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Samenvatting 

In de procesindustrie worden batchprocessen meestal bedreven volgens vaste voorschriften 

(recepten), die niet eenvoudig aangepast kunnen worden aan variaties- in de procescondities, 

in de kwaliteit van de grondstoffen, in de markt, etc. Omdat deze vaak inefficiënt zijn, kan 

het voordelig zijn gebruik te maken van flexibele recepten, recepten die aangepast kunnen 

worden aan veranderende omstandigheden. Daarom wordt door de vakgroep Systeem- en 

Regeltechniek van de TU Eindhoven en door het TNO Instituut voor Produktie en Logistiek 

een informatiesysteem ontwikkeld, FRIS genaamd, dat het ontwikkelen van flexible recepten 

ondersteund. 

In dit afstudeerverslag komt één van de modules van dit informatiesysteem aan bod, nl. die 

voor receptcorrectie. Receptcorrectie is het aanpassen van het recept van een proces aan 

tussentijds geconstateerde storingen. Om vast te kunnen stellen of sprake is van storingen, 

wordt één keer een monster genomen van het proces. Aan de hand hiervan worden correcties 

uitgevoerd. De grootte van de correcties worden berekend op basis van vier procesmodellen 

en een doelfunctie, die gedefinieerd is door de gebruiker. 

Een van de problemen die optreden bij receptcorrectie, 1s te voorspellen hoe groot 

belangrijke procesgrootheden aan het einde van het proces zullen zijn, als tussentijds een 

storing op het procesverloop is geconstateerd. De oplossing die in dit afstudeerverslag wordt 

voorgesteld, komt in het kort neer op het volgende. Op het meettijdstip wordt een monster 

genomen van het proces en door analyse van dit monster worden enkele procesgrootheden 

bepaald. Met een procesmodel kan worden berekend of sprake is van een afwijking tussen 

de gemeten en de gewenste waarde van deze grootheden. Als de oorzaak van de gemeten 

afwijking bekend is, dan kan m.b.v. een procesmodel voorspeld worden hoe groot de 

afwijking in de procesgrootheden aan het einde van het proces zal zijn. Als de oorzaak niet 

bekend is, dan kunnen de procesgrootheden aan het einde van het proces worden voorspeld 

door gebruik te maken van een model dat een gemiddelde verband beschrijft tussen de 

grootte van de gemeten uitgangsgrootheden op het meettijdstip en die aan het einde van het 

proces. Dit model kan bepaald worden door eerdere runs van het proces te analyseren. Verder 

kan m.b.v. het tussentijds genomen monster en een procesmodel voor de procesgrootheden, 

een schatting van de grootte van de storingen worden gemaakt. Dit is uitgewerkt voor het 

geval dat de grootte van de storingen normaal verdeeld is en dat sprake is van een lineair 

verband tussen de storingen en de gemeten grootheden. 



Er is een computerprogramma geschreven voor het uitvoeren van receptcorrectie. Het 

programma is getest op een gesimuleerd proces. In de onderzochte gevallen blijkt 

receptcorrectie een duidelijke winst op te leveren. Het programma zal als basis dienen voor 

de uiteindelijke receptcorrectiemodule, die in het informatiesysteem FRIS wordt opgenomen. 

Er worden een aantal suggesties gedaan Qm het programma verder uit te breiden. 
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1. Inleiding 

l.I. Projectomschrijving 

De uitvoering van batchprocessen vindt normaal gesproken plaats aan de hand van recepten. 

Dit zijn voorschriften voor de procesvoering van de betreffende processen. Een recept omvat 

o.a. een reeks instructies met waarden voor de procesvariabelen, zoals de dosering van de 

ingrediënten, reactietemperatuur, reactietijd, zuurgraad, etc. Doorgaans wordt een recept 

reeds in het ontwikkelingsstadium vastgelegd, zodra het bevredigende resultaten biedt. 

Het kan voorkomen dat de voorwaarden die ten grondslag liggen aan de recepten niet meer 

kloppen. Ten eerste kan er sprake zijn van veranderde marktcondities (hogere 

grondstofprijzen, hogere produktprijzen, andere kwaliteitseisen, etc.). Ten tweede kunnen 

veranderingen in het procesgedrag optreden die een aanpassing van het recept noodzakelijk 

maken (storingen, veroudering van de katalysator, vervuiling van het reactievat, etc.) . Ten 

derde gelden de voorwaarden die ten grondslag liggen aan het recept niet meer als nieuwe 

produktvarianten op de markt worden gebracht. Verder wordt tijdens de bedrijfsvoering 

ervaring opgedaan met het proces, die gebruikt kan worden om het recept aan te passen. 

Indien één van de bovenstaande situaties optreedt, is het meestal raadzaam het recept aan te 

passen. Bij hogere grondstofprijzen kan het b.v. aantrekkelijk zijn een geringere hoeveelheid 

van de desbetreffende grondstof te gebruiken en de reactie langer te laten duren. De ervaring 

is dat in de praktijk doorgaans wel aanpassing van het recept plaatsvindt, maar dat dit veelal 

niet systematisch gebeurt. Het gevolg is een niet optimale winst, een niet optimale 

produktkwaliteit of een langere ontwikkelingstijd dan noodzakelijk voor recepten van nieuwe 

produktvarianten. 

Om de bestaande situatie te verbeteren moeten de recepten flexibel gemaakt worden: het 

recept moet aanpasbaar zijn als de marktcondities veranderen, als meer kennis van het proces 

beschikbaar komt of als het gemeten procesgedrag niet overeenkomt met het gewenste. Dit 

kan o.a. een uitbreiding van het recept met gevoeligheidscoëfficiënten inhouden, die 

bijvoorbeeld aangeven dat de procesduur met 0.8% verlengd moet worden als de voeding 1% 

meer visceus is. Daartoe moet een informatiesysteem worden ontwikkeld dat het mogelijk 

maakt de informatie afkomstig van het proces efficiënt te verzamelen en te benutten. 
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In het kader van het project "Computerondersteunde receptuurverbetering in de 

procesindustrie" wordt een informatiesysteem, FRIS (Flexible Recipe Information System) 

genaamd, ontwikkeld. Het project wordt uitgevoerd door de vakgroep Systeem- en 

Regeltechniek (Technische Natuurkunde) van de Technische Universiteit Eindhoven in 

samenwerking met het Instituut voor Produktie en Logistiek TNO. Het doel van het 

informatiesysteem is methoden en technieken te bieden om de optimale winst op een proces 

te behalen, de kwaliteit of de hoeveelheid van het produkt beter te kunnen beïnvloeden of 

juist om een snelle ontwikkeling van een recept van een nieuwe produktvariant mogelijk te 

maken. Zie ook [RIJN88]. 

De functies van FRIS kunnen globaal verdeeld worden in drie groepen, nl. R&D-, 

operationele en administratieve functies. Voor opsomming van de functies en een korte 

omschrijving van elk zie Tabel 1.1. In deze tabel komt de term experiment ter sprake: dit is 

een run van het proces onder bepaalde, vooraf gespecificeerde condities. 

In dit afstudeerverslag komt één van de modules van FRIS, nl. die voor receptcorrectie aan 

bod. Er zal eerst nader worden ingegaan op flexibele recepten. Vervolgens wordt in 

Hoofdstuk 2 de theorie van receptcorrectie binnen FRIS beschreven. In Hoofdstuk 3 wordt 

behandeld hoe receptcorrectie geïmplementeerd is en welke mogelijkheden de ontwikkelde 

receptcorrectiemodule biedt. Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld wordt in 

Hoofdstuk 4 de werking van de receptcorrectiemodule getoond. Tens~tte wordt in 

Hoofdstuk 5 een discussie van de resultaten gegeven en worden suggesties voor 

vervolgonderzoek gedaan. 

Literatuurverwijzingen gebeuren in dit verslag als volgt: met '[KEE89-1 ]' wordt het artikel 

of boek bedoeld van K.J. Keesman uit 1989 dat in het hoofdstuk 'Literatuur' het eerste 

genoemd wordt. 

Voor meer informatie over FRIS zie o.a. [VER92-l]. Voor de gebruikte nomenclatuur zie 

naast [VER92-1] [REL91]. 
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Tabel 1.1. Opbouw van het informatiesysteem FRIS 

R&D-functies Operationele fun~ties ·-·l-~dmini~:r~tie:~·-·----- -

functies 
~---------------+-------------+---------------· 

- experimentontwerp: 

hoe te experimenteren met 

proces om betere model

len, meer winst, etc. te 

krijgen? 

- experimentevaluatie: 

geeft on- en off-line 

metingen door aan gebruiker 

en maakt een evaluatie 

van het experiment mogelijk 

- receptinitialisatie: 

hoe moet een recept 

aangepast worden aan 

vooraf bekende storingen 

in de begincondities van 

het proces, economische 

veranderingen, etc.? 

- receptcorrectie: 

hoe moet een recept 

aangepast worden als 

tijdens het proces een 

- modelontwikkeling: storing wordt 

ontwikkelt procesmodellen aan' geconstateerd? 

de hand van gerealiseerde 

experimenten 

- receptverbetering: 

verbetert recept aan de hand 

van nieuwe procesmodellen 

en/of marktcondities 

- procesevaluatie: 

constateert afwijkingen 

in het procesgedrag door 

tussentijdse metingen, 

eindpuntsmetingen en/of 

continue metingen 
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opslaan van en 

manipuleren met: 

- gerealiseerde en 

geplande experimenten 

-recepten 

- produktieschema's 



1.2. Flexibele recepten 

1.2.1. Inleiding 

Zoals reeds is aangestipt, blijkt het dikwijls voordelig om i.p.v. de traditioneel gebruikte 

vaste recepten flexibele recepten te hanteren. In deze paragraaf zal daarom eerst een 

beschrijving gegeven worden hoe een flexibel recept eruitziet. Omdat procesmodellen een 

belangrijke rol spelen in flexibele recepten, wordt hierop in Paragraaf 1.2.2 verder ingegaan. 

Een flexibel recept bestaat uit een nominaal recept, een doelfunctie, één of meerdere 

procesmodellen, begrenzingen, evt. andere procesdata en een algoritme dat aangeeft hoe uit 

de genoemde gegevens een recept afgeleid kan worden, dat een vooraf gekozen doelstelling 

zo goed mogelijk verwezenlijkt. Het nominale recept is het recept dat geldt als geen 

receptinitialisatie of receptcorrectie is uitgevoerd: het "oorspronkelijk geplande" recept. 

De doelstelling (maximale winst, maximale opbrengst, maximale produktkwaliteit, etc.) kan 

per proces en per run van het proces verschillen en komt tot uitdrukking in de doelfunctie. 

De doelfunctie geeft de doelstelling als functie van de instellingen van de procesvariabelen 

(temperatuur, druk, duur van het proces, etc.). Het flexibele recept wordt bepaald door de 

doelfunctie te optimaliseren naar de procesparameters (ook wel recept items genoemd), 

rekening houdend met de begrenzingen. Dit betekent dat die temperatuur of die hoeveelheid 

grondstof wordt bepaald die een maximale winst, produktkwaliteit, etc. oplevert. 

De doelfunctie wordt bepaald door factoren van economische aard, zoals b.v. de doelstelling 

van het proces, de prijzen van het eindprodukt en van de grondstoffen. In de doelfunctie 

komen meestal één of enkele belangrijke procesgrootheden aan het einde van het proces 

voor, b.v. de kwaliteit of de hoeveelheid van het produkt. Deze procesgrootheden kunnen 

beschreven worden door één of meerdere procesmodellen. Zo'n procesmodel geeft b.v. de 

hoeveelheid produkt op een bepaald tijdstip als functie van de grootte van de 

procesparameters (temperatuur, druk, duur van het proces, etc.). Het procesmodel wordt door 

factoren van procestechnologische aard bepaald. In Paragraaf 1.2.2 en in Hoofdstuk 2 zal 

verder op de procesmodellen worden ingegaan. 
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Bij het optimaliseren van de doelfunctie moet rekening gehouden worden met beperkingen 

aan de procesgrootheden. Dit kunnen beperkingen zijn van economische aard (beperkingen 

aan de hoeveelheid produkt die afgezet kan worden, minimale produktkwaliteit) of 

procestechnologische aard (maximale hoeveelheid produkt die geproduceerd kan worden, 

begrenzingen voor de temperatuur of druk in een reactor, maximaal haalbare 

produktkwaliteit, etc.). Ook het procesmodel heeft geldigheidsgrenzen waarbuiten het model 

de gewenste nauwkeurigheid niet meer bereikt: ook dit zijn beperkingen voor de 

proces variabelen. 

Meer informatie over flexibele recepten wordt o.a. in [RIJN91] en in [RIJN92] 

(Hoofdstuk 12) gegeven. 

1.2.2. Procesmodellen 

Zoals uit het voorafgaande blijkt bestaat een flexibel recept o.a. uit één of meerdere 

procesmodellen. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de gebruikte procesmodellen en 

hoe deze afgeleid kunnen worden. 

Binnen FRIS is in eerste instantie gekozen voor zwarte ('black box') modellen. Dit zijn 

modellen die op grond van empirische kennis afgeleid worden. Witte modellen, die op grond 

van proceskennis (massa- en energiebalansen, etc.) afgeleid worden, worden voorlopig niet 

gebruikt. Er wordt echter wel bekeken of deze in de toekomst toegepast kunnen worden. 

De binnen FRIS gebruikte zwarte modellen worden ontwikkeld op basis van experimenten. 

De experimenten worden bepaald door methodes voor experimentontwerp. Binnen FRIS 

vindt dit plaats in de module voor experimentontwerp (zie ook Tabel 1.1). Deze methodes 

geven aan hoe op zo efficiënt mogelijke wijze (dus met zo weinig mogelijk runs van het 

proces) informatie over het proces verkregen kan worden. Er bestaan vele methodes voor 

experimentontwerp. Ze werken door -meestal kleine- variaties op de ingangsgrootheden van 

het proces (temperatuur, druk, etc.) aan te brengen, en te kijken hoe de uitgangsgrootheid 

verandert. Op deze wijze kan het verband tussen de ingangs- en uitgangsgrootheden bepaald 

worden: het procesmodeL De methodes verschillen in de grootte van de variaties op de 

ingangsgrootheden, de volgorde en het "patroon" waarin deze worden aangebracht. Zie o.a. 

[NAU91]). 
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We onderscheiden verschillende "stadia" in procesontwerp. Deze zijn laboratoriumschaal, 

proeffabriek ('pilot plant') en industrieel proces(' commercial plant'). Op laboratoriumschaal 

kunnen experimenten vrijelijk uitgevoerd worden, omdat geen strenge eisen aan de 

produktkwaliteit en -hoeveelheid gesteld worden. In een proeffabriek is de vrijheid meestal 

al minder, b.v. omdat men grote hoeveelheiden van een produkt probeert te produceren of 

omdat men de produkten naar potentiële klanten stuurt. 

In een industrieel proces gelden veel meer beperkingen dan in een proeffabriek. I.v.m. de 

vereiste produktkwaliteit, veiligheid en bedrijfszekerheid worden grote variaties in de 

procesvariabelen doorgaans niet toegestaan en gelden bijna altijd beperkingen voor het 

experimenteergebied. 

In een industrieel proces kunnen de benodigde procesmodellen o.a. op de volgende twee 

manieren bepaald worden. Allereerst kan men op grond van data afkomstig van het proces 

tijdens de normale bedrijfsvoering modellen schatten. Dit levert moeilijkheden op omdat 

sommige procescondities te weinig veranderen om interessante data op te leveren of omdat 

de procesregeling interessante informatie wegregelt door voor afwijkingen in de 

procescondities te compenseren. Ook blijkt regelmatig dat de omstandigheden waaronder de 

data verzameld is niet meer goed te achterhalen zijn. Ten tweede kan men procesmodellen 

voor een industrieel proces ontwikkelen/verbeteren door doelgericht experimenten uit te 

voeren. De invloed van de variaties mag echter dikwijls niet groter zijn dan die van 

natuurlijke variaties van de procescondities. Omdat de signaal-ruis verhouding in dit geval 

erg ongunstig is, moeten veel experimenten uitgevoerd worden om het procesmodel te 

bepalen. Binnen FRIS worden de benodigde procesmodellen waar mogelijk afgeleid door 

doelgericht experimenten uit te voeren op het proces. 

Voor meer informatie over de binnen FRIS gebruikte modellen en over het uitvoeren van 

experimenten op laboratoriumschaal, in een proeffabriek of in een industrieel proces zie o.a. 

[RIJN91] Hoofdstuk 12. 
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2. Theorie 

2.1. Inleiding 

Dit afstudeerwerk heeft betrekking op de FRIS-module voor receptcorrectie. Receptcorrectie 

is het aanpassen van een recept nadat tijdens de uitvoering van het recept een verschil tussen 

de gemeten en de gewenste procescondities is geconstateerd. Zo'n verstoring kan b.v. 

resulteren in een te lage kwaliteit van het produkt of in een te geringe hoeveelheid produkt. 

Tevens kan receptcorrectie worden uitgevoerd, indien de marktcondities veranderen tijdens 

een batchrun. 

In Figuur 2.1 is schematisch weergegeven hoe receptcorrectie verloopt. Aan de hand van een 

meting die tijdens het proces plaatsvindt, worden correcties op het procesverloop uitgevoerd. 

ing angen PROCES 
uitgangen 

...._ ........, 
/ / 

I' correcties 
meting 

/ RECEPT-

CORRECTIE 

Figuur 2.1. Receptcorrectie schematisch weergegeven. Aan de hand van een meting 

gedurende het proces, worden correcties uitgevoerd. 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de grootte van de correcties bepaald zal worden: de 

theorie van receptcorrectie. In deze paragraaf wordt in algemene bewoordingen beschreven 

welke problemen optreden bij receptcorrectie. In Paragraaf 2.2 zal dieper worden ingegaan 

op de wiskundige formulering van de procesmodellen en de doelfunctie die gebruikt zullen 

worden. In Paragraaf 2.3 wordt geschetst hoe de procesmodellen die bij receptcorrectie 

gebruikt worden afgeleid kunnen worden. 
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In Paragraaf 2.4 tenslotte komt aan bod welke gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van 

receptcorrectie en hoe deze kunnen worden afgeleid. Het uitvoeren van receptcorrectie 

betekent dat een optimalisatieprobleem opgelost moet worden. In Paragraaf 2.4 wordt verder 

ingegaan op de soorten optimalisatieproblemen die kunnen ontstaan. 

Receptcorrectie hangt nauw samen met receptinitialisatie. Receptinitialisatie betekent het 

aanpassen van een recept aan voorafbekende afwijkingen in de begincondities van het proces 

(hoeveelheid grondstof, begintemperatuur, etc.) en in de prijzen van het eindprodukt of de 

grondstoffen. De aanpassingen vinden plaats terwijl het proces gestart wordt. Met 'proces' 

wordt hier de kritieke fase van het batchproces bedoeld: meestal de fase waarin de eigenlijke 

reactie of omzetting plaatsvindt. 

Het eerste probleem waarmee we geconfronteerd worden bij het uitvoeren van receptcorrectie 

is hoe bepaald kan worden of er sprake is van afwijkingen in de procescondities. Het 

uitgangspunt is dat dit gebeurt door het meten van uitgangsgrootheden van het proces, zoals 

b.v. de hoeveelheid gevormde stof of de viscositeit. De metingen kunnen ofwel op continue 

basis plaatsvinden ofwel door monstername. De opdrachtstelling was ervan uit te gaan dat 

de uitgangsgrootheden alleen door monstername bepaald worden. Ook de beschikbare 

informatie over de bepaalde grootheden van het proces (b.v. pH) zal doorgaans gebruikt 

worden om vast te stellen of een storing heeft plaatsgevonden. Deze informatie kan 

doorgaans ook door continue metingen aan het proces verkregen worden. 

De volgende vraag is hoeveel monsters tijdens een run van het batchproces genomen worden. 

Hoe meer bemonsteringstijdstippen er zijn, hoe beter het procesverloop gevolgd kan worden 

en hoe beter correcties van het procesverloop uitgevoerd kunnen worden. Er zijn echter ook 

nadelen verbonden aan het nemen van monsters. Allereerst moet rekening gehouden worden 

met de tijd nodig voor de analyse van het monster: vaak is de duur van het proces beperkt, 

zodat ook slechts een beperkt aantal monsternarnes mogelijk is. Verder zijn er kosten 

verbonden aan het nemen van de monsters. Ook moet voor elk monsternametijdstip een apart 

procesmodel ontwikkeld worden. Dit kost tijd en moeite. Tenslotte kan het berekenen van 

de correcties moeilijker worden als er meerdere meet- en correctietijdstippen zijn. In het 

kader van dit afstudeerwerk is gekozen voor het nemen van slechts één monster. Later kan 

receptcorrectie eventueel uitgebreid worden met de mogelijkheid meerdere monsters te 

nemen en meerdere correcties uit te voeren. 
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Verder is het de vraag wanneer het monster genomen moet worden. Wanneer de 

monstername later in het procesverloop plaatsvindt, dan is de kans groter dat alle storingen 

die tijdens het procesverloop plaatsvinden gedetecteerd worden dan wanneer de meting 

vroeger gedurende het proces genomen wordt. Ook kan in het eerste geval beter bekeken 

worden welke uitwerking de storingen op de uitgangsgrootheden op het einde van het proces 

hebben. Nadelig is echter dat de beschikbare tijd voor de correctie dan minder is. Het 

uiteindelijke monsternametijdstip zal een compromis zijn tussen de genoemde factoren. De 

receptcorrectiemodule in de uiteindelijke vorm zal deze keuze moeten ondersteunen. 

Bij receptcorrectie wordt gebruik gemaakt van een bepaalde soort zwarte modellen. Zoals in 

het vorige hoofdstuk al vermeld is, zijn de gebruikte zwarte modellen waarvan de uitgangen 

de uitgangsgrootheden van het proces op een bepaald tijdstip zijn en de ingangen bepaalde 

procesgrootheden (temperatuur, druk, hoeveelheid en kwaliteit van de grondstof, etc.) op een 

ander tijdstip. Deze zwarte modellen worden vaak transitiemodellen genoemd, omdat ze de 

overgang van het proces van de ene toestand naar de andere beschrijven. Om receptcorrectie 

uit te voeren zijn vier transitiemodellen nodig. Deze zullen in Paragraaf 2.2.2 uitvoerig 

beschreven worden. 

Het eerste transitiemodel geeft aan hoe groot de uitgangsgrootheden op het meettijdstip zijn, 

als functie van de ingangsgrootheden aan het begin. Dit model wordt gebruikt om het 

verschil tussen de gemeten en de gewenste uitgangsgrootheden op het meettijdstip vast te 

kunnen stellen. Een voorbeeld. Een transitiemodel geeft aan dat de uitgangsgrootheid van een 

bepaald proces, de concentratie van een bepaalde stof in een reactorvat, bij een temperatuur 

van 320 Ken een beginconcentratie van de grondstof van 400 mol/m3
, op het meettijdstip 

210 mol/m3 moet zijn. De door monstername bepaalde concentratie van de stof blijkt 212 

mol/m3 te zijn. De afwijking t.g.v. een storing van de procescondities is dus +2 mol/m3
• 

Gegeven de grootte van de afwijkingen op het meettijdstip in enkele van de 

procesgrootheden, worden de stuurgrootheden van het proces aangepast. Deze aanpassing 

gebeurt éénrnalig op het correctietijdstip of voortdurend gedurende de rest van de batchrun. 

Omdat een bepaalde tijd verloopt tussen het nemen van het monster en het beschikbaar zijn 

van de informatie uit het monster, kunnen de correcties pas een tijd na het meettijdstip 

plaatsvinden. De vraag is hoe de grootte van de correcties van de stuurvariabelen bepaald 

moet worden. 
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Een probleem dat optreedt bij receptcorrectie is de voorspelling van de grootte van de 

uitgangsgrootheden op het einde van het proces, gegeven de grootte van enkele 

uitgangsgrootheden en procesgrootheden op het meettijdstip. M.a.w. hoe groot zal de 

afwijking in de uitgangsgrootheden op het einde van het proces zijn, als bekend is hoe groot 

de afwijking in enkele uitgangsgrootheden op het meettijdstip is en tevens informatie 

beschikbaar is over andere procesgrootheden. Indien de oorzaak van de geconstateerde 

afwijking (katalysator werkt slecht, te lage reactietemperatuur, etc.) blijft bestaan, dan zal 

de grootte van de afwijking op het einde van de batchduur meestal anders zijn, dan als de 

oorzaak van de afwijking wordt weggewerkt. 

Ten tweede moet geschat worden wat een aanpassing van de stuurvariabelen vanaf het 

correctietijdstip voor uitwerking zal hebben. Hoe verandert b.v. de kwaliteit van het 

eindprodukt, indien de duur van het batchproces met 1.1 uur verlengd wordt en de 

temperatuur met 10 K verhoogd wordt? Dit gebeurt door transitiemodellen op te stellen voor 

de uitgangsgrootheden op het einde van het proces als functie van de aanpassing van de 

stuurvariabelen op het correctietijdstip en erna. Ook hierop zal in paragraaf 2.2 verder 

worden ingegaan. 

Ten derde moet om de correcties van de stuurvariabelen te kunnen berekenen een doelstelling 

worden gedefinieerd, waaraan het gecorrigeerde proces zo goed mogelijk moet voldoen. 

Voorbeelden van een dergelijke doelstelling zijn een maximale winst behaald op het 

batch proces, een maximale gemiddelde winst per tijdseenheid, het herstellen van de nominale 

instellingen van het proces of een maximale kwaliteit van het geproduceerde. 
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In Figuur 2.2 wordt de procedure die bij receptcorrectie gevolgd wordt nog eens samengevat. 

Bepaal door het nemen van één monster de grootte van enkele grootheden van 

het te corrigeren proces, op een vooraf vastgesteld meettijdstip 

.lJ. 

Bereken m.b.v. een transitiemodel de gewenste waarde van de 

gemeten grootheden op het meettijdstip 

.lJ. 

Bepaal het verschil tussen de gemeten en de gewenste grootte van de grootheden op het 

meettijdstip 

.lJ. 

Voorspel de grootte van de afwijkingen op het einde van het 

proces. Dit gebeurt met een transitiemodel met als ingangen de 

de gemeten uitgangsgrootheden en andere procesgrootheden 

op het meettijdstip . 

.lJ. 

Bereken de correcties van de stuurgrootheden. 

Gebruik hierbij de doelfunctie (winst, kwaliteit, etc.) en 

het transitiemodel voor de uitwerking van correcties. 

Houd daarbij rekening met de beperkingen die gelden voor de stuurvariabelen . 

.lJ. 

Voer correctie uit 

Figuur 2.2. De werkwijze die gevolgd wordt bij het uitvoeren van receptcorrectie 

schematisch afgebeeld 
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2.2. Wiskundige formulering van receptcorrectie 

2.2.1. Inleiding 

In het project "Computerondersteunde flexibele receptuurverbetering in de procesindustrie" 

wordt onderscheid gemaakt tussen tijdsonafhankelijke en tijdsafhankelijke proces grootheden. 

Tijdsonafhankelijke procesgrootheden hebben, zoals de naam al aangeeft, een constante, niet 

van de tijd afhankelijke waarde gedurende een batchproces. Deze waarde is wel veranderbaar 

tijdens de batchrun. Voorbeelden zijn de beginconcentratie van een grondstof en de 

hoeveelheid toegevoegde katalysator. Hoewel de grootheid procesduur niet aan deze 

beschrijving voldoet, wordt deze wel tot de tijdsonafhankelijke procesgrootheden gerekend. 

Tijdsafhankelijke procesgrootheden zijn grootheden die gedurende het batchproces van 

grootte kunnen veranderen. Een voorbeeld wordt in Figuur 2.4 op pagina 15 getoond: het 

temperatuurverloop gedurende een run van een batchproces, waarbij een reactorvat eerst 

opgewarmd wordt, vervolgens op constante temperatuur gehouden wordt en tenslotte wordt 

afgekoeld. 

Transitiemodellen beschrijven wat het verband is tussen de procesingangen op het ene tijdstip 

en de uitgangen van het proces op een ander tijdstip. In paragraaf 2.2.2 wordt behandeld hoe 

bedoelde transitiemodellen eruit zien in wiskundige vorm. Transitiemodellen kunnen niet met 

bestaande experimentontwerpmethodes bepaald worden, als sprake is van tijdsafhankelijke 

ingangsgrootheden. In Paragraaf 2.2.2 wordt behandeld hoe tijdsafhankelijke grootheden 

worden benaderd door geschikte tijdsafhankelijke functies. Hierdoor wordt het wel mogelijk 

transitiemodellen met als ingangen tijdsafhankelijke grootheden op te stellen. In paragraaf 

2.2.3 komt nogmaals aan bod welke transitiemodellen voor receptcorrectie nodig zijn en hoe 

de doelfunctie van receptcorrectie er in formulevorm uitziet. 
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2.2.2. Transitiemodellen; benadering van tijdsafhankelijke grootheden 

Transitiemodellen hebben de volgende vorm: 

met: 

y 

V 

u 

to 

tr 

u(t;t0,tr) 

f 

de vector met de uitgangsgrootheden 

de vector met de tijdsonafhankelijke grootheden 

de vector met de tijdsafhankelijke grootheden 

het begintijdstip van het proces 

het eindtijdstip van het proces 

de vector u(t) tussen t0 en tr 

vectorfunctie 

(2.1) 

en de volgende beperkingen voor de geldigheid van het model (buiten deze grenzen is het 

model niet meer voldoende nauwkeurig) of apparatuur- of procesbeperkingen: 

(2.2) 

met: 

A, B beperkingsmatrices 

lv, 10 vectoren met ondergrenzen voor v resp. u 

Zoals uit de bovenstaande symbolenlijst blijkt heeft het symbool u een andere betekenis dan 

normaal in de regeltechniek gebruikelijk is (stuurvector). 

In Figuur 2.3 is formule (2.1) schematisch weergegeven. 

v(to) ~ 
- ---"l>>c__ ___ f __ ____,l----)'~ Y(tF) u(t;t0.tF) __ 

Figuur 2.3. In- en uitgangen van een transitiemodel. 
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De functie f in formule (2.1) kan verschillende vormen aannemen. In het nu volgende zal f 

een polynoomfunctie zijn. Deze functie kan lineair (d.w.z. de uitgang verandert lineair met 

veranderingen in de ingang), kwadratisch (de uitgang verandert kwadratisch met 

veranderingen in de ingang) of van nog hogere orde zijn. Meestal zullen lineaire modellen 

gebruikt worden. Deze zijn doorgaans voldoende nauwkeurig als: 

de variaties van de ingangsgrootheden niet te groot zijn 

de procescondities niet te dicht in de buurt van (lokale) optima van de uitgangsgrootheden 

liggen 

Voorbeelden van transitiemodellen worden in Hoofdstuk 4 gegeven (zie o.a. formule (4.6) 

en (4.8)). 

Zoals al in de inleiding aan bod is gekomen kan géén van de binnen FRIS gebruikte 

experimentontwerpmethodes gebruikt worden voor de bepaling van transitiemodellen 

wanneer sprake is van tijdsafhankelijke procesgrootheden. Daarom worden tijdsafhankelijke 

grootheden benaderd door geschikte tijdsafhankelijke functies, b.v. polynoomfuncties. Dit 

is mogelijk, omdat tijdsafhankelijke procesgrootheden in de meeste batchprocessen een 

tamelijk eenvoudig verloop kennen, zoals b.v. een 'bang-bang'-verloop of een monotoon 

stijgend of dalend verloop. 

Elke tijdsafhankelijke grootheid u(t) wordt hiertoe opgedeeld in een aantal stukken: 

r u,(t) 

u(t) = i:i(t) = i ~it) tE [t0,t 1] 

tE [t1,t2] 

: Ö0 (t) 
' 

met: 

i:i(t) benadering van u(t) 

i:iq(t) functie die een benadering geeft voor stuk q van u(t) 

tq eindtijdstip van stuk q 

D aantal stukken waarin i:i(t) verdeeld is 

(2.3) 

waarbij elk stuk van u(t) benaderd wordt door een functie i:iq(t). Dit kan b.v. een 

polynoomfunctie zijn: 
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n 

U (t) = 'Ç"' U • t r 
q L qr 

r=O 

met: 

coëfficiënt 

orde van de polynoomfunctie 

index 

(2.4) 

De functies iiq(t) worden ook wel spline functies genoemd. Als het verloop van de 

tijdsafhankelijke grootheid u(t) 'vloeiend' is, dan kunnen een of meer randcondities aan elk 

stuk iiq(t) gesteld worden (b.v. de functie ii(t) moet continu zijn, de eerste afgeleiden moeten 

continu zijn, etc.). In dat geval zijn maar weinig coëfficiënten nodig om u(t) te benaderen. 

Op deze wijze kunnen wel transitiemodellen opgesteld worden met als ingangen coëfficiënten 

van tijdsafhankelijke functies. Een voorbeeld. In Figuur 2.4 is het verloop van de temperatuur 

in een bepaald proces als functie van de tijd afgebeeld. 

T(t) b(t) 

t, 

t 

Figuur 2.4. Het verloop van de temperatuur T(t) in een bepaald proces (doorgetrokken lijn) 

en de benadering hiervan door de polynoomfunctie u(t) (onderbroken lijn). 
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Stel dat het de bedoeling is te onderzoeken hoe de uitgangsgrootheid van het proces atbangt 

van de temperatuur. Het is met de binnen FRIS beschikbare experimentontwerpmethodes niet 

mogelijk een transitiemodel op te stellen met als ingang het temperatuurverloop. Daarom 

wordt, zoals in Figuur 2.4 te zien is, het temperatuurverloop benaderd door drie 

polynoomfuncties: 

ii(t) = 

met: 

tE (t0,t1) 

tE (t1,t2) 

tE (t2,t3) 

uij coëfficiënten van de polynoomfuncties 

(2.5) 

Door te eisen dat i1(t) continu is op t=t1 en t=t2, kunnen de waarden van t1 en t2 bepaald 

worden uit de overige coëfficiënten. Het transitiemodel dat het verband aangeeft tussen de 

uitgangsgrootheid en de temperatuur heeft in het voorbeeld b.v. de vorm y(tr)= f(u 10, u11 , u20, 

u30, u31 ) i.p.v. y(tr)= f(T(t)), waarbij T de temperatuur voorstelt. Dit model kan wel m.b.v. 

methodes voor experimentontwerp bepaald worden. 

2.2.3. Transitiemodellen en criterium voor receptcorrectie 

In paragraaf 2.1 zijn in het kort drie van de vier transitiemodellen die nodig zijn om 

receptcorrectie uit te voeren beschreven. In deze paragraaf zullen alle vier modellen die 

nodig zijn uitvoeriger behandeld worden. Verder zal de doelfunctie van receptcorrectie aan 

bod komen. Zie voor meer informatie over receptcorrectie o.a. [KEE89], [RIJN91] Hoofdstuk 

12, [RIJN92] en [VER92-l]. 

Zoals in de vorige is paragraaf besproken, wordt om te bepalen of sprake is van een 

verstoring van de procescondities, een monster genomen en hieruit worden één of enkele 

uitgangsgrootheden (produktkwaliteit, hoeveelheid gevormde stof, etc.) bepaald. 
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De afwijking e • tussen de gemeten uitgangsvector z • en de verwachte uitgangsvector y • op 

het meettijdstip t8 wordt gegeven door: 

met: 
• 

(2.6) 

operator die aangeeft dat het gaat om een deelverzameling van alle 

uitgangsgrootheden: niet alle uitgangsgrootheden worden op het meettijdstip 

bepaald 

Om de afwijking e • te kunnen bepalen moet een transitiemodel bestaan voor de 

uitgangsvector op het meettijdstip. Dit is een model dat beschrijft hoe de uitgangsvector op 

het meettijdstip afhangt van de grootte van de belangrijkste procesgrootheden (b.v. 

temperatuur, druk, hoeveelheid katalysator) tussen het begin van het proces en het 

meettijdstip. Het heeft de volgende vorm: 

(2.7) 

met: 

x de vector met de verstoorde procesgrootheden. 

Dit model zal in het vervolg met 'Model 1' aangeduid worden. Zie ook Figuur 2.5 op pagina 

18. De vector x in formule (2.7) bevat die componenten van de vectorven van de vector ii(t) 

(de benaderingen van vector u(t) uit formule (2.1) op pagina 13), die verstoord zijn. De 

verstoorde procesgrootheden komen dus niet meer voor in de vectoren v en ii(t), maar 

worden in de vector x opgenomen. 

De procesgrootheden kunnen variëren door beginstoringen (b.v. hoeveelheid grondstof is 10 

mol/m3 te hoog, begintemperatuur is 5 K te laag, etc.) of door receptinitialisatie. 

Receptinitialisatie kan uitgevoerd worden door de vector v met tijdsonafhankelijke 

receptitems aan te passen (b.v. verleng de procesduur met 1.1 uur, voeg extra katalysator toe, 

etc.) of door de vector u met tijdsafhankelijke receptitems te veranderen (verhoog de 

temperatuur gedurende het eerste uur van de reactie met 10 K, houd de temperatuur daarna 

gelijk aan die van het nominale recept, etc.). 
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:t 
: 0 

x(to) : 

v(to)~ 
u(t;t 0,ts) ~ y*(ts) 

Figuur 2.5. Het transitiemodel voor y"(ts) alsfunctie van beginstoringen en receptinitialisatie 

(Model i). 

Vaak zal een lineair model gebruikt worden. Dit ziet er als volgt uit: 

met: 

(2.8) 

Qx o.s de gevoeligheidsmatrix die aangeeft hoe een verstoring van de procescondities 

op t=t0 uitwerkt op de uitgangsvector op het meettijdstip t
5 

(Qxo.s = 0.3 

betekent dat als de beginhoeveelheid van de grondstof 1.0 mol te hoog is, dan 

0.3 mol meer eindprodukt op het meettijdstip ontstaat) 

C constante 

Er zijn verder drie modellen nodig om de uitgangsvector op het einde van het proces te 

berekenen. 

Allereerst is een model nodig dat de uitgangsvector op het einde van het proces beschrijft als 

functie van de belangrijkste procesgrootheden tussen het begin en het einde van het proces, 

voorzover deze op het begin van het proces bekend zijn. Dit model wordt in het nu volgende 

'Model 2' genoemd. Zie Figuur 2.6. 
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to ts te tF 

x(to) 

v(to) I Model2 y(tF) 

u(t;t 0,tF) 

Figuur 2.6. Het transitiemodel voor y(t1) als functie van de belangrijkste procesgrootheden 

na eventuele beginstoringen en initialisaties. 

Als Model 2 een lineaire vorm heeft, dan ziet het er als volgt uit: 

(2.9) 

Verder is een model nodig dat beschrijft hoe de uitgangsvector op het einde van het proces 

afhangt van de procesgrootheden tussen het begin van het proces en het meettijdstip en van 

de tussentijds gemeten grootheden. Als dit modellineair is, dan heeft het de volgende vorm: 

(2.10) 

De vector x bevat opnieuw die componenten van de vectoren v en u die verstoord zijn. Het 

model in formule (2.10) wordt in het vervolg aangeduid met 'Model 3'. Zie ook Figuur 2.7. 
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b 

z*(ts) 

x(t~ 

v(t~ 

u(t;t 5,tF) 

~--------ll Model 3 t--------' Y( tF) 

Figuur 2. 7. Het transitiemodel voor y(t1) als functie van de uitgangsgrootheden en andere 

procesgrootheden op het meettijdstip. 

Tenslotte is een transitiemodel nodig dat het verband beschrijft tussen de grootte van de 

stuurvariabelen vanaf het correctietijdstip te tot het einde van het proces en de uitgangsvector 

op het einde van het proces (zie Figuur 2.8). Dit model zal in het nu volgende 'Model 4' 

genoemd worden. In lineaire vorm ziet het er als volgt uit: 

(2.11) 

t . F 

v(ta 
U(t ·t t ):--------;1 Model4 

I C' F . 

Figuur 2.8. Het transitiemodel voor y(t1) als functie van de aanpassing van de 

stuurvariabelen van het proces vanaf het correctietijdstip tot het einde van het proces. 

Samenvattend zijn dus vier transitiemodellen nodig voor het uitvoeren van receptcorrectie. 

Hoe deze modellen uit procesdata of door het uitvoeren van experimenten verkregen moeten 

worden wordt behandeld in paragraaf 2.3. 
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Tenslotte is voor het uitvoeren van receptcorrectie een doelfunctie nodig (zie ook Paragraaf 

2.1). Er kunnen een aantal doelen nagestreefd worden (b.v. een maximale produktkwaliteit, 

een maximale winst of een maximale winst gemiddeld per tijdseenheid of een maximale 

hoeveelheid eindprodukt). In het kader van dit afstudeerwerk is gekozen voor een doelfunctie 

die de gemiddelde winst per tijdseenheid geeft. Wiskundig geformuleerd ziet deze er als 

volgt uit: 

"' 
Cyy(tr) - C~x(t0) - c;x(t) - C~v(t0) - c;v(tc) -Cu Ju(t;t0,tr)dt - C+ 

(2.12) 

"" J= ----------------------~~------------------------(tf-tO) + t+ 

met: 

Cxo• Cxs 

Cv0
, C/ 

Cu 

vector met opbrengstcoëfficiënten van y(tr) 

vectoren met kostencoëfficiënten van storing x(to) resp. x(t
5

) 

vectoren met kostencoëfficiënten van aanpassing van v(t0) resp. v(tc) 

vector met kostencoëfficiënten van de aanpassing van u(t) geïntegreerd 

over de duur van de kritieke fase 

c+ som van de kosten buiten de kritieke fase 

t+ de totale duur van het batchproces minus de duur van de kritieke fase 

(tr-t0) de totale duur van de kritieke fase van het batchproces 

Het uitvoeren van receptcorrectie wordt vertaald naar het oplossen van een 

optimalisatieprobleem: bereken die procesinstellingen v(tc) en u(t;tc,tr) waarbij doelfunctie 

(2.12) optimaal wordt. De eerste term in de teller van (2.12) geeft de opbrengst van het 

proces, de andere termen representeren de kosten. De waarde van de grootheid y(tr) in de 

teller van de uitdrukking (2.12) wordt bepaald aan de hand van drie transitiemodellen (in 

lineaire vorm de modellen (2.9), (2.10) en (2.11)) en het nominale recept. Model 2 en Model 

3 voorspellen de grootte van y(tr) gegeven de grootte van de bekende procesgrootheden, 

Model 4 wordt gebruikt om de optimale correctie te berekenen. 

Bij het optimaliseren moet rekening gehouden worden met de beperkingen die voor de 

procesgrootheden (formule (2.2)) gelden: dit kunnen beperkingen zijn van economische of 

procestechnologische aard en modelbeperkingen. 
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2.3. Procesidentificatie 

2.3.1. Inleiding 

In de vorige paragraaf zijn vier modellen genoemd die nodig zijn voor het uitvoeren van 

receptcorrectie. In deze paragraaf zal behandeld worden hoe deze modellen bepaald worden. 

Het bepalen van lineaire modellen komt neer op het schatten van de 

gevoeligheidscoëfficiënten Qi in de eerder genoemde formules. In Tabel 2.1 wordt nog eens 

samengevat welke modellen nodig zijn voor receptcorrectie. 

Tabel2.1. De (lineaire) transitiemodellen die nodig zijn om receptcorrectie uit te voeren 

Model Model Verandering in de proces- Formule: Gevoeligheidsmatrices: 

voor: condities ten gevolge van: 
,._w -- -~ -~··--·~-•··----- -~ --.-- - -- -·---

1 y(ts) beginstoringen en recept- (2.8) Q O,s Q O,s Q O,s 
X ' V ' U 

initialisatie 

2 y(tr) beginstoringen en recept- (2.9) Q O,f Q O,f Q O,f 
X ' V ' U 

initialisatie 

3 y(tr) voorafgaande storingen (2.10) Q s,f Q s,f Q s,f 
Z ' V ' U 

4 y(tr) correcties (2.11) Q c,f Q c,f 
V ' U 

--~---··-"·--~-----· 

Zoals in Paragraaf 1.2 aan bod is gekomen, wordt een proces doorgaans ontwikkeld in drie 

stadia, nl. op laboratoriumschaal, in een proeffabriek en in een industriële omgeving. De 

modellen die gebruikt zullen worden bij receptcorrectie, kunnen in principe op alle drie 

genoemde niveaus ontwikkeld worden. Waarschijnlijk zal het resultaat van receptcorrectie 

echter het beste zijn als de modellen in het industriële proces zelfworden ontwikkeld, omdat 

ze daar ook gebruikt zullen worden. 

Zoals in Paragraaf 1.2.2 reeds kort werd behandeld, zijn in een industrieel proces 

('commercial plant') in het algemeen twee methodes om de in Tabel 2.1 genoemde modellen 

te bepalen. Zie ook [RIJN91] Hoofdstuk 12. De eerste methode is om de modellen te bepalen 

aan de hand van procesdata die verkregen is tijdens het normale verloop van het proces. De 

tweede methode is om experimentontwerp toe te passen waardoor doelbewust storingen op 

de procescondities worden aangebracht ('EVOP'). 
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Aan het gebruik van de eerste methode zijn een aantal nadelen verbonden, o.a.: 

- Het is moeilijk de modellen te schatten uit normale procesdata omdat normalerwijze slechts 

kleine variaties op de procesinstellingen voorkomen, waardoor een slechte signaal-ruis 

verhouding bestaat. 

- Het is moeilijk om procesdata van ongeregelde runs (runs waarbij geen correcties op het 

procesverloop zijn uitgevoerd als een tussentijdse storing wordt geconstateerd) van een 

proces te krijgen. Indien het proces geregeld wordt, dan worden vaak de variaties in de 

procescondities weggeregeld en bovendien wordt het moeilijker te bepalen welke verandering 

van de procesinstellingen verantwoordelijk is voor welke verandering in de gemodelleerde 

proces grootheden. 

- Er kunnen onvoorziene storingen van buitenaf en onvoorziene correlaties tussen 

procesgrootheden en factoren van buitenaf optreden (dit kan ook het geval zijn bij 

doelgericht experimenteren). Het is vaak moeilijk de omstandigheden waaronder de data 

verzameld is te achterhalen. 

Daarom worden de benodigde modellen indien mogelijk bepaald door doelbewust variaties 

op de procesinstellingen aan te brengen. In een industrieel proces mogen de variaties meestal 

slechts klein zijn, b.v. niet groter dan de natuurlijke variaties. Hierdoor zijn doorgaans veel 

herhalingen van de experimenten nodig om de signaal-ruis verhouding te verbeteren. 

Toch kan ook gewone procesdata gebruikt worden om transitiemodellen op te stellen, met 

name bij het opstellen van Model 3. Het verloop van de tussentijdse afwijking zal vaak uit 

normale procesdata verkregen moeten worden, omdat de storingen vaak onbekend zijn of niet 

gemakkelijk nagebootst kunnen worden. 

In Paragraaf 2.3.2 zal een korte toelichting op de werkwijze voor het bepalen van elk van de 

modellen uit Tabel 2.1 gegeven worden. Het is overigens raadzaam de gevoeligheidsmatrices 

van de modellen regelmatig aan te passen, omdat het proces aan verandering onderhevig is 

(veroudering katalysator, vervuiling van het reactievat, etc.). 
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2.3.2. Het opstellen van de transitiemodellen 

Model 1 

Het bepalen van Model 1 (Model 1 geeft aan hoe de uitgangsvector op het meettijdstip 

afhangt van verstoorde begincondities en receptinitialisatie, formules (2.7) en (2.8)) gebeurt 

indien mogelijk door doelgericht variaties op de ingangsgrootheden aan te brengen en te 

kijken hoe de uitgangsgrootheden veranderen. Zie ook Paragraaf 1.2 en 2.2. De grootheden 

waarop variaties worden aangebracht zijn: 

de grootheden waarop beginstoringen voorkomen met een voldoende grote invloed op 

de uitgangsvector 

de grootheden die gebruikt worden voor initialisatie 

Model2 

Het bepalen van Model 2 (dit model geeft aan hoe de uitgangsvector op het eindtijdstip 

afhangt van verstoorde begincondities en receptinitialisatie, formule (2.9)) verloopt op 

dezelfde manier als Model1, met (vanzelfsprekend) het verschil dat de uitgangsvector op het 

einde van het proces wordt bepaald en niet op het meettijdstip. 

Model3 

Het bepalen van Model 3 (hoe verandert de uitgangsvector als functie van de gemeten 

tussentijdse afwijking, formule (2.10)) is moeilijker dan dat van de andere modellen. De 

storingen die de oorzaak zijn van de tussentijdse afwijking, zijn vaak niet of onvoldoende 

bekend. Zelfs als de storingen bekend zijn, dan kan het moeilijk zijn deze in verschillende 

groottes en op verschillende tijdstippen aan te brengen. Daarom is het moeilijk door 

doelgericht experimenten uit te voeren Model 3 te bepalen. 

De situatie is als volgt. We beschikken over een meting van de uitgangsgrootheden op het 

meettijdstip (z*(ts)) en eventueel over andere procesgrootheden op het meettijdstip (zie ook 

Figuur 2.7). De bedoeling is nu aan de hand van de beschikbare informatie de grootte van 

de uitgangsvector op het einde van het proces te voorspellen. We bekijken nu de twee 

uiterste gevallen die kunnen optreden. 
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I. Het ene uiterste is dat alle procesgrootheden op het meettijdstip volledig bekend zijn. 

Samen met de meting van de uitgangsvector z*(t5) is voldoende informatie beschikbaar om 

exact te voorspellen hoe groot y(tr) zal zijn, als geen extra storingen van de procescondities 

zullen optreden na het meettijdstip. De procesgrootheden kunnen naar believen veranderd 

worden. In dit geval kan met methoden voor experimentontwerp een transitiemodel opgesteld 

worden, dat y(tr) exact beschrijft met als ingangen de meet- en analysewaarden en de 

grootheden v(t5) en u(t;to,t5). Dit gebeurt door experimenten uit te voeren waarbij afwijkingen 

op de procesgrootheden worden aangebracht met verschillende groottes en op verschillende 

tijdstippen (b.v. bij een proces waarbij de temperatuur in het reactorvat niet constant 

gehouden kan worden, worden tijdens experimenten afwijkingen van verschillende grootte 

en op verschillende tijdstippen op de temperatuur aangebracht). Uit de verandering van de 

uitgangsvector bij deze experimenten wordt het bedoelde transitiemodel bepaald. De overige 

procescondities moeten gelijk blijven. 

11. Het andere uiterste geval is dat slechts de meet/analyse-waarden bekend zijn. De 

grootte van andere procesgrootheden is onbekend. Het beste dat in dit geval gedaan kan 

worden om y(tr) te voorspellen, is een 'gemiddelde' verband tussen de gemeten 

uitgangsgrootheden z*(t
5

) en de uitgangsvector y(tr) op te stellen. Dit verloopt als volgt. De 

gemeten uitgangsgrootheden (b.v. viscositeit, concentratie) worden elke run van het 

batchproces zo goed mogelijk geregistreerd. Ook de uitgangsvector op het einde van het 

proces wordt bijgehouden. Dit gebeurt gedurende een aantal runs van het batchproces, waarin 

afwijkingen plaatsvinden. Aan de hand van de gegevens wordt een model opgesteld. De 

ingang van dit model is de vector z*(t5), de uitgang de uitgangsvector op het einde van het 

proces. De parameters van het model worden zo goed mogelijk geschat aan de hand van de 

meetgegevens (b.v. met de kleinste kwadratenmethode). Ook nu moeten de overige 

procescondities zo goed mogelijk constant blijven. Verder kunnen alleen 'ongeregelde' runs 

van het proces gebruikt worden: als het procesverloop gecorrigeerd wordt, b.v. door 

receptcorrectie, dan kan de verkregen procesdata niet meer gebruikt worden om Model 3 af 

te leiden (zie ook [KEE89] en [RIJN91] Hoofdstuk 12). 

In de praktijk zal de situatie tussen de twee geschetste uitersten in liggen. Naast de meting 

van z*(t5) zal ook enige informatie over andere procesgrootheden beschikbaar zijn. Dit hoeft 

geen informatie uit metingen aan het proces te zijn, maar kan ook verkregen zijn door 

procesgegevens bij te houden (b.v. hoe lang is een reactorvat niet meer gereinigd, hoe lang 

wordt de katalysator gebruikt, etc.)). De procesgrootheden kunnen doorgaans niet vrijelijk 

gevarieerd worden. 
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We proberen nu een model te bepalen dat een verband tussen enerzijds de bekende 

procesgrootheden op het meettijdstip en de gemeten uitgangsgrootheden op het meettijdstip 

en anderzijds de uitgangsvector op het einde van het proces (zie ook formule (2.10)). De 

werkwijze is nu als volgt. We variëren de bekende procesgrootheden aan de hand van 

experimentontwerpmethodes, voorzover mogelijk. Hierbij kan men zich beperken tot 

procesgrootheden die relatief vaak verstoord zijn en een voldoende grote invloed op y(tr) 

hebben. Verder kunnen andere grootheden in het model worden opgenomen, waarvan het 

vermoeden bestaat dat deze van invloed zijn op y(tr) (b.v. vervuiling van het reactorvat, 

buitentemperatuur, etc.). Indien het niet mogelijk is de procesgrootheden doelgericht te 

veranderen, dan kan "normale" procesdata worden gebruikt om het model te berekenen. De 

overige procesgrootheden moeten wel constant blijven. Verder mogen belangrijke 

procesgrootheden niet gecorrigeerd worden tijdens de run. 

Bij het bepalen van het model wordt een gemiddelde genomen over de andere, niet bekende 

procesvariabelen, die ook invloed op de uitgangsgrootheden hebben. Door de experimenten 

uit te voeren of normale procesdata te bekijken gedurende een voldoende groot aantal runs 

van het proces, kan het model dus het meest nauwkeurig worden bepaald. 

Op deze wijze kan kennis van een proces, waarover b.v. operators beschikken, m 

transitiemodellen worden vertaald. 

Model4 

Het verkrijgen van Model 4 (hoe verandert de uitgangsvector indien de stuurgrootheden van 

het proces worden aangepast, formule (2.11)) verloopt net als voor Model 1 en Model 2 via 

de FRIS-module voor experimentontwerp. De variaties worden ditmaal op de 

stuurgrootheden aangebracht, vanaf het correctietijdstip. 

Het opstellen van transitiemodellen nogmaals bekeken 

Het principe voor het opstellen van de transitiemodellen is als volgt. Er worden bij de 

experimenten variaties op de nominale procesinstellingen aangebracht. Verder worden voor 

het bepalen van Model 2 variaties op de instellingen van het proces aangebracht zonder dat 

tussentijdse storingen of correcties plaatsvinden. Bij het opstellen van Model 3 is het de 

bedoeling dat wordt gekeken naar de afhankelijkheid van de uitgangsvector van tussentijdse 

storingen in de procesgrootheden en in de uitgangsvector op het meettijdstip zonder dat 

sprake is van beginstoringen, initialisaties of correcties. 
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Bij het opstellen van Model 4 tenslotte worden experimenten opgesteld waarbij variaties op 

de stuurgrootheden optreden zonder dat sprake is van storingen van de begincondities, 

initialisaties of tussentijdse storingen. 

Een andere mogelijkheid is de beginafwijkingen en initialisaties, de tussentijdse storingen 

en correcties waar mogelijk samen in één experimentontwerp op te nemen. Er kunnen dan 

variaties op alle grootheden samen worden aangebracht, en al de grootheden komen als 

ingangen in één model voor de uitgangsvector op het einde van het proces voor. 

Een voorbeeld. Beschouw nogmaals de eenvoudige batchreactie waar een stof A in een stof 

B wordt omgezet. Op dit proces zal in Hoofdstuk 4 verder worden ingegaan omdat een 

simulatie van dit proces gebruikt zal worden als voorbeeld voor het uitvoeren van 

receptcorrectie. Het blijkt dat onder bepaalde voorwaarden de uitgangsgrootheid van het 

proces, de hoeveelheid gevormde stof B, volledig bepaald wordt door de temperatuur 

gedurende het proces, de hoeveelheid grondstof A en de tijd dat het proces bezig is. Zie 

verder Hoofdstuk 4. 

De nominale procescondities zijn: 

- een constante temperatuur T van 320 K 

-een beginconcentratie van stof A (cA(tQ)) van 400 mol/m3 

- een procesduur (tr-to) van 26.9 uur 

De volgende beginstoringen kunnen nu optreden: 

- een afwijking in de begintemperatuur 

- een afwijking in de hoeveelheid grondstof A 

Verder wordt op het meettijdstip de temperatuur bepaald. Als een tussentijdse storing heeft 

plaatsgevonden waardoor de temperatuur hoger of lager ligt dan in de nominale situatie, dan 

wordt dat nu opgemerkt. 

De volgende parameters worden als stuurgrootheden van het proces gebruikt: 

- eindtemperatuur na het correctietijdstip 

- de helling waarmee de temperatuur na het correctietijdstip verandert 

- de procesduur 
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In Figuur 2.9 zijn de stuurgrootheden van het proces afgebeeld. 

T 

u 
------+--1 
: u.o 

. ·············· ................ . 

'i------+- - I 

Figuur 2.9. Het temperatuurverloop na correctie. De correctievariabelen zijn de helling u31, 

de eindtemperatuur u40 en de procesduur (trt0). De gestippelde lijn geeft het nominale 

temperatuurverloop weer. 

Om receptcorrectie uit te voeren moet eerst de tijdsafhankelijke grootheid 'temperatuur' door 

enkele polynoomfuncties benaderd worden. We gaan uit van de volgende benadering: 

I 
Uw tE (t0,t1) 

T(t) :: ii(t) = U2o tE (t,,tJ (2.13) 

u3o + u3,t tE ( tc,t3) 

l U4o tE (t3,tf) 

Nu kunnen de drie transitiemodellen voor de hoeveelheid gevormde stof B op het einde van 

het proces c8 (tr) opgesteld worden. De modellen worden afzonderlijk van elkaar bepaald door 

variaties op de nominale procesinstellingen aan te brengen. 

De genoemde drie modellen worden in Tabel 2.2 opgesomd. 
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Tabel 2.2. Transitiemodellen nodig voor het uitvoeren van receptcorrectie 

Model Model Verandering in de proces- Ingangen van het model: 

nr.: voor: condities ten gevolge van: 

2 Cs(4) beginafwijkingen en recept-

initialisatie 

3 Cs(tr) tussentijdse afwijking U2o• ti 

4 Cs(tr) correcties u3i• U4o• tr 

Model 2 heeft dus volgende vorm: 

(2.14) 

Twee mogelijkheden voor het verloop van de temperatuur tijdens de experimenten om Model 

2 te bepalen, zijn in Figuur 2.10 afgebeeld. 

T 

Figuur 2.10. Het verloop van de temperatuur na beginafwijkingen of initialisaties. De 

gestippelde lijn geeft het nominale verloop. 

Model 3 ziet er als volgt uit: 

(2.15) 

Zowel de grootte van de temperatuur na de tussentijdse storing als het tijdstip waarop de 

storing plaatsvindt ti wordt dus in het model opgenomen. In Figuur 2.11 zijn experimenten 

om dit model te bepalen getoond. 
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T 

Figuur 2.11. Experimenten om Model3 te bepalen. 

Model 4 tenslotte heeft de volgende vorm: 

(2.16) 

Het temperatuurverloop tijdens experimenten om Model 4 te bepalen is in Figuur 2.9 

afgebeeld; de helling u31 kan overigens meer dan de twee in Figuur 2.9 afgebeelde waarden 

hebben (b.v. twee positieve en twee negatieve waarden). 

Indien de drie modellen samen in één experimentontwerp bepaald worden, dan ziet het model 

voor de hoeveelheid stof B op het einde van het proces er als volgt uit: 

(2.17) 

De experimenten om een model van deze vorm te bepalen zijn in Figuur 2.12 afgebeeld. 

Naast de in Figuur 2.12 afgebeelde variaties op de procesinstellingen moeten bovendien cA(t0) 

en t1 in het experimentontwerp worden opgenomen. Tot zover het voorbeeld. 
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Figuur 2.12. Experimenten om een gezamenlijk model voor de uitgangsvector te bepalen. De 

parameters u10,u20,u31,u40 en t1 worden over twee niveaus gevarieerd. Omdat de variaties van 

u10 en u20 even groot zijn, overlappen de "middelste" acht experimenten elkaar. 

De drie transitiemodellen voor de uitgangsvector op het einde van het proces kunnen dus 

ofwel afzonderlijk van elkaar in drie gescheiden experimentontwerpen bepaald worden ofwel 

samen in één experimentontwerp. 

Als de drie modellen samen in één ontwerp bepaald worden, dan is het model dat ontstaat 

nauwkeuriger dan de som van de drie "afzonderlijke" modellen. De oorzaak hiervan is dat 

de afzonderlijk bepaalde modellen geen interactietermen tussen (a) de afwijkingen op de 

begincondities en initialisaties, (b) tussentijdse afwijkingen en ( c) de correcties bezitten. Er 

wordt aangenomen dat de onnauwkeurigheid die hierdoor ontstaat meestal te verwaarlozen 

is, omdat bij receptcorrectie doorgaans sprake is van kleine veranderingen van de ingangen. 

Indien de drie modellen afzonderlijk van elkaar bepaald worden, dan heeft dat o.a. de 

volgende voordelen: 

- Er zijn doorgaans minder experimenten nodig voor het bepalen van de drie genoemde 

modellen in afzonderlijke experimentontwerpen dan in één experimentontwerp. Een 

voorbeeld: voor een zgn. volledig 2k factodeel ontwerp (zie [NAU91]) zijn bij kingangen 

2k experimenten nodig. Dit betekent dat in het behandelde voorbeeld bij de drie afzonderlijke 

modellen 22+ 22+ 23= 16 experimenten nodig zijn om de modellen te verkrijgen (Model 2 

heeft 2 ingangen, Model 3 heeft 2 ingangen, Model 4 heeft 3 ingangen). Worden de drie 

modellen in één experimentontwerp geschat, dan zijn hiervoor echter 27= 128 experimenten 

nodig (het gecombineerde model heeft 7 ingangen). 

31 



- Het opstellen van de modellen kan flexibeler plaatsvinden: als extra beginafwijkingen, 

tussentijdse afwijkingen of correcties in het model moeten worden opgenomen, dan hoeft 

slechts één van de drie afzonderlijke modellen opnieuw te worden geschat, en niet het 

"gezamenlijke" model met alle ingangsgrootheden. 

In principe zullen de drie modellen voor de uitgangsvector afzonderlijk van elkaar worden 

bepaald. Afhankelijk van de situatie kan hier echter van worden afgeweken. Indien 

bijvoorbeeld sprake is van een tijdsafhankelijke procesgrootheid waarop begin- of 

tussentijdse storingen hebben plaatsgevonden die niet constant in de tijd zijn en die als 

correctievariabele wordt gebruikt, dan kan de situatie niet goed worden beschreven met 

transitiemodellen waarbij de uitwerking van de storingen en correcties afzonderlijk van 

elkaar is bepaald. Hierop zal niet verder worden ingegaan. 

2.4. Werkwijze receptcorrectie 

2.4.1 Inleiding 

In Paragraaf 2.1 is de theorie van receptcorrectie beschreven in algemene bewoordingen. In 

Paragraaf 2.2 werd beschreven welke transitiemodellen nodig zijn voor receptcorrectie en hoe 

de doelfunctie eruit ziet. In Paragraaf 2.3 werd behandeld hoe de verschillende 

transitiemodellen afgeleid kunnen worden. In deze paragraaf wordt tenslotte ingegaan op de 

gegevens die de gebruiker van de receptcorrectiemodule moet invullen en hoe het 

optimalisatieprobleem dat ontstaat eruit ziet. 

Receptcorrectie van een batchproces komt neer op het optimaliseren van een doelfunctie van 

het proces naar procesparameters ('receptitems') die geselecteerd zijn voor correctie. Zie ook 

Paragraaf 1.2, 2.1 en 2.2. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beperkingen die 

voor de receptitems gelden. 
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De doelfunctie waarvoor in het kader van dit afstudeerwerk gekozen is, wordt gegeven door 

formule (2.12) (gemiddelde winst per tijdseenheid). In de doelfunctie komt de uitgangsvector 

van het proces y(tr) voor. Deze wordt voorspeld m.b.v. drie transitiemodellen. Er wordt 

rekening gehouden met de volgende afwijkingen van de nominale procescondities: 

afwijkingen van de begincondities enlof aanpassingen van receptitems vanaf het begin 

van het proces door receptinitialisatie 

tussentijdse storingen in de procesgrootheden 

aanpassingen van de receptitems vanaf een bepaald correctietijdstip door receptcorrectie 

De benodigde modellen zijn behandeld eerder in dit hoofdstuk. In lineaire vorm zijn ze 

gegeven door de formules (2.9), (2.10) en (2.11). 

Voor het maken van de voorspelling van de uitgangsvector op het einde van het proces moet 

de volgende "data" aanwezig zijn: 

1. de groottes van de afwijkingen ten opzichte van de nominale procescondities die 

opgetreden zijn (zie eerder deze pagina) 

2. de modellen die het verband aangeven tussen de afwijkingen die opgetreden zijn en de 

grootte van de uitgangsvector op het einde van het proces (b.v. als uit metingen op het 

meettijdstip blijkt dat de hoeveelheid katalysator in het proces te klein is, dan moet ook 

een transitiemodel bestaan dat aangeeft wat het verband tussen de aanwezige 

hoeveelheid en de grootte van de uitgangsvector is) 

Ad 1: 

de grootte van de beginstoringen en initialisaties worden bekend verondersteld. Als de 

groottes van de beginstoringen niet bekend zijn, dan kunnen deze eventueel worden 

afgeleid uit de op het meettijdstip gemeten uitgangsgrootheden. Meer hierover in 

Paragraaf 2.4.2 en 2.4.3. 

de grootte van de afwijkingen in de procesgrootheden, die tussen het begin van het 

proces en het meettijdstip zijn opgetreden, hoeven niet gemeten of op andere wijze 

bekend te zijn. Daarom kan niet zonder meer de grootte van de uitgangsvector voorspeld 

worden als een tussentijdse afwijking is geconstateerd. In Paragraaf 2.4.2 en 2.4.3 wordt 

hierop ingegaan. 

de grootte van de correcties die worden uitgevoerd, wordt door de receptcorrectiemodule 

bepaald. De correcties moeten wel aan de beperkingen voldoen. 
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Ad2: 

er wordt van uit gegaan dat de drie transitiemodellen voor de uitgangsvector op het einde 

van het proces bekend zijn, die de uitwerkingen van de opgetreden storingen en 

initialisaties beschrijven. Indien dit niet het geval is, dan is het vaak het beste de invloed 

van de storing, initialisatie en/of correctie op grond van ervaring met het proces en/of 

andere kennis te schatten. Eventueel kunnen verschillende situaties doorgerekend worden 

en kan de meest geschikte oplossing uitgekozen worden. 

Het uitvoeren van receptcorrectie betekent het oplossen van een optimalisatieprobleem. Het 

optimaliseren van de doelfunctie verloopt als in Figuur 2.13 schematisch is weergegeven. 

doelfunctie 

rominaal 
recept 

ge1n1t1ai1Seerd 
recept 

tussentijdse 
met1ngen 

procesmodellen 

startwaarde 
voor u en v 

OPTIMALISATIEPROCEDURE 

beperk 1rigen 
bepaal nieuwe u 
env 

Figuur 2.13. Werkwijze optimalisatieprocedure. Zie ook Figuur 3.3. 
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2.4.2. Voorspelling y(tr) na een tussentijdse afwijking 

In deze paragraaf wordt een aanpak behandeld om de grootte van de uitgangsvector op het 

einde van het proces te voorspellen als een tussentijdse storing heeft plaatsgevonden. Omdat 

een veelheid van situaties kan optreden, kan de slechts een richtlijn gegeven worden; 

afbankelijk van de situatie kan de aanpak aangepast worden. 

De situatie is als volgt. We beschikken over een meting van de uitgangsgrootheden op het 

meettijdstip (b.v. de produktkwaliteit of de viscositeit, etc.). Eventueel zijn enkele andere 

procesgrootheden (temperatuur, druk, etc.) op het meettijdstip of tussen het begin van het 

proces en het meettijdstip gemeten of op andere wijze bekend. We onderscheiden nu twee 

situaties: Model 3 is beschikbaar of Model 3 is niet beschikbaar. 

I. Model 3 is beschikbaar 

Het model dat een verband tussen de uitgangsgrootheden op het meettijdstip en op het einde 

van het proces legt, heeft de volgende vorm: 

(2.18) 

Het model dat het verband geeft tussen de uitgangsgrootheden op het meettijdstip en de 

andere gemeten procesgrootheden enerzijds en de uitgangsvector op het einde van het proces 

anderzijds, ziet er als volgt uit: 

(2.19) 

Om de grootte van y(tr) te voorspellen, kunnen de ingangsgrootheden van de modellen in 

formule (2.18) en (2.19) die bekend zijn, in het model worden ingevuld (dat zijn tenminste 

de gemeten uitgangsgrootheden (gerepresenteerd door z*(t5)) en eventueel de andere gemeten 

of bekende procesgrootheden). 

Voor de ingangen waarvan de grootte niet gemeten of op andere wijze bekend is, is de beste 

schatting de grootte die deze ingangsgrootheden zouden hebben als geen storing zou zijn 

opgetreden. Als op één of andere manier informatie beschikbaar is die een andere grootte 

aannemelijk maakt, dan kan vanzelfsprekend een andere waarde voor de desbetreffende 

grootheid worden ingevuld. 
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Er bestaat de mogelijkheid om de grootte van onbekende procesgrootheden uit de gemeten 

uitgangsvector op het meettijdstip te bepalen. Dit verloopt als volgt. 

Stel het is bekend dat een bepaalde procesgrootheid verstoord is (b.v. het is bekend dat de 

activiteit van de katalysator van het proces door veroudering afgenomen is), maar dat niet 

bekend is hoe groot de storing is (er wordt niet gemeten of op andere wijze vastgesteld 

hoeveel de activiteit van de katalysator afgenomen is). In deze situatie kan de volgende 

aanpak gevolgd worden. Hiervoor is een model van de vorm van Model 1 nodig (in het 

voorbeeld is dat een model voor de produktkwaliteit op het meettijdstip als functie van de 

katalysatoractiviteit). M.b.v. het model voor de uitgangsvector op het meettijdstip kan door 

"terugrekenen" de grootte van de storingen worden bepaald. In het voorbeeld wordt m.b.v. 

het model voor de produktkwaliteit als functie van de katalysatoractiviteit en de gemeten 

produktkwaliteit op t=t5 de activiteit van de katalysator op t=t0 bepaald: de grootte van de 

storing is nu bekend. 

Met Model 2 kan vervolgens de grootte van de uitgangsvector op het einde van de batch 

worden voorspeld. In het voorbeeld is dat de produktkwaliteit op het einde van de batch. De 

hele aanpak is in Figuur 2.14 schematisch weergegeven. 

v(to) I 
( -->---:7--------l ~odel 2 1---------'>~-y(tF) u t;t 0,ts) . 

Figuur 2.14. Aanpak om met behulp van de gemeten uitgangsgrootheden de onbekende 

procescondities te bepalen 
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Indien sprake is van meer verstoorde procesgrootheden dan uitgangsgrootheden die op het 

meettijdstip gemeten worden, dan is het niet meer mogelijk op deze wijze de grootte van de 

verschillende storingen te bepalen. In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe de grootte 

van onbekende storingen kan worden bepaald, als extra informatie over de storingen 

beschikbaar is. 

11. Model 3 is niet beschikbaar 

De situatie kan zich voordoen dat de modellen volgens formule (2.18) en (2.19) niet bestaan. 

Het ontwikkelen van dergelijke modellen kost immers tijd en moeite. In dit geval kan y(tr) 

door de gebruiker van de receptcorrectiemodule zelf voorspeld worden, op grond van 

ervaring of kennis van het proces of de storing. Het is mogelijk verschillende situaties door 

te rekenen en de meest geschikte oplossing te kiezen. 

2.4.3. Bepaling van y(tr) na een tussentijdse afwijking m.b.v. 

kansdichtheidsfuncties 

In Paragraaf 2.4.2 is een aanpak geschetst om een voorspelling te doen van de grootte van 

y(tr) (b.v. produktkwaliteit, viscositeit, enz.) als enkele belangrijke procesgrootheden (b.v. 

pH, hoeveelheid katalysator, enz.) volledig onbekend zijn. In deze paragraaf wordt een 

aanpak afgeleid om y(tr) te bepalen als deze belangrijke procesgrootheden weliswaar 

onbekend zijn, maar als wel kansverdelingsfuncties van deze grootheden beschikbaar zijn, 

In de vorige paragraaf is geprobeerd een algemene aanpak af te leiden voor het 

voorspellen van de afwijking in de uitgangsvector op het einde van het proces als 

tussentijdse storingen van de procescondities zijn opgetreden. Van belang was hierbij 

hoeveel van het proces bekend is en of geschikte modellen ter beschikking stonden. In 

deze paragraaf wordt geprobeerd de uitgangsvector op het einde van het proces te 

voorspellen in de volgende situatie. 

We beschikken over een meetwaarde van de uitgangsvector, z*(t
8
), en van enkele andere 

procesgrootheden. Van de belangrijke, niet gemeten procesgrootheden bestaan 

kansverdelingsfuncties (b.v. in 5% van de runs van het proces zal de temperatuur in het 

reactorvat tussen de 10 en 15 K te laag zijn). Deze kansverdelingsfuncties kunnen bepaald 

worden door de betreffende procesgrootheden te registreren gedurende een voldoende 

groot aantal runs van het proces. 
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Er wordt een afwijking e*(t5) in de gemeten uitgangsgrootheden op het meettijdstip 

vastgesteld. Een model van de vorm van Model 1 is beschikbaar (de uitgangsvector op 

het meettijdstip als functie van de procesgrootheden op het begin van de batch). De 

gemeten procesgrootheden kunnen deze afwijking niet of niet volledig verklaren. We 

nemen nu aan dat de afwijking wordt veroorzaakt door storingen in de procesgrootheden 

waarvan de grootte onbekend is. 

Verder nemen we aan dat we beschikken over modellen die aangeven hoe de door 

monstername bepaalde uitgangsgrootheden afhangen van de genoemde storingen (de 

hoeveelheid stof die op het meettijdstip gevormd is, is 10 mollager indien de 

begintemperatuur 10 K te laag is, etc.). Zie Figuur 2.4. 

Het is nu de bedoeling een schatting te maken van de grootte van de verschillende 

onbekende procesgrootheden, gebruik makende van de meting van de uitgangsgrootheden 

op het meettijdstip en van het verband tussen de onbekende grootheden en de 

uitgangsgrootheden die op het meettijdstip bepaald worden. Hierbij worden de 

kansverdelingsfuncties van de onbekende grootheden gebruikt. 

Wiskundig geformuleerd betekent dit het volgende. Bereken de verwachtingswaarde E 

van de grootte van de storingen op de begincondities (b.v. begintemperatuur, hoeveelheid 

grondstof) en van de tussentijdse storingen, gerepresenteerd door de vector ox(to), onder 

voorwaarde dat de meting van de uitgangsgrootheden een grootte z*(t
5

) heeft: 

E(x I z *(t )) s 
(2.20) 

met: 

x de vector met de storingen ox(to) 

De grootte van de afwijking in de uitgangsvector op het einde van het proces wordt 

bepaald door de verwachtingswaarde van de grootte van de storingen in te vullen in het 

model dat beschrijft hoe y(tc) afhangt van de storingen: Model 2. De hele aanpak is 

schematisch aangegeven in Figuur 2.15. 
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z*(t 
5

) 

evt. v(to) 

u(t;t0,t
5
) 

1 
Bereken de meest 

~ waarschijnlijke grootte van 
~ x(t 0) 

Kansdichtheidsfuncties v/d 
onbekende toestanden 

~~-----------

4 
Figuur 2.15. Werkwijze om meest waarschijnlijke storingen te bepalen schematisch 

afgebeeld. 

De werkwijze is als volgt. Er wordt gesteld dat geen meetfouten optreden bij het bepalen 

van de vector met de uitgangsgrootheden op het meettijdstip z*(ts) . Het verband tussen 

z*(ts) en de procescondities wordt dus gegeven door het model (zie formule (2.7) op 

pagina 17): 

met: 

(2.21) 

x(t0) de vector met de verstoorde tijdsonafhankelijke en tijdsafhankelijke 

procesgrootheden 

Het bovenstaande model wordt omgeschreven naar een model waarin de afwijking öz*(ts) 

in de gemeten uitgangsgrootheden t.o.v. de nominale situatie wordt geschreven als functie 

van de storingen. Dit is alleen een kwestie van schaling en verandert niets wezenlijks aan 

de situatie: 
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(2.22) 

In het volgende nemen we aan dat slechts één uitgangsgrootheid op het meettijdstip 

bepaald wordt. 

Ter vereenvoudiging wordt de afwijking öz*(t5) in deze uitgangsgrootheid t.g.v. de 

storingen in het nu volgende met het symbool y aangeduid. Evenzo wordt met de vector x 

de vector met de storingen Öx(to) bedoeld. 

Er wordt dus geprobeerd de verwachtingswaarde E(x IY) te bereken: de 

verwachtingswaarde van de grootte van de storingen x= (x1, x2, ••• , xn) gegeven de meting 

van de afwijking y in de uitgangsgrootheid. 

Voor de verwachtingswaarde van een continu verdeelde variabele xi geldt: 

DO 

E(x;)= J x;f(x)dx; 

met: 

f(x;) de kansdichtheidsfunctie van X; 

Voor de verwachtingswaarde van X; gegeven de meting van y E(x;IY) geldt: 

J
oo Joo f(X;,Y) 

E(x.ly)= x.f(x.ly)dx.= x.--dx. 
I I I I I f( ) I 

met: 

-oo -oo Y 

f(x;,y) 

f(y) 

de gemeenschappelijke kansdichtheidsfunctie van x; en y 

de kansdichtheidsfunctie van y 

(2.23) 

(2.24) 

Er wordt aangenomen dat de groottes van de verschillende storingen niet samenhangen. 

Er treedt dus geen correlatie op tussen de verschillende grootheden (b.v. een te hoge 

temperatuur in het reactorvat heeft geen invloed op de druk in het vat). 

We nemen aan dat de storingen x1, x2, ... , X0 normaal verdeeld zijn met gemiddelden J..L1, 

J..L2, ••• , J..ln en standaardafwijkingen cr1, cr2, ... , cr0 • De kansverdelingsfunctie van een storing X; 

ziet er dus als volgt uit: 
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(2.25) 

Verder wordt gekozen voor een lineair verband tussenyen x (formule (2.21), (2.22)): 

n 

y= L aixi 
i=l 

met: 

ai coëfficiënt van het lineaire model 

(2.26) 

Ook andere kansdichtheidsfuncties van de verschillende storingen (formule (2.25)) en een 

ander verband tussen y en x (formule (2.26)) (lineair met interactietermen, kwadratisch) 

zijn mogelijk. Hierop wordt echter niet ingegaan. 

Onder bovenstaande voorwaarden (de storingen xi zijn normaal verdeeld en onderling 

onafhankelijk, en er is een lineair verband tussen x en y) geldt dat y normaal verdeeld is. 

Het gemiddelde Jly van y wordt gegeven door: 

n 

Jly= L a;~-ti (2.27) 
i=l 

en standaardafwijking cr.v van y wordt gegeven door: 

(2.28) 

Het gemiddelde J..li van de storingen xi is nul. Daarom geldt dat J..ly ook nul is. Voor de 

kansdichtheidsfunctie f{y) geldt dus: 

f{y)= 1 exp( -L) 
fiit (j y 20"~ 

(2.29) 
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Ook de kansdichtheidsfunctie f(xi,y) van xi en y samen moet bepaald worden. Voor twee 

afhankelijke variabelen x en y blijkt te gelden onder dezelfde voorwaarden als bij de 

afleiding van f(y): 

1 1 22 2 2 2 f(x.,y)= __ exp[ ---(cri xi- 2a.cri x.v+ cryy )] 
I 27tM 2M2 I V 

(2.30) 

met M gegeven door: 

(2.31) 

Voor de afleiding van formules (2.30) en (2.31) zie appendix A. 

Door de kansdichtheidsfuncties (2.29) en (2.30) in formule (2.24) in te vullen en deze 

vervolgens te integreren over xi, wordt de verwachtingswaarde E(xi Jy) van de storing xi 

berekend. 

Het uiteindelijke doel is te schatten hoe groot de afwijkingen in de uitgangsgrootheid op 

het einde van het proces zullen zijn. Hiervoor is, zoals al eerder werd aangeduid, een 

model nodig dat beschrijft hoe groot de uitgangsvector op het einde van het proces zal 

zijn, als sprake is van de genoemde storingen. Door in dit model de verwachtingswaarden 

voor de grootte van elke storing in te vullen, wordt de verwachtingswaarde van de 

afwijking in de uitgangsgrootheden op het einde van het proces berekend. 

Samenvattend is in deze paragraaf een aanpak geschetst voor het berekenen van de meest 

waarschijnlijke grootte van de afwijking in de uitgangsvector op het einde van het proces, 

als storingen van de procescondities hebben plaatsgevonden waarvan de precieze grootte 

onbekend is. Dit gebeurt aan de hand van een tussentijdse meting van één 

uitgangsgrootheid. De kansdichtheidsfuncties van de bij het proces optredende storingen 

en het verband tussen de storingen en de uitgangsvector op zowel het meettijdstip als op 

het einde van het proces moeten bekend zijn. Er is een formule afgeleid voor de meest 

waarschijnlijke grootte van elke storing, als de storingen normaal verdeeld en onderling 

onafhankelijk zijn en als het verband tussen de gemeten uitgangsgrootheid z*(t5) en de 

verstoorde procescondities lineair is. 

Ook bij storingen met andere kansdichtheidsfuncties en bij een ander verband tussen z*(t
5

) 

en de storingen, kan de beschreven aanpak gevolgd worden: de berekeningen worden in 

dat geval echter moeilijker. 
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2.4.4. Classificatie van de optimalisatieproblemen 

In Paragraaf 2.4.1 is behandeld hoe de uitgangsvector op het einde van het proces 

voorspeld wordt en hoe het optimaliseren verloopt. Omdat het bepalen van de afwijking 

in de uitgangsvector ten gevolge van tussentijdse storingen nog problemen oplevert, is 

hierop in Paragraaf 2.4.2 en 2.4.3 verder ingegaan. Nu zijn alle variabelen die voorkomen 

in de doelfunctie bekend: het optimalisatieprobleem kan nu worden opgelost. In deze 

paragraaf zal worden uitgelegd welke soorten optimalisatieproblemen bij receptcorrectie 

kunnen ontstaan. 

Een optimalisatieprobleem wordt onder meer gevormd door een doelfunctie met 

beperkingen. De doelfunctie (formule (2.12)) bestaat alleen uit polynoomfuncties; de 

klasse waarin een optimalisatieprobleem thuishoort wordt bepaald door: 

de orde van de doelfunctie 

het feit of de beperkingen lineair dan wel niet-lineair zijn. In Figuur 2.16 worden als 

voorbeeld enkele lineaire en niet-lineaire beperkingen getoond. 

n<et-hneare beperl:ingen 

x, 

Figuur 2.16. Voorbeelden van lineaire beperkingen (gestippelde lijnen) en niet-lineaire 

beperkingen (doorgetrokken lijnen) voor twee variabelen genaamd x1 en x2• 

In Tabel 2.3 wordt samengevat welke soorten optimalisatieproblemen bij receptcorrectie 

kunnen ontstaan. 
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Tabel 2.3. Soorten optimalisatieproblemen bij receptcorrectie 

ORDE VAN DE 
DOELFUNCTIE 

BEPERKINGEN OPTIMALISATIE-
PROBLEEM 

lineair 
niet 1 en niet 2 

Niet-lineair probleem 
met Lineaire beperkingen 
('NLP') 

niet-lineair 

1 lineair 

niet -lineair 

2 lineair 

niet -lineair 

Niet-lineair probleem 
met niet-lineaire beperkingen 
('NNP') 

Lineair programmerings
probleem ('LP') 
Niet -lineair programmerings-
prob leem met niet-lineaire beperkingen 
(NNP) 

Kwadratisch programmerings
prob leem ('QP') 
Niet -lineair pro grammerings
probleem met niet-lineaire 
beperkingen (NNP) 

Opmerking bij Tabel 2.3: bij een doelfunctie die niet de orde één of twee heeft is sprake van 

een niet-lineair optimalisatieprobleem. Als één of meerdere niet-lineaire beperkingen 

voorkomen, dan spreken we over een niet-lineair optimalisatieprobleem met niet-lineaire 

beperkingen (gebruikte afkorting: NNP). 

De orde van de doelfunctie (formule (2.12)) wordt bepaald door: 

de orde van de procesmodellen voor y(tr) 

de integraal in de doelfunctie, waaronder ook het feit of sprake is van een vaste 

procesduur of juist van een variabele procesduur (als de procesduur tr 

optimalisatievariabele is, dan komt een optimalisatievariabele in de noemer van de 

doelfunctie voor) 

De beperkingen die voor de correctievariabelen gelden zijn zowel modelbeperkingen als 

beperkingen die op grond van economische (marktbeperkingen) of procestechnologische 

factoren (proces- en apparatuurbeperkingen) gelden. 
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Er zullen twee verschillende situaties zullen bekeken worden, nl. de situatie waarin 

tussentijdse afwijkingen alleen gecompenseerd worden door de tijdsonafhankelijke variabelen 

(vector v) en die waarin ook tijdsafhankelijke variabelen (vector u(t)) aangepast worden. 

Tabel 2.4 laat enkele gevallen van receptcorrectieproblemen zien waarin alleen 

tijdsonafhankelijke receptitems aangepast worden. De tweede categorie van 

receptcorrectieprocedures met tijdsafhankelijke receptitems wordt getoond in Tabel 2.5. De 

opsommingen zijn niet compleet: alleen een aantal veel voorkomende gevallen komen aan 

bod. Vergelijk met [VER92-2] pagina 2: hier wordt een aantal optimalisatieproblemen 

genoemd, die bij receptinitialisatie kunnen ontstaan. Verder komen dit artikel ook andere 

doelfuncties voor dan de gemiddelde winst per tijdseenheid. 
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Tabel 2.4. Verschillende soorten optimalisatieproblemen met alleen tijdsonafhankelijke 

correctievariabelen 

-~~~~A~-----J 
(zie ook Tabel 2.3) 

·--------------1------------------------r-------

· PROCESMODEL CRITERIUM 

~ 1) lineair: 
1 y(tr)= Q.c.r v(tc)+ c 

: met de lineaire beperkingen: 
i Avv(tc)> lv 

:met: 
· Av - beperkingsmatrix 
: lv - vector met ondergrenzen 

' l 
: 2) als in l 

3) kwadratisch: 
y(tr)= Q.c.r v(tJ+ 
vT(tc)Q.c.f v(tc)+ C 

met de lineaire beperkingen: 
Avv(tJ> lv 

gemiddelde winst per 
tijdseenheid: 
1= (1/(trto+t+))[Cyy(tr)
Cvv(tc)] 
met de lineaire beperkingen: 
Sy(tr)>ly, Gv(tc)>bv 

met: 
S,G- beperkingsmatrices 
bv - vector met ondergrenzen 

tr is geen correctievariabele 

criterium als in 1 

tr is wel correctievariabele 

criterium als in 1 

tr is geen correctievariabele 

--··------·- -- -------~-------~------------·--- --·---··--· 

4) als in 3 criterium als in l 

tr is wel correctievariabele 

5) als in 3 criterium als in 1 

- - -, 

I 
I 
~ 

LP (de orde van de 
doelfunctie is één, de 
beperkingen zijn lineair) 

NLP (in de noemer van de 
doelfunctie komt de 
optimalisatievariabele tr voor) 

QP (de doelfunctie is 
kwadratisch, de beperkingen 
zijn lineair) 

NLP (de doelfunctie is niet
lineair, de beperkingen zijn 
lineair) 

---"1-----·-- ····-···---·-
1 NNP (de doelfunctie heeft 

met lineaire beperkingen voor 
zowel v(tc) als y(tr) 

orde twee, er is een niet
lineaire beperking voor y(tr)) 

tr is geen correctievariabele 
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Tabel 2.5. Verschillende soorten optimalisatieproblemen met zowel tijdsonafhankelijke als 
-- ···---- -· ·-----·---------··· -----

tijdsafhankelijke correctievariabeZen 

...-------------·....------------~------·· 1··------. ------ ----·-- ...... . 
PROCESMODEL CRITERIUM OPTIMAUSA TIE~ 

PROBLEEM 

l 
! 
i 
i 
I 

~----------------------~~--------------------------t------------------------+ I 
1) lineair: 
Y(tr)= Qvc.f v(tJ+ 
Q.c.r u(t;tc,tr)+ c 

met de lineaire beperkingen: 
Avv(tc)> lv 
A.uq,> I., A1tq> 11 

met: 
Av. A •• A1 - beperkings
matrices, 
lv, I •• 11 - vectoren met 
ondergrenzen 

met u(t):= u(t), waarbij de 
orde R van i1/t) nul of één 
is; q=I, ... , D; zie formule 
(2.3) en (2.4) 

niet-lineair (gemiddelde winst 
per tijdseenheid): 
J= (1/(trto+t+))[Cyy(tr)
Cvv(tc)- Cu Jtr u(t;to.tr)dt] 

met lineaire beperkingen: 
Sy(tr)>ly, Gv(tc)>bv 

met: 
S, G, M- beperkingsmatrices 
bv,bu - vectoren met 
ondergrenzen 

met de correctievariabelen: 
uq,; 
tr géén correctievariabele 

LP (de orde van de 
doelfunctie is 1, de 
beperkingen zijn lineair) 

------------------····-----··· ---·-·· --- --··-------------- -········ .. ····-··· .... 

2) als in I 

3) als in I 

4) als in I 

doelfunctie als in 1 

met de correctievariabelen: 
tq 
tr géén correctievariabele 

doelfunctie als in I 

met de correctievariabelen: 
tq (tr géén correctievariabele) 
en uqr 

doelfunctie als in I 

met de correctievariabelen als 
in 3: tq (m.u.v. tr) en uqr 

met de volgende extra lineaire 
beperking: 
Mu(t)>bu 

met: 
M - beperkingsmatrix 
hu - vector met ondergrenzen 

----------------------------------------'-
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QP (de orde van de term die 
na integratie ontstaat in de 
doelfunctie is 2) 

NLP (de orde van de term die 
na integratie in de doelfunctie 
ontstaat is 3) 

NNP (de beperking voor u(t) 
is niet-lineair: zowel tq als uqr 
zijn optimalisatievariabelen) 



~·-----

5) als in 1 doelfunctie als in 1 NNP ( optimalisatievariabele tr 
met de correctievariabele: in de noemer) 

tr 

! -

6) kwadratisch: doelfunctie als in 1 NNP (doelfunctie is 

I y(tr)= Q.c.f v(tc)+ kwadratisch, niet-lineaire 

I 
Quc.f ii(t;tc,tr)+ VT(tc)Qvc.f V{tc)+ met de correctievariabelen: beperkingen) 

I uqr• tq (m.u.v. tr) 

l U T(t;tc,tf)Quc.f ii(t;tc,tr)+ C I 
I met de volgende extra lineaire 

1 met lineaire beperkingen: beperking: 
' 1 Avv(lc)> lv Mii(t)>bu I i A.uq,> I., A1tq> 11 
I ; 
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3. Receptcorrectiemodule 

3 .1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de implementatie van de receptcorrectiemodule besproken worden. De 

receptcorrectiemodule is geschreven in FORTRAN 77. De module werkt onder VAX!VMS 

en is geschikt om zelfstandig onder het PRIMAL pakket te werken. Het PRIMAL pakket is 

een softwarepakket voor experimentele analyse van continue processen ontwikkeld in de 

vakgroep Systeem- en Regeltechniek (Technische Natuurkunde) van de TU Eindhoven (zie 

[LIN90]). De correctiemodule zal binnen afzienbare tijd met het FRIS informatiesysteem 

verbonden worden. 

De invoer van de gegevens die nodig zijn om receptcorrectie uit te voeren verloopt, zolang 

de module nog niet in het informatiesysteem is opgenomen, via datasets. Deze datasets 

worden gegenereerd door een aparte module die net zoals de receptcorrectiemodule in 

FORTRAN 77 geschreven is. 

3.2. In- en uitvoergegevens 

In Figuur 3.1 is aangegeven welke gegevens de gebruiker van de receptcorrectiemodule moet 

ingeven om het recept van een verstoord proces te corrigeren. 

gemeten 
grootheden / 

nominaal en 
geinitialiseerd 
recept 

\IJ 

RECEPT-
CORRECTIE 

I' 

doel- beper- proces-
functie kingen modellen 

.... 
gecorrigeerd 
recept 

Figuur 3.1. Invoergegevens voor de receptcorrectiemodule. 
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De gegevens zijn: 

Het nominale recept 

Het geïnitialiseerde recept. Dit geeft de grootte van de diverse receptparameters nadat 

receptinitialisatie enlof verstoringen van de begincondities hebben plaatsgevonden. 

De grootte van de procesparameters die op het meettijdstip bekend zijn. Deze 

procesparameters kunnen zowel uitgangsgrootheden zijn als andere proces grootheden. 

Deuitgangsgrootheden van het proces worden door analyse van het monster bepaald. 

De grootte van de procesgrootheden kan zowel door analyse van het genomen 

monster worden vastgesteld (b.v. hoeveelheid aanwezige katalysator) als uit 

informatie die beschikbaar is van het proces (b.v. informatie over de mate van 

vervuiling van de reactorwand of de veroudering van de katalysator). 

De procesparameters die voor correctie gebruikt kunnen worden (de stuurvariabelen 

van het proces). 

De drie transitiemodellen voor de uitgangsvector op het einde van het proces (Model 

2,3 en 4) samen met hun geldigheidsgrenzen. De gebruiker moet zelf controleren of 

de groottes van de storingen binnen de geldigheidsgrenzen van het Model 2 en 3 

liggen. 

De doelfunctie. Op dit moment is dat een functie die de gemiddelde winst per 

tijdseenheid aangeeft (zie formule (2.12)). 

De beperkingen voor de procesvariabelen. Dit kunnen beperkingen van 

procestechnologische aard zijn of van economische aard. Zie ook Paragraaf 1.2. De 

modelbeperkingen zijn al bij de procesmodellen ingegeven. 

Zodra de genoemde gegevens ingevoerd zijn, kan de receptcorrectiemodule het gecorrigeerde 

recept berekenen. 
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3.3. Mogelijkheden 

De receptcorrectiemodule beschikt over de volgende mogelijkheden: 

Het is mogelijk receptcorrectie uit te voeren voor één uitgangsgrootheid (uit het op 

het meettijdstip genomen monster wordt één uitgangsgrootheid bepaald, de 

procesmodellen beschrijven het verband tussen de ingangsgrootheden van het proces 

en één uitgangsgrootheid en in de doelfunctie komt één uitgangsgrootheid voor). Er 

gelden geen directe beperkingen voor het aantal ingangsgrootheden of 

stuurvariabelen. De ingangsgrootheden kunnen zowel tijdsonafhankelijk als 

tijdsafhankelijk zijn (zie ook Paragraaf 2.2.2). Tijdsafhankelijke grootheden worden 

benaderd door b.v. polynoomfuncties. De orde van de polynoomfuncties mag nul of 

één zijn (door een vrij eenvoudige uitbreiding van de module kan de orde vergroot 

worden). Er gelden geen beperkingen voor het aantal stukken waarin een benadering 

van een tijdsafhankelijke procesgrootheid kan worden verdeeld. 

De transitiemodellen voor de uitgangsgrootheid op het einde van het proces kunnen 

lineair of kwadratisch in de ingangsvariabelen zijn. 

Het is op dit moment slechts mogelijk receptcorrectie uit te voeren met lineaire 

beperkingen. 

3.4. FORTRAN programma 

In deze paragraaf zal kort worden ingegaan op het FORTRAN programma dat ten grondslag 

ligt aan de receptcorrectiemodule. 

Alle afzonderlijke functies van de receptcorrectiemodule zijn in afzonderlijke subroutines 

ondergebracht. In Figuur 3.2 is een korte flowsheet van de module weergegeven. Een 

belangrijk gedeelte van de receptcorrectiemodule is de optimalisatieprocedure. Deze berekent 

hoe de stuurvariabelen van het verstoorde proces moeten worden aangepast om de winst per 

tijdseenheid te maximaliseren. De gebruikte optimalisatieprocedure is de routine E04UCF 

uit de NAG numerieke bibliotheek. Deze maakt gebruik van de zgn. SQP-methode. Hier 

wordt niet verder op ingegaan. 
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lees dataset in met nominaal en geïnitialiseerd recept, 
tussentijds gemeten grootheden, proces-
modellen met geldigheidsgrenzen, criterium en 
beperkingen 

bepaal de klasse van het optimalisatieprobleem: 
bekijk of de beperkingen voor de stuurvariabelen 
lineair of niet-lineair zijn 

nee IJn alfe 
beperkmgen lineair. ~-----=';;.. EINDE 

bereken de groote van de stuurvariabelen: 

zet de beperkingen in de goede vorm voor de opti
malisatieprocedure 

geef een startsturing voor de grootte van de correc
ties 

roep de optimalisatieprocedure aan; deze berekent 
de optimale grootte van de stuurvariabelen gegeven 
de doelfunctie en de beperkingen 

de optimalisatieprocedure gebruikt een sub
routine die de doelfunctie en de gradient van de 
doelfunctie berekent als functie van de stuur
variabelen 

schrijf het gecorrigeerde recept en de grootte van 
de doelfunctie in de nominale, geinitialiseerde, ver
stoorde en gecorrigeerde situatie naar de uitvoer
datasets 

Figuur 3.2. Korte flowsheet van de receptcorrectiemodule 
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4. Resultaten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen drie gevallen uitgewerkt worden waar receptcorrectie wordt toegepast 

op een batchproces. Alle data is afkomstig van simulaties. Het proces is een eenvoudige 

batchreactie waarin een stof A omgezet wordt in een stof B: 

A-7B 

De eindconcentratie van stof B is onder bepaalde voorwaarden alleen afbankelijk van de 

reactietemperatuur T(t), de reactieduur te en de beginconcentratie van grondstof A cA(to). De 

uitgangsgrootheid van het proces is de concentratie van stof B, c8 . Als we het verloop van 

de temperatuur gedurende het proces en de hoeveelheid stof A op het begintijdstip kennen, 

dan kunnen we het proces volledig beschrijven: 

(4.1) 

In Figuur 4.1 is het verloop van de concentratie van B als functie van de tijd t bij 

verschillende constante temperaturen weergegeven. Zoals in de inleiding genoemd is, is alle 

data afkomstig van simulaties. Dit zijn simulaties afgeleid m.b.v. een 'wit' model van de 

reactie (zie [VER90]). Bij de simulaties is géén ruis aan de uitgang toegevoegd. 

Er zullen in het nu volgende 3 voorbeelden van receptcorrectie uitgewerkt worden. 

In Hoofdstuk 2 en 3 is aan bod gekomen welke informatie de gebruiker van de 

receptcorrectiemodule moet ingeven om receptcorrectie uit te voeren, te weten: 

- het nominale recept 

- de doelfunctie 

- het geïnitialiseerde recept 

- de gemeten uitgangsgrootheden op het meettijdstip 

de andere gemeten of op andere wijze bekende grootheden op het meettijdstip 

- drie transitiemodellen voor y(tc) met bijbehorende geldigheidsgrenzen 

- de beperkingen 
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Bij het behandelen van de voorbeelden van receptcorrectie zullen deze punten 

achtereenvolgens aan bod komen. Daarna worden de resultaten van de correcties behandeld. 

400 

T(K) 350 

300 

250 

200 

150 

100 . 

t(h) 

Figuur 4.1. De concentratie van stofBals functie van de tijd bij T= 300 K, T= 500 Ken 

T= 700 K. De reactie verloopt isotherm. De beginconcentratie van stof A is telkens 400 

mol/m3
• 

4.2. Uitgewerkt voorbeeld 1 

Het nominale recept en de doelfunctie 

We bekijken de batchreactie A --7 B. Neem aan dat het nominale recept gevonden wordt door 

de optimale procescondities te bepalen op basis van uitgevoerde experimenten. Het nominale 

recept geeft in dit geval dus de procescondities waaronder de waarde van de doelfunctie 

maximaal is. 
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De doelfunctie geeft de gemiddelde winst per tijdseenheid: formule (2.12). De over het 

batchproces behaalde winst is de opbrengst aan produkt B min de kosten van grondstof A 

min kosten om het reactievat op de gewenste temperatuur te houden. De doelfunctie geeft 

de behaalde winst gedeeld door de totale batchduur. De totale batchduur is gelijk aan de duur 

van de eigenlijke reactie plus de duur van de fases vóór en na de eigenlijke reactie (b.v. 

toevoeren van grondstof, opwarmen tot gewenste begintemperatuur resp. afvoeren van 

grondstof en reinigen). De duur van de fases vóór en na de eigenlijke reactie bedraagt 6 uur. 

De coëfficiënten van de doelfunctie worden normaal gesproken bepaald door o.a. de 

produktprijzen, de grondstofprijzen en de verwarmingskosten. In dit voorbeeld hebben de 

coëfficiënten van de doelfunctie echter géén realiteitswaarde, maar zijn gekozen op grond 

van praktische overwegingen. Deze overwegingen waren o.a.: 

de doelfunctie moet een optimum hebben bij waarden van de temperatuur en de 

reactieduur die ook in de fysische werkelijkheid kunnen gelden 

de doelfunctie moet voldoende veranderen in de buurt van het optimum 

de doelfunctie moet een optimum hebben dat niet op één van de randen van het 

toegestane gebied voor de procesvariabelen ligt 

De doelfunctie 1 wordt gegeven door: 

11' 

4.0C8(tF) - 0.8CA(t0)N - 0.01 JT(t)dt (4.2) 
- 20 

met: 

N index die aangeeft dat het de nominale waarde betreft 

In de doelfunctie wordt de nominale waarde van de beginconcentratie van grondstof A 

gebruikt. De reden hiervoor is dat in de beginconcentratie van stof A weliswaar kleine 

verschillen kunnen optreden, maar dat de prijs van de geleverde hoeveelheid desondanks 

constant blijft. Een afwijking in de beginconcentratie van A leidt dus niet tot een verandering 

van de grondstofkosten. 

In Figuur 4.2 is de doelfunctie afgebeeld als functie van de batchduur en de temperatuur bij 

een isotherme reactie. 
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T(K) 

t (h) 

Figuur 4.2. De hoogtelijnen van de doelfunctie J als functie van reactieduur t en 

reactietemperatuur T bij een isotherme reactie. 

Het optimale temperatuurverloop en de optimale reactieduur worden bepaald door 

optimalisatie van de doelfunctie. Gevonden is dat het optimale temperatuurverloop een 

constante temperatuur is. De optimale temperatuur bedraagt 740 K. De optimale reactieduur 

te is 12.9 uur. De beginhoeveelheid stof A wordt vast genomen, nl. 400 mol/m3
• De 

gemiddelde winst per tijdseenheid bedraagt in dit geval 17.23 (zie ook Figuur 4.2). 

Het geïnitialiseerde recept en de meting op het meettijdstip 

Het batchproces wordt nu opgestart. Dit resulteert in een situatie als weergegeven in Figuur 

4.3 en 4.4. 

Uit metingen op het begin van het proces blijkt dat er sprake is van twee storingen op de 

procesinstellingen: de begintemperatuur is 760 K i.p.v. 740 Ken de beginconcentratie van 

stof A is 380 mol/m3 i.p.v. 400 mol/m3
• Er wordt aangenomen dat géén meetfouten gemaakt 

zijn. Ondanks de storingen op de begincondities wordt géén receptinitialisatie uitgevoerd: er 

vindt géén aanpassing van het recept plaats tengevolge van de gemeten storingen. Het 

geïnitialiseerde recept is dus gelijk aan het nominale recept. 
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T 
(K) 

770 

760 

door continue meting bepaalde waarde 

; , _- nominale verloop 
~ ····~·····················i·····-····································· 

Figuur 4.3. Het gemeten en het nominale temperatuurverloop in Voorbeeld 1. De gemeten 

temperatuur wordt door de ononderbroken lijn weergegeven, de nominale temperatuur door 

de onderbroken lijn. 

Om meer te weten te komen over het verloop van de batchreactie wordt na 5 uur een monster 

genomen van de inhoud van het reactorvat. Het monster wordt geanalyseerd en de 

hoeveelheid gevormd produkt B wordt gemeten. Deze blijkt te laag te zijn. Zie Figuur 4.4. 

waard bepaald mb.v. Model1 

waarde bepaakJ m.b.v. Model 2 
......... 

nomina Ie ver loop ............. ··Ei! ')._ ..... ·· .... I 
.. ·· 

I ......... ..·· .. lp. door monstername bepaalde waarde 

.· 4/ 
I 
I 
I 

t(h) 

I 
I 

Figuur 4.4. Het nominale verloop van de concentratie van stof B in de tijd en de gemeten 

hoeveelheid stof B op het meettijdstip. 
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Verder wordt het temperatuurverloop continu gemeten (zie Figuur 4.3). Het blijkt dat de 

temperatuur door een tussentijdse storing, 1 uur na het begin van het proces, stapvormig 

omhoog gaat van 760 K naar 770 K. Ook deze informatie wordt aan de 

receptcorrectiemodule doorgegeven. 

Voorbeeld 1 betreft een situatie waarin alle van belang zijnde procesgrootheden van het 

proces op het meettijdstip bekend zijn. De uitgangsgrootheid aan het einde van het proces 

kan dus exact voorspeld worden, mits geen storingen na het meettijdstip plaatsvinden. 

Nu kan receptcorrectie uitgevoerd worden. De analyse van het monster is afgerond en na 6 

uur kan het procesverloop aangepast worden. Er wordt voor gekozen het temperatuurverloop 

aan te passen op een wijze die getoond wordt in Figuur 4.5. De stuurgrootheden zijn de 

helling van de temperatuur op het correctietijdstip en de eindtemperatuur. Verder kan de 

reactieduur verlengd of verkort worden. 

T 

nominale verloop 

en corr~ctie 

Figuur 4.5. Mogelijke correcties van het temperatuurverloop. Stuurvariabelen zijn de helling 

van de temperatuur op het correctietijdstip, de eindwaarde van de temperatuur en de 

reactieduur. De coëfficiënten Uup u2()J u31 en u40 in de figuur zijn coëfficiënten van de 

''polynoom ''functies in de benadering van de temperatuur. 
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De procesmodellen 

Om receptcorrectie uit te voeren zijn de volgende drie procesmodellen nodig: 

een model dat aangeeft wat de uitwerking is van een storing op de begincondities (cA(to), 

begintemperatuur) op c8 (tr) (Model 2) 

een model dat het verband geeft tussen de grootte van de tussentijds gemeten 

procesgrootheden (de gemeten hoeveelheid stof B op het meettijdstip, het verstoorde 

temperatuurverloop tussen het begin van het proces en het meettijdstip) en c8 (tr) (Model 

3) 

een model dat beschrijft wat de uitwerking is van de correcties (temperatuur en 

procesduur) op c8 (tr) (Model 4) 

Deze procesmodellen worden ontwikkeld door experimenten rond de nominale instellingen 

van het proces uit te voeren. 

Zoals uit het voorafgaande blijkt, is de temperatuur van invloed op de hoeveelheid stof B die 

gevormd wordt. Er kunnen geen transitiemodellen worden bepaald met als ingang 

tijdsafhankelijke grootheden. Daarom wordt het verloop van de temperatuur in de tijd 

benaderd door de volgende polynoomfuncties: 

ii(t) = 

te (t0,t1) 

tE (t1,tc) 

te (tc,t3) 

te (t3,tr) 

(4.3) 

Als de waarden van de coëfficiënten die bekend zijn in formule ( 4.3) ingevuld worden, dan 

is het resultaat: 

760 K te (0, 1 h) 

ii(t) = 770 K te (1 h, 6 h) (4.4) 

U3o + U31t te (6 h, t3) 

U4o te (t3, tr) 

Zie ook Figuur 4.5. De coëfficiënten u31 en u40 en de reactieduur te worden gebruikt om 

correctie uit te voeren. De waarde van de coëfficiënten u30 en t3 wordt bepaald door de eis 

dat de polynoomfuncties in formule (4.4) op elkaar moeten aansluiten op resp. t=tc en t=t3. 
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Het is nu mogelijk de benodigde transitiemodellen te bepalen. Model 1 heeft de volgende 

vorm: 

(4.5) 

M.b.v. het softwarepakket RS/Discover worden experimenten opgesteld om het model te 

bepalen. In Figuur 2.10 is het temperatuurverloop tijdens deze experimenten afgebeeld. Het 

volgende model is bepaald (alleen de significante termen worden getoond): 

met de modelgeldigheidsgrenzen: 

360::; cA(t0) ::; 440 mol/m3 

665 ::; u 10 ::; 815 K 

Het tweede model (Model 3) heeft de volgende vorm: 

(4.6) 

(4.7) 

Model 3 geeft aan hoe groot c8 (tr) zal zijn, als een storing op het temperatuurverloop vanaf 

het tijdstip t 1 tot het einde van het proces met een (constante) grootte u20 heeft 

plaatsgevonden, bij een bepaalde hoeveelheid stof B op het monsternametijdstip. Omdat in 

dit uitgewerkte voorbeeld zowel de beginconcentratie van stof A als het temperatuurverloop 

van het begin van de reactie tot aan het meettijdstip bekend zijn, zijn alle van belang zijnde 

procesgrootheden op het meettijdstip bekend. Het is onnodig c8 (t5) als ingang in het model 

op te nemen: mits geen storingen na het meettijdstip optreden, kan op grond van de 

beschikbare metingen exact voorspeld worden hoe groot c8 (tr) zal zijn. 

Het model dat bepaald is m.b.v. processimulaties is (opnieuw worden alleen de significante 

termen getoond): 

met de modelgeldigheidsgrenzen: 

665 ::; u20 ::; 815 K 

0 ::; tl ::; 6 h 

(4.8) 
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Dit model geeft dus een voorspelling van c8(tr), als tussen 0 en 6 uur na het begin van het 

proces een temperatuurstoring optreedt, waardoor de temperatuur gedurende de rest van de 

batchrun tussen 665 K en 815 K komt te liggen. 

Met behulp van de modellen (4.6) en (4.8) kan berekend worden hoe groot de doelfunctie na 

de opgetreden storingen is. Het blijkt dat de storingen tot gevolg hebben dat de gemiddelde 

winst per tijdseenheid daalt van 17.23 naar 14.27. 

Het derde model voor c8 (tr), Model 4, ziet er als volgt uit: 

(4.9) 

De grootheden u31 en u40 hangen samen volgens de volgende regels: 

als u40 groter dan 740 K (de nominale instelling) is, dan is de helling u31 positief 

als u40 kleiner is dan 740 K, dan is u31 negatief 

als u40 gelijk is aan 740 K, dan is u31 gelijk nul 

Model (4.9) heeft in de gebieden van u31 en u40 waar deze regels niet gelden, geen fysische 

betekenis. Er worden slechts experimenten uitgevoerd in de volgende gebieden: 

0 < u31 :::; 25 K/h 

740 < u40 :::; 815 K 

11.65 :::; tr:::; 14.25 h 

en: 

-25 :::; u31 < 0 K/h 

665 :::; u40 < 7 40 K 

11.65 :::; tr:::; 14.25 h 

(4.10) 

(4.11) 
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De volgende twee kwadratische modellen zijn ontwikkeld: 

c8 (te)= 55.84 - 0.11 u31 -0.011 u40 + 23.8 te+ 1.6· 10-4 u31 u40 - 5.6· 10-4 u31 tF 

+ 1.3 · 10-3 u40 tr - 0.53 t/ 

met de geldigheidsgrenzen gegeven door (4.10) en: 

c8 (te) = 63.65 - 0.24 u31 -0.020 u40 + 23.1 te+ 3.0· 10-4 u31 u40 - 1.5· 10-3 u31 te 
+ 2.0· 10-3 u40 tr - 0.52 te2 

(4.12) 

(4.13) 

met de geldigheidsgrenzen gegeven door formule ( 4.11 ). Voor het gebied waar alleen de 

reactieduur wordt gevarieerd (u40=740 K, u31=0 K/h) is geen apart procesmodel ontwikkeld: 

zowel model (4.12) als (4.13) worden hier gebruikt. 

Beperkingen 

Tenslotte moeten de beperkingen van de procesvariabelen bekeken worden. In het 

bovenstaande voorbeeld zijn de enige beperkingen die gelden de modelgeldigheidsgrenzen. 

Alle modelbeperkingen nog eens samengevat: 

360 :5 cA(t0) :5 440 mol/m3 

665::; T(t) :5 815 K 

-25 :5 u31 :5 25 K/h 

11.65 ::; tf ::; 14.25 h 

Resultaten 

(4.14) 

Het uitvoeren van receptcorrectie betekent dat drie optimalisatieproblemen moeten worden 

opgelost. Eén optimalisatieprobleem waar u31 , u40 en tr begrensd worden door formule ( 4.1 0), 

één waar geldt u31= 0 Klh en u40 =740 Ken één waar formule (4.11) geldt. De oplossing van 

het probleem dat de hoogste gemiddelde winst per tijdseenheid oplevert, wordt gekozen voor 

receptcorrectie. De optimalisatieproblemen die ontstaan zijn niet-lineaire problemen met 

lineaire beperkingen ('NLP'). 

De resultaten van receptcorrectie zijn weergegeven in Tabel 4.1 t/m Tabel 4.3. In Tabel 4.1 

is de nominale grootte van alle procesparameters en van de doelfunctie weergegeven, in 

Tabel4.2 de grootte van de procesparameters en van de doelfunctie die geldt na de storingen 

en in Tabel 4.3 tenslotte de grootte van de procesvariabelen en van de doelfunctie na het 
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uitvoeren van receptcorrectie. 

Het blijkt dat de volgende correcties moeten worden uitgevoerd. De temperatuur in het 

reactievat, die na de storingen 770K bedraagt, moet met een helling van 11 K/h verlaagd 

worden naar 732 K. De reactieduur moet verlengd worden van 12.9 uur naar 13.6 uur. De 

gemiddelde winst per tijdseenheid bedraagt als geen storingen optreden 17.23. Door het 

uitvoeren van receptcorrectie stijgt de gemiddelde winst per tijdseenheid van 14.27 naar 

14.33. 

In Figuur 4.6 is de doelfunctie afgebeeld als receptcorrectie wordt uitgevoerd, als functie van 

de reactieduur tr en de eindwaarde van de temperatuur u40• Bij de op de verticale as vermelde 

waarden van u40 moet 30 K worden opgeteld. Op de reden hiervan wordt niet verder op 

ingegaan. 

031 - -11 

U4o (K) U.2 14.3 

14.3 

13.95 

14.05 14.15 

14 

~ 
14.1 

14.25 

14.2 14.3 

tr (h) 

Figuur 4.6. De doelfunctie in Voorbeeld 1 als functie van de reactieduur (trt0) en de 

eindwaarde van de temperatuur u40' Bij de op de verticale as vermelde waarden van u40 moet 

30 K worden opgeteld. De helling u31 bedraagt -11 Klh. Bij deze waarde van de helling is 

niet iedere eindwaarde van de temperatuur binnen duur van de reactie te bereiken: daarom 

is in de linkerbenedenhoek van Figuur 4.6 de doelfunctie niet afgebeeld. 

63 



In Tabel 4.2 en 4.3 zijn ook cijfers opgenomen van een batchrun waarbij de 

beginconcentratie niet 380 mol/m3 is, zoals in het uitgewerkte voorbeeld, maar 420 mol/m3. 

In dit geval stijgt de per tijdseenheid behaalde winst door de storingen van 17.23 naar 20.17. 

Het blijkt dat door het uitvoeren van receptcorrectie de reactieduur verkort moet worden, en 

niet verlengd zoals in het vorige geval. De temperatuur moet opnieuw verlaagd worden, en 

wel naar 740 K (de nominale waarde). De optimale helling u3i bedraagt- 9 Klh. Door het 

uitvoeren van receptcorrectie wordt de gemiddelde winst per tijdseenheid van 20.17 naar 

20.26 verhoogd. 

Tabel4.1. De nominale grootte van de procesparameters en doelfunctie in Voorbeeld 1. 

CA(O) Cs(ts) ti ts te t3 tp Uw U2o U3o u3i U4o J 

(mol/ (mol/ (h) (h) (h) (h) (h) (K) (K) (K) (KI (K) 

m3) m3) h) 

400 149.0 3 5 6 6 12. 740 740 740 0 74 17. 

95 0 23 

Tabel 4.2. De procesparameters en doelfunctie in Voorbeeld 1 na de geschetste storingen 

(te weten een storing in de temperatuur op het begin van de run en na 1 uur en een 

storing op de beginconcentratie van stof A). De beginconcentratie van stof A bedraagt 

380 mol/m3 (rij 1) resp. 420 mol/m3 (rij 2). 

cA(O) Ca(ts) ti te t3 te Uw U2o U3o u3i U4o J 

(mol/ (mol/ (h) (h) (h) (h) (K) (K) (K) (KI (K) 

m3) m3) h) 

1 380 - 1 6 - - 760 770 - - - 14.27 

2 420 - 1 6 - - 760 770 - - - 20.17 
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Tabel 4.3. De grootte van de verschillende procesparameters en van de doelfunctie in 

Voorbeeld 1 na het uitvoeren van receptcorrectie. De beginconcentratie van stof A 

bedraagt 380 mol!m3 (rij 1) en 420 mol/m3 (rij 2). 

CA(O) Cs(ts) t, te t3 tr ulO U2o U3o u3, U4o J 

(mol/ (mol/ (h) (h) (h) (h) (K) (K) (K) (KI (K) 
m3) m3) h) 

1 - - - 6 10. 13.6 - - 837 -11 732 14.33 

3 

2 - - - 6 10. 12.2 - - 823 -9 740 20.26 

4 

4.3. Uitgewerkt voorbeeld 2 

Net als in het eerste uitgewerkte voorbeeld wordt in het tweede voorbeeld receptcorrectie 

uitgevoerd op de reactie A---7 B. Het tweede voorbeeld verschilt alleen van het eerste 

doordat het temperatuurverloop van de reactie niet continu gemeten wordt, maar alleen op 

het meettijdstip. Verder is de situatie hetzelfde. Opnieuw zal aan de hand van de 

informatie die nodig is om receptcorrectie uit te voeren (nominale recept, doelfunctie, 

geïnitialiseerde recept, enz.) uitgelegd worden hoe receptcorrectie is uitgevoerd. 

Het nominale recept en de doelfunctie 

Het nominale recept en de doelfunctie zijn gelijk aan die in Voorbeeld 1. 

Het geïnitialiseerde recept en de meting op het meettijdstip 

In dit voorbeeld worden de begincondities van de reactie niet gemeten en wordt geen 

receptinitialisatie uitgevoerd. Het geïnitialiseerde recept is dus gelijk aan het nominale. 

Om meer over het procesverloop te weten te komen, wordt een tussentijdse meting 

uitgevoerd van de hoeveelheid stof B die gevormd is. Verder wordt op het meettijdstip de 

temperatuur bepaald. 
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Uit de metingen blijkt nu dat de hoeveelheid gevormde stofBop het meettijdstip te laag is: 

139 mol/m3 i.p.v. 149 mol/m3. Verder is de temperatuur te hoog: 760 K i.p.v. 740 K. Deze 

informatie wordt aan de receptcorrectiemodule doorgegeven. 

Voorbeeld 2 betreft opnieuw een situatie waarin alle belangrijke procesgrootheden bekend 

zijn (zie ook Paragraaf 2.3.2). De situatie dat alle procesgrootheden- buiten de op het 

meettijdstip gemeten uitgangsgrootheden- onbekend zijn, treedt op als de temperatuur niet 

gemeten wordt en alleen de concentratie van stof B op het meettijdstip wordt bepaald. In dit 

geval zou Model 3 het verband tussen c8(t5) en Cs(tr) geven, gemiddeld over de temperatuur 

gedurende het proces. 

Nu kan receptcorrectie uitgevoerd worden. De correctie wordt uitgevoerd met dezelfde 

procesparameters als in Voorbeeld 1, te weten: 

- de helling in de temperatuur op het correctietijdstip 

- de eindwaarde van de temperatuur 

- de reactieduur 

Zie ook Figuur 4.5. 

Procesmodellen 

Het temperatuurverloop wordt opnieuw benaderd door vier polynoomfuncties: 

Uw tE (O,t
8

) 

ö(t) = U zo tE ( ts,tc) (4.15) 
1 U3o + U31t tE (tc,t3) 

l U4o tE (t3,tf) 

Als de waarden van de coëfficiënten worden ingevuld die door meting bekend zijn, dan ziet 

formule ( 4.15) er als volgt uit: 

I 
740 K tE (0 h, 5 h) 

ö(t) = 760 K tE (5 h, 6 h) (4.16) 

' U3o + U31t tE (6 h,t3) 
! 
' U4o tE (t3,tr) 
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De meting vindt in dit voorbeeld na 5 uur plaats en de correctie na 6 uur. De 

procesparameters die voor correctie gebruikt worden zijn u31 , u40 en tf' 

Zoals eerder behandeld is zijn voor receptcorrectie drie transitiemodellen voor de 

uitgangsvector op het einde van het proces nodig, te weten: 

- een model dat aangeeft hoe werkt een storing op de begincondities en aanpassing van de 

procesparameters uitwerkt op c8 (4) (Model 2) 

- een model dat aangeeft wat het verband is tussen de op het meettijdstip bekende 

procesgrootheden (de gemeten hoeveelheid stofBop het meettijdstip en de temperatuur op 

het meettijdstip) en c8 (tr) (Model 3) 

- een model dat aangeeft hoe de correcties (temperatuur en procesduur) uitwerken op c8 (tr) 

(Model4) 

Omdat de begincondities niet op het meettijdstip bepaald worden en geen receptinitialisatie 

uitgevoerd wordt, is een model van de vorm van Model 2 overbodig. De temperatuur op het 

meettijdstip en de uitgangsvector (de concentratie van stof B) op het meettijdstip worden 

gemeten. De procesgrootheden op het meetttijdstip zijn dus volledig bekend. Model 3 ziet 

nu als volgt uit: 

(4.15) 

waarbij de coëfficiënt u20 de temperatuur op het meettijdstip voorstelt. Als geen storingen na 

het meettijdstip plaatsvinden, dan kan c8 (tr) exact voorspeld worden. 

Uit experimenten op het gesimuleerde proces wordt het volgende model afgeleid (opnieuw 

worden alleen de significante termen getoond): 

(4.16) 

met: 

o de operator die aangeeft dat het om afwijkingen t.o.v. de nominale situatie gaat 
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Omdat de procesparameters die voor correctie worden gebruikt dezelfde zijn als in 

Voorbeeld 1, zijn de modellen die de uitwerking van de correcties op de uitgangsvector 

aangeven gelijk aan die in Voorbeeld 1: zie formule (4.12) en (4.13). 

Met behulp van model ( 4.16) kan worden berekend dat de gemiddelde winst per tijdseenheid 

door de genoemde storingen daalt van 17.23 naar 16.22. 

Beperkingen 

Er gelden dezelfde beperkingen als in Voorbeeld 1. Zie formule (4.14). 

Resultaten 

Nu kan receptcorrectie uitgevoerd worden. Het blijkt dat door de temperatuur te verlagen van 

760 K naar 727 Ken de reactieduur tr te verlengen van 12.7 uur naar 13.2 uur de maximale 

gemiddelde winst per tijdseenheid wordt behaald. De helling u31 waarmee de temperatuur 

vanaf het correctietijdstip moet dalen, bedraagt 10.5 K per uur. In dit geval stijgt de 

gemiddelde winst per uur van 16.22 naar 16.25. 

In Tabel 4.4 t/m 4.6 is het voorgaande nog eens samengevat. In Tabel 4.4 is de nominale 

grootte van de procesparameters en de doelfunctie weergegeven. In Tabel 4.5 zijn de 

procesinstellingen aangegeven die gelden na de storingen op de procescondities. In Tabel4.6 

tenslotte staat de grootte van de procesvariabelen en van de doelfunctie na het uitvoeren van 

receptcorrectie afgebeeld. Dit gebeurt voor twee situaties, nl. één waarbij de gemeten 

hoeveelheid stof B c8 (t5) 139 mol/m3 bedraagt en één waarbij c8 (t5) 160 mol/m3 bedraagt. 

In het eerste geval daalt de doelfunctie door de storingen, in het tweede geval stijgt deze 

juist. Door het uitvoeren van receptcorrectie wordt in beide gevallen de gemiddelde winst per 

tijdseenheid verhoogd. Als de hoeveelheid stof B op het meettijdstip 139 mol/m3 bedraagt, 

dan moet de reactieduur worden verlengd om de maximale winst per tijdseenheid te behalen, 

als deze 160 mol/m3 bedraagt, dan moet de reactieduur worden verkort. De 

receptcorrectiemodule geeft aan dat de temperatuur in beide runs van het proces moet dalen, 

nl. van 760 K naar 727 K resp. 725 K (de nominale temperatuur bedraagt 740 K). 
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Tabel 4.4. De nominale waarde van de procesparameters en de doelfunctie in Voorbeeld 2 

cA(O) Ca(ts) ts te t3 tr Uw U2o U3o U31 U4o J 

(mol/ (mol/ (h) (h) (h) (h) (K) (K) (K) (KI (K) 

m3) m3) h) 

400 149.0 5 6 6 12.95 740 740 740 0 74 17.23 

0 

Tabel 4.5. De waarde van de procesparameters en de doelfunctie na twee tussentijdse 

afwijkingen (te weten een afwijking in de temperatuur en een afwijking in de hoeveelheid 

stof B). De hoeveelheid stof B op het monsternametijdstip bedraagt 139 mollm3 (rij 1) 

resp. 160 mol/m3 (rij 2) 

CA(O) Ca(ts) ts te t3 tr Uw U2o U3o U31 U4o J 

(mol/ (mol/ (h) (h) (h) (h) (K) (K) (K) (KI (K) 

m3) m3) h) 

1 ? 139 5 6 - - 740 760 - - - 16.22 

2 ? 160 5 6 - - 740 760 - - - 18.36 

Tabel 4.6. De grootte van de verschillende procesparameters en van de doelfunctie in 

Voorbeeld 2 na het uitvoeren van receptcorrectie. De concentratie stof B op het 

meettijdstip bedraagt 139 mol/m3 (rij 1) resp. 160 mol/m3 (rij 2). 

CA(O) Ca(ts) ts te t3 tr Uw U2o U3o U31 U4o J 

(mol/ (mol/ (h) (h) (h) (h) (K) (K) (K) (KI (K) 

m3) m3) h) 

1 - 139 - 6 9.1 13.2 - - 823 -11 727 16.25 

2 - 160 - 6 9.6 12.7 - - 818 -10 725 18.39 
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4.4. Uitgewerkt voorbeeld 3 

In het derde uitgewerkte voorbeeld wordt opnieuw een storing op de procescondities van 

reactie A ~ B nagebootst. Voorbeeld 3 verschilt van Voorbeeld 1 en 2 in dat er sprake is van 

een andere doelstelling van het proces (nl. maximale winst behaald over een run van het 

proces in plaats van maximale gemiddelde winst per tijdseenheid), waardoor het proces ook 

onder andere procesinstellingen bedreven wordt. Verder is er geen sprake van tussentijdse 

storingen, maar van twee storingen op de begincondities. 

Omdat voorbeeld 3 sterk lijkt op de twee voorgaande gevallen, worden slechts de 

belangrijkste punten aangehaald. 

Nominale recept en doelfunctie 

De doelfunctie van het proces geeft de totale winst behaald op een run van het proces. In de 

doelfunctie komen achtereenvolgens voor: de opbrengst aan produkt B, de kosten van 

grondstof A, een term waarin een integraal over de temperatuur wordt genomen en een term 

waarin de totale reactieduur voorkomt. 

!F 

J = 1.3c8 (tF) - 0.8cA(0) - 0.01 JT(t)dt - 1.99tF + 100 
0 

Bovenstaande doelfunctie is alleen geldig in het gebied begrensd door: 

380:::; cA(O) :::; 420 mollm3 

320 :::; T(t) :::; 340 K 

25.8 :::; tf:::; 28.0 h 

(4.17) 

(4.18) 

De nominale procescondities worden opnieuw gevonden door de doelfunctie te optimaliseren 

naar de temperatuur en de procesduur. Hierbij is gebruik gemaakt van het 'witte' model van 

de reactie. De beginconcentratie van stof A werd hierbij vast genomen, nl. 400 mollm3
• Het 

resultaat is: 

T(t) = 320 K voor tE (O,tr) 

te= 26.9 h 

Met het nominale recept wordt een winst behaald van 91.2. 
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Het geïnitialiseerde recept en de gemeten procesgrootheden 

Bij het begin van het proces wordt geconstateerd dat het reactievat te veel is verwarmd: T(O) 

= 340 K i.p.v. 320 K. De concentratie van grondstof A op het begin van de reactie is 

onbekend: de grondstof wordt geleverd met een gemiddelde concentratie van 400 mol/m3; 

afwijkingen van het gemiddelde kunnen echter voorkomen. 

Na 10 uur wordt een monster genomen en de hoeveelheid stofB die op dat moment gevormd 

is bepaald. Het blijkt dat de concentratie van stofBop het meettijdstip 214.2 mol/m3 is. In 

de nominale situatie is dat 211 mol/m3
• 

We beschikken over een model dat aangeeft wat het verband is tussen de hoeveelheid stof 

B op het meettijdstip, de beginconcentratie van stof A cA(to) en de begintemperatuur T(O): 

(4.19) 

Eventueel kan ook het meettijdstip als ingang in het model worden opgenomen. Hierdoor 

wordt het mogelijk de meting iets vroeger of later te nemen. Er wordt aangenomen dat de 

temperatuur gedurende de rest van de reactie constant blijft: 

T(t)= T(O)= 340 K te (0 h, 26.9 h) (4.20) 

Omdat het proces volledig bepaald wordt door de temperatuur en de hoeveelheid produkt B, 

kan door terugrekenen m.b.v. (4.19), (4.20) en de gemeten waarde van c8 (t
8

) de 

beginconcentratie van stof A bepaald worden (zie ook Paragraaf 2.4.2 en Figuur 2.14). Uit 

terugrekenen blijkt dat er in deze situatie géén afwijking in de beginconcentratie van stof A 

is opgetreden: cA(to)= 400 mol/m3
• Voorbeeld 3 is een voorbeeld van een proces waarin niet 

alle procesgrootheden bekend zijn, maar waar deze wel door "terugrekenen" bepaald kunnen 

worden. 

Stuurvariabelen 

De procesgrootheden waarmee het recept gecorrigeerd wordt zijn de temperatuur en de 

reactieduur. De temperatuurcorrectie vindt na 14 uur plaats en wordt net als in de vorige 

voorbeelden uitgevoerd door de temperatuur met een bepaalde helling te verhogen of te 

verlagen naar een constante eindwaarde. 
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Het temperatuurverloop wordt benaderd door de volgende polynoomfuncties: 

u(t) = 
tE (O,tc) 

tE (tc,t2) 

tE (t2,tr) 

(4.21) 

De correctievariabelen zijn u30 en tr; de helling u21 heeft een vaste waarde afhankelijk van de 

begintemperatuur en de eindwaarde: 

u21= -4 K/h 

u21= 0 K/h 

u21= 4 K/h 

voor uw> u30 

voor Uw= u30 

voor Uw< u30 

Bij een begintemperatuur van 340 K leidt dit tot: 

u(t) = 
tE (0 h,14 h) 

tE (14 h,t2) 

tE (t2,tr) 

(4.22) 

(4.23) 

waarbij u30 en tr correctievariabelen zijn en u20 en t2 bepaald worden door de eis van 

continuïteit op t=tc en t=~. 

Procesmodellen 

In dit geval moeten twee modellen worden bepaald: een model dat aangeeft hoe de 

beginstoringen en een model dat aangeeft hoe correcties uitwerken op c8 (tr). Deze modellen 

hebben de volgende vorm: 

(4.24) 

en: 

(4.25) 

De beide modellen zijn m één experimentontwerp bepaald, in plaats van in twee 

afzonderlijke ontwerpen (zie ook Paragraaf 2.3.2). Het model ziet nu als volgt uit: 

(4.26) 
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Het uit experimenten met het gesimuleerde proces verkregen model ziet er als volgt uit (na 

het schrappen van niet-significante termen): 

CB(tF) = 346.8 + 0.87 OCA(O) + 0.062u10 + 0.061 OU30 + 4.00tF 

+ l.O·l0-4 ocA(O)ou
10 

+ 8.0·10-5 ocA(O)ou
30 

+ 9·10-3 ocA(O)otF 

- o.16oti 

(4.27) 

Doordat de storingen en correcties in één ontwerp zijn gevarieerd, is het mogelijk de 

interactietermen tussen beide te bepalen. 

Het geldigheidsgebied van het model wordt gegeven door de volgende beperkingen: 

380 ~ cA(O) ~ 420 mol/m3 

320 ~ u10 ~ 340 K 

320 ~ u30 ~ 340 K 

25.8 ~ tr ~ 28.0 h 

Resultaten 

(4.28) 

Nu alle gegevens bekend zijn wordt receptcorrectie uitgevoerd. De resultaten worden getoond 

in Tabel 4.7 t/m 4.9. In Tabel 4.7 wordt de nominale grootte van de procesinstellingen en 

doelfunctie getoond, in Tabel 4.8 de grootte van de procesinstellingen en de doelfunctie na 

de storingen en in Tabel 4.9 gebeurt hetzelfde voor het geval dat receptcorrectie uitgevoerd 

lS. 

Bij een te hoge begintemperatuur T(O) van 340 K wordt zonder correctie een winst behaald 

van 89.1. Wordt de temperatuur vanaf het correctiemoment naar 320 Komlaag gebracht en 

de reactieduur 0.3 uur verkort, dan stijgt de winst naar 90.5. Zonder een storing op de 

begintemperatuur zou de winst echter 91.2 zijn. 
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Tabel 4. 7. De nominale procesinstellingen en doelfunctie van Voorbeeld 3. 

cA(to) Ca(ts) tl=tc t2 t3=tr ulO U zo Uzt U3o J 

(mol/m3) (mollm3) (h) (h) (h) (K) (K) (K/h) (K) 

400 211 14 14 26.9 320 320 0 320 91.2 

Tabel 4.8. De procesinstellingen en doelfunctie van Voorbeeld 3 na de storingen. cit0) 

wordt door terugrekenen bepaald. 

cA(to) Ca(ts) tl=tc t2 t3=tr ulO U2o Uzt U3o J 

(mol/m3) (mol/m3) (h) (h) (h) (K) (K) (K/h) (K) 

400 214.2 14 - 340 - - - 89.1 

Tabel 4.9. De procesinstellingen en doelfunctie van Voorbeeld 3 na receptcorrectie. 

cA(to) Ca(ts) tl=tc t2 t3=tr ulO U2o Uzt U3o J 

(mol/m3
) (mol/m3

) (h) (h) (h) (K) (K) (K/h) (K) 

- - - 17 26.6 - 388 -4 320 90.5 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5 .1. Conclusies 

Het doel van het afstudeerproject was het schrijven van een module voor receptcorrectie. Dit 

is gelukt. Wat betreft de werkelijke haalbaarheid van het uitvoeren van receptcorrectie in de 

praktijk moet nog verder onderzoek worden verricht. Er kunnen echter wel al enkele 

conclusies getrokken worden. 

Er is gekozen voor het uitvoeren van receptcorrectie op grond van één monster, dat tijdens 

het procesverloop genomen wordt. Het lijkt dat deze aanpak vooral tot zijn recht komt als 

er sprake is van een goed controleerbaar procesverloop, van een beperkte procesduur, als het 

nemen van een monster duur en/ of tijdrovend is of als combinaties van deze factoren 

optreden. De door analyse van het monster verkregen waarden voor de gemeten 

procesgrootheden worden vergeleken met de waarden afkomstig van een model. Er wordt 

aangenomen dat drie transitiemodellen voor de belangrijkste uitgangsgrootheden aan het 

einde van het proces aanwezig zijn. Eén van deze modellen geeft aan wat de geconstateerde 

afwijking voor gevolgen heeft voor de belangrijkste procesgrootheden aan het einde van het 

proces. Voor het voorspellen van deze grootheden is het vereist dat de oorzaak van de 

gemeten afwijking bekend is of dat een model bestaat dat het "gemiddelde" verband tussen 

een afwijking in de gemeten grootheden en de grootheden aan het einde van het proces 

beschrijft. 

Het uitvoeren van receptcorrectie IS voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van het 

beschikbaar zijn van genoemde modellen. 

Zoals beschreven is in Paragraaf 2.3.2, worden de modellen voor de uitgangsvector aan het 

einde van batchrun als functie van de begincondities van het proces, van tussentijdse 

afwijkingen en van correcties van het procesverloop in principe onafhankelijk van elkaar 

bepaald. In de praktijk zal de scheiding tussen de drie genoemde modellen echter niet scherp 

liggen- het is b.v. mogelijk storingen en correcties samen te modelleren. In bepaalde situaties 

lijkt dit zelfs de meest geschikte aanpak. 

Bij het opstellen van het model van de uitgangsvector op het meettijdstip kan 

vanzelfsprekend het meettijdstip als ingang meegemodelleerd worden. Hierdoor hoeft het 

nemen van het monster niet exact op een bepaald moment plaats te vinden. Hetzelfde geldt 

voor het correctietijdstip. 
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De receptcorrectiemodule is in FORTRAN 77 geschreven en kan eenvoudig aangepast of 

uitgebreid worden. De invoer van de gegevens naar de module verloopt via datasets. Dit is 

vrij tijdrovend. De gebruiker van de module moet de theorie achter receptcorrectie kennen. 

Hij/Zij moet o.a. aangeven welke procesgrootheden gemeten zijn, welke modellen gebruikt 

moeten worden en hoe tijdsafhankelijke grootheden benaderd worden. Verder moet 

gecontroleerd worden of de storingen binnen de geldigheidsgrenzen van de modellen vallen. 

Later zal het informatiesysteem FRIS voor de communicatie zorg dragen. 

In Hoofdstuk 4 is de module voor receptcorrectie uitgetest op een gesimuleerd proces. De 

module blijkt naar tevredenheid te functioneren. Controle van de resultaten m.b.v. het 

softwarepakket RS/1 & RS/Discover bracht geen noemenswaardige verschillen aan het licht. 

Het uitvoeren van receptcorrectie in de in Hoofdstuk 4 uitgewerkte gevallen leidt tot een 

winst variërend van 0.2% tot 1.5%. De coëfficiënten van de doelfuncties zijn gekozen op 

grond van praktische overwegingen en niet op grond van werkelijke waarden. Daarom geven 

de genoemde getallen slechts een indicatie van de te behalen winst. Bovendien is het verloop 

van de doelfunctie in de buurt van het optimum tamelijk "vlak", waardoor verandering van 

de temperatuur of reactieduur slechts een beperkte invloed op de doelfunctie heeft. 

De transitiemodellen in de voorbeelden zijn m.b.v. het RS/Discover-softwarepakket voor 

experimentontwerp bepaald. Het pakket is beschikt over een aantal mogelijkheden om 

procesmodellen en doelfuncties grafisch weer te geven, hetgeen erg handig blijkt om inzicht 

te krijgen in de gebruikte procesmodellen en in de gevolgen van het al dan niet uitvoeren van 

receptcorrectie. 

5.2. Suggesties voor vervolgonderzoek 

De werkelijke haalbaarheid van receptcorrectie in de praktijk moet nog onderzocht worden. 

Daarom verdient het de aanbeveling om de module en de theorie zoals die in Hoofdstuk 2 

geschetst is (met name die op het gebied van het opstellen van de transitiemodellen in 

industriële omgeving) op "echte" processen te testen. 

In Hoofdstuk 4 is het programma getest op een gesimuleerd proces. Hier komen een aantal 

suggesties uit voor. Deze worden behandeld in het nu volgende. 
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In Paragraaf 2.4.2 worden een aantal mogelijkheden opgesomd om y(tp) te berekenen op 

grond van de tussentijdse afwijking z*(t5). De gebruiker van de receptcorrectiemodule moet 

zelf een keuze hieruit maken, op grond van de informatie die van het proces beschikbaar is 

(o.a. metingen, statistische gegevens) en van de aanwezige procesmodellen. Verder moet 

hij/zij aangeven hoe tijdsafhankelijke grootheden, zoals b.v. de temperatuur in Hoofdstuk 4, 

benaderd worden. Alles bij elkaar moet een behoorlijke hoeveelheid informatie aan de 

module doorgeven worden. Bovendien is hiervoor kennis van de methode van receptcorrectie 

vereist. De communicatie met de gebruiker zal in de toekomst via FRIS verlopen. Daarbij 

zal de gebruiker "geleid" moeten worden: hier zal veel aandacht aan moeten worden besteed. 

De gesimuleerde batchreactie is vrij ongevoelig voor veranderingen m het 

temperatuurverloop. Ook de doelfuncties zoals die in Hoofdstuk 4 gebruikt zijn, veranderen 

niet veel als het temperatuurverloop aangepast wordt. Het verdient daarom aanbeveling de 

coëfficiënten van het 'witte' model dat ten grondslag ligt aan de simulaties (zie [VER90] p.4) 

aan te passen. Een dynamische optimalisatie van de doelfuncties naar de temperatuur leidt 

tot een constant temperatuurverloop. Van het oogpunt van het benaderen van 

tijdsafhankelijke grootheden door polynoomfuncties, is het interessanter als sprake is van een 

niet-constant temperatuurverloop. Daarom lijkt het de moeite waard naar andere batchreacties 

te kijken, waarbij het optimale temperatuurverloop niet constant is. 

In Voorbeeld 1, 2 en 3 in Hoofdstuk 4 zijn alle procesgrootheden op het meettijdstip volledig 

bekend (de hoeveelheid gevormdestofBen temperatuur zijn bekend). Als geen storingen na 

het meettijdstip plaatsvinden, dan kan in alle drie voorbeelden de hoeveelheid gevormde stof 

op het einde van het proces exact bepaald worden. Het verdient de aanbeveling ook de 

situatie te bekijken waarin meerdere procesgrootheden op het meettijdstip onbekend zijn en 

een model op te stellen voor het "gemiddelde" verband tussen de gemeten procesgrootheden 

en de belangrijke grootheden aan het einde van het proces. Bij het gesimuleerde proces zou 

dit inhouden dat alleen de hoeveelheid stof B op het meettijdstip bekend is en niet de 

temperatuur, en dat in dit geval het gemiddelde verband tussen c8 (t5) en c8 (tp) bepaald wordt. 

Vervolgens kunnen de verschillen tussen deze situatie en die geschetst in de voorbeelden 

bekeken worden. 
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In Voorbeeld 1 en 2 in Hoofdstuk 4 worden Model 2, 3 en 4 in drie afzonderlijke 

experimentontwerpen bepaald. In Voorbeeld 3 gebeurt dit in één experimentontwerp. Het is 

de moeite waard de beide methodes naast elkaar te zetten aan de hand van experimenten in 

vergelijkbare situaties en de verschillen tussen de beide manieren van aanpak te bekijken. 

Bij receptcorrectie zoals geïmplementeerd in de module zijn een aantal aannamen gedaan 

(receptcorrectie op basis van één monster, voorspelling y(tF) met transitiemodellen, enz.). 

In de toekomst zal echter ook onderzoek gedaan worden naar receptcorrectie op basis van 

andere uitgangspunten. De ontwikkelde module kan mijns inziens gezien worden als een 

basis voor de uiteindelijke receptcorrectiemodule. 

Op korte termijn kunnen de volgende "technische" uitbreidingen worden uitgevoerd: 

De mogelijkheid van het uitvoeren van receptcorrectie als sprake is van niet-lineaire 

beperkingen voor de procesvariabelen. 

Het programma is niet geschikt voor beperkingen voor de uitgangsvector y(tF) en voor 

beperkingen voor tijdsafhankelijke grootheden. Dit kan aangepast worden. 

De in de module geïmplementeerde doelfunctie geeft de winst per tijdseenheid aan. 

Er kunnen nog andere doelfuncties toegevoegd worden, zoals doelfuncties die de 

uitgangsvector berekenen, de winst over het hele proces of het verschil tussen de 

nominale en de voorspelde uitgangsgrootheden aan het einde van het proces. 

Er wordt niet gecontroleerd of de storingen binnen de geldigheidsgrenzen van 

gebruikte modellen liggen. Deze controle kan worden toegevoegd. 

Receptcorrectie kan nu uitgevoerd worden voor één uitgangsgrootheid. Het 

programma kan uitgebreid worden met de mogelijkheid receptcorrectie uit te voeren 

voor meerdere uitgangsgrootheden. 

De module kan geschikt worden gemaakt voor het uitvoeren van meerdere monsters 

en correcties. 
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Symbolenlijst 

In dit verslag zijn scalars en vectoren qua typografie niet van elkaar te onderscheiden. In 

de tekst is echter zoveel mogelijk vermeld om welke van beide het gaat. Een enkele keer 

wordt eenzelfde symbool voor zowel een vector als een scalar gebruikt. B.v. 'u' in 

Paragraaf 2.2.2 wordt gebruikt voor zowel de vector u met tijdsafbankelijke grootheden, 

als een component van deze vector, een tijdsafbankelijke grootheid. 

De volgende notatie wordt gehanteerd: 'u(t;to,tF)' betekent de vector of de tijdsafbanke

lijke grootheid u(t) tussen de tijdstippen to en tp- Het symbool 'f' wordt zowel gebruikt 

voor de functie die de relatie tussen de in- en uitgangen van een transitiemodel beschrijft 

als voor een kansdichtheidsfunctie. 

e 

f 

f(x) 

f(x,y) 

g 

t 

to 

ts 

te 

tf 

tq 

t+ 
u(t) 

u(t;ti,tj) 

ii(t) 

iiq(t) 

modelcoëfficiënt 

vectoren met ondergrenzen van lineaire beperkingen 

concentratie van stof A resp. stof B [mol/m.3
] 

verschil tussen de gemeten en de nominale waarde van de uitgangsvector 

vectorfunctie die de relatie tussen de in- en uitgangen van een transitiemodel 

beschrijft 

kansdichtheidsfunctie van de variabele x 
gemeenschappelijke kansdichtheidsfunctie van de variabelen x en y 

vectorfunctie die de relatie tussen de in- en uitgangen van een transitiemodel 

beschrijft 

vectoren met ondergrenzen van lineaire beperkingen 

orde van de polynoomfunctie iiq(t) 

tijd [h] 

begintijdstip van de kritieke fase [h] 

monsternametijdstip [h] 

correctietijdstip [h] 

eindtijdstip van de kritieke fase [h] 

eindtijdstip van iiq(t) [h] 

duur van de totale batchcyclus minus de kritieke fase [h] 

- vector met tijdsafbankelijke grootheden 

- tijdsafbankelijke grootheid 

u(t) tussen ti en tj 

benadering van tijdsafbankelijk grootheid u(t) 

q-de stuk van ii(t) 

coëfficiënt van de term met orde r in iiq(t) 
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v vector met tijdsonafhankelijke grootheden 

x vector met de verstoorde grootheden (deze kunnen zowel tijdsonafhankelijk 

als tijdsafhankelijk zijn) 

x vector met de storingen ox(to) 

y uitgangsvector 

y afwijking van de gemeten uitgangsgrootheid op het meettijdstip t.o.v. de 

nominale waarde 

z gemeten uitgangsvector 

Av, Au, A1 beperkingsmatrices 

C constante 

D 

E(x) 

G 

J 

M 

vector met opbrengstcoëfficiënten van y(tr) ([$/h], [$/kWh], etc.) 

vectoren met kostencoëfficiënten van storing x(t0) resp. x(t
5

) ([$/h], [$/kWh], 

etc.) 

vectoren met kostencoëfficiënten van aanpassing van v(t0) resp. v(tc) ([$/h], 

[$/kWh], etc.) 

vector met kostencoëfficiënten van de aanpassing van u(t) geïntegreerd over 

de duur van de kritieke fase ([$/h], [$/kWh], etc.) 

som van de kosten buiten de kritieke fase ([$/h], [$/kWh], etc.) 

aantal "stukken" waaruit u(t) bestaat 

verwachtingswaarde van variabele x 

beperkingsmatrix 

doelfunctie ([$], [$/h], etc.) 

beperkingsmatrix 

matrix met gevoeligheidscoëfficiënten die aangeeft hoe een verandering m 

vector i op t=tP uitwerkt op de uitgangsvector op t=tq 

S beperkingsmatrix 

T temperatuur [K] 

Griekse symbolen: 

o operator die afwijking aangeeft van nominale waarde 

J.li• J.ly gemiddelde van variabele X; resp. y 

J.lij moment rond het gemiddelde van X; en y 

cr standaardafwijking 
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Indices: 

* 

N 

U,V,X,Y,Z 

selectie-operator die aangeeft dat het de door monstername bepaalde groothe

den betreft 

operator die aangeeft dat het om de gemiddelde waarde gaat 

nominale waarde 

resp. behorende bij vector u, v, x, y en z 
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Appendix A: afleiding van formule (2.30) en (2.31) 

Als twee variabelen X; en y normaal verdeeld zijn met gemiddelde nul, maar niet 

onafhankelijk zijn, dan ziet hun gemeenschappelijke kansdichtheidsfunctie er als volgt uit (zie 

[MAI71] p. 84 t/m 87): 

(A-1) 

met M gegeven door: 

(A-2) 

met: 

f(x;.Y) kansdichtheidsfunctie 

Jlpq moment rond het gemiddelde van X; en y 

Jlpq wordt gedefinieerd door: 

(A-3) 

met: 

E verwachtingswaarde 

operator die aangeeft dat het om de gemiddelde waarde van de desbetreffende 

variabele gaat 

Voor normaal verdeelde variabelen X; en y geldt: 

(A-4) 

met: 

cri de standaarddeviatie van de variabele X; 

cry de standaarddeviatie van variabele y 
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Het gemiddelde van zowel xi als y is nul zodat geldt: 

Gebruik: 

n 

y= L aixi 
i=l 

dan volgt voor J.111 : 

n n n 

J.lu= xiL a/i= afi2+ L aixixi= ~+ L aixixi 
j=l j=lj;ti j=l,i;tj 

Omdat alle xi onderling onatbankelijk zijn geldt: 

Er geldt dus (substitueer (A-4) en (A-8) in formule (A-1) en (A-2)): 

1 1 22 2 22 
f(x.,y)= __ exp[---(<Jixi- 2a.crix.y+ <JYy )] 

l 27tM 2M2 I l 

met: 
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(A-5) 

(A-6) 

(A-7) 

(A-8) 

(A-9) 

(A-10) 


