvoer zodanig ingesteld dat de koude en warme
luchtstroom exact afgevoerd wordt langs de luchtafvoer.
Daarom is een variatie van de luchtstroom door het bed moeilijk te realiseren.

Het materiaal afkomstig van het voorgaand proces wordt opgevangen in een buffer.
Onderin de buffer draait een twinschroef die het materiaal via een buis naar de droger
leidt. Om in de buffer brugvonning te voorkomen wordt de buffer in trilling gebracht.
Door het toerental van de twinschroef te varieren kan de produkttoevoer [kg/uur] naar de
droger ingesteld worden.

Het produkt verlaat het bed via de roterende drempel. De roterende drempel is een
draaiend rad waarmee de produktafvoer beinvloed kan worden. Het rad kan ook
vervangen worden door een vast schot met als gevolg dat de bedhoogte gelijk is aan de
hoogte van het schot. Na de roterende drempel voIgt de transportschroef. De draairichting
van de schroef bepaalt welk afvoersysteem gebruikt wordt: het pneumatisch transport of
de elevator.

De relevante ingangen zijn de produkttoevoer, de schudfrequentie en de temperatuur van
de lucht. Variatie van de luchtflow is moeilijk te realiseren en heeft tevens weinig invloed
op het proces [L11].
De ingangen van het proces moeten zodanig zijn ingesteld dat in de droger een goed
fluidiserend bed ontstaat. Hiervoor zijn verantwoordelijk: de luchtsnelheid, de hoeveelheid
produkt in het bed en de schudfrequentie. De variatie van deze procesparameters is
daardoor beperkt. Bovendien moet de snelheid van de lucht hoger zijn dan de kritische
fluidisatiesnelheid. In de toepassing wordt de snelheid 4 tot 5 maal groter ingesteld zodat
zogenaamde turbulente fluidisatie ontstaat. De reden hiervan is om er zeker van te zijn
dat ook grotere korrels gefluidiseerd worden.

De relevante uitgangen zijn de produktafvoer [kg/uur], de vochtigheid van het produkt dat
de droger verlaat en de produkttemperatuur. De ruisbronnen van het proces zijn variatie
van de luchtvochtigheid, variatie van de toegevoerde produktvochtigheid, meetruis en de
omgevingstemperatuur.
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3.2 Het droogproces.

In de droger komen het materiaal en de warme lucht bij elkaar en vormen een bed. In het
bed vindt de droging plaats door uitwisseling van warmte en water. De massa-warmte
overdracht is verantwoordelijk voor de droging. In paragraaf 3.2.1 wordt het
droogproces grafisch weergegeven [L7 en L8].
Het verloop van de droging is sterk afhankelijk van het produkt. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen niet-poreuze en poreuze produkten. De invloed van de twee
soorten produkten op het drogen wordt beschreven in paragraaf 3.2.2 en 3.2.3.

3.2.1 Droogkarakteristieken.

Ben veel gebruikt diagram voor berekeningen aan drogers is het Mollier-diagram. Het
Mollier-diagram geeft een relatie aan tussen luchtvochtigheid W en de lucht-enthalpie. In
de grafiek zijn nog een aantal gegevens zichtbaar zoals de luchttemperatuur en de
relatieve luchtvochtigheid. Voor een afbeelding van het Mollier-diagram wordt verwezen
naar bijlage D. Hieronder is een vereenvoudigd diagram afgebeeld.

'Gb adiabatische •
I

velZ8diglngs

11B .,/
~ 2···············

1 IG
-6
i 0'

L..- E
.~ II

'!

A
~ ...............

luchtvochdghekl W

fig 3.2 Een vereenvoudigde weergave van het Mollier-diagram.

De assen van het diagram staan niet loodrecht op elkaar. Om het aflezen van het diagram
te vergemakkelijken worden met verschillende soorten gestippelde lijnen de assen
aangegeven voor de enthalpie, de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. In het
Mollier-diagram kan worden aangegeven wat er gebeurt met de lucht tijdens het drogen.
De droging start in punt A. De lucht heeft de omgevingstemperatuur en een vochtigheid
W. De lucht wordt eerst verwarmd. Door het verwarmen wordt de enthalpie van de lucht
hoger terwijl de luchtvochtigheid W constant blijft. Dit resulteert in een recht
omhooggaande lijn (lijnstuk AB). De lucht wordt met deze conditie naar de droger geleid.
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DE vmRO FLUIDBED DROOER

In eerste instantie wordt uitgegaan van een adiabatische droger. Dit wit zeggen dat er
geen energie verliezen optreden. Dit heeft als gevolg dat de enthalpie-inhoud van de lucht
hetzelfde blijft. Door het afstaan van warmte aan het prOOukt daalt de temperatuur van de
lucht. De vochtigheid van de lucht neemt toe door de opname van water. Het proces za1
zich in de grafiek verplaatsen langs een adiabatische verzadigingslijn (enthalpie is
constant) naar punt C.
In de meeste gevallen za1 een droger verliezen hebben door warmte-overdracht naar de
omgeving. Hierdoor za1 de droger niet de adiabatische verzadigingslijn volgen. De
verliezen van de droger kunnen ook in de grafiek weergegeven worden. De vochtigheid
van de lucht za1 hetzelfde zijn als bij een adiabatische droger, maar de luchttemperatuur
en de enthalpie zullen dalen. De niet-adiabatische droger za1 het traject BD volgen.

Het Mollier-diagram heeft betrekking op de lucht in de droger. De sorptie-isotherm is een
grafiek die betrekking heeft op het prOOukt en is dus ook prOOukt-afbanke1ijk. De sorptie
isotherm legt de relatie bij evenwicht tussen de relatieve luchtvochtigheid «(l) en de
prOOuktvochtigheid. De grafiek is afbankelijk van de temperatuur van het prOOukt (8)
(fig 3.3). Het verloop van de grafiek is te verklaren door het droogproces in twee fases
te verdelen. De eerste fase begint als het prOOukt de droger ingaat. Het prOOukt is
omgeven door water dat oppervlaktevocht genoemd wordt. De luchtvochtigheid om het
prOOukt heen is dan 1 totdat het oppervlaktevocht verdwenen is. De eerste fase is
afgelopen zOOra het oppervlaktevocht verdampt is «(l< 1).
De tweede fase is het transporteren van water in het prOOukt naar de oppervlakte, waama
het verdampt wordt. Deze tweede fase stopt als het prOOukt in evenwicht is met de lucht
volgens de sorptie-isotherm. In de eindtoestand van het drogen heeft het prOOukt de
vochtigheid Me.

, ------------------1/-------.-- .. ---e------j P. '. '. " i
1 ~/<"

• •
Me

fig 3.3 Weergave van een sorptie-isotherm. fig 3.4 Weergave van de droogsnelheid R.

De droogsnelheid R is ook een grootheid die afbankelijk is van het prOOukt. De
droogsnelheid is de hoeveelheid water (uitgedrukt in kg) die per seconde per kg droog
prOOukt aan de lucht wordt overgedragen. Ook hier kunnen twee fases worden
onderscheiden: constante droogsnelheid- en de dalende droogsnelheid-periOOe. De
constante droogsnelheid treedt op als er nog oppervlaktewater aanwezig is (fase 1). Als
het oppervlaktewater verwijderd is, treedt er dalende droogsnelheid op (fase 2). Het water
wordt door middel van diffusie naar de oppervlakte getransporteerd. Omdat het transport
meer energie kost, za1 de droogsnelheid lager zijn. De droogsnelheid wordt nul als er een
evenwicht wordt bereikt tussen de lucht en het prOOukt.
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Het verloop van de droogsnelheid kan theoretisch worden bepaald maar een praktisch
bepaalde beschrijving geeft voldoende informatie. Hierbij wordt het verloop door twee
vergelijkingen beschreven: een vergelijking voor de constante droogsnelheid-periode
(fase 1) en een vergelijking voor de dalende droogsnelheid-periode (fase 2). De scheiding
tussen de twee fases wordt aangegeven met Mer"

R=A

M-M
R = A e

M -Mcr e

Met deze informatie kan een globaal beeld gevormd worden van hoe de vochtigheid en de
temperatuur van het produkt in de droger verlopen [LI2l. Allereerst zuBen de deeltjes van
elkaar worden geschud en za1 de produkttemperatuur stijgen tot de nattebol-temperatuur.
Dan wordt de eerste fase bereikt van het drogen: het verwijderen van het
oppervlaktevocht. Dit gebeurt met een constante droogsnelheid. Omdat het produkt
omgeven is door water za1 de produkttemperatuur gelijk blijven aan die van de nattebol.
De energie wordt aIleen gebruikt om het oppervlaktevocht te verdampen. Als het punt Mcr
wordt bereikt, is het oppervlaktevocht verwijderd en gaat fase twee van de droging in.
Door middel van diffusie wordt het water naar de oppervlakte getransporteerd en
overgedragen aan de lucht. De energie, nodig voor het transporteren is afkomstig van de
lucht. Niet aIle energie wordt gebruikt voor het transport, maar de energie za1 ook het
produkt opwarmen. Vandaar dat de produkttemperatuur za1 gaan stijgen.

IlIngte L

.. produkt
=0>
e

fig 3.5 Verloop van de produktvochtigheid in de droger.
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De sorptie-isotherm en de droogsnelheid vertonen veel overeenkomsten. Beide hebben
betrekking op het produkt en onderscheiden dezelfde fases. Elk produkt heeft zijn eigen
sorptie-isotherm en droogsnelheid. Ben duidelijk onderscheid kan gemaakt worden tussen
niet-poreuze en poreuze produkten. Niet-poreuze produkten, zoals ammoniumsulfaat (AS),
kunnen geen water opnemen waardoor alleen oppervlaktewater aanwezig is. Poreuze
produkten kunnen weI water opnemen en bezitten dan ook intern vocht. ABS is een
voorbeeld van een licht poreus materiaal (3 a4% intern vocht).
De invloed van poreuze en niet-poreuze produkten op het drogen zal in de volgende twee
paragrafen beschreven worden.

3.2.2 Niet-poreus produkt, Ammoniumsulfaat.

Ammoniumsulfaat is een witkleurig kristal dat qua uiterlijk overeenkomt met een
suikerkristal. Bet AS wordt gebruikt voor kunstmest. Bet materiaal is niet poreus zodat
het water zich alleen aan de oppervlakte van het kristal kan bevinden. Bet produkt wordt
aangevoerd met een vochtigheid van 3 tot 4%. De voorschriften zijn dat AS met een
vochtigheid van 0,1% opgeslagen mag worden.
Bet feit dat AS niet poreus is, heeft gevolgen voor het karakter van het drogen. Bet water
bevindt zich aan de oppervlakte van het kristal. Bet water zal met een constante
droogsnelheid R opgenomen worden door de lucht. De temperatuur van het produkt is
gelijk aan de nattebol-temperatuur.
Ais het water verdampt is, zal de droogsnelheid R gelijk dalen naar bijna nul. Vanaf dit
punt zal de produkttemperatuur gaan stijgen. De droging stopt vrijwel onmiddellijk.

, -------------------_.~------------
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fig 3.6 De sorptie-isothenn van
niet-poreuze produkten

fig 3.7 De droogsnelheid R van
niet-poreuze produkten

Omdat het AS zo makkelijk te drogen is, is de capaciteit van de droger veel te groot. Op
het laagste vermogen van de droger wordt het produkt opgewarmd. Dit betekent dat te
veel energie is toegevoegd. Bet AS is aan het uitgang van de droger altijd droog
waardoor geen setpoint gedefinieerd kan worden.

9



IDENTIFlCATIE VAN DE VIBRO PLUIDBED DROGER

3.2.3 Poreus produkt, ABS.

ABS is een produkt dat gebruikt wordt bij de fabricage van onder andere autobumpers.
Het produkt kan verschillende kleuren en samenstellingen hebben. Het materiaal is poreus
en neemt 3 a4% vocht op.
Gebruikelijk wordt ABS gedroogd tot 0,1 %. Voor bepaalde bewerkingen worden
strengere eisen gesteld tot 0,02%.
De sorptie-isotherm en de droogsnelheid zullen de twee fases doorlopen zoals beschreven
in paragraaf 3.2.1.

1
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fig 3.8 Sorptie-isothenn van een poreus produkt fig 3.9 De droogsnelheid R van een poreus produkt.

Door het interne vocht is ABS veel moeilijker te drogen dan AS. De gewenste
vochtigheid van 0,1 % kan niet met de gebruikte droger gehaald worden.
De luchttemperatuur zou dan te hoog ingesteld moeten worden waardoor styreen vrijkomt
van het ABS. Vandaar dat een lager setpoint gekozen wordt, namelijk 0,6% vochtigheid.
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3.3 De dynamica van bet droogproces.

In de droger ontstaat een 'bed' bestaande uit het produkt en de warme lucht. In het bed
vindt de droging plaats door de uitwisseling van energie en water tussen de twee media.
In de toegepaste droger is sprake van een 'cross-flow' droogproces, de produktstroom
horizontaal en de luchtstroom verticaal.
Omdat de condities van het 'bed' in de droger niet overa! hetzelfde zijn, maar varieren
afhankelijk van de plaats, zou een beschrijying zeer complex worden. Daarom wordt het
bed opgedeeld in een aantal segmenten. Van een segment kunnen de procesbeschrijvende
differentiaalvergelijkingen opgesteld worden [L9 en L1O].
De totale procesbeschrijving kan verkregen worden door aile segmentbeschrijvingen aan
elkaar te koppelen zodanig dat het gehele 'bed' beschreven wordt.

fig 3.10 Een segment van bet bed.

Figuur 3.10 geeft een mogelijke segmentatie van het bed aan. Bekend zijn: de inkomende
produktvochtigheid M j en produkttemperatuur OJ, de uittredende produktvochtigheid Mi +1

en produkttemperatuur 0i+h de inkomende luchtvochtigheid WitJ. en luchttemperatuur TitJ.'
de uittredende luchtvochtigheid Wuit en luchttemperatuur Tuit, de produkt- en de
luchtstroom dichtheid Gp en G•.
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Om inzicht te krijgen in de dynamica van het bed is het niet noodzakelijk om een
beschrijving van het gehele bed op te stellen. Het beschrijven van een segment geeft
voldoende informatie hieromtrent. Voor de afleiding wordt een segment beschouwd zoals
afgebeeld in figuur 3.11.

Ga
W(x.y,z+6Z)

T(x.y,z+6Z)
~-----l~

R'
IGp

M(x.y,z) -+---7
I(x.y,z) z

y

x
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- !.. - - - -+-~ M(x.y+ay,z):r.· 8(x.y+~y,z)

I .
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W(x.y.z)

T(x,y.z)

fig 3.11 Ben schematische voorstelling van een segment.

Zoals al eerder opgemerkt is drogen een uitwisseling van energie en massa tussen het
produkt en de lucht. Ben segment moet dan ook voldoen aan de behoudswet van massa en
energie. De behoudswet moet zowel gelden voor het produkt als voor de lucht. Aan de
behoudswet kan worden voldaan door vier balansen op te stellen die voor een segment
gelden:

massabalans van het water in het produkt;
massabalans van het water in de lucht;
energiebalans van het produkt;
energiebalans van de lucht.

De balansen worden als voIgt opgesteld. Ben bepaalde hoeveelheid massa of energie komt
het segment in ('in') en verlaat het segment ('uit'). Daarnaast wordt ook een 'bron'
gedefinieerd die een hoeveelheid massa of energie genereert in het segment afkomstig van
het andere medium. De resterende massa of energie die de balans in evenwicht brengt,
wordt door het medium opgeslagen ('opslag'). Volgens de behoudswet moet de volgende
formule voor het segment gelden.

Behoudswet : 'in' - 'uit' + 'bron' = 'ops/ag'

Door het opstellen van de vier balansen volgen vier differentiaalvergelijkingen (DV)
waarmee de dynamica van het drogen in het betreffende segment beschreven kan worden.
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In de vergelijkingen worden een aantal grootheden gebruikt die hier nader worden
beschreven.

De porositeitsfactor e geeft de verhouding aan tussen het volume dat de lucht
inneemt en het totale volume van het bed. Zo geeft de factor l-e de verhouding
aan tussen het volume dat het produkt inneemt en het totale volume van het bed.

De warmte-overdrachtscoefficient Cl, geeft aan hoeveel energie per vierkante meter
per graad celcius per seconde door het produkt wordt opgenomen. Deze factor is
afbankelijk van het te drogen produkt.

De droogsnelheid R geeft aan hoeveel kg water per kg droog produkt per seconde
van het produkt naar de lucht getransporteerd wordt. De droogsnelheid is onder
andere afbankelijk van het te drogen produkt en de luchttemperatuur.

Omdat alleen een bepaalde oppervlakte deelneemt aan het droogproces (het
raakvlak tussen de produktstroom en luchtstroom) wordt een specifiek
bedoppervlak a [m2/m3

] gedefinieerd.

In de volgende vier paragrafen worden de balansen opgesteld en herleid tot vier DV's. De
vier DV's tezamen beschrijven de dynamica van een segment. Deze beschrijving geeft
dan voldoende informatie om een selectie te maken voor de ingangen en uitgangen
(paragraaf 3.4).

3.3.1 Massabalans produkt.

De hoeveelheid water (massa) die het segment inkomt en uittreedt, wordt bepaald door de
produktstroom dichtheid Gp en de produktvochtigheid M(x,y,z). De bron heeft een
negatieve waarde omdat water overgedragen wordt aan de lucht. De droogsnelheid R
bepaalt de hoeveelheid wateroverdracht. De resterende hoeveelheid water zal door het
produkt opgeslagen worden. Dit leidt tot de volgende uitdrukkingen.

Gp ~x~zM(x,y,z) [k;] water in

Gp ~x ~z M(x ,y + ~y ,z) [k;] water uit

-Rpp(I-e) ~x~y~z [k;] water bron

aM [k;] water opslagp (I-e) ~x~y~z-
p at
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Door het opstellen van de balans kan deze herleid worden tot de volgende differentiaal
vergelijking. Rierbij stelt vp de produktsnelheid in het bed voor.

-v aM _ R = aM
p ay at

3.3.2 Massabalans lucht.

met . v = _--,-,G,...:-P----:• P
pp(l-E)

[m/s] (3.1)

Ret water, dat het segment inkomt en uittreedt, wordt bepaald door de luchtvochtigheid
W(x,Y,z) en de luchtstroom dichtheid G•. Ret water veroorzaakt door de bron is
afkomstig van het produkt.De hoeveelheid water is dan ook gelijk aan de bron uit de
massabalans van het produkt. De resterende hoeveelheid water za1 door de lucht worden
opgeslagen. Dit leidt tot de volgende uitdrukkingen.

Ga ~x ~y W(x ,y ,z) [k;] water in

Ga ~x ~y W(x ,y ,z + ~z) [k; ] water uit

Rpp(l-E) ~x~y~z [~J water bron

aw
[~J water opslagP E ~x~y~z-

a at

Door de balans op te stellen kan een differentiaalvergelijking worden afgeleid. Rierbij
stelt v. de luchtsnelheid in het bed voor.

-v aw + Pp l-E R = aw
a az P

a
E ---at

3.3.3 Energiebalans produkt.

G
met:v=_a

a
PaE

[m/s] (3.2)

De hoeveelheid energie, die het segment inkomt en uittreedt, wordt bepaald door de
produktstroom dichtheid Gp, de soortelijke warmte Cpg en de produkttemperatuur 6(x,y,z).
Ret positieve deel van de bron is afkomstig van de lucht door de overdracht van warmte.
De overdracht wordt veroorzaakt door convectie die tot uitdrukking komt in de a-factor.
De energie die verbruikt wordt om het water te verdampen levert een negatief aandeel in
de bronterm.

14



DE VIBRO PLUIDBED DROOER

De hoeveelheid water die verdampt wordt, is gelijk aan de bron uit de massabalans van
het produkt. De verdampingswarmte van water wordt aangeduid met Hw [J/kg]. De balans
wordt in evenwicht gebracht door de energie die in het segment wordt opgeslagen (de
soortelijke enthalpie van het droge produkt ~ en het water h,..).

Gp Cn aX 6Z 0(x ,y ,z) [~] in

Gp Cn aX az O(x ,y + ay,Z) [~] uit

a Ot (T-O) aX ay az - Hwpp( I-E) R aX ay aZ [~] bron

P (1 -E) aX ayaz~ (h + M h ) [~] opslagp at p w

Door het opstellen van de balans kan de differentiaalvergelijking afgeleid worden
(bijlage B). Hierbij wordt gebruik gemaakt van formule 3.1.

ao-v - +
p ay

3.3.4 Energiebalans lucht.

aOt(T-O)
pp(l-e) Cp8

(3.3)

De energie die het segment inkomt en vedaat, wordt bepaald door de luchtstroom
dichtheid G., de soortelijke warmte van lucht Cpa en de luchttemperatuur T(x,y,z). Omdat
de energie van de 'bron' afkomstig is van de energiebron van het produkt moeten deze
bronnen gelijk aan elkaar zijn. De balans wordt in evenwicht gebracht door de energie
die in het segment wordt opgeslagen (de soortelijke enthalpie van de droge lucht H. en het
verdampte water Hw+ h,.. - Hw)·

GQCptJ axayT(x,y,z) [~] in

GQCptJ aX ay T(x ,y ,Z + az) muit

-a Ot (T-O) aX ay aZ + H wpp(I-E) R aX ay aZ [~] bron

P € aX ay aZ~(H + WH ) [~] opslagQ at Q w



IDENTIFICATIE VAN DE VIBRO FLUIDBED DROGER

Met behulp van formule 3.2 is het mogelijk de volgende differentiaalvergelijking af te
leiden (bijlage B).

_y aT _ aa(T-(J) = aT
a az Pa E Cpa at (3.4)

Verder kan opgemerkt worden dat bij toepassing van de nv vaak verondersteld wordt dat
de dynamica van lucht ten opzichte van het produkt te verwaarlozen is. Formule 3.2 en
3.4 kunnen vereenvoudigd worden door te stellen dat aw/at en aT/at nul zijn.
Hierdoor worden de nv's die betrekking hebben op de lucht als voIgt:
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yoor de luchtvochtigheid W geldt :

yoor de luchttemperatuur T geldt :

y aw = Pp l-E R
a az Pa E

_y aT = aa(T-(J)
a az E CPa pa
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3.4 Ingangen en uitgangen.

Voor een drogingsproces is de produktvochtigheid de belangrijkste te meten uitgang.
Daarnaast moet ook de produkttemperatuur 'bewaakt' worden. Voor sommige produkten
heeft de temperatuur een bepaalde bovengrens. Komt de produkttemperatuur boven de
maximaIe grens dan kunnen stoffen vrijkomen, kan het produkt gaan smelten of kan het
produkt een reactie aangaan.
De derde uitgang is de produktafvoer. De .produkafvoer bepaalt de capaciteit (kg produkt
per uur) van de droger.

De selectie van de ingangen kan gebeuren aan de hand van een aantal criteria waaraan de
ingangen moeten voldoen. Hieronder worden 4 criteria opgesomd:

De ingangen moeten in staat zijn om in hun bereik de verstoringen te
compenseren.
De invloeden van de ingangen op de uitgangen moeten zoveel mogelijk
onafhankelijk van elkaar.
De ingangen moeten betrouwbaar te manipuleren zijn.
De overdracht van ingang naar uitgang moet lineair of te lineariseren zijn.

Met behulp van de voorkennis beschreven in paragraaf 3.3 worden de ingangen
geselecteerd. Daarbij is voomamelijk formule 3.1 van belang. Hierin komt naar voren dat
de produktsnelheid en de droogsnelheid lineaire factoren zijn die de produktvochtigheid
bepaIen. De droogsnelheid R is lineair-afhankelijk van de luchttemperatuur. De
luchttemperatuur wordt met een primaire regelaar ingesteld. De eerste geselecteerde
ingang is de luchttemperatuur.
De tweede factor die de produktvochtigheid bepaalt, is de snelheid waarmee het produkt
door de droger gaat. Uit de formule blijkt dat de produktsnelheid afhankelijk is van de
produktstroom dichtheid Gp en de porositeitsfactor. De porositeitsfactor is voor de
produktsnelheid, maar ook voor andere DV's, een niet-lineaire factor.

G
v = P [m/s]

P pp(l-f)

De produkttoevoer bepaalt de produktstroom dichtheid maar beinvloedt tegelijkertijd ook
de porositeit. De schudfrequentie heeft aIleen invloed op de porositeit. Hierbij wordt er
vanuit gegaan dat de bedhoogte constant is omdat in de rotery een vast schot is geplaatst.
De niet-lineariteit wordt opgeheven door er voor te zorgen dat de porositeitsfactor voor
elke instelling van de produkttoevoer constant blijft. Daarom wordt de schudfrequentie
gekoppeld aan de produkttoevoer. Door te zorgen dat de produkttoevoer aItijd gelijk is
aan de produktafvoer, blijft de porositeitsfactor constant. De schudfrequentie en de
produkttoevoer zijn beide in het huidige proces met de hand te verstellen.
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Uit het voorgaande lean geconcludeerd worden dat de produktafvoer direct gekoppeld is
aan de produkttoevoer. De produkttoevoer wordt gezien als ingang zodat de produktafvoer
niet als uitgang gezien wordt.
Toch is de produktafvoer een belangrijke factor, het bepaalt de capaciteit van de droger.
Aan de hand van de vraag naar produkt of economische aspecten wordt de droger

. ingesteld op een bepaalde capaciteit. Dit rou betekenen dat alleen de luchttemperatuur als
ingang van het proces optreedt. Echter, de luchttemperatuur heeft een begrenzing in
verband met de maximale produkttemperatuur. Bij een te hoge luchttemperatuur is de
leans groter dat delen produkt in het bed te warm worden.
Hieruit lean geconcludeerd worden dat een conflictsituatie ontstaat tussen de
produkttoevoer en de luchttemperatuur. De later te ontwerpen regelaar za1 een optimaal
werkpunt moeten bepalen afhankelijk van:

1 produktvochtigheid;
2 produkttemperatuur;
3 capaciteit.

Omdat de produkttoevoer direct gekoppeld is aan de produktafvoer wordt de droger
beschouwd als een MIMO-proces met twee ingangen en twee uitgangen:

ingangen

uitgangen

luchttemperatuur;
produktsnelheid (schudfrequentie-produkttoevoer);
produktvochtigheid;
produkttemperatuur.

In hoofdstuk 4 worden de actuatoren en de sensoren beschreven om de ingangen aan te
sturen en de uitgangen uit te lezen.
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HOOFDSTUK4

Actuatoren en sensoren

In het voorgaande hoofdstuk is een selectie gemaakt voor de in- en uitgangen. Ben van de
uitgangen is de produktvochtigheid. Bet meten van de produktvochtigheid is in de praktijk
een lastig probleem. In paragraaf 4.1 worden drie verschillende vochtigheidssensoren
besproken.
De in- en uitgangen worden per computer aangestuurd en uitgelezen. Om de computer en
het proces aan elkaar te koppelen zullen aanpassingen gemaakt moeten worden. De
aanpassingen van het proces worden beschreven in paragraaf 4.2.

4.1 Vochtigheidssensoren.

Ben moeilijke schakel in het proces is het meten van de vochtigheid van het produkt.
Off-line kan dit gedaan worden met een infrarood-droger. Deze stookt het produkt uit en
aan de hand van het gewichtsverlies kan bepaald worden wat de hoeveelheid water in het
produkt was. Deze methode is echter niet on-line te realiseren. Er zijn drie mogelijkheden
voor het on-line meten van de vochtigheid die toepasbaar zijn op het proces: een NIR
sensor (paragraaf 4.1.1), een temperatuurmethode (paragraaf 4.1.2) en een capacitieve
methode (paragraaf 4.1.3). Voor een totaal overzicht van vochtigheidssensoren wordt
verwezen naar de literatuur [L13].

4.1.1 NIR-sensor.

De beste methode is de NIR-sensor maar dit is tevens ook de duurste. De NIR-sensor
maakt gebruik van het absorptiespectrum van water. Ben bepaalde golflengte wordt
sterker geabsorbeerd dan een andere golflengte. De frequentie waarbij gemeten wordt, ligt
in het 'near infra red'-bereik.
Golflengtes van 1949 nm en 1440 nm worden sterk geabsorbeerd door het water. Bij deze
twee golflengtes worden de watermoleculen in trilling gebracht. De trilling verbruikt
energie zodat een energie-absorptie te detecteren is. De mate van absorptie geeft een maat
voor de hoeveelheid water. Om de vochtigheid te bepalen wordt de absorptie bepaald ten
opzichte van een referentiepunt dat onafhankelijk is van water. Door gebruik van deze
referentiewaarde wordt de meting onathankelijk van: de afstand tussen sample en
meetkop, afwijkingen veroorzaakt door de buitenlens van de meetkop en beperkte
kleurverandering van het sample. De golflengte van dit referentiepunt ligt op ongeveer
1800 of 2200 nm.
De meting bestaat uit twee meetpunten: meetsignaal M en referentiesignaal R. De
verhouding tussen de twee meetwaarden geeft een maat voor de vochtigheid van het
produkt [Ll].
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fig 4.1 Absorptiespectrum van water met daarin aangegeven R en M.

Per produkt wordt onderzocht welke golflengte gekozen moet worden voor het
meetsignaal en referentiesignaal. Voor sommige toepassingen zijn twee referentiesignalen
noodzakelijk. Voor ammoniumsulfaat is een referentiesignaal voldoende. De filters in de
meetkop worden aangepast voor AS. Er is ook onderzocht of deze methode toepasbaar is
voor zwarte ABS. Uit het onderzoek bleek dat het produkt niet geschikt is voor de NIR
sensor.

4.1.2 De temperatuunnethode.

De temperatuurmethode maakt gebruik van een droog-eigenschap van poreuze materialen,
namelijk de stijging van de produkttemperatuur als het interne vocht verwijderd wordt
[LIS]. Deze temperatuurstijging geeft een maat aan voor de hoeveelheid energie die
toegevoerd is. De energie is de bron voor het droogmechanisme. Hieruit voIgt dat er een
relatie is tussen de temperatuurstijging en de produktvochtigheid.

- - _.. - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - _. - -"Ui1lIm
~M

!engle L

fig 4.2 Grafische weergave voor de bepaling van de produkt
vochtigheid door de temperatuurstijging van het produkt.
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De temperatuur van het produkt voordat het de tweede fase ingaat, is gelijk aan de
nattebol-temperatuur van de lucht. De nattebol-temperatuur wordt bepaald met een
PTl00-element met daaromheen een bevochtigde kous die geplaatst is in de luchtstroom.
De sensor is reeds aanwezig. De benodigdheden voor het meten van de produkt
temperatuur zijn standaard aanwezig op de droger. De bodemplaat onder de sensor wordt
afgeplakt. Hierdoor heeft de luchtstroom minder invloed op de meting.
De exacte relatie tussen de produktvochtigheid en het temperatuursverschil zal
experimenteel mooten worden bepaald. Ook moot onderzocht worden in hooverre de
methode afhankelijk is van andere factoren zoals de porositeit van het bed, luchtsnelheid,
luchttemperatuur en de schudfrequentie.
Voor dit onderzoek kan de NIR-sensor dienen als referentie-methode.
De temperatuurmethode heeft een aantal voordelen: de lage kostprijs en de reeds
aanwezige faciliteiten voor het plaatsen van de temperatuursensoren in de droger.
De sensor zal hoogst waarschijnlijk niet de nauwkeurigheid van de NIR-sensor kunnen
halen, maar uit metingen zal mooten blijken of de nauwkeurigheid goed genoog is voor de
toopassing in de VFB-droger.

4.1.3 Capacitieve sensor.

De capacitieve sensor maakt gebruik van de grootte van de relatieve dielektrische
constante van water. Deze is voor water 80 terwijl voor de meeste vaste stoffen een
grootte geldt in de orde van 0,1 tot 3,5. Door dit grote verschil wordt de dielektrische
constante voornamelijk bepaald door de hooveelheid water.
De sensor in de eenvoudigste vorm bestaat uit twee condensatorplaten waartussen het
produkt stroomt. Met een capaciteitmeter wordt de capaciteit bepaald die evenredig is aan
de hooveelheid water tussen de twee condensatorplaten. Ais de hooveelheid produkt tussen
de platen constant of bekend is, kan de vochtigheid M bepaald worden.
Bij de toepassing in de VFB-droger kan er niet vanuit worden gegaan dat de hooveelheid
produkt constant is tussen de platen. Andere verstoringen die de meetwaarde beinvloeden
zijn: temperatuursveranderingen, elektrische geleidbaarheid van het produkt en
ongelijkmatige vochtverdeling. Deze verstoringen kunnen op eenvoudige manier
gecompenseerd worden.
In de literatuur is een beschrijving gevonden van een capacitieve sensor die de
produktvochtigheid kan bepalen onafhankelijk van de hooveelheid produkt tussen de
platen. Hier voIgt een uitleg van de methode, voor details wordt verwezen naar de
literatuur [L14].
De methode maakt gebruik van twee condensatoren opgebouwd uit drie platen. Tussen de
drie platen door valt het produkt naar beneden. De afstand tussen de platen is enkele
centimeters. De produktstroom tussen de platen moot hetzelfde zijn en representatief zijn
voor de gehele produktstroom. De sensor rou tussen de roterende drempel en de
transportschroof geplaatst kunnen worden.
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fig 4.3 Principeschakeling capaciteitssensor met drie condensatorplaten.

De linker produktstroom valt tussen twee platen naar beneden. De capaciteit is afbankelijk
van de hoeveelheid water dat zich tussen de condensatorplaten bevindt. De reehter
condensator wordt gevoed met de wisselspanning (van de capaciteitsmeter) en een hoge
gelijkspanning. De gelijkspanning rou de produktstroom veroorzaakt door de
zwaartekracht, vertragen. Dit heeft als gevolg een verhoging van de hoeveelheden produkt
en water tussen de twee platen. Meer produkt geeft dan een hogere capaciteit.
De capaciteit van de eerste condensator is afbankelijk van de absolute hoeveelheid vocht
die zich tussen de twee platen bevindt. De capaciteit van de tweede condensator is
afbankelijk van de absolute hoeveelheid vocht en de hoeveelheid produkt tussen de twee
platen. Hieruit kan de hoeveelheid water en produkt bepaald worden. De produkt
vochtigheid is de verhouding van de hoeveelheid vocht en de hoeveelheid produkt.
Deze methode is in principe bruikbaar voor de VFB-droger. Hiervoor zal de droger
ingrijpend aangepast moeten worden. Vandaar dat de voorkeur wordt gegeven aan de
eerste twee methodes: de NIR-sensor en de temperatuurmethode.
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4.2 Aanpassing van het proces.

In de huidige situatie wordt een aantal temperaturen en drukken gemeten en opgeslagen
via een PLC en een PC. Het systeem heeft een aantal nadelen: het systeem heeft geen
mogelijkheid om een signaal uit te sturen, in de PLC wordt een 8 bits DIA convertor
gebruikt (+1- 0,3 °c quantisatie) en de sampletijd staat vast op 10 seconden (software
van PC).
Om deze nadelen te vermijden wordt overgegaan op het data-acquisitie systeem MACS
(Measurement And Control System). MACS bestaat uit een meetkaart en het software
programma MACS. Het meetsysteem lean signalen genereren en opnemen. Ook is het
mogelijk een regelaar te implementeren. Het systeem gebruikt een 12 bits D/A en AID
omzetting en de sampletijd is instelbaar tussen 10 en 10.000 msec. Het bereik waarin het
systeem werkt, is ingesteld op °tot 10 Volt. Voor de koppeling tussen het proces en
MACS zullen enkele aanpassingen gemaakt moeten worden voor het aansturen van de
ingangen en het uitlezen van de uitgangen van het proces.
De NIR-sensor en de temperatuurmethode worden op de VFB-droger toegepast.
Automatisch wordt met de temperatuurmethode ook de produkttemperatuur gemeten. De
actuatoren zijn de aansturing van de schudfrequentie, de produkttoevoer en de
1uchttemperatuur.
In paragraaf 4.2.1 worden de aanpassingen van de actuatoren beschreven en in paragraaf
4.2.2 de sensoren. In bijlage C worden de elektronica-schakelingen beschreven die voor
de aanpassing zorgen.

4.2.1 Actuatoren

Het proces heeft in totaal 3 ingangen die gebruikt worden voor de identificatie:
1uchttemperatuur, schudfrequentie en de produkttoevoer. De eerste twee ingangen worden
elektrisch aanstuurbaar gemaakt. De produkttoevoer wordt tijdens het opnemen van de
dataset met de hand gevarieerd. Deze ingang is ook makkelijk toegankelijk. De
luchttemperatuur is met behulp van de regelaar eenvoudig elektrisch aanstuurbaar te
maken.

Aansturing temperatuurregelaar.
Ben primaire regelaar zorgt voor de aansturing van de heater [L16]. Bij de regelaar is
geen optie aanwezig om het setpoint elektrisch aan te sturen. WeI is het setpoint op
afstand van de regelaar te bedienen door middel van een exteme 'teller'. De 'teller' is
eigenlijk een weerstand die atbankelijk van de tellerstand een omgekeerd evenredige
weerstandswaarde heeft. De 'teller' is aangesloten op een vaste spanning (fig 4.4). Hieruit
lean geconcludeerd worden dat de stroom door de weerstand evenredig is aan het setpoint
(0, I rnA komt overeen met 100 °C). Door de teller te vervangen door een spannings
atbankelijke stroombron is de luchttemperatuur elektrisch aanstuurbaar.
Omdat een constante spanning door de regelaar afgegeven wordt, lean de stroombron
bestaan uit een spanningsatbankelijke spanningsbron en een stroombegrenzingsweerstand.
De begrenzingsweerstand bepaalt de maximale stroom en dus de maximale
luchttemperatuur. Met de regelbare spanningsbron is de stroom I in te stellen (figuur 4.5).
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fig 4.4 Oorspronkelijke temperatuursinstelling. fig 4.5 Elektrisch aanstuurbare temperatuur.

Aansturing schudfrequentie.
In het oorspronkelijke proces is de schudfrequentie in te stellen met een door de hand
bediend wiel. Met het aandraaien van het wiel wordt van de variator-overbrenging naar
het 'schud'-wiel, de snaar aangestrokken. Het toorental van het 'schud'-wiel bepaalt de
schudfrequentie van de droger.
Om de schudfrequentie elektrisch aanstuurbaar te maken zal deze ook gemeten mooten
worden. Omdat de schudfrequentie evenredig is aan het toorental van het 'schud'-wiel,
wordt dit toerental bepaald met behulp van een standaard toorentaltransmitter. De
transmitter geeft een spanningssignaal af waarbij 1 Volt overeenkomt met 1 Hz.
Het wiel wordt vervangen door een motor met tachogenerator. Aan de hand van de
gewenste en gemeten schudfrequentie wordt bepaald of de motoras weI of niet van positie
moot veranderen. De motorsturing bepaalt in welke richting de motor-as moot draaien.
Het servosysteem verzorgt de aansturing van de motor. Voor de veiligheid is er een
noodstop-voorziening aangebracht.

aetpoint --7

/

gemeten

toerental
transmit

motorsturing

lervo "
systeem

L..,---..,------'"

'\V '/

-7 noodstop

fig 4.6 Blokschema van de aansturing voor de schudfrequentie.
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4.2.2 Sensoren.

Van de drie vochtigheidssensoren zijn de NIR-sensor en de temperatuurmethode op de
VFB-droger toegepast. De NIR-sensor heeft standaard een spanningsuitgang tussen 0 en
10 Volt. Deze sensor kan direct gekoppeld worden aan MACS.
Voor de temperatuurmethode zijn twee temperaturen van belang: de produkttemperatuur
en de nattebo1-temperatuur van de lucht. De sensor voor de laatste temperatuur is reeds
aanwezig op het proces. Voor het plaatsen van de produkttemperatuursensor zijn de
faciliteiten aanwezig. De tweede uitgang is de produkttemperatuur die al bepaald wordt
voor de vochtigheidssensor.

Voor het bepalen van de temperaturen worden PT1oo-elementen gebruikt. De weerstand
van een PT100 is afhankelijk van de temperatuur. De weerstandswaarde is 1000 bij een
temperatuur van O°C. Bij een temperatuur van 100°C is de weerstandswaarde 1380.
In dit bereik is de overdracht lineair te beschouwen.
Een beperking van de PT100 is de maximale stroom (2 rnA) die het element kan hebben.
Bij het uitvoeren van een weerstandsmeting moet daarom rekening gehouden worden met
de contactweerstanden en de spanningsval over de aansluitdraden.
Voor het bepalen van de weerstand van de PT100 wordt een vierpuntsmeting gebruikt.
Deze meetmethode compenseert de spanningsverliezen van de aansluitdraden en
contacten. Hieronder wordt het principe van de vierpuntsmeting afgebeeld.

PT100 Uult

fig a.1 Principeschalc:eling voor een PT100 transmitter.

Een stroombron 1evert een stroom die door de PT100 vloeit. De weerstand van de
aansluitdraden en contacten heeft geen invloed op de stroom. De stroom veroorzaakt een
spanningsval over de PT100 die evenredig is aan de weerstand van de PT1oo. Door het
meten van de spanning over de weerstand met een verschilversterker geeft dit een
spanning evenredig aan de weerstandswaarde van de PT1oo. Doordat de ingangs
weerstand van de versterker reer hoog is, zal er geen stroom gaan lopeno Hierdoor
ontstaat ook geen spanningsval over contacten of aansluitdraden.
De spanning die aan de uitgang van de verschilversterker gemeten wordt, is evenredig aan
de temperatuur.
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HOOFDSTUK5

Voorbereidende metingen

In hoofdstuk 3 is het droogproces geanalyseerd aan de hand van fysische wetten. Deze
informatie is nog niet voldoende om juiste testsignalen te kunnen ontwerpen voor de
dataset. De nog benodigde informatie wordt verkregen aan de hand van metingen.
In paragraaf 5.1 worden drie onderwerpen behandeld: overdracht van een actuator, keuze
van het type vochtigheidssensor en de produktkeuze. In paragraaf 5.2 worden de proces
eigenschappen bepaald aan de hand van voorbereidende metingen.

5.1 Actuatoren, sensoren en produktkeuze.

Ter voorbereiding wordt eerst onderzocht welk materiaal geschikt is voor de droger
(paragraaf 5.1.1). Aan de hand van deze keuze wordt bepaald welke sensoren toegepast
kunnen worden voor het bepalen van de produktvochtigheid (paragraaf 5.1.2). Tenslotte
wordt van een actuator de overdracht bepaald (paragraaf 5.1.3).

5.1.1 Produktkeuze.

Twee produkten zijn onderzocht voor toepassing in de VFB-droger. Het eerste produkt is
ammoniumsulfaat (AS). Doordat het produkt 'niet-poreus is, heeft de droger weinig
energie nodig. Aan de hand van metingen kan geconc1udeerd worden dat de droger een te
grote capaciteit heeft voor AS. Het produkt wordt, bij de laagste instelling van de droger,
warm. Dit betekent dat te veel energie is toegevoerd en produktvochtigheid altijd de
eindwaarde heeft <Me). Bij variatie van de ingangen van het proces wordt geen variatie
van de produktvochtigheid waargenomen. Met andere woorden: er is geen setpoint te
definieren voor AS.
Het tweede produkt is ABS, dat 3 tot 4% vocht opneemt. Normaal gesproken wordt ABS
gedroogd tot 0,1 %. Wil men met de VFB-droger deze .vochtigheid halen, dan za1 de
1uchttemperatuur te hoog worden met als gevolg het vrijkomen van styreen.
Uit metingen bleek dat, bij een instelling van 80 aC luchttemperatuur en een
schudfrequentie van 3,5 Hz, het produkt een vochtigheid heeft van ± 0,65 %. Bij variatie
van de ingangen van het proces wordt een verandering van de produktvochtigheid
waargenomen. Hieruit blijkt dat met het produkt ABS weI een setpoint is te definieren.
Voor de identificatie van het proces worden daarom ABS-korrels gebruikt.
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5.1.2 Sensoren.

Twee type sensoren zijn onderzocht voor het meten van de produktvochtigheid. In eerste
instantie was het de opzet de identificatie uit te voeren met het produkt AS. Uit de
voorgaande paragraaf is al gebleken dat dit produkt ongeschikt is voor identificatie. Voor
het produkt ABS zijn in principe twee type vochtigheidssensoren toepasbaar: de NIR
sensor en de temperatuurmethode. De NIR-sensor kan dienen als referentie voor de
temperatuurmethode.

NIR-sensor.
Gedurende een maand is een NIR-sensor gehuurd. Vooraf wordt door de leverancier een
monster van het produkt AS onderzocht. Aan de hand van de resultaten worden de juiste
optische filters in de meetkop geplaatst. Twee meetkoppen worden geplaatst om de
vochtigheid van rowel het toegevoerde als het gedroogde produkt te meten.
Om een betrouwbare meetwaarde te krijgen moet het produkt enige tijd in contact komen
met de lichtstralen van de sensor. Het produkt moet zich ongeveer op 20 centimeter
afstand van de meetkop bevinden. Om dit te bewerkstelligen zal enige aanpassing van het
proces noodzakelijk zijn.
Om de vochtigheid van het natte produkt te meten wordt de twinschroef verlengd met een
bakje dat aan de bovenkant open is. Op ongeveer 20 centimeter afstand boven het bakje
wordt de meetkop geplaatst.
Omdat beide transportmiddelen beschikbaar moeten zijn, zijn de plaatsingsmogelijkheden
van de meetkop aan de uitgang van de droger, beperkt. Deze zal tussen de uitgang van de
droger en de transportschoef geplaatst moeten worden. De draairichting van de
transportschroef bepaalt namelijk met welk afvoersysteem het produkt getransporteerd
wordt. Daarom wordt aan de onderkant van de roterende drempel een opvangbakje
gemaakt. Door het schudden van de droger zal het produkt op het bakje constant ververst
worden. Op een standaard wordt de meetkop in de rotery geplaatst. De meetkop schudt
niet mee met de droger. De afstand tussen de meetkop en het produkt zal hierdoor niet
constant zijn, maar door de toegepaste meetprocedure zal geen meetfout ontstaan. Het feit
dat het produkt niet stil ligt, kan weI een meetfout opleveren. Daarom is een
monstemame-mechanisme, volgens de leverancier, de beste oplossing om de NIR-sensor
toe te kunnen passen op de VFB-droger.
Uit onderzoek met een produktmonster door de leverancier, is gebleken dat zwarte ABS
korrels ongeschikt zijn voor de NIR-sensor. Ben andere kleur ABS (bijvoorbeeld blauw)
is weI geschikt voor de NIR-sensor.

Temperatuurmetbode.
Van de temperatuurmethode moet de overdracht bepaald worden van het temperatuurs
verschil naar de produktvochtigheid en de invloed van de porositeit van het bed,
luchtsnelheid, luchttemperatuur en de schudfrequentie. Omdat de NIR-sensor niet
bruikbaar is voor het zwarte ABS wordt alleen een schatting gemaakt van de overdracht
van temperatuuursverschil naar produktvochtigheid. De produktvochtigheid van de
monsters wordt bepaald met de infrarood-droger.
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Aan de hand van een aantal meetpunten wordt een lineaire overdracht bepaald, die geldt
voor een produktvochtigheid van ABS tussen de 0,55 en 0,7%.

Mprod : produkt vochtigheid

T,rod : produkttemperatuur

T_bcl : nattebol-temperatuur

(5.1)

De relatieve afwijkingen van de temperatuurmethode worden geschat op 10 tot 20%.

5.1.3 Actuatoren.

Van de drie actuatoren moet van een de overdracht bepaald worden: de produkttoevoer
afhankelijk van het toerental van de twinschroef.
Voor de identificatie worden ronde en rechthoekige korrels gebruikt. Uit metingen bleek
dat de vorm van de korrels de produkttoevoer beinvloedt. Om de produktstroom zo
regelmatig mogelijk te laten verlopen wordt het produkt zo goed mogelijk gemengd.
Aan de hand van een aantal meetpunten wordt een lineaire overdracht van twinschroef
toerental naar produkttoevoer bepaald.

Fprod = 1,5 n - 21,3

Fprod : produkt toevoer

n : toerental twinschroef

[kgl uur]

[omwlmin]

(5.2)

Deze benadering geldt voor het produkt ABS-korrels als de produktstroom varieert van 10
tot 80 kg per uur. De relatieve afwijking wordt geschat op 10%.
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5.2 Proces-eigenschappen.

Een aantal proces-eigenschappen, die nodig zijn voor het ontwerpen van de testsignaIen,
wordt bepaald aan de hand van een aantal metingen [U tim L6]. Deze worden
beschreven in paragraaf 5.2.2 tot en met 5.2.4. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van
PRBNS-test-signaIen. Dit soort signaIen heeft een aantal eigenschappen die in paragraaf
5.2.1 uiteengezet worden.

5.2.1 PRBNS-signalen.

Een vaak gebruikt test-signaal bij het maken van een dataset of het onderzoeken van
eigenschappen van een proces is een Psuedo Random Binary Noise Sequense. Ret is een
signaal dat maar twee waarden (binary) kan aannemen. Tussen twee opeenvolgende
veranderingen van het signaal zit een geheel aantal klokpulsen. Ret aantal tussenliggende
klokpulsen is willekeurig (random). Door het proces te exciteren met een PRBNS-signaal
kunnen, door het berekenen van een correlatie of een frequentiespectrum, proces
eigenschappen bepaald worden.

Correlatie.
De overdracht van een proces kan beschreven worden met behulp van Markov
parameters. De uitgang van het model is gelijk aan een lineaire combinatie van de
rngangen.

...
proces y[k] = L M; u[k-i] + n[k]

,,·0

y[k] : uitgang op tijdstip k
u[k] : ingang op tijdstip k
n[k] : verstoring op tijdstip k
M; : Markov-parameter i

(5.3)

Omdat de opeenvolgende pulsen van een PRBNS-signaal onafhankelijk van elkaar zijn,
heeft de autocorrelatie aIleen een waarde aIs r gelijk is aan 0 (formule 5.4). Een
zogenaamde 'witte' ruisreeks. Een kruiscorrelatie van ingang naar uitgang heeft aIs
resultaat de reeks Markov-parameters omdat het ingangssignaal 'wit' is (formule 5.5).

RUM(r) = crl als r = 0

...
Ryu(r) = LMjRUM(r-j) +RIIU(r) = crM~

j.O

RUM : autocorrelatie van u
Ryu : kruiscorrelatie van u naar y
Ru : kruiscorrelatie van n naar u
u[] : PRBNS-signaal, amplitude -(1 tot +(1

(5.4)

(5.S)
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De reeks Markov-parameters komt overeen met de impulsresponsie. Met deze meting
kunnen de grootste tijdconstante en de vertragingstijd bepaald worden van de overdracht.

Frequentiespectrum.
Het frequentiespectrum van een PRBNS-signaal is tot een bepaalde grens vlak ('wit').
Met het frequentiespectrum van de uitgang kan eenvoudig de procesbandbreedte bepaald
worden.

5.2.2 Statische versterkingsfactoren.

Voor het ontwerpen van de ingangssignalen zijn de statische versterkingsfactoren van het
proces van belang. Ben manier om de versterkingsfactoren te bepalen is het aansturen van
de ingangen met een 'stap'-functie. De stap op de ingang zal aan de uitgangen een
uitwijking veroorzaken. Na enige tijd zal de uitgang stabiel worden. De verhouding tussen
de uitwijking van de uitgang en de ingang geeft de versterkingsfactor. Voor het bepalen
van de versterkingsfactoren van de droger worden de ingangen aangestuurd met de
volgende signalen: de luchttemperatuur wordt stapvormig gevarieerd van 70 naar 90 naar
80°C (schudfrequentie is 3,5 Hz). De schudfrequentie wordt gevarieerd van 3,5 naar 3
naar 4 Hz (luchttemperatuur is 80°C).

90 r-_----,-iluFc=ht=te::m=#p=:e=ra=:tu=ru_r,.-_----, schudfrequentie4.5 .-----~......;..;....;....;:.;...."""'T'"---..,

4 : +--_.-+--.1.0__ .•

80 , : ----i

800 600400

[xS sec]

200

sample

3.5 1n'1"l"l ~ : .

· .· .· .· .· .
3L~~~_...i-_--.J

o
70 i:::===i;;=--_....i-__i......_---l

o 200 400 600

sample [xS sec]

fig 5.1 Ingangssignalen voor de lucbttemperatuur en de scbudfrequentie.
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fig 5.2 Stapresponsie van de produktvocbtigbeid.
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De stap-response van de ingangen naar de produktvochtigheid is afgebeeld in figuur 5.2,
de stap-response van de ingangen naar de produkttemperatuur is afgebeeld in figuur 5.3.
Met deze experimenten wordt ook een indruk verkregen van de lineariteit van de
overdracht. Zo is in figuur 5.2 duidelijk te herkennen dat de uitwijking van de
produktvochtigheid van de eerste stap twee maal groter is dan die van de tweede stap. Dit
komt overeen met de uitwijking van het ingangssignaal (eerste stap twee maal groter dan
de tweede stap). Hieruit voIgt dat deze overdracbt lineair verondersteld mag worden.
De aansturing van de schudfrequentie is bij de Iaatste stap-verandering niet correct
uitgevoerd: de produkttoevoer is constant gehouden. Hiermee is de niet-lineariteit
aangetoond zoals bescbreven in paragraaf 3.4.
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800 0
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fig 5.3 Stapresponsie van de produkttemperatuur.

De uitgangswaarden voor de stapvormige excitatie (gestippelde lijn) worden vergeleken
met de uitgangswaarden wanneer de uitgang, na de excitatie, stabiel is. De verandering
van de uitgang veroorzaakt door de stapvormige excitatie, wordt aangegeven met een pijl.
De verhouding tussen de uitgangsverandering en de stap op de ingang geeft de statische
versterkingsfactor. De matrix G geeft de versterkingsfactoren weer.

G =

-0,264 = -00132
20 '

11,3 = 0,565
20

= t.MprodMb = -0,094 =0 188
g12 f. -05'

t. sc/uul '

g
__ ~ T;,rodMb __ 4,35 =-8,7

22 t./lIC/uul -0,5

5.2.3 Proces-bandbreedte

De bandbreedte van het proces is van belang voor de bepaling van de kleinste
tijdconstante van het proces. De kleinste tijdconstante bepaalt de grootste frequentie van
bet ingangssignaal waarmee het proces aangestuurd wordt voor het maken van de dataset.
Tevens bepaalt de procesbandbreedte de minimale bemonsteringsfrequentie.
Voor het bepalen van de procesbandbreedte worden de ingangen geexciteerd met een
signaal dat tot 0,1 Hz een vIak frequentiespectrum heeft (pRBNS-signaal).
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fig 5.4 Vennogens-spectrum van de produktvochtigheid voor het bepalen van de procesbandbreedte.
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fig 5.5 Vennogens-spectrum van de produkttemperatuur voor het bepalen van de procesbandbreedte.
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Het uitgangssignaal za1 geen vlak frequentiespectrum te zien geven, maar ten gevolge van
de procesdynamica za1 het spectrum afvallen tot het punt waar de ruis het spectrum
bepaalt. Wanneer verondersteld wordt dat de ruis een 'wit' karakter heeft dan is de ruis te
herkennen aan een vlak frequentiespectrum.
De frequentie die in het frequentiespectrum de proces-dynamica scheidt van de dynamica
die veroorzaakt is door de ruis, wordt de proces-bandbreedte genoemd. De bandbreedte
voor de produktvochtigheid (figuur 5.4) wordt geschat op 0,011 Hz. Voor de produkt
temperatuur (figuur 5.5) wordt de bandbreedte op 0,04 Hz geschat. De procesbandbreedte
is de grootste van de twee uitgangen: 0,04 Hz.

5.2.4 Grootste tijdconstante.

De grootste tijdconstante bepaalt mede de duur van de experimenten.
Het bepalen van de grootste tijdconstante kan op een aantal manieren. De eerste methode
maakt gebruik van de stapresponsie. Het stabiel worden van de uitgang duurt ongeveer 5
maal de langste tijdconstante. De grootste tijdconstante van de droger ontstaat tussen de
luchttemperatuur en de produktvochtigheid. Voordat de overdracht stabiel is, moet de
luchttemperatuur stabiel zijn maar ook moet daarna het produkt in het bed ververst zijn.
Uit voorafgaande experimenten is gebleken dat het stabiel worden van de
luchttemperatuur en het verversen van het bed beide worden geschat op 30 minuten.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de grootste tijdconstante wordt geschat op 12
minuten.
Een andere mogelijkheid is het bepalen van de impulsresponsie. De duur van de
impulsresponsie komt overeen met de grootste tijdconstante. Voor dit experiment wordt
de eigenschap van een PRBNS-signaal gebruikt. Het proces wordt geexciteerd met een
PRBNS-signaal. De kruiscorrelatie tussen de ingang en de uitgang geeft de
impulsresponsie van de overdracht. De data, voor het bepalen van de procesbandbreedte
geeft geen betrouwbare correlatie tussen de ingangen en uitgangen. Achteraf is met de
dataset waarmee het model geschat is, de grootste tijdconstante bepaald (fig 6.2). Deze
wordt geschat op ongeveer 15 minuten.
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HOOFDSTUK6

Identificatie van het proces

Aan de hand van de proces-eigenschappen worden ingangssignalen ontworpen en een
dataset opgenomen (paragraaf 6.1). Met de dataset wordt een model geschat waarbij
gebruik wordt gemaakt van het identificatie-programma IPCOS (paragraaf 6.2). In
hoeverre het model bruikbaar is, wordt beschreven in paragraaf 6.3: de validatie van het
geidentificeerde model.

6.1 Dataset en signaalbewerking.

Aan de hand van een aantal proces-eigenschappen (paragraaf 5.2) worden ingangssignalen
ontworpen waarmee een dataset wordt opgenomen (paragraaf 6.1.1). De data is nog niet
geschikt voor de modelschatting maar zal eerst bewerkt moeten worden om verstoringen
te verwijderen (paragraaf 6.1.2).

6.1.1 Dataset.

In de voorgaande hoofdstukken zijn proces-eigenschappen bepaald, die van belang zijn
voor het ontwerpen van de ingangssignalen. Deze eigenschappen zijn de statische
versterking, de procesbandbreedte en de langste tijdconstante van het proces.
Daarbij worden de ingangssignalen zodanig ontworpen dat deze onafhankelijk van elkaar
zijn. Dan heeft elke ingang een unieke uitwerking op de verschillende uitgangen, die van
elkaar te onderscheiden zijn. Hierdoor zijn de overdrachten te bepalen van meerdere
ingangen naar meerdere uitgangen in een meet-sessie.

Statiscbe versterkingsractor.
Met de versterkingsfactoren worden de amplitudes van de ingangssignalen bepaald,
zodanig dat de afzonderlijke ingangen eenzelfde uitwijking aan de uitgang veroorzaken.

Proces-bandbreedte.
De proces-bandbreedte fb bepaalt de klokfrequentie van de PRBNS-ingangssignalen: 2fb •

Hieruit voIgt ook de minimale samplefrequentie van de uitgangssignalen: 2fb•

Grootste tijdconstante.
De grootste tijdconstante bepaalde de duur van het experiment voor het opnemen van de
dataset. De duur van het experiment moet minimaal 5 tot 10 maal de grootste
tijdconstante zijn. Andere factoren die de duur van het experiment bepalen zijn: het aantal
te schatten parameters en de invloed van de ruis op de signalen.
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De grootste tijdconstante wordt geschat op maximaal 15 minuten. Hieruit voIgt dat de
duur van het experiment minimaal 75 minuten moet zijn.
De duur van een experiment wordt beperkt door de hoeveelheid beschikbare ABS-korrels.

De te meten uitgangen worden in het algemeen verstoord door onder andere peaks en
trends. De signalen moeten daarvoor gecorrigeerd worden. Om deze correctie niet ten
koste te laten gaan van relevante informatie worden de uitgangen 5 tot 10 maal overge
sampled. De signalen worden gecorrigeerd waama sample-reduktie plaatsvindt.
Ben dataset wordt opgenomen met de volgende instellingen:

procesbandbreedte . 0,04 Hz
pulsduur PRBNS 12,5 sec
experimentduur 2 uur
samplejreq. (lOx oversampling) . 1,25 sec
luchttemperatuur setpoint . 80 °C

uitwijldng ± 7 °C
schudjrequentie setpoint 3,5 Hz

uitwijldng ± 0,5 Hz
produkttoevoer setpoint 50 kg/uur

uitwijldng ± 25 kg/uur

De uitgangssignalen worden allereerst gecorrigeerd op verstoringen veroorzaakt door
trends en peaks. Deze correctie wordt in paragraaf 6.1.2 beschreven. Om een indruk te
krijgen of de data informatie bezit van het proces, wordt de genormeerde kruiscorrelatie
bepaald van de ingangen naar de uitgangen.
De kruiscorrelatie zou de impulsresponsie van het proces moeten weergeven
(gebruikmakend van een eigenschap van PRBNS-signalen).
Uit de grafieken (figuur 6.1) komt naar voren dat er geen sterke correlatie bestaat tussen
de ingangen en de uitgangen. Dit kan veroorzaakt worden door een te groot ruisniveau.
Om een betere correlatie te verkrijgen zouden de ingangen over een groter
amplitudebereik aangestuurd moeten worden. Dit is door de beperkte produktvoorraad
niet mogelijk.
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fig 6.1 Genormeerde kruiscorrelatie van ingangen naar uitgangen (bandbreedte 0,04 Hz).
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fig 6.2 Genormeerde kruiscorrelatie van ingangen naar uitgangen (bandbreedte 0,011 Hz).
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Ben andere mogelijkheid is het verlagen van de bandbreedte van het PRBNS
ingangssignaal met aIs gevolg een energievergroting in het lagere frequentiebereik.
Hierdoor zullen de uitgangen een groter uitwijking vertonen. Ben nadeel is dat de hoog
frequente dynamica niet aangestoten wordt. In veel gevallen zal deze hoog-frequente
dynamica toch verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de laag-frequente dynamica.
De bandbreedte van het ingangssignaal wordt daarom verkleind tot 0,011 Hz.
Zodoende wordt een nieuwe dataset opgenomen met een andere bandbreedte.

procesbandbreedte 0,011 Hz
pulsduur PRBNS 45 sec
experimentduur 2 uur
samplefreq. (lOx oversampling) 4,5 sec
luchttemperatuur setpoint 80 DC

uitwijking ± 10 DC
schudfrequentie setpoint 3,5 Hz

uitwijking ± 0,5 Hz
produkttoevoer setpoint 50 kg/uur

uitwijking ± 25 kg/uur

De correlatie van de luchttemperatuur naar de twee uitgangen geeft nu een beter beeld
van de impulsresponsie (fig 6.2). De correlatie van de schudfrequentie geeft een
onverwacht beeld. Verwacht wordt dat de impulsresponsie van de schudfrequentie naar de
produktvochtigheid een positieve uitwijking geeft. Zo rou de produkttemperatuur een
negatieve uitwijking moeten geven.
Beide correlaties geven in eerste instantie een 'tegenwerkende' puIs waarna de responsie
rond nul blijft. Na ongeveer 15 minuten voIgt een 'responsie'. Uit de stap-responsie blijkt
echter dat de delay-tijd kleiner dan 2 minuten wordt geschat (fig 5.1 tim 5.3). Deze
'responsie' wordt naar aile waarschijnlijkheid veroorzaakt door verstoringen.
De 'tegenwerkende' puIs wordt veroorzaakt door verstoringen van het contact tussen het
produkt en de temperatuursensor. Wanneer de schudfrequentie verhoogd wordt, zal in
eerste instantie het produkt hoger opgeworpen worden in de droger. De warme lucht komt
meer in contact met de sensor, wat een stijgende temperatuur teweeg brengt. Wanneer het
bed weer stabiel is, maakt het produkt weer goed contact met de sensor. Dit is de meest
waarschijn1ijke oorzaak van de 'tegenwerkende' puIs.
Na deze puIs wordt er geen responsie waargenomen. Ben grotere variatie in de
schudfrequentie en een langere experimentsduur zal een betere correlatie geven. Met het
voorradige produkt is dit echter de maximaIe instelling.
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6.1.2 Signaalbewerking.

De dataset kan niet direct worden gebruikt voor de modelschatting. In de uitgangssignalen
zuBen nog verstoringen aanwezig zijn die eerst verwijderd moeten worden. Om te zorgen
dat de relevante informatie in de data zo min mogelijk aangetast wordt door de
bewerkingen, worden de uitgangssignalen 5 tot 10 maal overbemonsterd. Hierdoor wordt
de verhouding tussen de relevante informatie en de verstoringen vergroot. Met de
overbemonsterde dataset worden de verstoringen zoveel mogelijk verwijderd.

Trendcorrectie.
Trendcorrectie is nodig als de uitgangen van het proces een langzame drift of variatie
bezitten. Dit wordt veroorzaakt door langzame veranderingen van procesomstandigheden
zoals de omgevingstemperatuur.
Omdat de trends en langzame drift moeilijkheden kunnen veroorzaken bij het schatten van
het model maar ook geen betrekking hebben op de te onderzoeken dynamica, worden
deze verwijderd. De trends kunnen gescheiden worden van het signaal door het toepassen
van een laag doorlaat filter. Om de relevante informatie niet aan te tasten worden filters
gebruikt die geen fasedraaiing veroorzaken.

Peakshaving.
Peakshaving is noodzakelijk als het signaal 'spikes' bevat. De spikes worden veroorzaakt
door overspraak van andere kabels, verstoring van voedingsspanning of slechte contacten.
Ze ontstaan in de sensoren of in de lange kabels van de sensor. De spikes worden
gedetecteerd en daarna verwijderd. De signaalwaarden op de plaats van de spikes worden
door middel van interpolatie benaderd.

Delaytijd correctie.
De overdracht van ingang naar uitgang zal een bepaalde vertraging hebben. Tijdens de
vertraging is de overdracht nul. Om het aantal parameters van de te schatten overdracht te
beperken worden de delaytijden zoveel mogelijk gecorrigeerd.
De delaytijd kan geschat worden door de kruiscorrelatie te bepalen van de ingang (een
PRBNS-signaal) en de uitgang. De verschuiving van de impulsresponse ten opzichte van
het tijdstip nul geeft de delaytijd.

Schaling en offset-correctie.
Het schatten van het proces is gebaseerd op het minimaliseren van een kostenfunctie. Om
ervoor te zorgen dat de kostenfunctie voor alle overdrachten eenzelfde prioriteit heeft,
worden de signalen geschaald. Hierdoor worden alle overdrachten met dezelfde prioriteit
geschat. Omdat een offset moeilijkheden kan veroorzaken in de schattingsprocedure wordt
een offset-correctie gedaan.

Sample-reductie.
Na het verwijderen van de verstoringen, heeft het overgesampled signaal veel redundante
informatie. Daarom kan het aantal samples gereduceerd worden, zodanig dat voldaan
wordt aan de minimale samplefrequentie.
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6.2 Modelscbatting.

De bewerkte data verkregen in paragraaf 6.1 wordt nu gebruikt voor de modelschatting
van de droger. De modelschatting zal uit een aantal stappen bestaan die worden
beschreven in paragraaf 6.2.1 [lA tim L6]. In paragraaf 6.2.2 worden de resultaten van
de modelschatting van de VFB-droger beschreven.

6.2.1 Modelscbattingsprocedure.

Van het proces wordt een model geschat dat de belangrijkste dynamica van het proces zo
goed mogelijk beschrijft. Daarbij wordt getracht het verschil tussen de proces- en de
modeluitgang te minimaliseren.
Dit wordt een zogenaamd Output Error Model (OEM) genoemd.

u

1
k

Yk

PROCES \.

Yk

+

"MODEL ,r r
8

k

fig 6.3 Output Error Model.

Met de schatting wordt getracht het output-error signaal t;; te minimaliseren. Het output
error signaal kan vele lokale minima hebben veroozaakt door de gekozen parametrisatie of
de niet-lineariteit van het proces. Om ervoor te zorgen dat het output-error signaal in het
absolute minimum of dicht in de buurt daarvan komt, wordt de modelschatting in een
aantal stappen uitgevoerd. De eerste stapt convergeert altijd naar een absoluut minimum
van het error-signaal. In de volgende stappen wordt getracht het error-signaal te
verkleinen zodat het geschatte model verbeterd wordt. Door het uitvoeren van de
verschillende stappen is de kans veel groter om in het absolute minimum te komen dan bij
een directe schattingsmethode.
De verschillende stappen worden hierna beschreven. In figuur 6.4 worden de
verschillende stappen in een grafiek weergegeven.
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fig 6.4 Diagram van de procedure voor de modelschatting.
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FIR modelschatting.
De eerste stap in de procedure is het schatten van een Finite Impulse Response model van
het proces. De uitgang van het model y op het tijdstip k wordt bepaald door een lineaire
combinatie van de ingangswaarden tot aan het tijdstip k.

ClO

y[k] = E Mj u[k -j]
j-O

y[] : geschatte uitgang
u [] : gemeten ingang
M : geschatte Markov-parameters

(6.1)

Het schatten van het FIR-model heeft een aantal voordelen:
het aantal Markov-parameters die geschat moeten worden, is eenvoudig te bepalen
aan de hand van a-priori informatie uit de voorbereidende metingen;
bij goed ontworpen ingangs-testsignalen en een voldoende aantal samples,
convergeert de schatting altijd naar de proces impulsresponse, als die bestaat;
het schatten van de Markov-parameters door minimalisatie van het output-error
signaal Oeast-sqaure estimation) vergt een beperkte rekentijd.

MPSSM model.
Het FIR model wordt gereduceerd tot een lagere orde model, Minimal Polynomial
Sequence of Markov Parameters model. Het model wordt door de volgende parameters
gegeven:

Mj 1~j~r
r

Fj = -E aiFj_i j>r
i-I

D j=O

(6.2)

ai : minimal polynomial coefficients
~ : stan reeks van Markov parameters
D : directe versterkingsfactor

Drie soorten parameters worden onderscheiden:
de directe versterkingsfactor D;
de Markov-parameters MI tim Mr die onafuankelijk van elkaar zijn;
de parameters die afuankelijk zijn van de eerste r Markov-parameters volgens de
'minimal polynomial coefficients'.
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De waarde van r kan bepaald worden aan de hand van de Hankel-matrix. Voor een SISO
proces heeft de Hankel-matrix de volgende gedaante:

£11 Mz Mj

A A

£1j +1H(i ,j)
M 2 M 3 UEVT= =

£1;
A A

M;+1 M;+j_l

Ben singuliere waarde decompositie transformeert de Hankel-matrix naar een produkt van
drie matrixen: U en V zijn orthogonale matrixen, E is een diagonaal matrix. Op de
diagonaal staan de eigenwaarden van de Hankel-matrix op grootte gerangschikt.

Vanaf het punt dat de singuliere waarden nul worden, zijn de rijen van de Hankel-matrix
afhankelijk van de bovenstaande rijen. Het aantal singuliere waarden ongelijk aan nul
bepaalt de waarde van r. In de praktijk zullen de singuliere waarden ten gevolge van
verstoringen, niet nul worden maar een kleine waarde hebben. De eigenwaarden
veroorzaakt door verstoringen zullen vrijwel een gelijke kleine waarde hebben. De waarde
van r is het aantal eigenwaarden dat boven deze grens ligt.
Met behulp van het Gerth-algoritme kunnen de minimal polynomial coefficients berekend
worden en de start reeks van Markov-parameters bepaald worden.
Hiermee is een MPSSM-model verkregen door een model-reduktie van het FIR-model.

Directe MPSSM-modelschatting.
Met de gemeten data wordt het MPSSM-model verfijnd. Het schatting is gebaseerd op het
minimaliseren van de output-error. De output-error-functie is niet-lineair veroorzaakt door
de minimal polynomial coefficients. Hierdoor eist de directe schatting veel rekentijd.
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State Space model.
Het MPSSM-model wordt omgezet naar een State Space model. In een State Space model
wordt de overdracht bepaald door 4 matrixen: A, B, C en D. Het model wordt in figuur
6.5 grafisch weergegeven.

o

u[k] B
x[k]

I/z

A

c y[k]

fig 6.5 State Space Model.

De uitgang wordt als voIgt bepaald :

![k+l] =A![k] + BM[k]

1[k] = C![k] + DM[k]

~ : ingangen
1 : uitgangen
! : states

Door de State Space vergelijkingen te herleiden tot een overdracht van de ingang u naar
de uitgang y worden de Markov-parameters verkregen.

k

1[k] = CAk![k] + L CAi-IB~[k-l] + D~[k]
i-I

CAi-IB = M.
J

D = Mo

Veel combinaties van matrixen A, B, en C geven dezelfde overdracht. Op dit ogenblik
kan er een gewenste structuur voor het State Space model gekozen worden.
De matrix A wordt getransformeerd naar een speciale structuur: een 'canonical
observability' of 'canonical controllability' structuur [L2].
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DC-correctie.
Tijdens de bewerking van de signalen zijn deze gecorrigeerd voor .1angzaam varierende
trends en offset. Door deze correctie zal het nu verkregen model niet optimaal zijn voor
deze lage frequenties. Voor dit frequentiegebied zal het model aangepast moeten worden.
Aan het geidentificeerde model wordt parallel een laag doorlaat fIlter toegevoegd, zodat
de overdracht van het model voor dit frequentiegebied wordt gecorrigeerd.
De versterkingsfactor van het fIlter moet gelijk zijn aan het verschil van de statische
procesversterking (voorbereidende metingen) en de statische versterking van het model.
Voor de bandbreedte van het filter moet gelden dat die groter is dan het detrend fIlter en
kleiner dan de frequentie die beschreven wordt door het model.

statische versterking model: GIIIOtkl =C(l-AfI B + D

statische versterking filter: GjiJler =Gproces - GIIfOtkl

polen van het filter: abs(Pdelrmd) ~ abs(Pjilln) < abs(Amax(A»

Model-reductie.
Ret State Space model kan gereduceerd worden naar een lagere orde State Space Model.
Rierbij wordt de volgende aanname gedaan: states die moeilijk regelbaar of meetbaar
zijn, worden minder belangrijk verondersteld voor de overdracht van ingang naar uitgang;
zij zullen een klein aandeel hebben in de overdracht.
Dit zijn de states die geelimineerd kunnen worden, indien een modelreduktie gewenst is.
Ret detecteren van deze states wordt gedaan door het bepalen van de singuliere waarden
van het State Space model.
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6.2.2 Resultaten van de modelschatting.

Met de dataset van 150 samples met een sampletijd van 45 seconden wordt de
modelschatting uitgevoerd. Omdat het aantal datapunten zeer beperkt is, wordt de dataset
gebruikt voor rowel de identificatie als voor de validatie.
Het aantal FIR-parameters waarmee voor elke ingangs-uitgangs-eombinatie een overdracht
bepaald wordt, is ingesteld op 25. Dit aantal is ruim voldoende omdat de duur van de
impulsresponsie is geschat op maximaal 15 minuten. Dit komt overeen met 20 samples.
Het aantal parameters van het MPSSM-model wordt bepaald aan de hand van de Hankel
matrix. De singuliere waarden zijn in de onderstaande grafiek weergegeven.
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fig 6.6 Singuliere waarden.
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fig 6.7 Ratio singuliere waarden.

Uit bovenstaande grafieken blijkt dat het FIR-model gereduceerd kan worden tot een 3e of
6e orde MPSSM-model. Om de juiste orde te bepalen wordt de modelschattingsprocedure
tot en met het State Space model uitgevoerd voor een aantal verschillende orden. Daarna
wordt voor elke orde een validatie gedaan. Aan de hand van de waarde van het
genormeerde foutencriterium kan de orde bepaald worden.

tabel 6.1 Foutencriterium voor verschillende orde MPSSM-model.

orde
MPSSM-model

6e orde
5e orde
4e orde
3e orde
2e orde

genormeerde
foutencriterium

0,1321
0,1269
0,1271
0,1245
0,1759

Uit tabel 6.1 voIgt dat het FIR-model gereduceerd kan worden tot een 3e orde MPSSM
model. De volgende stap in de modelschatting is de DC-eorrectie. Deze dient voor de
correctie van het model voor lage frequenties. Voor de overdrachten van de
luchttemperatuur naar de beide uitgangen wordt deze correctie goed uitgevoerd.
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Voor de overdracht van de schudfrequentie naar de uitgangen geeft de correctie
problemen. Het geschatte model zonder DC-correctie geeft een stap-responsie die
tegengesteld is aan wat fysisch verwacht wordt. In figuur 6.8 en 6.9 zijn de stap
responsies van het gecorrigeerde (gestippelde lijn) en het niet-gecorrigeerde model
(doorgetrokken lijn) weergegeven.
Wil men voor deze overdrachten de DC-eorrectie uitvoeren dan za1 deze de geschatte
modeldynamica zodanig gaan beinvloeden, dat het resultaat verslechtert. Vandaar dat de
DC-eorrectie niet wordt uitgevoerd.
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fig 6.8 DC-correctie voor Mprod<-fschud.
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fig 6.9 DC-correctie voor Tprod<-fschud.

De laatste stap is de modelreductie van het State Space model. De uiteindelijke orde van
het model kan worden bepaald aan de hand van de singuliere waarden van het State Space
model.
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fig 6.10 Singuliere waarden van het STSP model fig 6.11 Ratio singuliere waarden.

Het uiteindelijke model wordt een 4e orde State Space model. Dit model gevalideerd op
de gemeten data geeft een genormeerd foutencriterium van 0,127. Het 4e orde State
Space model wordt beschreven met de matrixen A, B, C en D. De inhoud van de
matrixen is afgebeeld in bijlage A.
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6.3 Validatie.

Van de dataset is een model geschat dat de trend van het werkelijke uitgangssignaal voIgt
maar niet overlapt (figuur 6.12 en 6.13; doorgetrokken lijn is het proces, gestippelde lijn
is het model). Uit een fysisch oogpunt is het model niet bruikbaar. Dit kan geconcludeerd
worden aan de hand van de geschatte stap-responsies van het model. Deze geeft voor de
overdracht van de schudfrequentie naar de beide uitgangen een tegengestelde uitwijking
dan fysisch verwacht wordt. De dataset bezit niet voldoende informatie om deze
overdrachten correct te schatten.

t.4eosured + Predicted (red.):t.4prodUkt
4 r---....,...-------r----.----....,......--.....,....---,....-------,

3

2

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Time (seconds)

fig 6.12 De gemeten en gesimuleerde produktvochtigheid.

Meosured + Predicted (red.):Tprodukt
2 r---....,...-------r----.----....,......--.....,....---,....-------,

7000600050004000300020001000
-3 '-----.........-----'----'----.........-----'-------''-------'

o
Time (seconds)

fig 6.13 De gemeten en gesimuleerde produkttemperatuur.
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HOOFDSTUK7

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

De droger wordt beschouwd als een MIMO-proces met twee ingangen (de lucht
temperatuur en de produktsnelheid door het bed) en twee uitgangen (de
produktvochtigheid en de produkttemperatuur). De produktsnelheid door het bed wordt
gevarieerd door het aansturen van twee ingangen: de schudfrequentie en de
produkttoevoer. Getracht wordt de porositeitsfactor van het bed constant te houden
waarbij aangenomen wordt dat de bedhoogte constant blijft.

Twee type produkten worden onderscheiden: poreuze en niet-poreuze produkten. Ret niet
poreuze produkt ammoniumsulfaat is eenvoudig te drogen omdat alleen oppervlaktevocht
aanwezig is. Ret drogen verbruikt zo weinig energie dat het ammoniumsulfaat bij elke
instelling droog het bed verlaat.
Ret poreuze produkt ABS heeft naast oppervlaktevocht ook intern vocht. Ret verwijderen
van dit water verbruikt veel meer energie waardoor een variatie van de
produktvochtigheid waar te nemen is als de instellingen veranderd worden.

Voor het meten van de produktvochtigheid is een temperatuurmethode onderzocht. De
methode is gebaseerd op een eigenschap van poreuze produkten: de produkttemperatuur
stijgt wanneer het interne vocht verwijderd wordt. Met stap-responsie-experimenten lijkt
de sensor een betrouwbaar beeld te geven van de produktvochtigheid. Door het wegvallen
van de NIR-sensor als referentiemethode is geen exacte relatie bepaald tussen de
temperatuurstijging van het produkt en de produktvochtigheid.
Uit metingen blijkt dat het bepalen van de produkttemperatuur zeer onderhevig is aan
verstoringen indien de schudfrequentie versteld wordt.

Van de dataset wordt een 4e orde State Space model geschat. Ret model heeft uit fysisch
oogpunt geen waarde omdat de overdracht van de produktsnelheid naar de twee uitgangen
niet correct geschat lean worden. De verstoringen hebben een te grote invloed op de
dataset. De verstoringen ontstaan bij het meten van de produkttemperatuur als de
schudfrequentie gevarieerd wordt.
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Aanbevelingen.

De verstoring van het contact tussen het produkt en de temperatuursensor veroorzaakt
meetfouten voor het bepalen van de produkttemperatuur. Ben contactloze methode om de
produkttemperatuur te bepalen ondervindt geen invloed van deze verstoringen.
Omdat de temperatuurmethode belangrijke voordelen heeft (kostprijs en meting in het
bed) is een nader onderzoek naar het bepalen van de produkttemperatuur met een
contactloos meetprincipe zinvol.

Voor het varieren van de produktsnelheid door het bed worden twee ingangen versteld: de
produkttoevoer en de schudfrequentie. De koppeling van de twee ingangen wordt gedaan
om de niet-lineaire porositeitsfactor constant te houden. Hierbij is verondersteld dat de
bedhoogte constant is omdat een vast schot in de rotery is geplaatst. Met voorbereidende
metingen is een afstemming bepaald tussen de produkttoevoer en de schudfrequentie die
een lineaire invloed heeft op de produktvochtigheid. Uit metingen is gebleken dat bij een
andere afstemming tussen de schudfrequentie en de produkttoevoer een andere
produktvochtigheid verkregen wordt. Met een aantal metingen moet nog onderzocht
worden in hoeverre de aanname van een constante bedhoogte correct is. Aangenomen
mag worden dat deze aanname alleen voor bepaalde procesomstandigheden geldt.

Voor het maken van een dataset is een meetsessie van ongeveer 4 uur noodzakelijk om
een betrouwbare dataset te verkrijgen. Ben wijdere aansturing van de ingangen geeft een
grotere uitwijking van de uitgangen waardoor een betere schatting van de overdracht
gemaakt kan worden. Daarom za1 een grotere produktvoorraad noodzakelijk zijn.
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State Space model

Het 4e orde State Space model van de vibro fluidbed droger wordt met de volgende vier
matrixen beschreven (resultaat van het identificatie-programma IPeaS):

0.1663 0.1728 1.2536 0.0338

-0.5616 0.8055 1.8885 0.0107
.A =

0.0319 0.0166 1.0924 0.0013

0.0102 0.0031 0.0044 0.8141

B =

0.1117

-0.7805

0.1372

0.0371

-0.2463

0.0897

0.0151

0.0056

c = (0.6267 0.1732 -0.3569 1.1307)
-0.6702 -0.2116 0.0290 1.1604

D = (-0.0341 0.0130 )
0.0376 -0.0040
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BIJLAGE B

Afleiding differentiaalvergelijkingen

De afleidingen van de DV's met behulp van de energiebalans van het produkt en de Iucht
worden beschreven. Omdat de afleidingen voor beide DV's analoog aan elkaar zijn, wordt
alleen de DV van het produkt afgeleid. Getracht wordt naar de DV's van L9 te komen.

Door het opstellen van de balans voIgt:

00 0-G C - + ao:(T-O) - H p (I-e)R = p (l-e)- (h +Mh )P Ploy w P P ot P w

met :
o _ ohp ohw oM

- (h +Mh ) - - + M- + h -
ot P w ot ot w ot

= [ ohp + M ohw 100 + h oM
00 00 ot w ot

= C 00 + h oM
Plot w ot

Gebruik makend van de DV afgeleid van de massabalans van het produkt wordt de DV
van de energiebalans van het produkt verkregen.

[
_v

p
0M - R] = - R
oY xyz-cons/Qlll
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BULAGE C

Aanpassing van het proces

Oorspronkelijk is het proces geheel met de hand in te stellen. De luchttemperatuur heeft
een primaire regelaar, waarvan het setpiont met de hand in te stellen is. De produktflow
en de schudfrequentie zijn instelbaar door het verdraaien van een wiel.
Voor het opnemen van experimenten worden enkele ingangen van het proces elektrisch
aanstuurbaar gemaakt en worden de uitgangen van sensoren aangepast op het juiste
spanningsbereik. Voor het opnemen van de datasets wordt gebruik gemaakt van MACS.
Bet bestaat uit een input/output kaart (I/O) en het software-programma MACS. Bet
programma stuurt de 110 kaart aan en leest deze uit. Hiermee is het mogelijk om het
proces aan te sturen en de sensoren uit te lezen. De 110 kaart is zodanig ingesteld dat
deze spanningen van 0 en 10 Volt kan inlezen en uitsturen. Dit heeft als gevolg dat alle
sensoren en actuatoren aangepast moeten worden voor deze spanning. In de volgende
paragrafen worden de schakelingen beschreven die voor de aanpassing zorgen.
Paragraaf Cl beschrijft een schakeling om de informatie van een temperatuuropnemer
(PT100) om te zetten naar de juiste spanning. De luchttemperatuur en de schudfrequentie
worden elektrisch aangestuurd gemaakt (resp. paragraaf C2 en C3).

Cl PTlOO schakeling.

Voor het meten van de temperatuur worden de in het proces aanwezige PTloo gebruikt.
De PTloo heeft als eigenschap dat de elektrische weerstand van het element evenredig is
aan de temperatuur. De afhankelijkheid is voor een beperkt bereik liniear benaderbaar.
Bij een temperatuur van 0 °C heeft de PTloo een weersstandwaarde van 100 O. Bij
100 °C is de weerstand 138 O. De elektronica-schakeling heeft als doel de weerstands
waarde van de PTloo om te zetten naar een spanning van 0 tot 10 Volt. De spanning
geeft een bereik weer van 0 tot 150 °C.
De schakeling moet zodanig ontworpen zijn dat overgangsweerstanden van contacten en
de spanningsverliezen van de aansluitdraden gecompenseerd zijn. Bet principe van de
schakelijk is hieronder weergegeven.

UuIt

fig c.l Principeschakeling voor een PT100 transmitter.
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Een stroombron levert een stroom die door de PT100 vloeit. De weerstand van de
aansluitdraden en contacten hebben geen invloed op de stroom. De stroom veroorzaakt
een spanningsval over de PT100 die evenredig is aan de weerstand van de PT100. Door
het meten van de spanning over de weerstand met een hoog impedante verschilversterker
geeft dit een spanning evenredig aan de temperatuur. Doordat de ingangsweerstand van de
versterker zeer hoog is, zal er geen stroom gaan lopeno Hierdoor ontstaat ook geen
spanningsval over contacten of aansluitdraden. Van het signaal van de verschilversterker
wordt een offsetspanning afgetrokken zodanig dat O°C overeenkomt met 0 Volt. Daarna
voIgt een versterkingstrap om het signaal naar een bereik van 0 tot 10 Volt te brengen.
Hiermee is de schakeling kompleet (fig c.2).

>-J-~------H1112

+12V

3Voa

.• ·um·vdi···.

I OPAMPCA3140 I

27k

fig c.2 Elektronicascbakeling voor de PTl00 transmitter.

C2 Aansturing temperatuurregelaar.

Een primaire regelaar zorgt voor de aansturing van de heater. Bij de regelaar is geen
optie aanwezig om het setpoint elektronisch aan te sturen. WeI is het setpoint op afstand
van de regelaar te bedienen door een exteme 'teller'. De 'teller' is eigenlijk een
weerstand die omgekeerd evenredig is aan de stand van de teller. De 'teller' is
aangesloten tussen een vaste spanning (8,06 Volt) en nul. De stroom bepaalt het setpoint
van de regelaar (0,1 rnA komt overeen met 100 °C).
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fig c.3 Oorspronkelijke temperatuurinstelling fig c.4 Principe voor de aansturing van
temperatuur.

Door het vervangen van de teller door een weerstand met een te regelbare voeding, is het
mogelijk het setpoint elektronisch aan te sturen. De weerstand moet de maximale stroom
begrenzen.
De spanningsbron heeft een bereik van 0 tot 8 Volt. Hiermee is de temperatuur in te
stellen tussen 0 en 170°C als de begrenzingsweerstand een waarde heeft van 47 kO. Het
proces wordt echter aangestuurd met een signaal tussen 0 en 10 Volt. Vandaar dat een
elektronica-schakeling voor de koppeling moet zorgen. De schakeling moet een spanning
oVolt (O°C) omzetten naar een spanning van 8 Volt en een spanning van 10 Volt
(170°C) naar 0 Volt. De schakeling is hieronder weergegeven.

12V

IOPAMP CA3140 I

fig c.S Schalceling voor het aansturen van de luchttemperatuur.

De schakeling kan eenvoudig worden ingebouwd in de bestaande installatie. Met het relais
K7 in regelkast kan het setpoint van de regelaar omgezet worden naar de externe 'teller'.
Hiervoor moet van de rail Xl aansluiting 32 en 33 door verbonden worden. Door tussen
de twee aansluitingen een schakelaar te plaatsen is het mogelijk te kiezen tussen
handbediening (regelaar) of elektronische aansturing.
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C3 Aansturing schudfrequentie.

In het oorspronkelijke proces is de schudfrequentie in te stellen met een handwiel. Het
handwiel wordt vervangen door een koppeling waaraan een motor geplaatst wordt. De
motor wordt aangestuurd door een servosysteem met daartussen een noodstop
voorziening.
De schudfrequentie kan bepaald worden door het meten van het toerental van het wiel dat
het schudden veroorzaakt. De toerentaltransmitter geeft een spanning af van 0 tot 10 Volt,
waarbij 1 Volt overeenkomt met 1 Hz.
Ben schakeling (motorsturing) zal afuankelijk van de gemeten en de gewenste
schudfrequentie het servosysteem aansturen. De gewenste schudfrequentie wordt door het
computersysteem bepaald.

setpoint
,
/

/

gemeten

toerentaJ
transmit.

motorsturing

servo I'
systeem 1E-1/__---.

I'
'------r------r-'

~ noodstop

fig c.6 Blokschema van de aansturing voor de schudfrequentie.

Het servosysteem en de toerentaltransmitter zijn standaard uitgevoerde elementen. Voor
de noodstop en motorsturing zijn twee schakelingen ontworpen.

Noodstop.
De de noodstop dient als beveiliging indien de motorsturing defect raakt. De noodstop
komt in werking indien de minimale of maximale schudfrequentie is bereikt. Dan moet de
motor stoppen onafuankelijk van het servosysteem om mechanische schade te voorkomen.
De noodstop vergelijkt de schudfreqentie met de minimale en maximale toelaatbare
waarde. Wordt deze overschreden dan wordt een van de twee relaise bekrachtigd. De
spanning wordt van de motor losgekoppeld en de motoraansluitingen worden kortgesloten
door een diode. Hierdoor remt de motor op zichzelf af. De motor kan alleen in de andere
draairichting aangestuurd worden zodat de schakeling uit de noodstop-toestand komt.
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fig c.7 Schakeling voor de noodstop beveiliging.

Motorsturing.
De motorsturing stuurt het servosysteem aan en bepaald of de motor linksomdraait, of
rechtomdraait of stil moot staan. De beslissing wordt genomen aan de hand van de
gewenste en de gemeten schudfrequentie. Is de gewenste waarde hoger dan draait de
motor linksom. Is de gemeten waarde groter dan moot de motor rechtsom draaien.
Daarnaast is er de mogelijkheid om de motor met de hand te bedienen.

+12V

~1.2 LM319
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fig c.S Schakeling voor de motorsturing.
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BDLAGEE

Matlab programma's

Bij de voorbewerking van de gemeten data wordt een aantal zelf geschreven functies
gebruikt. Deze worden gebruikt om de dataset opgenomen met MACS, om te zetten naar
de juiste ingangen en uitgangen. Daarnaast ·wordt een peakshave-routine gegeven waarmee
de peaks verwijderd zijn. Tenslotte worden drie filters van verschillende orden gegeven.

function data = makedataCset)i

zet data van macs om in werkelijke meetwaardex
X
X data = makedataCset);
X set : dataset van lilaCS
X set(: ,2) = t~ prod
X setC:,3) = t~ nat
X set(:, 13)= Lucht teq:>
X setC:, 14)= schud freq
temp=setC:,13)*170/4096+3;
sch=set(:,14)*10/4096;
t~ro=setC:,2)*150/4096;

tempnat=setC:,3)*150/4096i
dataC:,1)=t~;

dataC:,2)=sch;
data(:,3)=t~ro;

dataC:,4)=tempnat;
X end makedata

data : meetwaarde
dataC:,1) = lucht teq:>
dataC:,2) = schud freq
dataC:,3) = t~ prod
dataC: ,4) = t~ nat

: dataset
dataC:,1) = lucht t~
dataC:,2) = schud freq
dataC: ,3) = xprod t~
dataC:,4) = t~ prod

60

function set = makedsetCdata);

X zet data van meetwaarde om in een dataset
X
X data = makedsetCset);
X set : meetwaarde data
X data(:,1) = lucht t~
X dataC:,2) = schud freq
X dataC: ,3) = t~ prod
X dataC: ,4) = t~ nat
t~ro=dataC:,3);

tempnat=dataC:,4);
dataC:,3)=-O.034*Ct~ro-tempnat)+1.6;

dataC:,4)=tempproi
set=data;
X end makedata
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function depeak=peakshav(sig,sigbound,peakbound);

depeak ~ peakshav(sig,sigbound.peakbound);

(abs(area»«m-n+1)·sigbound»
m=m+1;
area=area+dif(m);
if (m==(max-1».break.end;

peakshave signaal
invoer
s i gnaa lband
peakband

peakshave routine

(n«max-1 »
if (abs(dif(n»>peakbound)

area=di f(n);
m=n;
while

x
X
X
X
X depeak
X sig
X sigbound
X peakbound
max=length(sig);
dif=sig(2:max)-sig(1:max-1);
n=1'
whiie

end'
rc=(sig(m+1)-sig(n»/(m-n+1);
for i=n:1:m

sig(i+1)=sig(i)+rc;
end;
n=m;

end',
n=n+1 ;

end'
de~ak=sig;
X end peakshav

function plotpeak(sig.plt);

plotpeak(sig.plt);

plot de peaks op het scherm

: signaal
: 1 plot signaal en diff enders plot diff

X
X
X
X
X sig
X pl t
max=length(sig);
dif=sig(2:max)-sig(1:max-1);
if plt

else
plot([sig(2:max).dif]);

plot(dif);
end'
X~ plotpeak
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sigout = fiLt1(sigin,fkanteL,tsampLe)

fiLt1 : eerste orde Laag doorLaat fiLter.

gefiLterd signeaL
ingangss ignea L
kanteLfrequentie
sampLe tijd

sigout = fiLtZ(sigin,fkanteL,tsampLe)

fiLtZ : tweede orde Laag doorLaat fiLter

gefilterd signeaL
ingangssigneaL
kanteLfrequentie
sampLe tijd
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function sigout = fiLt1(sigin,fkanteL,tsampLe)

x
X
X
X
X sigout
X sigin
X fkanteL
X tsampLe
a • Z*pi*1.557*fkanteL;
poLe = exp(-a*tsampLe);
nun = a;
den = [1 -poLe];
g=sum(den)/sum(nun);
x=sigin;
sx=size(x);
y=fiLter(nun,den,x);
y=fiLter(nun,den,y(sx:-1:1»;
x=y(sx:-1:1);
sigout=g*g*x;
X end filt1

function sigout = fiLtZ(sigin,fkanteL,tsampLe)

X
X
X
X
X sigout
X sigin
X fkanteL
X tsampLe :
a • Z*pi*1.557*fkanteL;
poLe = exp(-a*tsampLe);
nun = [0 a*a*tsampLe*poLe 0];
den = (1 -Z*poLe poLe*poLe];
g=sum(den)/sum(nun);
x=sigin;
sx=size(x);
y=fiLter(nun,den,x);
y=fiLter(nun,den,y(sx:-1:1»;
x=y(sx: -1: 1);
sigout=g*g*x;
X end filtZ

function sigout = fiLt3(sigin,fkanteL,tsampLe)

X fiLtZ: derde orde Laag doorLaat fiLter
X
X sigout = fiLt3(sigin,fkanteL,tsampLe)
X
X sigout gefilterd signeaL
X sigin ingangssignaaL
X fkanteL kanteLfrequentie
X tsampLe : sampLe tijd
a • Z*pi*1.557*fkanteL;
poLe = exp(-a*tsampLe);
nun. [00.5*(aA3)*(tsampLeA Z)*pole 0.5*(aA3>*(tsampLeA Z>*(poLeA Z) 0];
den = (1 -3*poLe 3*poLe*poLe -(poLeA3)];
g=sum(den)/sum(nun);
x=sigin;
sx=size(x>;
y=fiLter(nun,den,x>;
y=fiLter(nun,den,y(sx:-1:1»;
x=y(sx: - 1: 1);
sigout=g*g*x;
X end filt3
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BUUtOR

BULAGE F

Metingen

Meting 10
Stap-responsie experiment.
De meting heeft het doel een indicatie te krijgen of de temperatuurmethode voldoet voor
het bepalen van de produktvochtigheid. Daarnaast wordt de afstemming van de
produkttoevoer en de schudfrequentie bepaald zodanig dat de produktvochtigheid lineair
varieert. Ook worden de meetpunten verkregen voor het bepalen van de overdracht van
het toerental van de twin-schroef naar de produkttoevoer.

Meting 11
Stap-responsie experiment.
De meting heeft als doel het bepalen van de statische versterkingsfactoren van het proces.
Tevens worden de meetpunten verkregen voor het bepalen van de overdracht van de
temperatuurstijging naar produktvochtigheid.

Meting 13
Snelle PRBNS experiment.
Doel van de meting is het bepalen van de proces-bandbreedte.

Meting 14
PRBNS experiment.
Met deze meting wordt de dataset opgenomen voor het schatten van het model. De
PRBNS-ingangssignalen hebben een bandbreedte van O,OllHz.

Meting 20
PRBNS experiment.
Met deze meting wordt de dataset opgenomen voor het schatten van het model. De
PRBNS-ingangssignalen hebben een bandbreedte van O,04Hz.
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