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SAMENVATTING 

Een diskontinu bedreven chemische reaktor (batch-reaktor) moet na het vul

len met grondstof etc. vanuit een zekere begintoestand gebracht worden 

naar de voor het proces vereiste reaktortemperatuur. Aan dit opstarten 

worden de volgende eisen gesteld: 

- het moet in zo kort mogelijke tijd gebeuren, 

- de konversie aan het einde van de opstartfase moet zo klein mogelijk zijn, 

- er mag geen doorschot van de reaktortemperatuur optreden, 

- de watertemperatuur in de mantel is aan een maksimurn gebonden. 

Een model van de reaktor (warmtebelansen en reaktiekinetiek) werd opgesteld, 

dat van zesde orde is. In het begin van de opstartfase is het systeem stabiel, 

later wordt het door de invloed van de reaktiewarmte instabiel. Op grond 

van simulaties en vergelijking met praktijkgegevens kon het model gereduceerd 

worden tot vierde orde. Twee parameters die als funktie van de tijd varieren 

werden aan praktijkmetingen ontleend. 

M.b.v. het maksimumprincipe van Pontryagin werd de optimale opstartpro

cedure berekend. Het optimaliseringsprobleem werd zowel analytisch als 

numeriek opgelost. Bij de analytische oplossing moest uitgegaan worden van 

een vereenvoudigde probleemstelling. Hieruit kon gekonkludeerd worden dat 

het best aan dekriteria kan worden voldaan door een bang-bang-regeling van 

de temperatuur van het ingaande koelwater. Hierbij zijn twee schakelpunten 

nodig. Een niet-optimale regeling met één schakelpunt is eveneens mogelijk. 

Het regelsysteem moet verder een of andere methode van terugkoppeling 

bevatten om op storingen en veranderingen van parameters te korrigeren. Een 

methode gebaseerd op het schakelvlak werd uitgewerkt. Hierbij wordt de ligging 

van het schakelpunt bepaald door het passeren van een vlak in de toestands

ruimte. Dergelijke systemen, op basis van één schakelpunt, zijn in de prak

tijk algemeen gebruikelijk. Het onderzoek verschafte inzicht in de mogelijk~ 

heden en beperkingen van dit systeem. Vooral de varierende tijdkonstante 

van de temperatuuropnemer blijkt tot problemen (doorschot) aanleiding te 

geven. 

Een optimaal regelsysteem op basis van twee schakelpunten werd eveneens 

verder uitgewerkt. De algebraïsche vergelijkingen, waaruit in dit geval 

de ligging van de schakeltijdstippen en het eindtijdstip berekend kunnen 

worden, werden afgeleid. Voor deze berekeningen zijn nauwkeurige waarden van 

toestandsgrootheden en parameters nodig. Een methode om deze te schatten 

moet nog gezocht worden. Verdere uitwerking van dit regelsysteem is zinvol. 
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1. BESCHRIJVING VAN HET BATCH-POLYMERISATIEPROCES 

1.1. Inleiding 

In de chemische industrie vinden diverse typen reaktoren toepassing waarvan 

de belangrijkste de kontinu doorstroomde geroerde tankreaktoren (CSTR) en de 

batchreaktoren zijn. 

Batchreaktoren onderscheiden zich van de andere reaktoren door de diskontinue 

bedrijfsvoering. De reaktor wordt n.l. eerst gevuld, waarna het proces in de 

geheel gesloten reaktor plaatsvindt. Na afloop van het proces wordt het produkt 

uit de reaktor verwijderd. Dit type reaktoren wordt o.a. toegepast voor poly

merisatieprocessen en voor de bereiding van kleinere hoeveelheden zuivere 

stoffen. 

Polymerisatieprocessen waarbij van een batchreaktor gebruik wordt gemaakt zijn 

o.a. de bereiding van PVC, polybutadieen, ABS, polypropeen en harsen. Redenen 

om bij deze processen gebruik te maken van batchreaktoren kunnen o.a. de 

volgende zijn: 

- bij gebruik van andere reaktoren bestaat de kans op verstoppen van leidingen 

door de aangroei van polymeer aan de wand; 

- de uniforme verblijfti6d in een batchreaktor heeft bij een aantal processen 

voordelen boven de statistisch bepaalde verblijftijdspreiding in een CSTR. 

In dit onderzoek zal in het bijzonder de polymerisatie van PVC worden bestudeerd. 

De keuze voor PVC is o.a. gebaseerd op het feit dat aan dit proces reeds sinds 

1945 uitgebreid onderzoek is verricht en in de literatuur beschreven. 

De resultaten kunnen echter ook bruikbaar zijn voor andere batch-processen, 

waarbij grote reaktoren worden gebvuikt. 

In de volgende paragraaf zal het PVC-proces in het kort worden beschreven. 

1.2. Het PVC-polymerisatieproces 

Polyvinylchloride (PVC) wordt bereid uit monovinylchloride (MVC) volgens de 

reaktie: 

[-~-~ -] H Cl 
+ reaktiewarmte. 

n 

Het aantal monomeren n in een polymeerketen bedraagt gemiddeld duizend of meer. 

De polymerisatie verloop volgens een additie-mechanisme. Dit houdt in dat aan 



-2-

de reeds gevormde keten telkens één molecuul wordt toegevoegd. Het toevoegen 

van een MVC-molekuul gebeurt via een radicaalreaktie tussen de reeds gevormde 

keten- die een radicaal-uiteinde heeft - en een monomeermolekuul. De reaktie 

wordt gestart door een initiator die in radicalen uiteenvalt. Deze radicalen 

reageren met een MVC-molecuul, waarbij een MVC-radicaal gevormd wordt, dat 

het begin van de keten vormt. De groei van de keten stopt op het moment dat 

door bepaalde reakties het radicaal-uiteinde van een keten verloren gaat. 

Dit polymerisatiemechanisme wordt radicaal-polymerisatie genoemd. 

Procestechnisch kunnen we vier verschillende methoden voor de produktie van 

PVC-onderscheiden n;l.: 

- bulk- of massapolymerisatie, 

- polymerisatie in een oplossing, 

- suspensiepolymerisatie, 

- emulsiepolymerisatie. 

Bij de massapolymerisatie wordt uitgegaan van onverdund monomeer. Bij polymeri

satie in een oplossing wordt het monomeer in een andere stof opgelost. Bij 

suspensie- en emulsiepolymerisatie bevindt het monomeer zich in kleine druppel

tjes verdeeld in water zonder daarin op te lossen. De initiator lost op in het 

monomeer en de reaktie voltrekt zich geheel binnen deze druppeltjes. Het oplos

sen of het verdelen van het monomeer in water dient voornamelijk om een snelle 

afvoer van de reaktiewarmte mogelijk te maken. 

We zullen ons in het volgende vooral richten op het suspensie-proces. Hierbij 

worden een aantal soorten ('grades') PVC gemaakt met verschillende eigens~happen. 

Bij deze eigenschappen kan onderscheid worden gemaakt tussen moleculai~e eigen

schappen (gemiddelde ketenlengte en ketenlengteverdeling) en morfologische 

eigenschappen (zoals porositeit). 

De recepturen voor de verschillende grades onderscheiden zich door: 

- de keuze van de reaktietemperatuur, 

- soort en hoeveelheid van de initiatoren, 

- de keuze van het suspensiemiddel. 

- de mate van roeren, 

- de verhouding MVC/water. 

De moleculaire eigenschappen worden vooral bepaald door de reaktietemperatuur 

en de initiator. De morfologische eigenschappen worden beïnvloed door het sus

pensiemiddel, de reaktietemperatuur en de mate van roeren. De reaktietemperatuur 
0 

ligt tussen 50 en 80 c. 
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In de volgende paragraaf zal op de bedrijfsvoering van het suspensie-proces 

worden ingegaan. 

1.3. Procesvoering bij de PVC-polymerisatie 

Een PVC-fabriek bevat een aantal (tot enkele tientallen) batchreaktoren, die 

parallel bedreven worden. Figuur 1.1 geeft een schema van een dergelijke 

reaktor. Het volume ligt meestal tussen 10 en 200m
3

• De reaktor is omgeven 

door een koelmantel waarin water van de gewenste temperatuur wordt rondgepompt. 

MVC 

WATER 

N1 

AFWER 

ito.~\-IÎ
~iTOR 

fig. 1.1 

Aan het begin van de cyclus wordt de reaktor gevuld met water en MVC (verhouding 
0 

ongeveer 1 : 1), met een temperatuur van ongeveer 15 C. Tevens wordt dan sus-

pensiemiddel en initiator toegevoegd. Eerst moet de reaktor opgewarmd worden 

tot de gewenste reaktietemperatuur. Dit gebeurt door he~ water in de mantel 

m.b.v. stoom op een temperatuur van 80 °C te brengen. Als de reaktor op de ge

wenste temperatuur gekomen is, zal -omdat de reaktie exotherm is- warmte uit de 

reaktor moeten worden afgevoerd. 

Dit gebeurt door het water in de reaktormantel op een lage temperatuur te houden 

m.b.v. koud water uit een koelaggregaat. Als de polymerisatie een monomeer

konversie van ongeveer 90 % heeft bereikt, wordt de reaktie gestopt door het 

toevoegen van een inhibitor. Daarna wordt het restant monomeer verwijderd. 
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Vervolgens verlaat het reaktiemengsel de reaktor en ondergaat nog een aantal 

nabewerkingen. Tot slot wordt de reaktor, alvorens met de volgende batch wordt 

gestart, gereinigd. 

Gegeven het cyclische karakter van de procesvoering, kan de produktiecapaciteit 

vergroot worden door de cyclustijd te verkorten. Het regelsysteem kan hieraan 

een bijdrage leveren. Het onderzoek zal zich daarbij richten op de regeling 

van de reaktortemperatuur, zowel gedurende de opwarmfase als tijdens de poly

merisatiefase. In de volgende paragraaf wordt op de regeling van de reaktor

temperatuur nader ingegaan. 

1.4. Regeling van de reaktortemperatuur 

De temperatuur in de reaktor wordt geregeld door de temperatuur van het water 

in de reaktormantel. Deze watertemperatuur kan op zijn beurt geregeld worden 

door het doseren van stoom of koud water. Het regelsysteem heeft tot taak de 

toevoer van stoom en koud water te regelen op basis van metingen van de reaktor

temperatuur en de temperatuur van het water in de reaktormantel. 

Omdat de warmteproduktie in de reaktor groot is in vergelijking met het koelend 

wandoppervlak is het reaktorsysteem zonder regeling instabiel. De regeling wordt 

verder nog bemoeilijkt door het feit dat enkele parameters tijdens het proces 

veranderen. 

De eisen die aan het regelsysteem worden gesteld zijn de volgende: 

- het reaktorsysteem moet in voldoende mate gestabiliseerd worden; 

- het regelsysteem moet een zo kort mogelijke cyclustijd mogelijk maken; 

- de opwarmtijd moet zo kort mogelijk zijn. De produktiekwaliteit wordt n.l. 

nadelig beïnvloed door een te lange opwarmtijd. Een begrenzing die hierbij een 

rol speelt is het feit dat de temperatuur van het water in de reaktormantel 

niet hoger dan 80 °C mag zijn om·cavitatie in de pomp te voorkomen, 

- de doorschot bij overgang van opwarmfase naar stationaire fase moet zo klein 

mogelijk zijn. Bij een te groot doorschot kan het proces n.l. instabiel worden; 

het is dan slechts langs chemische weg te stoppen, waarbij de batch verloren 

gaat. 

De polymerisatiefase vindt gewoonlijk plaats bij konstante reaktortemperatuur. 

In principe is het echter mogelijk deze temperatuur als funktie van de tijd 

een zodanig verloop te geven dat dit in een kortere cyclustijd resulteert. 

In theorie~ behalve de koelwatertemperatuur nog enkele stuurgrootheden · 



aanwezig, n.l.: 

- dosering van initiator en inhibitor, 

- dosering van water direkt in de reaktor, 

- beïnvloeding via de druk in de reaktor. 

Mogelijk kan hiermee een regelsysteem gerealiseerd worden dat beter aan de 

eisen voldoet dan zonder gebruik van deze stuurgrootheden mogelijk is. 

Uitgaande van de hierboven aan het regelsysteem gestelde eisen wordt in de 

volgende paragraaf het doel van het onderzoek nader omschreven. 

1.5. Doel van het onderzoek 

-5-

Het onderzoek heeft tot doel een kritische analyse van bestaande regelingen 

voor de temperatuur in een batchreaktor en het ontwerpen van een zo goed 

mogelijk regelsysteem t.b.v. de polymerisatie van PVC. Het regelsysteem heeft 

tot taak een zo kort mogelijke cyclustijd mogelijk te maken bij een gegeven 

produktiehoeveelheid per batch. Hierbij moet rekening worden gehouden met 
• 

de eisen die aan de produktkwaliteit worden gesteld. Tevens zijn van belang 

de eisen t.a.v. een stabiele procesvoering en de begrenzingen in de koelwater

temperatuur. 

Bij het ontwerpen van het regelsysteem dient rekening te worden gehouden met 

tijdens de batch en van batch tot batch varierende parameters. 

In het volgende hoofdstuk zal dit regelprobleem nader worden geanalyseerd. 
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2. ANALYSE VAN HET REGELPROBLEEM 

In het vorige hoofdstuk is het doel van het onderzoek geformuleerd. Het regel

probleem blijkt onderscheiden te kunnen worden in drie deelproblemen. In het 

volgende wordt eerst de opsplitsing in de drie onderdelen toegelicht. Daarna 

zullen deze deelproblemen afzonderlijk worden geanalyseerd. 

2.1. Opsplitsing in drie deelproblemen 

Het eerste gedeelte van het in 1.5 geformuleerde regelprobleem bestaat uit 

de berekening van de gewenste temperatuur als funktie van de tijd. Hierbij 

gaat het erom een verloop van de reaktietemperatuur te vinden, zodanig dat de 

gewenste konversie in zo kort mogelijke tijd wordt bereikt (rekening houdend 

met de gestelde eisen). Het zal blijken dat dit optimaliseringsprobleem te 

scheiden is in twee afzonderlijke, n.l. het temperatuurverloop in de opwarmfase 

en het verloop in de stationaire fase. Fig. 2.1 brengt dit globaal in beeld. 

opw-nn-1 
,i;as.c .. I .. 

fig. 2.1 

s-t.ationaire fase 

Het belangrijkste verschil voor 

h~ op~imaliseringsprobleem is 

het feit dat in beide fasen ver-

schillende nevenvoorwaarden gelden, 

zoals zal blijken in de analyse 

van deze deelproblemen in 2.2 

en 2.3. 

Vermeld zij nog dat de met stationaii 

aangeduide fase eigenlijk quasi

stationair is. 

Het tweede gedeelte van het regelprobleem is de realisering van het gewenste 

temperatuurverloop. Hiervoor is tijdens de stationaire fase een stabiliserende 

regeling nodig omdat het open-loop systeem instabiel is. Bovendien is het 

noodzakelijk afwijkingen t.o.v. het gewenste profiel te korrigeren. Gedurende 

de opwarmfase is een stabiliserende regeling niet nodig, zoals in 2.2 zal 

blijken. 
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In de volgende paragrafen zullen we de bovengenoemde drie deelproblemen nader 

uitwerken. In 2.2. wordt het optimale temperatuurprofiel voor de opwarmfase 

behandeld en in 2.3. het profiel voor de stationaire fase. Vervolgens zal in 

2.4. de stabiliserende regeling besproken worden. 

2.2. Het optimale temperatuurverloop in de opwarmfase 

Bij het berekenen van het optimale temperatuurverloop in de opwarmfase kunnen 

we uitgaan van twee kriteria: 

1) de reaktor moet in zo kort mogelijke tijd worden opgewarmd. Dit om een zo 

kort mogelijke cyclustijd te realiseren; 

2) de konversie aan het einde van de opwarmfase moet zo klein mogelijk zijn. 

Als n.l. bij een te lage reaktietemperatuur al veel produkt wordt gevormd is 

dit nadelig voor de kwaliteit. 

Op de afweging tussen beide kriteria komen we in 5.3 · terug. 

Bij de optimalisering moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 
• 

- er moet aan het einde van de opwarmfase geen of slechts een verwaarloosbaar 

doorschot zijn. Een te groot doorschot brengt n.l. de stabiliteit in gevaar 

en heeft invloed op de produktkwali tei.t; 

- de temperatuur van het water in de reaktormantel is gebonden aan een boven-

grens vanwege het gevaar van dampbellen in de circulatiepomp (zie b.v. Ringnalda3 )) 

- de maximale hoeveelheden stoom en koud water zijn begrensd. 

Het optimaliseringsprobleem voor de opwarmfase kan nu als volgt geformuleerd 

worden. 

Stel de toestandsvergelijkingen van het reaktorsysteem zijn gagaven in de vorm: 

met als beginvoorwaarden 

2! (0) = ~ 

en als eindvoorwaarde 

Verder gelden begrenzingen voor de toestandsgrootheden,n.l. 
I x2 (t) ~ TR , 

x 4 (t) ~ x4max , 

(2 .1 i) 

(2.2 ) 

(2 .3 . ) 

(2.4 ) 
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en begrenzingen voor de stuurgrootheden, n.l. 

u . "'·u z u -mJ.n -max • 

Het te minimaliseren kriterium is voor de opwarmfase 

dt 

0 

Hierin is: 

x
1 

= konversie, 

x
2 

= reaktortemperatuur, 

x
4 

temperatuur van het water in de koelmantel, 

t = eindtijd opwarmfase, 
a 

T~ = gewenste reaktortemperatuur, 

a = weegfaktor. 

(2.5 ) 

(2. 6 ) 

Gezocht wordt nu een optimale sturing û t-; Q , met Q = { u: u . ~ u '{ 
ml.n umax} • 

zodanig dat J (û) 
0 

J (u) 
0 

waarbij voldaan moet worden aan de vgl. 2.1 t/m 2.4 en tevens aan de eis 

t.a.v. het ~oorschot. 

Deze eis t.a.v. het doorschot moet nog zodanig geformuleerd worden dat deze 

mathematisch past in het optimaliseringsprobleem. 

De eksakte vorm van de toestandsvergelijkingen 2.1 zal in hoofdstuk 3 en 4 

afgeleid worden. 

(2.7 ) 

Na de opwarmfase bereikt de reaktor de stationaire fase. In het volgende zullen 

we het optimale profiel voor deze fase nader geschouwen. 

2.3. Het optimale temperatuurprofiel in de stationaire fase 

In de stationaire fase moet het optimale profiel een zo hoog mogelijke produk-

tie tot gevolg hebben, d.w.z. zo hoog mogelijke konversie in zo kort mogelijke tijd, 

Bij de afleiding van dit tijdoptimale trajekt moet rekening worden gehouden met 

een aantal begrenzingen. Deze vloeien voort uit de eisen t.a.v. de produkt

kwaliteit en uit fysische begrenzingen in het reaktorsysteem. Deze begrenzingen 

zijn de volgende: 

- Een aantal produkteigenschappen wordt bepaald door de gemiddelde ketenlengte 

van het polymeer. Deze is een funktie van de gemiddelde reaktie-temperatuur 

tijdens de polymerisatie. Omdat ge~ist wordt dat de gemiddelde ketenlengte binnen 

bepaalde grenzen ligt, volgt hieruit dat de gemiddelde reaktietemperatuur over 



-9-

de stationaire fase ook binnen zekere grenzen moet blijven. 

- Een aantal produkteigenschappen wordt beïnvloed door de breedte van de 

moleculairgewichtsverdeling en door de morfologische eigenschappen. In de 

praktijk blijken deze eisen te leiden tot begrenzingen in de toelaatbare 

reaktietemperatuur. Het is nodig hiervoor zowel een bovengrens als een onder

grens te stellen. 

- In verband met een stabiele procesvoering is steeds een reserve in koelkapaci

teit vereist. Dit kan bereikt worden door het optimale profiel te berekenen, 

uitgaande van een bovengrens in de hoeveelheid koelwater die b.v. 80 % bedraagt 

van de maximale hoeveelheid die door het koelcircuit geleverd kan worden. 

Zodoende is steeds een reserve in koelkapaciteit beschikbaar om eventuele 

storingen weg te kunnen regelen. 

- De bovengrens voor de temperatuur van het water in de reaktormantel geldt 

ook gedurende deze fase, maar speelt hier geen rol. 

Het optimaliseringsprobleem voor de stationaire fase is nu als volgt te formu

leren. 

Gegeven is het reaktorsysteem 

.! = 1 ~. u, t) , 

met als begin"'Voorwaarde_ 

x(t ) = x - a -a 

T.a.v. de toestandsgrootheden gelden de volgende begrenzingen: 

1 
T . ~ t t 
m~n f- a 

T . :::;; x
2 

:::;; T 
m~n max 

dt ~T 
max 

Het te minimaliseren kriterium is tijdens de stationaire fase: 

J
8 
=-~ ·"t(tf) + ]' dt 

t 
a 

(2. 8 ) 

(2.9 ) 

(2.10 ) 

(2.11 ) 

(2.12 ) 



Hierin is: 

tf = eindtijd stationaire fase, 

x = toestand aan het einde van de opwarmfase, 
-a 
Tmin' Tmax' Tmin' Tmax = begrenzingen~ 

f3 =· ·weegfaktor ( f3 > 0). 
Gezocht wordt nu een optimale a € n , zodanig dat J: {ft) ::min J (u) , waarbij 

s ud2 8 

voldaan moet worden. aan de ~gl"." 2~8 _t/m 2.11 • 

-lo-

De numerieke waarden van n . is niet dezelfde als in de opwarmfase.vanwege de mJ.n 
benodigde reserve in koelkapaciteit~ 

In de volgende paragraaf zullen we nader ingaan op de stabiliserende regeling 

die het berekende optimale profiel moet realiseren. 

2.4. De stabiliseringsregeling 

Doordat de warmte-overdracht van reaktorinhoud naar koelwater relatief laag is 

t.o.v. de warmteproduktie, is het reaktorsysteem instabiel. Het is dus nood

zakelijk een stabiliserende terugkoppeling aan te brengen. Deze terugkoppeling 

is tevens nodig om afwijkingen t.o.v. het gewenste temperatuurprofiel bij te 

regelen. 

Een aantal oorzaken waardoor afwijkingen t.o.v. het gewenste profiel kunnen 

ontstaan zijn: 

- de warmt€-overdracht van de reaktorinhoud naar de reaktorwand verandert door 

aangroei van polymeer en verandering van de viscositeit van de reaktorinhoud; 

- de hoeveelheid per tijdseenheid geproduceerde reaktiewarmte verandert, ook 

als de reaktortemperatuur konstant is; 

- het door het koelaggregaat geleverde koud water varieert in temperatuur en 

druk, afhankelijk van de belasting van het aggregaat. 

De stabiliserende regeling bestaat op zijn minst uit een terugkoppeling. Ter 

verbetering van de regeling kan hieraan een voorwaartskoppeling worden toegevoegd. 

De terugkoppeling moet gebaseerd worden op metingen van de reaktortemperatuur 

en de koelwatertemperatuur. Het ligt voor de hand hiervoor een cascaderegeling 

te gebruiken die dan de hoeveelheid koud water instelt. 
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De voordelen van het gebruik van een cascade-regeling (meester-slaaf-regeling) 

bij de PVC-reaktor zijn: 

a) storingen in druk en temperatuur van het toegevoerde koelwater en andere 

storingen in het koelcircuit worden door de slaafregelaar snel en krachtig 

gekompenseerd; 

b) een belangrijke niet-lineariteit (de regelklep) heeft geen invloed op de 

meester-kring omdat deze door de slaafkring~ grotendeels uitgeschakeld wordt; 

c) de cascade-regelaar maakt het aanbrengen van de nodige begrenzingen eenvoudig 

mogelijk. Dit geldt met name de begrenzing in de watertemperatuur tijdens het 

opwarmen. 

Een terugkoppeling alleen is bij grote raaktoren vaak onvoldoende om de invloed 

van veranderingen in parameters en storingen voldoende te reduceren. 

Het regelsysteem kan dan verbeterd worden door het aanbrengen van een voorwaarts

regeling (deze kombinatie van terugkoppeling en voorwaartsregeling staat bekend 

als storingskompensatie-schakeling). 

De voorwaartskoppeling moet gebaseerd worden op een dynamisch reaktormodel en 

is met name zinvol als niet bij konstante reaktortemperatuur wordt gewerkt. 

Indien voor de veranderingen in parameters (reaktiesnelheid en warmte-overdracht) 

een model opgesteld kan worden is voorwaartsregeling ook bij konstante reaktor

temperatuur zinvol. 

Een aantal parameters van het reaktorsysteem zijn onbekend of vari~ren tijdens 

de batch. 

Het is in principe mogelijk de grootte van deze parameters m.b.v. een on-line 

identificatie-methode te schatten en de regelaars (de voorwaartskoppeling en de 

instelling van de terugkoppelin~ aan te passen. 

2.5. Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek zal zich beperken tot het berekenen van het optimale temperatuur

profiel voor de opwarmfase en het ontwerpen van een regelsysteem om dit optimale 

profiel te realiseren. Het berekenen van een optimaal profiel voor de stationaire 

fase en het ontwerpen van een stabiliserende regeling komt dus niet aan de orde. 

Waar dit voor het onderzoek nodig is wordt uitgegaan van de huidige praktijk t.a.v. 

de stationaire fase, n.l. een isotherm profiel dat gerealiseerd wordt door een 

cascade-regelaar. 
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Voor het ontwerp van het regelsysteem voor de opwarmfase wordt uitgegaan van de 

toestandsvergelijkingen van het reaktorsysteem. Dit model bestaat uit de 

reaktiekinetiek van het polymerisatieproces en de warmtebelansen van de reaktor 

en wordt in hoofdstuk 3 opgesteld. 

In hoofdstuk 4 wordt dit model getoetst en aangepast aan de praktijk en worden 

de resultaten van de simulaties besproken. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het in 2.2. geformuleerde dynamische optimali

seringsprobleem opgelost m.b.v. het maximumprincipe van Pontryagin. Dit zal 

zowel analytisch (uitgaande van een vereenvoudigde probleemstelling) als nume

riek gebeuren, hetgeen resulteert in enkele alterna tieven voor de regels tra tegie. 

In hoofdstuk 6 worden deze alternatieven verder uitgewerkt en wordt een regel

systeem voor de opwarmfase ontworpen. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een evaluatie van de resultaten gegeven en zijn 

in hoofdstuk 8 de konklusies uit het onderzoek opgenomen. 
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cl• MODELVORMING VAN DE PVC-BATCH-RE~KTOR 

3 .1. Inleiding 

T.b.v. de regeling van de reaktor wordt een model opgesteld van het reaktorsys

teem en het polymerisatieproces dat zich hierin vertrekt. Dit m?del geeft 

de relatie tussen de te regelen reaktietemperatuur en de ingangsgrootheden, 

te weten de hoeveelheid stoom resp. koud water. 

Het model van het reakto~systeem bestaat uit een aantal warmtebalansen en 

is in grote lijnen voor de bij verschillende polymerisatieprocessen toegepaste 

batebreaktoren hetzelfde. 

Sinds 1965 is in een aantal publikaties voor de regeling van batebreaktoren 

gebruik gemaakt van reaktormodellen. De gebruikte modellen verschillen nogal 

in nauwkeurigheid en ook de orde van de modellen loopt sterk uiteen. 
1) 12) 15) 

Amrehn , Nakagawa en Allen b.v. volstaan met een model van de 1e-orde; 

alleen de warmtekapaciteit van de reaktorinhoud wordt in rekening gebracht. 
. 9) 24) 

Ham en L~emburg en Kennedy houden ook rekening met de warmtecapaciteit 

van het koelcircuit. Gran
14

) gebruikt een model van 4e-orde. 
25) 

Marroquin en Luyben gebruiken aanvankelijk een model van 3e-orde maar later 

komen ze tot 6e-orde
6

). 

Fowler en Harvey 
60

) beschrijven in een recent artikel de modelvorming van 

van een PVC-reaktor,echter zonder details over het model te geven. 

De modelvorming van PVC-reaktaren onderscheidt zich van andere batebreaktoren 

voornamelijk t.a.v. het polymerisatieproces zelf. Aan de modelvorming van 

de reaktiekinetiek in het suspensie-PVC-proces wordt in de literatuur ruim 
. 17) . 

aandacht besteed. De procesvoering wordt b.v. beschreven ~n en de k1netiek 
40) 34) . . . 

door Bamford . Door Challa wordt een korte beschr1JV1ng van deze 

onderwerpen gegeven. Uit recente publikaties van Ray en Jain
41

) en van 
42, 43) . 

Ugelstad c.s. bl~jkt dat een nauwkeurig model van de reaktiekinetiek 

erg ingewikkeld is. Voor regeldoeleinden is het echter niet nodig een model 

te gebruiken dat het mechanisme van de polymerisatie in detail beschrijft. 

We zullen daarom volstaan met een eenvoudig reaktiekinetisch model en dit 

m.b.v. een korrektieterm aan de p~aktijk aanpassen. 

In dit hoofdstuk zullen in 3.3 en 3.4 mede aan de hand van de literatuur 

de massa- en warmtebalansen van de batebreaktoren worden afgeleid. Hierbij wordt 

uitgegaan van een aantal aannamen, die in 3.2 worden beschreven. In 3.6 

wordt de reaktiesnelheid afgeleid uit een kinetisch model van het polymerisatie

proces. Tot slot van het hoofdstuk wordt een samenvatting van het mathematisch 

model en een blokschema hiervan gegeven. 
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Bij de modelvorming van de batchreaktor gaan we uit van de volgende aannamen 

en benaderingen: 

- de temperatuur in de reaktor wordt homogeen verondersteld, 

- de temperatuur van het water in de koelmantelwordt homogeen verondersteld en 

gelijk gesteld aan de temperatuur van het uitgaande koelwater, 

- de verandering van de soortelijke warmte van de reaktorinhoud tijdens de 

polymerisatie wordt verwaarloosd, 

- de verandering van het volume van de totale reaktorinhoud wordt verwaarloosd, 

- het warmteverlies aan de bovenkant van de reaktor is zo klein dat het ver-

waarloosd kan worden, 

- voor de reaktorwand en de buitenwand worden gemiddelde wandtemperaturen aan-

genomen, 

- de verdampingswarmte van het MVC is te verwaarlozen. 

Een uitvoeriger toelichting op deze aannamen,waarvan bij de modelvorming wordt 

uitgegaan, is in bijlage 1 opgenomen. 

3.3. Massabalans van de reaktorinhoud 

Omdat een batch-reaktor een geheel gesloten systeem is, is de totale massa 

van polymeer plus monomeer in het systeem konstant. Van belang is alleen de 

partiele massabalans van de twee komponenten. 

Bekijken we de monomeerkoncent~atie binnen een druppeltje dat zich in de 

suspensie bevindt, dan geldt hiervoor de massabalans: 

d [M ( t) ] 

dt 

Hierin is: 

= - r, 

[ M (t)] = kansentratie monomeer (mol/m
3

) 

r = reaktiesnelheid monomeer (mol/m
3
.s ) 

( 3 .1) 

3 
In de reaktiekinetiek wordt gewerkt met kansentraties in mol/m ; daarom is 

ook vgl. 3.1 in deze eenheid uitgedrukt. Omdat echter in de praktijk 

gewerkt wordt met de konversie~ zullen we de massabalans ook als funktie 

van ~ schrijven, waarbij: 

~ ( t) = M 
111 

( o) - M ( t) 
111 ( 3. 2) 



met M (t) =massa monomeer (kg) • 
m 

Uit vgl. 3:1 volgt m.b.v. vgl. 3.2 (zie bijlage 2): 
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} M '1 (0) = 0 (3.3) 

met: 

= dichtheid ~onomeer 

= dichtheid polymeer 

3 
( kg/m ) # 

3 
(kg/m ) , 

molaire massa MVC (kg/mol) . 

In vgl. 3.3 is de reaktiesnelheid r nog onbepaald. In 3.6 zal nader op de 

kinetiek van de polymerisatie worden ingegaan en een uitdrukking voor r 

worden afgeleid. 

Ee~st zal achter de warmtebalans van het reaktorsysteem worden opgesteld. 

3.4. Warmtebalansen batchreaktor 

Bij de batchreaktor kunnen we de totale warmtebalans opsplitsen in warmtebalansen 

voor de volgende onderdelen: 

- de reaktorinhoud, 

- de reaktorwand. 

- de wand van de baffles, 

- het water in de reaktormantel, 

-de buitenwand van de mantel. 

Voor deze onderdelen zullen we in het volgende de warmtebalansen opstellen. 

De algemene vorm van deze balansen is: 

Verandering warmte-inhoud= toegevoerde warmte- afgevoerde warmte. 

De warmte die aan de reaktor toegevoerd wordt bestaat uit reaktiewarmte~in 

warmte-omgezette roerderenergie en door het sperwater toegevoerde warmte. 

Warmte wordt afgevoerd naar de reaktorwand en de wand van de baffles. 

De verandering van de warmte-inhoud bestaat uit ver.andering van de reaktor

inhoud (door het sperwater) en verandering van de reaktortemperatuur. 

De warmtebalans luidt: 

d 

dt 



Deze is te herleiden tot: 

met beginvoorwaarde TR(o) = Tb 

Hierin is: 

warmtekapaciteit reaktorinhoud 
(eksklusief sperwater) 

hoeveelheid sperwater 

tijd vanaf begin van het proces 

reaktortemperatuur 

reaktiewarmte 

in warmte omgezette roerderenergie 

temperatuur vers koelwater van aggregaat 

warmte-overdrachtsko~ffici~nt tussen reaktorinhoud 
en wand 

wandoppervlak binnenkantvan de reaktor 

temperatuur reaktorwand 

warmte-overdrachtko~ffici~nt tussen reaktorinhoud 
en wand van de baffles 

wandoppervlak baffles 

temperatuur van de wand van de baffles 

massa van het water in de reaktor 

soortelijke warmte van het water 

soortelijke warmte van het monomeer 

reaktiewarmte per kg gevormd polymeer 

beginwaarde reaktortemperatuur 

(J/K) 

(kg/hr) 

(hr) 

(OC) 

(J/hr) 

(J/hr) 

(OC) 

(W/m
2

.K) 

(m2) 

(OC) 

(W/m
2

.K) 

(m2) 

(OC) 

(kg) 

(J/kg.K) 

(J/kg.K) 

(J/kg) 

(OC) 
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CR, de warmtekapaciteit van de reaktorinhoud bij het begin van de batch (dus 

aksklusief de bijdrage van het sperwater) wordt als volgt berekend: 

CR = M (o). c + M • c • 
m m w w (3.6 ) 

De reaktiewarmte QR volgt uit: 

~ 
QR = A QR • M m ( 0 ) • d t ' (3.7 ) 

b .. dT) d d 1 3 3 waar l. J dt gegeven wor t oor vg • • • 
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In de literatuur wordt met eenvoudiger warmtebalansen volstaan. 

De bijdrage van de roerderenergie wordt meestal verwaarloosd. Het effekt van 

het sperwater op de warmtebalans wordt niet in rekening gebracht. 

De warmte-overdrachtsco~ffici~nt u
1 

verandert gedurende de polymerisatie. 

Hierop wordt in 3.5. verder ingegaan. 

3.4.2. De reaktorwand ---------------------
De warmtebalans voor de reaktorwand is: 

d'l' 
M 

dt 

waarin: 

PM = soortelijke massa van de wand 

VM = volume van de wand 

= soortelijke warmte van de wand 

warmte-overdrachtsko~ffici~nt van de wand naar het water 
in de koelmantel 

A
2 

= oppervlak buitenkant reaktorwand 

(kg/m
3

) 

(m3) 

(3. 8 ) 

(J/kg.K) 
2 

(W/m .K) 

De warmte-afvoer aan de bovenkant van de reaktor is, zoals reeds bij de 

aannamen vermeld is, verwaarloosbaar. De warmte-afvoer van de reaktorinhoudvia 

de zich erboven bevindende damp naar de bovenkant van de reaktorwand is niet 

ekspliciet in rekening gebracht, omdat de bijdrage in het totaal verwaarloos

baar is. Deze bijdrage kan zo nodig worden opgenomen in u
1

. 

3.4.3. De wand van de haffles -----------------------------
Hiervoor geldt de volgende vergelijking: 

dTB 
pM cMVB dt = UBAB.(TR - TB) - U2AB. (TB - Tw)' TB (0) = Tb ' 

waarin: 

VB = volume van de wand van de haffles 

(3.9 ) 
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3.4.4. Het water in de reaktormantel ------------------------------------
Bij de warmtebalans van het water in de reaktormantel en het rondpompcircuit 

moet rekening gehouden worden met de warmte die van buiten toegevoerd 

wordt door de stoo~ en die afgevoerd wordt door het koude water van het 

aggregaat. Omdat we het water in de reaktormantel als goed-geroerd beschouwen 

is de warmtebalans: 

P c V 
w w w 

Hierin is: 

dT 
w 

dt 

= volume rondgepompt water 

warmte-overdrachtskoefficient tussen het water en 
en de buitenwand 

A
3 

= binnenoppervlak van de wand van de koelmru1tel 

TN = temperatuur buitenwand 

F
5

t =hoeveelheid gedoseerde stoom 

Qst = kondensatiewarmte stoom 

F = hoeveelheid koud water van aggregaat 
c 

(m2) 

(OC) 

(kg/hr) 

(J/kg) 

(kg/hr) 

De in warmte omgezette energie van de pomp in het circuit kan worden 

verwaarloosd. 

3.4.5. De wand van de reaktormantel -----------------------------------

Hierin is 

VN = volume wand van de mantel 

u
4 

= warmte-overdrachtscoefficient van wand naar omgeving 

A
4 

= oppervlak van de wand aan de buitenkant 

TA = omgevingstemperatuur 

( m3 ) 

(W/m
2 

.K) 

( m2 ) 

( oe ) 

(3.10.) 

(3 .11) 
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Met de vergelijkingen 3.5 t/m 3.11 ligt de warmtebalans van de gehele batch

reaktor vast en daarmee de gezochte relatie tussen de stuurgrootheden (koud 

water en stoom) en de reaktortemperatuur. Het model is van de 5e orde. 

In de literatuur worden modellen voor batchraaktoren beschreven die 

varieren van 1e-orde tot Ge-orde, afhankelijk van het doel waarvoor het 

model wordt ge~aakt en van de vereiste nauwkeurigheid. Meestal worcht 

echter van eenvoudige modellen gebruik gemaakt, zoals beschreven in 3.1 . 

In de warmtebalansen komen de warmte-overdrachtscoefficienten u
1

, u
2

, u
3

, 

u
4 

en u
8 

voor. u
1 

en u
8 

zijn, in tegenstelling tot de overige, geen konstanten. 

Hierop wordt in de volgende parqgraaf ingegaan. 

3.5. De warmte-overdracht van reaktorinhoud naar wand 

De warmte-overdrachtscoefficienten u
1 

en u
8 

nemen tijdens de polymerisatie 

in de stationaire fase af. De oorzaken hiervoor zijn aangroei van polymeer 

aan de wand an toename in viscositeit van de suspensie. Het is niet 

eenvoudig om een model voor de be=ekening van u
1 

en u
8 

op te stellen, dat 

dit verloop voldoende nauwkeurig beschrijft. 

We zullen daarom het verloop van u
1 

en u
8 

als funktie van de tijd berekenen 

uit fabrieksmetingen. Op deze wijze worden ook eventuele veranderingen in 

de grootte van het warmte-wisselend oppervlak (zie 

Tierdis kon teerd. 

We schrijven daartoe: 

u
1 
ct) = ul f2( t) 

U
8

( t) = UB f2( t) , 
f 

2
Cc) = !,waarin ul en UB konstanten zijn en f

2
( t) 

3.4.4.) in u
1 

(3.12) 

experimenteel wordt bepaald. 

Hierbij is aangenomen dat de relatieve veranderingen in u
1 

en u
8 

gelijk zijn. 

Op het verloop van f
2
(t) bij een industriSle PVC-reaktor komen we in 4.2 

terug. 
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3.6 Reaktiekinetiek van het polymerisatieproces 

Een beschrijving van het polymerisatieproces is in bijlage 2.1 opgenomen. 

We gaan uit van een eenvoudig reaktiekinetisch model, dat is opgesteld door 

Flory 
34

). M.b.v. dit model zullen we een vergelijking voor de reaktie- . 

snelheid afleiden. Om de reaktiesnelheid met de praktijkgegevens te laten 

overeen.Stemmen zullen we een korrektieterm aanbrengen (zie 3.6. 3). 

De reaktievergelijkingen volgens dit model zijn: 

c kd .. 2 R" 

R" + M 
kj .. M1 

. 
Mi • + M 

kp ... . 
Mi +1 

Mi 
. 

+ Mj 
. ktt .. P. + p. 

M·~ • 
l. 

+ M. 
J 

.. ka. ... 

Hierin is: 

C = initia tor; 

R • = radicaal; 

l. 

P. . 
l. + J 

M = MVC-molecuul; 

M1 "= MVC-radicaal; 

J 

. (dekompositie initiator) 

(initiatie monomeer) 

(propagatie) 

(terminatie door disproportionering) 

(terminatie door kombinatie) 

Mi"= keten met radicaal-uiteinde, opgebouwd uit i monomeren; 

Pj = niet reaktief polymeer, opgebouwd uit j monomeren; 

k = reaktiesnelheidskonstante. 

(3.13) 

Een polymeerketen wordt volgens dit mechanisme opgebouwd uit gemiddeld 

duizend of meer monomeren. Iedere keten wordt in betrekkelijk korte tijd 

opgebouwd en doet dan verder niet meer mee aan de reaktie. 

Uit de gegeven reaktievergelijkingen zal nu de reaktiesnelheid worden af

geleid. 

De reaktiesnelheid wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee de monomeerkon

sentratie afneemt. Uitgaande van de reaktievergelijkingen 3.13 kan m.b.v. 

de in bijlage B2.3 genoemde aannamen voor de reaktiesnelheid de volgende 

vergelijking 

r = d L M] 
-dt= 

worden afgeleid: 

k . (2k! )~ • [R•)i • (Mj3/2 
p t 

(3.14) 
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De afleiding van deze vergelijking is gegeven in bijlage2.4.In tegenstelling 

tot wat in de literatuur gebruikelijk is, is r niet geschreven als functie 

van ( C] , maar als funktie van ( R ·]. 

De snelheidskonstanten in vgl. 3.14 zijn samen te voegen tot één koefficient k. 

Omdat voor de temperatuursafhankelijkheid van k , k en kt een Arrheniusverband 
p i 

geldt, is dit ook voor k, zodat we kunnen schrijven: 

k. ~ { E } 
kp (2~t) = k • exp . - R (TR+273) 

Hierin is: 

E = aktiveringsenergie (J/mol) , 

R = gaskonstante (J/mol.K) • 

kt = k 
t1 

+ k 
t2 

=totale terminatiesnelheid. 

Met 3.15 is 3.14 als volgt te schrijven: 
.1 

r = k • exp { - R (T:+2735" } • ( R' t . ( M ]
312 

(3.15.) 

(3.16.) 

In bijlage B2.5 wordt aangetoond dat nog een korrektieterm nodig is om vgl. 

3,16 aan praktijkmetingen aan te passen i.v.m. het Trommsdorff-effekt. 

In bijlage 2.5 is gekonkludeerd dat de reaktiesnelheidskonstanten een funktie 

van de monomeerkonsentratie zijn. Op grond hiervan is te schrijven: 

k = k~ • fl ( [ M ) ) • (3 .17) 

Gedurende het eerste deel van de polymerisatie is f
1

([M]) = 1, daarna wordt 

hij groter. 

Om de praktijkmetingen met r te korreleren moet ook de tijdsafhankelijke faktor 

[ R'] uit vgl. 3.16 ge~limineerd worden. Uit de reaktievergelijkingen 3.13. volgt 

dat [R'] beschouwd kan worden als het tussenprodukt in een volgreaktie. In hetbe

gin neemt [~]toetotdat een konstant nivo bereikt wordt, waarbij de vorming 

gelijk is aan de afbraak. 

In bijlage 2.6 is afgeleid 
.1 

-t/'1:. } 2 

. { 1-e 1 
• 

met 'ti = kd + ki. ( M] 

en (c ] = beginkonsentratie 
0 

dat voor het verloop van [R'] geldt: 

3 
monomeer (mol/m ) • 

(3.18) 

(3.19) 



Vergelijking 

r = k 1 
• exp 

0 

3.16 wordt nu, na substitutie van 3.18: 

{ 
E/R } i r ] 3/2 

- TR + 273 • (co] • f3(t),O.((M]). tM 

waarin: 

{ 
-t/'t'. }i 

1-e 1 
• 

We stellen nu: 

De overgang van [ M} naar 1) als onafhankelijk variabele is mogelijk omdat 

tussen beiden een vaste relatie bestaat. 

Substitutie van vgl. 3.20 en 3.22 in de massabalans 3.3 geeft: 

~ = k { dt 0 • exp - T 
R 

!/~73 } .. [co] i . f1 ( 1)) • f3 (t) • 

waarin: 
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(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

Het verband tussen konversiesnelheid en initiatordosering, zoals dat door vgl. 

3.23 gegeven wordt, is door diverse auteurs eksperimenteel geverifieerd, waarbij 

dit verband juist werd bevonden
51

• 53 ). 

In het volgende zullen we vgl. 3.23 gebruiken om de konversiesnelheid te be

rekenen. De funktie t
1 

( 1)) en de tijdskonstante 't' i in de funktie f
3 

(t) moeten 

nog aan de hand van praktijkmetingen bepaald worden. 

In de literatuur wordt met onnauwkeurigere vergelijkingen voor d1)/dt volstaan. 
. 9) 33) 

Ham en LJ.emburg en Kennedy gebruiken vgl. 3.17 en verwaarlozen daardoor o.a. 

het Trommsdorff-effekt totaal. 

G 
13, 36) 

ran gebruikt vgl. 3.23, echter zonder de term f
3
(t) en zonder dit te 

motiveren. 

Met de vergelijking voor de konversiesnelheid van het polymerisatieproces is het 

theoretisch model van de gehele batchreaktor kompleet. 

In het volgens is het totale model samengevat en het blokschema gegeven. 
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3.7. Mathematisch model en blokschema. 

Samenvattend bestaat het mathematisch model van de batch-reaktor uit de 

volgende vergelijkingen: 

~ = 
dt 

dTR - (1 
dt 

(0) 
~ 
dt 

U1A 1 U A ~ 
- -- ( T - T ) . f

2
( t) - ~ ( T - T ) . f

2
( t) 

CR R ~ CR R B 

, 

dTB U A 
= ~ (T - T) f

2
(t) 

dt CB R B 

(T-"T.) 
m w 

U A 
(T - T ) - ~ (T - T ) + F 

B w C w N st 

+ F 
st 

100 - T 
w 

- F 
c 

w 

Hierin is: 
= M (0.) - M (t) 

m m 
T](t) = M (0) 

m 

c = M (0) . c.m + M . c (warmtekapaciteit reaktorinhoud) , 
R m w w 

CM = PM CM VM (warmtekapaciteit reaktorwand) 
~ 

eB = PM CM VB (warmtekapaciteit wand baffles)., 

c = PM CM VN (warmtekapaciteit buitenwand) , 
N 

cw = Pw cw V w 
(warmtekapaciteit water in mantel). 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3 .28) 

+ (3 .29) 

w 

(:1.30) 

(3.31) 

(3.2) 

(3;6) 
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·In fig. 3.1 is de hoeveelheid reaktiewarmte QR en de hoeveelheid afgevoerde 

warmte volgens UA (TR- TW) uitgezet als funktie van TR. Het snijpunt van 

beide krommen is het werkpunt. 

De helling van derec~ voor de warmte-afvoer wordt bepaald door UA. 

Als deze helling in het werkpunt kleiner is dan de helling van QR is het 

systeem instabiel. Bij een afwijking TR kan de regelaar het systeem stabiliseren 

door TW bij te stellen. De maximale reaktortemperatuur, waar nog regeling 

mogelijk is, wordt bepaald door de laagst mogelijke watertemperatuur T • 
0 

I 

To Tw 

/ 

/ 
/ 

I 

/ 

I 
/ 

T~ 

fig. 3.1 

a = QR 

b = UA(TR-TW) 

c = UA(TR-T
0

) 

De stabiliteit en het gedrag van het systeem in het werkpunt kunnen worden 

afgeleid uit een gelineariseerd model. Linearisering om het werkpunt 

TR = TR 1 en Laplace-transformatie leidt tot het volgende stelsel 

vergelijkingen: 

ÖTR 
k1 

( öTM + k 2 ÖTB + k3 + k4 öTC) I = öF 1 - s '!"1 s 

öTM 
k5 

( öTR + k6 ö Tw) , = 1 + s '[2 

(3.32) 

(3.33) 



öT8 

k7 
(ÖTR + k8 ÖTW), = 1 +s't'3 

ÖTW 
k7 

(ÖTM + klO ÖTB + k11 ÖTN + k12 ÖFst - k13 ÖF + k14 ÖTC) • = 1 't' + s 
4 

c 

Met de symbolen ÖTR' öTM, öT8 , ÖTN, ÖFs' öTc' ÖFc' öFst en öTA 

woräen bedoeld de afwijkingen van de betreffende grootheden t.o.v. hun 

waarde in het werkpunt. 

Vergelijking 3.25 is hiebij gesubstitueerd in 3.26. 

De tijdskonstanten zijn als volgt in de reeds gebruikte systeemparameters 

uit te drukken: 

'r'2 = 

't'3 = 

'7:4 = 

"r5 = 

+ F
1 c t' s w 

E 
R(T ' + 273)2 

R 

CM 

U lAl f2(t') + U2A2 

ca 
U lAB f2(t') + U2AB 

cw 
U2A2 +U A + 

2 B U3A3 + 

eN 
U3A3 + U4A4 

F' + F' c c st w c w 
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(3. 34) 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3 .39) 

(3.40) 

(3.41) 

De afleiding van deze vergelijking is opgenomen in bijlage 3, waarin ook de 

versterkingstaktoren k
1 

t/m k
16 

gegeven worden als funktie van de bekende 

systeemparameters. 

Uit vgl. 3.28 volgt dat het reaktorsysteem instabiel is als 't'
1 

.)0. 

Voor een grote batchreaktor, waarbij het koelend oppervlak t.o.v. het reaktor

volume ongunstiger is als bij een kleine reaktor, is dit het geval als de 

hoeveelheid geproduceerde reaktiewarmte boven een bepaalde waarde komt. Bij een 

PVC-reaktor is dit duidelijk het geval. 

Fig. 3.3 geeft het bij de vgl. 3.32 t/m 3.36 behorende blokschema. 
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3.8. Samenvattingvan hoofdstuk 3 

In dit hoofdstuk is een model opgesteld van de batchreaktor en het polymerisatie

proces dat zich hierin afspeelt. Daartoe werden in 3.3 de massabalans en in 3.4 

de warmtebalans van het systeem opgesteld. , 

De parti~le massabalans voor het monomeer resulteerde hierbij in een vergelijking 

die de konversiesnelheid geeft als funktie van de reaktiesnelheid. Deze reaktie

snelheid volgt uit een model van de reaktiekinetiek, dat we in 3.6 hebben opge

steld. 

De totale warmtebalans bestaat uit vijf eerste-orde differentiaalvergelijkingen. 

In deze warmtebalans is de warmte-overdrachtsco~ffici~nt tussen reaktorinhoud 

en wand een veranderlijke parameter die met name in de stationaire fase een 

rol speelt. 

Het model bevat een aantal parameters, waarvan het verloop nog op grond van 

praktijkgegevens bepaald moet worden. 'Dit zal in het volgende hoofdstuk gebeuren, 

Daarna zullen de met dit model uitgevoerde simulaties worden beschreven. 
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4. MODEL VERIFICATIE, GEVOELIGHEIDSA.J.'fALYSE EN MODELREDUKTIE 

4.1. Simulatiemethode 

Het in het vorige hoofdstuk afgeleide mathematisch model kan met de praktijk 

vergeleken worden door modelsimulaties. Er zijn alleen praktijkgegevens bekend 

van het reaktorgedrag inklusief regelsysteem. Het ongeregelde systeem is n.l. 

instabiel. 

De praktijkgegevens bestaan uit het verloop van de reaktortemperatuur en de 

water.temperatuur T. als funktie van de tijd. Door simulatie van het reaktormodel 
1 

en het in de praktijk gebruikte regelsysteem worden de modeluitkomsten geveri-

fieerd. 

De simulatie is uitgevoerd op twee gekoppelde analoge computers (EAI-580). 

Redenen om de analoge computer te verkiezen boven een digitale zijn: 

- de ervaring dat bij het van de grond af opbouwen van een model tussentijds 

veel wijzigingen en uitbreidingen nodig zijn. Dit is op een analoge computer 

eenvoudiger dan op een digitale computer; 

- de kortere rekentijd en snellere weergave van de resultaten. Vooral.tijdens 

het opbouwen en tussentijds evalueren van het model is dit een voordeel~ 

- het feit dat middels simulatie op een analoge computer sneller fysisch inzicht 

in het systeem en de gevoeligheid van parameters e.d. wordt verkregen. 

Door Broda, Hofmeister en Trier45) worden deze voordelen van de analoge computer 

uitvoeriger beargumenteerd. 

In het volgende worden de bij de simulaties gebruikte gegevens besproken. 

4.2. Gegevens m.b.t. reaktormodel en regelsysteem 

Voor de gegevens van de reaktor is uitgegaan van een industri&le reaktor met 
3 

een inhoud van ongeveer 30 m • De gegevens van deze reaktor, zoals wandoppervla~ 

ten, wanddikten, volumina etc. zijn ontleend aan de ontwerptekeningen en zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

Voor de warmte-overdrachtscoeffici&nten (w.o.c.) is gebruik gemaakt van 

fabrieksmetingen van de totale warmte-overdracht van reaktor naar koelwater. 

M.b.v. bekende warmtegeleidings- en warmte-overdrachtscoeffici&nten zijn hieruit 

de warmt~overdrachtsco&ffici&nten ul t/m u4 en ub berekend. Deze berekeningen 

zijn uitgevoerd in bijlage 4.2. 

u1 en Ub varieren gedurende de polymerisatie. Er zijn fabrieksmetingen beschik

baar van deze variaties in de stationaire fase, niet van de opwarmfase. Aangenomen 

wordt dat de w.o.c. gedurende de opwarmfase konstant is. 

Fig. 4.1 geeft de verandering van u
1 

en UB als funktie van de tijd. 
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De warmtekapaciteit van de reaktorinhoud, de reaktorwand, het koelwater, 

de buitenwand en de baffles zijn berekend uitgaande van de afmetingen van de 

30 m
3
-reaktor. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 4.3. 

De simulaties zijn uitgevoerd m.b.v. de procesgegevens van een specifieke PVc

soort waarvan de benodigde gegevens in bijlage 4.5 zijn vermeld. 

De funktie f1 (~) • f
3

(t) in vgl. 3.25 is in deze vorm nog ongeschikt om hiermee 

de reaktiesnelheid aan de fabrieksmetingen te relateren. 

Omdat voor één batch geldt dat~ een funktie van t is, kan t.b.v. de model

verificatie gesteld worden: 
I 

f1(~). f3(t) = f1 ( ~) (4.1) 

De funktie f~ (~)kan nu direkt uit fabrieksmetingen van de konversiesnelheid 

bij konstante temperatuur berekend worden. 

Figuur 4.2 geeft f~ (~)voor de beschouwde PVC-soort. 

4 
De aktiveringsenergie E in vgl. 3.25 wordt gegeven door E/R = 10 K. Deze waarde 

G 13) 51) 1 fh . k . wordt o.a. gegeven door ran en Farber en b ijkt niet a ankel1j te ziJn 

"k . ·t· (F b 51 )) van de gebru1 te soort 1n1 1ator ar er • 

j_:~.:~.:_!f~.!=-lE_È~-.P.!2-~.!=_!._j~-g;~!>.!El~.!=~-.!~~~l-2l.!2E.!.!= 

Het regelcircuit van de 30m
3
-reaktor bestaat uit een cascadeschakeling. 

De slaafkring stelt in 'split-range' de kleppen van het koude water en de stoom 

in op basis van metingen van de temperatuur van het water aan de ingang van de 

reaktormantel. Hiervoor wordt een PI-regelaar gebruikt. 

De meesterkring stelt het setpoint van de slaafkring in, uitgaande van het ver

schil tussen gewenste en gemeten reaktortemperatuur. Hiervoor wordt een PID

regelaar gebruikt, waarvan de uitgang begrensd is op een maximale temperatuur 
0 

van 80 c. 
De numerieke gegevens en regelaarinstellingen zijn opgenomen in bijlage 5.1. 

De procedure is als volgt. Eerst wordt de reaktor opgewarmd, waarbij de cascade

regeling in werking is. De begrenzing in de uitgang zorgt ervoor dat het set-
o 

point voor de koelwatertemperatuur gedurende deze periode 80 c is. Bereikt de 

reaktor een temperatuur die 1 °C beneden de gewenste ligtr dan wordt de meester

kring afgeschakeld en het water geregeld op een vaste temperatuur (pre-lead

temperatuur). 

Als de reaktortemperatuur 0,2 
0 

C van de gewenste waarde verwijderd is (dit 

schakelpunt wordt aangeduid met hTS) wordt de cascaderegeling weer volledig 

ingeschakeld. D.m.v. een speciale schakeling is ervoor gezorgd dat op het moment 

van inschakelen de uitgang van de meesterregelaar gelijk is aan de gemeten 

watertemperatuur T., zodat dit overschakelen zonder schokken gebeurt. 
1 
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Simulatie van deze regelaars op de analoge computer is niet eenvoudig. Oorzaak 

hiervan is o.a. het feit dat de regelaars uitgevoerd zijn met begrenzingen op 

de uitgang, waardoor het nodig is een groot aantal limiters in de analoge 

schakeling op te nemen. Daarnaast moet ook het schakelmechanisme voor de opwarm

fase gesimuleerd worden. 

Simulatie van de regelaar blijkt bij de simulatie van batchraaktoren vaker 
41) 

problemen op te leveren (Wansborough ). 

De meting van de reaktortemperatuur heeft enige traagheid; de tijdskonstante ~ 
m 

is geschat op 0,02 hr. De gemeten reaktortemperatuur TRG volgt uit: 

(4 .2) 

De traagheid van de temperatuurmeting in de mantel is te verwaarlozen. 

De gebruikte regelkleppen hebben een logarithmische karakteristiek, die in 

bijlage 5.1 gegeven is. 

In het volgende zal nader worden ingegaan op de programmering van het model op 

de analoge computer. 

4.3. Het analoge model 

De in 3.7 gegeven systeemvergelijkingen moeten geschikt worden gemaakt voor 

programmering op de analoge computer. Hiertoe moeten de in bijlage 4 gegeven 

numerieke waarden in deze vergelijkingen gesubstitueerd worden, waarna de groot

heden geschaald moeten worden in amplitude en tijd (vergelijkbaar met normeren). 

De geschaalde vergelijkingen zijn gegeven in bijlage 6.2. Hierin zijn ook de 

geschaalde vergelijkingen van het regelcircuit opgenomen. 

In bijlage 6.3 is het op deze geschaalde vergelijkingen gebaseerd analoge reken

schema van resp. het rektormodel, de regelaar en de regelkleppen gegeven. 

De grootte van de snelheidskonstante k in 3.25 wordt niet uit het reaktie-
o 

kinetisch model berekend, omdat dit tot onvoldoende nauwkeurige resultaten zou 

leiden. De grootte van k wordt bij de simulaties zodanig gekozen wordt aan het 

praktijkgegeven dat na een polymerisatietijd van 6,33 hr een konversie van 89 % 

is bereikt. 

De resultaten van de simulaties op de analoge computer worden in het volgende 

beschreven. 
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4.4. Verificatie van het model 

De simulatie op de analoge computer geeft het verloop van de toestandsgrootheden 

uit het mathematisch model als funktie van de tijd. Figuur 4.3 brengt dit verloop 

in beeld. Bij het begin van de opwarmfase loopt de watertemperatuur snel op 
0 

tot 80 c. 
De regeling houdt daarna T. konstant. (Omdat T. geen toestandsgrootheid is, is 

1 1 

deze niet in fig. 4.3 opgenomen). 

Ook de temperatuur van de wanden van de reaktor en mantel loopt snel op. De 

reaktortemperatuur gaat langzaam en met vrij konstante snelheid omhoog tot het 

schakelpunt lTS bereikt is. 

De watertemperatuur is dan al aan het dalen. Tot het punt hTS bereikt wordt, 

wordt het instelpunt van de slaafregelaar konstant gehouden op de z.g. pre-load 

temperatuur. 

Omdat het tijdsverschil tussen lTS en hTS slechts enkele minuten bedraagt, slaagt 

de regelaar er niet in deze konstante watertemperatuur te realiseren. 

Na het punt hTS wordt de cascaderegelaar ingeschakeld die, na een doorschot 
0 

van ongeveer 2 C de reaktortemperatuur op de juiste waarde brengt. 

Aan het einde van de polymerisatiefase neemt de reaktiesnelheid toe, waardoor 

de temperatuur van het koelwater moet dalen. Uit fig. 4.3 blijkt dat de regelaar 

enige moeite heeft om hier de reaktortemperatuur konstant te houden. 

Uit de simulatie blijkt dat TN (de temperatuur van de buitenwand) praktisch gelijk 

is aan TW. Op grond hiervan is een vereenvoudiging van het model mogelijk, die 

in 4.5 beschreven zal worden. 

Figuur 4.4 geeft het verloop van de stuurgrootheid (de hoeveelheid stoom resp. 

koud water) als funktie van de tijd. Gestart wordt met maximale stoomhoeveelheid. 

Na het bereiken van de maximale watertemperatuur neemt de stoomhoeveelheid af. 

Bij het schakelpunt lTS sluit de stoomklep en wordt de koudwaterklep geopend. 

Figuur 4.5 geeft een vergelijking van het in de praktijk gemeten verloop van de 

reaktortemperatuur TR en de watertemperatuur Ti met de resultaten van de simulatie. 

Voor de verschillen tussen model en praktijk kan een aantal verklaringen worden 

gegeven: 

- Het beginpunt van de opwarmfase ligt in het model ongeveer 10 min. later dan 

in de praktijk. Dit komt omdat in de praktijk al begonnen wordt met opwarmen 

ongeveer 20 min. voordat de reaktor geheel gevuld is. Er wordt in het begin 

dus nog koud monomeer aan de reaktor toegevoerd. Dit effekt is niet in het model 

opgenomen omdat het niet van belang is voor de regeling. 
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- De grootte van het doorschot van de reaktortemperatuur en de oscillaties in 

de watertemperatuur zijn sterk afhankelijk van de tijdkonstante ~ van de 
m 

temperatuurmeting. De in het model gebruikte waarde (0,02 hr) geldt voor een 

niet-vervuilde opnemer. 

Verder is de grootte van het doorschot afhankelijk van de juiste instelling van 

de regelaar. In de volgende paragraaf wordt hierop nader ingegaan. 

- De koelwatertemperatuur ligt in het model tijdens de stationaire fase ongeveer 

3 °c lager dan in de praktijk. Dit moet veroorzaakt worden door het feit dat 

er van batch tot batch verschillen in warmte-overdrachtsco~ffici~nt bestaan. 

De temperatuurmetingen zijn n.l. gedaan bij een andere batch dan de metingen 

van de w.o.c. 

- Het verschil tussen model en praktijk wat betreft het verloop van T. aan het 
~ 

einde van de polymerisatiefase wordt eveneens veroorzaakt door verschillen tussen 

de batches. 

Op grond hiervan kan gekonkludeerd worden dat er een redelijke overeenstemming 

is tussen de resultaten van de simulatie en de praktijk. In het volgende zal 

de gevoeligheid van het systeem voor variaties in een aantal pa~ameters worden 

nagegaan, o.a. om te beoordelen of kleine afwijkingen aanleiding geven tot 

grote verschillen in de ter verificatie gebruikte praktijkmetingen. 

4.5. Gevoeligheidsanalyse 

Afwijkingen in de praktijk gebruikte instellingen van de schakelpunten lTS en hTS, 

van de pre-load temperatuur en van de temperatuur T van het koude water kunnen 
c 

de ter verificatie van het model gebruikte praktijkgegeven betnvloeden. De 

grootte van de mogelijke afwijkingen is nagegaan. Verder is de invloed nagegaan 

van een aantal parameters die van belang zijn bij het ontwerp van het regel

systeem. 

Dit zijn de w.o.c., de initiatorkonsentratie[ C 1 en de tijdskonstante van de 
0 

temperatuurmeting. 
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De ligging van enkele schakelpunten van het regelcircuit is afhankelijk van de 

receptuur. Ze moeten bij een grade-wisseling met de hand ingesteld worden en de 

nauwkeurigheid waarmee dit gebeurt be1nvloedt de betrouwbaarheid van de ter 

verificatie van het model gebruikte praktijkgegevens. Het betreft hier de ligging 

van de schakelpunten lTS en hTS en van de pre-load temperatuur. De invloed van 

afwijkingen in deze instellingen op de responsies van reaktor- en watertemperatuur 

is nagegaan. 

Figuur 1 van bijlage 7 laat de invloed van de pre-load-temperatuur zien. Een 

variatie van enkele 
0 c in pre-load heeft nauwelijks invloed, maar grote.af

wijkingen geven duidelijk andere responsies. 

Figuur 2 van bijlage 7 geeft de invloed van afwijkingen in de ligging van het 

eerste schakelpunt (lTS) als dit over een kleine range gevarieerd wordt. Deze 

invloed blijkt gering te zijn, behalve als dit schakelpunt dicht bij het tweede 

schakelpunt (hTS) komt. 

Figuur 3 van bijlage 7 laat zien dat variatie van hTS hetzelfde effekt heeft; 

alleen als hTS te dicht bij lTS komt te liggen wordt het doorschot merkbaar 

be1nvloed. 

Hieruit kan gekonkludeerd worden dat eventuele in de praktijk opgetreden kleine 

afwijkingen in deze instellingen weinig invloed kunnen hebben op de ter verifi

catie gebruikte fabrieksmetingen. 

Verandering in T blijkt praktisch geen invloed te hebben op de responsies, 
c 

tenzij de waarde van T hoger ligt 
c 

dan de op een bepaald moment vereist T .• 
~ 

Onder normale omstandigheden worden variaties in T door de slaafregelaar 
c 

volledig opgevangen. 

Hieruit kan gekonkludeerd worden dat eventuele verschillen tussen de in het 

model en in de praktijk gebruikte T niet van invloed kunnen zijn op de betrouw
c 

baarheid van de modelverificatie. 

In de praktijk kan de hoeveelheid gedoseerde initiator vari~ren. De invloed 

hiervan is nagegaan door de initiatorkonsentratie te vari~ren tussen 80 % en 

200% van de normale waarde. Volgens vlg. 3.25 is de reaktiesnelheid gedurende 

het hele proces evenredig met de wortel uit de beginkonsentratie van de initiator. 
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Figuur 4 van bijlage 7 laat de invloed op de reaktortemperatuur en de water

temperatuur T. zien. Het doorschot van de reaktortemperatuur wordt groter 
~ 

met toenemende initiatorkonsentratie. Bij een initiatordosering die 160% 

van de normale bedraagt, loopt de koelwatertemperatuur tegen zijn ondergrens. 
0 

De reaktortemperatuur kan desondanks op 65 C gebracht worden. Door de I-aktie 
0 

van de regelaar schiet de reaktortemperatuur echter eerst nog door tot 64 C. 

Bij een initiatordosering van 180 % of meer is het systeem niet meer te 

stabiliseren-omdat de reaktiesnelheid te groot is. 

Hieruit blijkt dat bij het ontwerp van een regelsysteem rekening gehouden 

moet worden met mogelijke variaties in initiatordosering. 

De w.o.c. tussen reaktorinhoud en wand kan veranderen do~r aangroei van polymeer 

aan de wand. Bovendien verschilt de w.o.c. van de diverse reaktoren. De invloed 

van verschillen in w.o.c. is nagegaan door u
1 

en UB te varieren tussen 80 en 

120 % van de nominale waarde. Figuur 5 van bijlage 7 geeft de resultaten hiervan. 

Een grotere w.o.c. heeft een kortere opwarmtijd tot gevolg. Bij een w.o.c. die 

80 % of minder van de normale waarde bedraagt-loopt de watertemperatuur tegen 

zijn ondergrens en ontstaan er dus problemen met de regeling. 

Gezien de grote invloed van de w.o.c. moet hiermee bij het ontwerp van het 

regelsysteem rekening worden gehouden. 

De meting van de reaktortemperatuur gebeurt door een weerstandsthermometer 

die zich in een insteekhuls bevindt. De tijdskonstante ~ van het geheel 
m 

bedraagt ongeveer 0,02 hr. Door vervuiling en aangroei van polymeer kan deze 

tijdkonstante beduidend groter worden. De invloed hiervan op het doorschot 

van de reaktortemperatuur is in fig. 6 van bijlage 7 gegeven door tijdkoostanten 

tussen 0,005 en 0,1 hr. Het doorschot neemt sterk toe met 

is het systeem zelfs instabiel. 

~ • Bij ~ = 0, 1 hr 
m m 

De invloed van de tijdskonstante van de temperatuurmeting blijkt ook in de 

praktijk duidelijk merkbaar te zijn. Het te ontwerpen regelsysteem voor de 

opwarmfase zal in staat moeten zijn om bij veranderde tijdskoostanten steeds 

optimaal op te warmen. 
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Uit de simulatie blijkt dat het model op een aantal punten vereenvoudigd kan 

worden. Dit zal in de volgende paragraaf worden besproken. 

4.6. Vereenvoudiging van het model 

Op een aantal punten kan het model vereenvoudigd worden op grond van de resultaten 

van de simulaties. Het betreft de invloed van de warmte-overdracht naar de 

omgeving, van de roerderenergie, van het sperwater en van de baffles. 

Uit de simulaties blijkt dat TN steeds praktisch gelijk is aan TW. Dit komt 

omdat u
4 

erg klein is t.o.v. u
3

• Het is daarom mogelijk de orde van het systeem 

met één te verlagen door de warmte-capaciteit van de buitenwand bij die van het 

water te voegen. 

Stellen we TN = TW dan wordt vgl. 3.27: 

dT 
N 

eNdt (4.3) 

Tellen we 4.3 op bij 3.26 en verwaarlozen we. de term u
4
A4 (TW-TA) dan is het 

resultaat dat in 3.26 eW vervangen wordt door ew + eN. 

De bijdrage van roerder-energie en sperwater op de warmtebalans van de reaktor

inhoud blijkt ongeveer evengroot en tegengesteld van teken te zijn. Beiden bedragen 

ongeveer 40.000 W en het verschil is verwaarloosbaar t.o.v. de totale reaktie

warmte die 870.000 W bedraagt. 

De variaties in roerder-energie en sperwater zijn zo klein dat het tegen elkaar 

weg laten vallen van deze twee termen steeds geoorloofd is. Het model kan dus 

vereenvoudigd worden door F en Q buiten beschouwing te laten. 
s s 

Uit de simulatie blijkt eveneens dat TB steeds gelijk is aan TM. De orde van 

het systeem kan dus verder verlaagd worden door TB = TM te stellen. 

Vgl. 3.25 wordt dan: 

dT 
M 

eB dt = UBAB (TR - TB) f2(t) - U2AB(TB-TW) • (4.4) 
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Optellen bij 3.24 heeft als resultaat: 

(4.5) 

De warmte-capaciteit van de baffles is zodoende opgenomen bij die van de wand. 

Na deze vereenvoudigingen resulteert het volgende mathematische model. 

d VR \ 
~ = aoo·exp {- R + 273}f1 <n > • f3(t) 

R 

(4. 6) 

= ... (4. 7) 

(4. 8) 

(4. 9) 

(4 .10) 

1](0) = 0 • 
TR(O) = TM(O) = TW(O) = TRG(O) = Tb . (4.11) 

Hierin is: 

f3(t) = {1-e -t/Ti ]k (4.12) 

1 r 1 i -aoo =p k ... c . M 
0 0 

(4.13) 
m 

all = a12 = 1/'L 
m 

(4.14) 

LlQR . M (0) 
m 

a20 = 
CR 

(4.15) 

U1A1 +UA 
B B 

f2(t) a22 = a23 = 
CR 

(4.16) 

UlAl +U A 
B B 

f2(t) a32 = c + eB M 
(4.17) 
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(U1A1 + UBAB) f 2 (t) + U2(A2+AB) 

a33 = 
+ eB CM 

(4.18) 

U2(A2 +AB) 

a34 = 
+ eB CM 

(4.19) 

c 
w 

a46 = 
eN cw + 

(4.22) 
U2A2 +U A 

BB 
a44 = a43 = Sv eN + 

(4.20) 

(4.21) 
T .c 

c w 
a47 = 

cw +eN 

Qst + 100 • cw 

a45 = Sv + eN 
(4.23) 

De numerieke waarden van deze parameters zijn gegeven in bijlage 4.4. Bijlage 7, 

fig.B7 .7 . geeft het verloop van de toestandsgrootheden TJ , TR, TM en TW van dit 

gereduceerde model als funktie van de tijd. Fig.B7.8 geeft het verloop van TR 

enT. volgens het model, vergeleken met de praktijkmetingen. De uitkomsten van 
l. 

het gereduceerde model blijken zo weinig af te wijken van die van het oorspron-

kelijke model (fig. 4.3 en 4.5), dat in het vervolg met het gereduceerde model 

gewerkt zal worden. • 

4.7. Samenvatting van hoofdstuk 4 

Het in het vorige hoofdstuk afgeleide mathematische model is geprogrammeerd op 

een analoge computer. 

Hierbij is uitgegaan van de numerieke gegevens van een industri~le reaktor met 
3 een volume van 30 m • 

Om vergelijking met de praktijk mogelijk te maken is eveneens het regelcircuit 

op de computer geprogrammeerd. Er bleek een redelijke overeenstemming tussen 

model en praktijk. Op grond van de simulatie-resultaten kon het model ver

eenvoudigd worden. Het bleek nodig de tijdkonstante van de meting van de 

reaktortemperatuur in rekening te brengen, waardoor de orde van het systeem 

verhoogd wordt. De warmtecapaciteit van de haffles en van de buitenwand bleken 
e 

verwaarloosbaar, waardoor het systeem gereduceerd kon worden tot 5 orde. 

De gevoeligheid voor een aantal regelaarinstellingen werd nagegaan. Hieruit 

bleek dat eventuele afwijkingen niet sterk van invloed zijn op de ter verifi

catie van het model gebruikte praktijkgegevens. 

Verder werd de gevoeligheid voor veranderingen in enkele parameters nagegaan. 

Een indruk van deze gevoeligheden is nodig bij het ontwerpen van het regel

systeem. 
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5. BEREKENING VAN EEN REGELSTRATEGIE VOOR DE OPWARMFASE M.B.V. HET MAXIMUM

PRINCIPE VAN PONI'RYAGIN 

5.1. Inleidin~ 

Tijdens de opwarmfase moet de reaktortemperatuur vanaf een beginpunt naar 

de gewenste waarde gebracht worden. De eisen die gesteld worden zijn, dat 

dit zo snel mogelijk gebeurt en dat er geen doorschot optreedt. 

In hfdst. 2 is dit probleem mathematisch geformuleerd (vgl. 2.1 t/m 2.7). 

Bij de oplossing wordt uitgegaan van de toestandsvergelijkingen; deze zijn 

in hfdst. 3 en 4 afgeleid en samengevat in de vgl. 4.6 t/m 4.10. Het op

timaliseringsprobleem zal worden opgelost m.b.v. het maksimumprincipe van 

Pontryagin. Eerst wordt de theorie van het maksimumprincipe kort samengevat, 

waarna deze op de batchreaktor zal worden toegepast. 

5.2. Maksimumprincipe van Pontryagin 

De voor het maksimumprincipe gebruikte formulering en notatie sluit aan bij 
39) 

de door Bryson en Ho gebruikte. 
• Voor het systeem met toestandsvergelijkingen: 

! = .!(x(t), _!!(t),t), _!(o) = xo, (5.1) 

moet een optimale stuurvaktor ~(t) gevonden worden die het kriterium: 

3 o = ffJ (_!a, ta) + f
ta 

L ( _!( t) , ~ ( t) , t ) d t (5.2) 
0 

minimaliseert. 

De optimale stuurvaktor wordt gevonden m.b.v. de Hamilton-funktie, die als 

volgt is gedefinieerd: 

H = L (.!(t), ~(t), t) + .;\.T(t) • .!(.!(t), ~(t), t). (5~_3) ~ 

Hierbij volgen de neventoestanden uit de toegevoegde systeemvergelijkingen: 

T . 
À (t) = ~H ~L T ~! 

À 0 ox ---
~x 

Hierbij gelden de z.g. transversaliteitsvoorwaarden voor de parameters 

Ài (tà) als de bijbehorende xi(ta) vrij gekozen kan worden. Deze luiden: 

Ài (tal = ( ::i) t .. 
a 

(5..4) 

(5.5) 
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Voor die komponenten van x_, waarvoor x.(t.) vooraf vastligt geldt de eind
J. a 

voorwaarde volgens vgl. 5.5 niet. 

De optimale stuurvaktor u(t) wordt nu gevonden door het minimaliseren van de 

Hamiltonfunktie H. In het algemeen wordt H geminimaliseerd door te eisen: 

àH 
àu = 0 

Indien begrenzingen alleen in de stuurgrootheden een rol spelen is onder 

bepaalde voorwaarden de optimale sturing een 'bang-bang-sturing'. Deze 

voorwaarden zijn: 

( 5. 6) 

- het kriterium en de begrenzingen zijn lineair in de toestands- en stuur

grootheden, 

- H is 'een lineaire funktie van~, dus H = L + 1T· (!(~) + G. ~). 
Voor de optimale sturing geldt dan: 

g = maksimaal als ~T • G < 0, 

Û = minimaal als À T • G > 0. ( 5 • 7) -
Indien ÀT . G = 0 voor een eindig tijdsinterval, hebben we met een singuliere 

oplossing te maken, die niet te berekenen is door het minimaliseren van H. 

Bij een probleem met variabele eindtijd t geldt verder de volgende eis: 
a 

• 
(Qg: + H) = O. 
èt t 

( 5.8) 
a 

Het is mogelijk op het eindtijdstip t speciale eisen aan de toestandsgroot
a 

heden te stellen, in de vorm van de volgende gelijkheidsbeperkingen: 

'J.I { x( t ) , t } = 0 -: a a 

We defini~ren nu: 

~='P+l.'J.I, 

waarbij ~ Lagrange-multipliers zijn. 

De oplossing verloopt nu op de boven beschreven manier, waarbij in de 

vgl. 5.5 en 5.8 <p vervangen wordt door é.P. 

Bij de vgl. 5.1 t/m 5.10 wordt geen rekening gehouden met begrenzingen 

in de toestandsgrootheden. 

( 5. 9) 

( 5 .10) 

In het algemeen geeft het maksimumprincipe noodzakelijke, maar niet voldoende 

voorwaarden om te garanderen dat de gevonden y(t) optimaal is. 

Als het systeem lineair in ~ en y is en dus beschreven kan worden met: 

~( t) = A( t) • !Ct) + B( t) . ~( t) ( 5 .11) 

zijn de voorwaarden noodzakelijk en voldoende. 
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Bij de batch-reaktor is het doel van de optimalisering het in zo kort mogelijke 

tijd bereiken van de gewenste eindtoestand. Dit betekent dat in vgl. 5.2 

gesubstitueerd moet worden; 

<p(J!a,, ta) = 0 

L(_!, ~~ t) = 1 (5.12) 

Het probleem is hierdoor geformuleerd overeenkomstig het gestelde in 2.2p 

uitgezonderd de term a. x1 (ta) in vgl. 2.6. We komen hierop in 5.3.4. terug. 

Het is ook mogelijk te substitueren: 

L(,?E, ~~ t) = 0 • (5.13) 

Dit leidt tot dezelfde resultaten. 

Omdat we nu alleen de opwarmfase bekijken, kunnen de toestandsvergelijkingen 

(die nl. de hele polymerisatie beschrijven) vereenvoudigd worden: 
• 

a. De w.o.c. tussen reaktorinhoud en wand kan gedurende de opwarmfase konstant 

verondersteld worden, zodat f 2 (t) = 1. 

b. De funktie. f 1 ( 1J ) in vgl. 4. 6, die de invloed van het Trommsdorff-effekt 

in rekening brengt, kan konstant verondersteld worden omdat dit effekt in de 

opwarmfase nog geen rol speelt. Dus f 1 ( 1J) = 1 . 

Bij de berekening van het optimale profiel hoeft geen rekening te worden ge

houden met de gemeten reaktortemperatuur; alleen de werkelijke temperatuur is 

van belang. Vgl. 4.7 hoeft dus niet in de beschouwing te worden betrokken. 

Als eindvoorwaarde voor het optimaliseringsprobleem geldt: 

De volgende randvoorwaarden gelden: 

0 Tw ~ 80 C, 

F ~ F (max) , c c 

Fst" F st(max). 

(5.14) 

(5.15) 
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Behalve deze voorwaarden geldt nog de eis dat de reaktortemperatuur bereikt 

moet worden zonder doorschot. Dit leidt allereerst tot de eis dat gedurende 

de opwarmfase moet gelden: 

(5.16) 

Verder is het, om de eis t.a.v. de doorschot te realiseren, nodig om te 

eisen dat op het moment dat de gewenste reaktortemperatuur bereikt wordt, 

de afgeleide naar de tijd nul is: 

(
dTR) 
dt t = 0 . 

a 
(5.17) 

Uit vgl. 4.8 kan hiermee de volgende vergelijking voor TM op het tijdstip ta 

afgeleid worden: 

T ( t ) = T' - a20. (~) 
M a R a 23 dt ta 

1 

Met de vgl. 5.16 en 5.17 wordt gegarandeerd dat het eindpunt zonder doorschot 

bereikt wordt. Het is echter van belang dat ook na het bereiken van dit 

eindpunt, dus na het inschakelen van de regeling voor de stationaire fase, 

de reaktortemperatuur zo goed mogelijk op de gewenste waarde blijft. Dit is 

uiteraard de taak van de regelaar voor de stationaire fase, maar het is' 

nodig een goede startpositie voor deze regelaar te realiseren. Dit kan 

bereikt worden door de eis dat T aan het eind van de opwarmfase de voor 
w 

de stationaire fase vereiste waarde moet hebben. 

De waarde volgt uit vgl. 4.9 door substitutie van 

(
dTM) = 
dt t o, 

a 

hetgeen, na substitutie van 5.18 hierin, resulteert 

T ( t ) 
w a 

in: 

De eis dat er geen doorschot mag optreden is nu dus mathematisch tot 

uitdrukking gebracht in het stellen van eisen aan de toestandsgrootheden 

in het eindpunt (vgl. 5.14, 5.18 en 5.20) en in een begrenzing van TR 

volgens vgl. 5.16. 

( 5.19) 

( 5. 20) 



We kunnen nu, het optimaliseringsprobleem volledig formuleren. Hierbij 

gebruiken we de volgende notatie: 

T ~ ~ ~ 
- de toestandsvektor: x = ( T) , TR , TM , TW ) , 

- de stuurvaktor 

De systeemvergelijkingen zijn, na substitutie van de numerieke waarden 

volgens bijlage 4.6: 

x
1 

= 0,293 exp 29,1 -
100 

x2 + 2, 73 

i:2 0, 668 exp 29,1 -
100 

= + 2,73 x2 

De beginvoorwaarde is: 

~T(O) = (0, .l, .1, .1) 

De eindvoorwaarden zijn: 

x2( t
2

) = 0, 65 • 

x
3
(ta)- 0,65- 0,312V1-e-t/'ti 

x4(ta) = 0,65 - 0,402\(1-e-t/~i 

( . V 1-e -t/'ti 

I. J 1-e-t/ti_ 1,61 

Verder gelden de volgende randvoorwaarden: 

x2 ~ .65 

x4 ~ .80 

0 ~ u1 ~ 1 

0 ~ u2 ~ 1 

x2 + 1,61 x3 " 
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( 5. 21) 

(5.22) 

( 5. 23) 

( 5. 24) 

( 5. 25) 

( 5. 26) 

( 5. 27) 



De Hamiltoniaan wordt berekend met vgl. 5.3: 

H = 1 + À1 { 0,293 exp (29,1 
100 V.. ~t/Ti } 

x1 + 2, 73 ). 1-e + 

' 
Y: -t/T · 

x 2 + 1, 61 x 3 } (29,1 - 100 ). 1-e 1 -1 61 +À2)0,688 exp 
x2 + 2,73 , 

+ À3 { 24,0 x2 - 104,3 x3 + 80,3 X4} + 

+ À4 { 27,2 X3 + 27,2 x4 - 0,278 
-3 

10 u1x4 + 

De toegevoegde systeemvergelijkingen zijn m.b.v. vgl. 5.4 af te leiden: 

~H 

~H 

~x3 

= 0 , 

66,8 (29 1 
(x2 + 2,73)2 exp , - x2 

14 =- ::
4 

=- 80,3 .A
3

+ {21,2 + 0,278 10-
3 

(u1 + u 2)} .A 4 

De eindvoorwaarden .Ai(ta) volgen uit vgl. 5.5, 5.9 en 5.10 waarbij 

o/(~<ta)' ta) gegeven wordt door de eindvoorwaarden volgens vgl. 5.26: 

= 0 
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(5~28) 

(5.30) 

De toestandsvergelijkingen 5.21 t/m 5.24 en de vergelijkingen 5.29 voor de 

neventoestanden vormen samen met de beginvoorwaarde 5.25 en de eindvoor

waarden 5.30 een tweepunts-randwaardeprobleem. Hierbij moet ~(t) zo ge

kozen worden dat H volgens 5.28 minimaal is, waarbij rekening gehouden moet 

worden met de begrenzingen volgens vgl. 5.27. 
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Het optimaliseringsprobleem kan analytisch of numeriek opgelost worden. 

Analytische oplossing verschaft het meeste inzicht, maar is in de regel 

alleen voor eenvoudige problemen mogelijk. 

In 5.3. zullen ~e de analytische oplossing voor een vereenvoudigde probleem

stelling geven. 

Daarna worden in 5.4. numerieke oplossingsmethoden besproken. 

5.3. Analytische oplossing van hét optimaliseringsprobleem 

We zullen in het volgende ons probleem zover vereenvoudigen dat het karakter 

van de optimale oplossing analytisch is te bepalen. Daartoe vervangen we de 

stuurgrootheden F en F t door één grootheid, n.l. de temperatuur T. van c s 1 

het ingaande koèlwater. Deze overgang is mogelijk omdat er een algebra1sch 

verband bestaat tussen T., F , F t en TW. 
1 c s 

Het voordeel van de overgang op T. is niet alleen dat we twee stuurgrootheden 
1 

vervangen door één, maar ook dat de begrenzing in TW dan minder problemen 

oplevert, zoals hieronder zal blijken. 

5.3.1. Invoering van T. als stuurgrootheid ----------------------1-------------------
Voor het invoeren van T. als stuurgrootheid gaan we uit van de warmtebalans 

1 

van het meng-gedeelte van het koelcircuit (fig. 5.1). 

Deze warmtebalans luidt: 

FT. c = (F - F - F ) T c + F T c + FstQst + F t • 100 c 
1 w c st w w c c w s w 

(5.31) 

Vergelijking 4.10 kan met behulp ~iervan als volgt beschreven worden: 

(5.32) 

waarbij: 

a
43 

dezelfde betekenis heeft als in vgl. 4.10, 

F c 
w 

( 5. 33) 
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van 
reaktor 

naar reaKtor 

F,T 
w 

F,T. 
l. 

afvoer 

t---- Fst 
F ,T 

t--- c c 

fig. 5.1 

Om cavitatie in de circulatiepomp te vermijden moet geeist worden dat 

T· · ~ 80 °e is, een eis die ook al aan T werd gesteld. Begrenzing van Ti 
l. w 

op 80 °e heeft echter tot gevolg dat de begrenzing in T niet (of nauwelijks) 
w 

aktief wordt. Tijdens het opwarmen is T nl. altijd kleiner dan Ti. Alleen 
w 

aan het einde van de opwarmfase, als de reaktiewarmte een rol gaat spelen, 

kan T iets groter dan Ti worden. 
w 

De maksimale waarde die T dan kan bereiken volgt uit de overall
w 

warmtebalans: 

0 
~ 83 e. 

Deze kleine overschrijding van de begrenzing van T is toelaatbaar; de 
w 

strengste eis t.a.v. de maksimale watertemperatuur geldt nl. in de pomp 

en dus voor Ti. 

Deze absolute bovengrens is echter niet de enige begrenzing in Ti. Omdat 

F en F t begrensd zijn, ontstaat er een begrenzing in de op een bepaald 
c s 

moment bereikbare Ti. 

De hieruit voortvloeiende bovengrens voor Ti volgt uit vgl. 5.31 door 

substitutie van F
8

t = Fst (max.) en Fe = 0: 

waarin: r
8

t = 
F st (max.) 

F 

(5.34) 

(5.35) 

(5.36) 
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De ondergrens voor Ti volgt eveneens uit vgl. 5.31, nu door substitutie 

van Ft= 0 en F = F (max.): s c c 

Ti;. (1-r ) T + r T 
c w c c 

F (max.) 
waarin: c r = c F 

(5.37) 

We hebben de begrenzing in de toestandsgrootheid TW nu dus vervangen door 

begrenzingen op funkties van stuur- en toestandsgrootheden van de vorm: 

(5.38) 

Om het probleem, inklusief deze begrenzingen, eksakt op te lossen is het 

nodig de Hamiltoniaan als volgt uit te breiden 39) 

(5.39) 

De vergelijkingen voor de neventoestanden worden dan: 

bH he 
alS - - bx c = 0 

bH:lt bx 
.T 

'À = = bH b~ .... als c < 0 bx ,. (5.40) 

Als c < o, is IJ. = o en u( t) volgt dan op de gebruikelijke manier. 

Als c = 0 volgt u( t) uit C(;z~, u) = o, tesamen met 

QJl_ àH ac o. au-au + IJ. au = ( 5. 41) 

De oplossingen voor de begrensde en de onbegrensde gedeelten moeten dan nog 

op de juiste manier op elkaar aansluiten. Dit gebeurt m.b.v. de z.g. 

'jump~conditions', waarvoor wordt verwezen naar Bryson en Ho 
39) 

Voor de verdere uitwerking van het probleem geeft dit dezelfde komplicaties 

als begrenzingen in de toestandsgrootheden. 

De eerste vereenvoudiging bestaat uit het vervangen van de begrenzing volgens 

vgl. 5.37 door een konstante ondergrens voor T .. Hierdoor worden komplicaties 
~ 

t.g.v. het introduceren van begrenzing van het type, gegeven door vgl. 5.38, 

vermeden. Dat deze benadering is toegestaan zullen we niet eksakt bewijzen, 

maar toelichten aan de hand van fig. 5.2 
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u 
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fig.5.2 

a .io .2.0 .~io .40 .~lo .60 10 .ao 
----.. X4 

In deze figuur is de bovengrens voor u (vgl. 5.36) en de ondergrens voor u 

(vgl. 5.31) uitgezet als funktie van x
4

• Het is aannemelijk dat het karakter 

van de oplossing (b.v. aantal schakelpunten) niet afhangt van de preciese 

vorm van de realiseerbare ondergrens. We zullen daarom bij de berekening van 

het karakter van de oplossing deze ondergrens beschouwen als een konstante 
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ondergrens. 

Bij de berekening van de eksakte ligging van de schakelpunten speelt de 
r 

realiseerbare ondergans wel een assentiele rol. 

Voor de bo~engrens van u geldt in principe hetzelfde, zij het dat deze sterker 

van x
4 

afhangt dan de ondergrens en de invloed van het konstant stellen 

daarvan dus ook groter is. 

Een verdere vereenvoudiging die we aanbrengen betreft de eindvoorwaarden 

volgens vgl. 5.26. 

Uit de simulaties (hfdst. 4) is nl. gebleken dat de variatie in de term 

(1-eta/~i) niet zo groot is dat deze invloed heeft op het karakter van de 

oplossing (uiteraard wel op de eksakte vorm, zo~ls de ligging van de 

schakelpunten). We zullen daarom in het volgende deze term vervangen door 

een konstante, waardoor vgl. 5.26 vervangen kan worden door 

x2( t~) = .65, 

x3( ta ) = .41. ( 5. 42) 

x4(ta ) = .33. 

Tot slot lineariseren we de vgl. 5.21 en 5.22 om het eindpunt x(t ). 
- a 

Uit de simulaties in hoofdstuk 4 blijkt nl. dat tot vlak voor dit eindpunt 

maksimaal opgewarmd moet worden en dat pas dichtbij dit eindpunt veranderen 

van de sturing nodig is. De linearisering is uitgevoerd in bijlage 3 en 

heeft tot resultaat: 

ö.:X: = 1,36 öx
2

, 
1 

ox2 = 1,48 öx
2 

+ 1,61 öx
3 . (5.43) 

Hierin is: 

öx
1 = x1, 

öx
2 = x2

( t) -x (t ) = x2
< t) - .65, 

2 a ( 5. 44) 
c')x

3 
.,... x

3
( t) -x (t ) = x3

( t) - .41, 
3 a 

öx4 = x4
( t) - x4( ta) = x4

( t) - .33. 

De beginvoorwaarde 5.25 wordt in het gelineariseerde model vervangen door: 

T 
öx (0) = (0, -.55, -.30, -.23) 

en de eindvoorwaarde 5.41 wordt: 

ÖXT(t ) =(V, 0, 0, 0) • 
- a 

( 5. 45) 

(5.46) 



De toestandsvergelijkingen in het vereenvoudigde model zijn dus: 

öx = A • öx + B • öu 

waarin: 

öx gegeven is door vgl. 5.44, 

~u= T.~(t) - T.~(t) = T.~(t) - .28, 
~ 1 1 a 1 

0 

1,61 

0 

0 

0 

A= 0 

0 

1,36 

1,48 

24,0 

0 

-104,3 80,3 

0 27,2 -68,8 

De beginvoorwaarde is 

T 
ÖK (0) = (0, -.55, -.30, -.23) 

en de eindvoorwaarde is 

T 
öx ( t ) = ( v, 0' 0' 0) . - a 

De begrenzingen zijn: 

x
2 

~ • 65, 

.1~u~.8. 

B = 

Als te minimaliseren kriterium is in 5.2.2 

De Hamiltoniaan is: 
T 

H = 1 + À • A • Öx = 

= 1 + 1,36 Àl öx2 

+ À
2 

(1,48 öx
2 

+ 1,61 öx
3

) 

, + À
3 

(24,0 öx
2 

- 104,3 öx
3 

+ 80,3 öx
4

) 

+ À
4 

(27 ,2 öx
3 

- 68,8 öx
4 

+ 41,6 öu) • 

0 

0 

0 

41.6 

gekozen J 
0 

Hierbij volgt ~uit de toegevoegde systeemvergelijkingen: 
• T 
~=-A ·:!• 

met, op grond van vgl. 5.5, À
1
(ta) = 0. 

Voor de overige komponenten van ~ gelden geen eindvoorwaarden. 

dt • 
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(5.47) 

(!?. 45) 

( 5 .46) 

(5.48) 

(5.49) 

(5.50) 

(5.51) 

54) 
Pontryagin heeft aangetoond dat bij een tijdoptimale sturing van een 

lineair tijdinvariant systeem automatisch aan vgl. 5.8 is voldaan, zodat 

deze vergelijking verder buiten beschouwing wordt gelaten. 
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Het kriterium J kan nu geminimaliseerd worden door het minimaliseren van H 
0 A 

t.o.v. 8u. Uit vgl. 5.50 volgt dan voor de optimale sturing u~ 
.... 
u = maksimaal als À4 < O, 
A 

u = minimaal als À
4 

> 0. 

Als À
4 

= 0 voor een niet-oneindig-klein interval, dan is ~prake van een 

singuliere oplossing; in ons geval blijkt dit niet op te treden. 

( 5 .52) 

Om de optimale sturing te vinden moet dus À
4
(t) opgelost worden uit vgl. 5.51. 

Uitschrijven van deze vergelijking heeft tot resultaat i 1 = 0, hetgeen 

tesamen met \( ta) = 0 betekent dat·\ ( t) = o. 
De algemene oplossing voor .\i t) bevat daarom drie termen en kan als volgt 

geschreven worden: 

À4( t) 
k t·; k t e k3t = a e 1 + b4 e 2 + c

4 4 
( 5. 53) 

waarin k
1

, k
2 

en k
3 

de eige~waarden van de matrix -AT zijn. 

Deze eigenwaarden worden gevonden door oplossing van de vergelijking: 

1- AT - kl I = 0 ( 5. 54) 

De oplossingen zijn k
1 

= 136,7, k
2 

= 36,9, k
3 

= -1,99 :i:) • 

De vierde eigenwaarde (k
4 

= 0) blijft buiten beschouwing omdat À4 = 0. 

Uit het feit dat alle eigenwaarden re~el zijn, kan gekonkludeerd worden dat 
54) 

À
4
(t) hoogstens twee nul-doorgangen heeft. Een algemene, door Pontryagin · 

afgeleide regel is n .1. dat het aantal mogelijke nul-doorgangen ~ n-1 is, 

waarbij n de orde van het systeem is. Ons systeem is in feite van derde orde 

(dit is er ook de oorzaak van dat .\1 = 0), dus het aantal mogelijk schakel

punten is twee. 

In ons geval zal het aantal schakelpunten gelijk aan twee zijn omdat het in 

de regel niet mogelijk is een derde-orde-systeem m.b.v. minder dan twee 

schakelpunten naar een volledig vastgelegde eindtoestand te brengen. 
54) 

Pontryagin heeft aangetoond dat er voor lineaire, tijdoptimale problemen 

een unieke oplossing bestaat, waarmee dus bewezen is dat de gevonden oplossing 

ook de optimale oplossing is. 

~)De berekening hiervan is op een PDP-11 uitgevoerd m.b.v. CAP (Control Aid 
_ Program), ontwikkeld door TH-Twente. 



-55-

Tot nu toe is de toestandsbegrenzing x
2 

~ .65 buiten beschouwing gelaten. 

We bekijken nu of bij het opwarmen m.b.v. twee schakelpunten voldaan kan 

worden aan de begrenzing x
2 

~ . 65. 

Omdat altijd gestart moet worden met opwarmen, houdt twee schakelpunten in 

dat ook ge~indigd wordt met opwarmen. 

Het is dan ook mogelijk dat TR eerst boven de gewenste waarde komt, door het 

koelen vervolgens omgebogen wordt naar beneden en door het opwarmen aan het 

einde weer naar boven buigt. Het eind van de opwarmfase is het punt waar 

dTR/dt voor de tweede keer nul is. 

Figuur 5.3. licht dit toe. 

65 - - - - - - - - - - -

t 

T· 8~----------------1 
~ 

1 
ta 

-----i- tijd 

fig. 5.3. 

Het is echter ook mogelijk dat het eindpunt zonder doorschot bereikt wordt. 

Als n.l. de temperatuur TM van de wand tijdens de koelperiode niet komt 

beneden de voor de stationaire fase vereiste waarde (door de grootte van 

de tijdkonstante), dan stijgt de reaktortempettatuur dus nog op het moment 

dat weer verwarmd wordt. De eindtoestand wordt dan dus zonder doorschot bereikt. 

Het blijkt dus niet op voorhand mogelijk om een uitspraak te doen over de 

vraag of het eindpunt met of zonder doorschot wordt bereikt. Hiervoor is 
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numerieke berekening van het optimale traject nodig, hetgeen in 5.4. zal 

gebeuren. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zijn er drie mogelijkheden. 

1) Indien een onaanvaardbaar groot doorschot optreedt bij gebruik van twee 

schakelpunten moeten we het optimaliseringsprobleem oplossen inklusief de 

toestandsbegrenzing op TR. 

2) Indien dit niet tot een ontoelaatbaar doorschot leidt is opwarmen m.b.v. 

xwee schakelpunten optimaal. 

3) Een alternatief, dat echter niet tijd-optimaal maar wel altijd toepasbaar 

is, is het opwarmen m.b.v. één schakelpunt. Deze methode kan de voorkeur 

verdienen als naar een zo eenvoudig mogelijke opstartprocedure wordt gezocht, 

die toch aan alle randvoorwaarden voldoet. 

De fysische achtergrond van deze laatste methode is, dat we de eis t.a.v. 

TW(ta) laten vervallen. 

Dit heeft geen invloed op de Hamiltoniaan (vgl. 5.50) en de toegevoegde. 

systeemvergelijkingen. Uit vgl. 5.5 is nu echter een tweede randvoorwaarde 

voor deze toegevoegde vergelijkingen af te leiden, nl.: 

De konklusie dat À
4
(t) maksimaal twee nuldoorgangen heeft blijft gelden. 

Gezien het feit dat nu À
4
(ta) = 0 en dus één van deze nuldoorgangen in 

(5.55) 

het eindpunt ligt, betekent dit dat er in dit geval slechts één schakelpunt 

nodig is. Aan de eis dat TR ~ 65 moet zijn, wordt nu altijd voldaan. Het is nl. 

niet mogelijk met één schakelpunt eerst de grens TR = 65 te overschrijden en 

toch te eindigen met TR = T'R op het moment dat dTR/dt = 0 (zie fig. 5.3 ). 

Het probleem dat TW aan het eind van de opwarmfase nu niet de juiste waarde 

heeft kan worden opgelost door een nieuwe ondergrens t.a.v. T. in te voeren. 
J. 

We leggen deze grens op 28 °C, de voor de stationaire fase benodigde waarde 

van ri. Dan zal het gevolg zijn dat ook TW niet beneden de voor de stationaire 

fase noodzakelijke waarde kan komen. We zijn in dit geval dus in staat m.b.v. 

één schakelpunt de reaktor naar de gewenste eindtoestand te brengen. 

Dit gaat echter ten koste van de benodigde tijd, die in dit geval niet meer 

minimaal is. 

Eerder is gesteld dat bij een 3e-orde systeem ~et aantal schakelpunten ~ 2 is. 

Door de bovengenoemde keuze van de ondergans voorT., hebben we dus nu te maken 
J. 

met het uitzonderingsgeval dat één schakelpunt voldoende is om de reaktor 

naar de gewenste eindtoestand te brengen. 
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Een variant op deze methode, waarmee het tijdHerlies mogelijk beperkt kan 

worden is, dat na het bereiken van het schakelpunt eerst gedurende enige tijd 

maksimaal gekoeld wordt en dat pas daarna, even voordat de gewenste reaktor

temperatuur bereikt wordt, de begrenzing in T. gehanteerd wordt. 
~ 

Een keuze tussen de drie genoemde mogelijkheden om de batchreaktor op te 

warmen kan pas gemaakt worden nadat in 5.4. de grootte van het evt. doorschot 

is berekend. 

Eerst zullen we echter nagaan wat de invloed is van een andere keuze voor 

het te optimaliseren kriterium. 

Als te minimaliseren kriterium werd in 2.2 (vgl. 2.6) gekozen: 

t 

J
a 

J
0 

= ~. x 1(ta) + dt 
0 

(5.56) 

In het voorgaande werd de zuiver tijdoptimale oplossing gezocht, d.w.z. dat 

~ = 0 werd gekozen. In het volgende zullen we nagaan wat de oplossing wordt 

als we streven naar een zo laag mogelijke konversie aan het einde;van de opwarm

fase. In dit geval is het kriterium dus: 

J = x
1
(t ), 

o a 
(5.57) 

d.w.z. dat in vgl. 5.2 ~ = x
1
(ta) en L = 0 gesubstitueerd moet worden. 

Voor de Hamiltoniaan H (vgl. 5.50) heeft dit alleen tot gevolg dat deze met 

1 wordt verminderd. De optimale oplossing wordt ook nu gegeven door vgl. 5.52 

d.w.z.: 
A 

~ = maksimaal als À
4 

< 0, 

u = ~inimaal als À
4 

> 0. 

De vergelijkingen voor de neveRtoestanden veranderen hierdoor enigszins. 

In het tijdoptimale geval was À
1
(t) = 0, terwijl nu À

1
(t) = 1. Dit heeft ook 

konsekwenties voor de overige neventoestanden. 

In bijlage 12 is echter bewezen dat de oplossing voor À
2

, À
3 

en À
4 

in beide 

gevallen eksakt dezelfde is. Dit geldt ook als we uitgaan van het niet-geline

ariseerde model. 

Hiermee is dus bewezen dat beide kriteria (minimale tijd resp. minimale 

konversie) tot dezelfde optimale oplossing leiden. De vorm van de oplossing 

wordt in beide gevallen voornamelijk bepaald door de eis dat alle drie de 

toestandsgrootheden in het eindpunt de voorgeschreven waarde hebben. 
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5.4. Numerieke oplossing van het optimaliseringsprobleem 

Bij de analytische oplossing van het optimaliseringsprobleem bl~ek een aantal 

aannamen en vereenvoudigingen noodzakelijk. Bij een numerieke oplossing kan 

met minder benaderingen worden volstaan. Daarom is ook deze methode onderzocht. 

Hierbij werd uitgegaan van een bestaand programma,GRADCONV, dat beschreven 
56) 

is door Dercksen 

Het GRADCONV-programma is gebaseerd op een direkte methode, d.w.z. dat direkt 

gezocht wordt naar de extreme waarden van het kriterium (in tegestelling tot 

indirekte methoden waarbij gezocht wordt naar oplossingen die aan 

de noodzakelijke voorwaarden voldoen). Een beginschatting van de stuurgrootheden 

als funktie van de tijd wordt gekozen en de bijbehorende toestanden en neven

toestanden worden berekend. 

Hieruit is de Hamiltoniaan te berekenen. Op basis hiervan wordt m.b.~. een 

gradi~ntmethode een zoekrichting bepaald. Het programma laat de keuze uit 

vier gradi~ntmethoden, n.l. steepest-descent-methode, geconjugeerde gradi~nt

methode volgens Fletcher en ·lieeve~, Partan-methode en Davidon-Fletcher-Powell

methode. In de zoekrichting wordt het punt gezocht met de kleinste kriterium

waarde (dit proces wordt lijnminimalisering genoemd). Het zoeken wordt voort

gezet totdat de waarde van het kriterium niet meer afneemt. 

Algemene, uit de literatuur 57) bekende eigenschappen van dit soort methoden 

zijn dat de konvergentie niet erg afhankelijk is van de beginschatting, maar 

dat de konvergentiesnelheid in de buurt van de uiteindelijke oplossing erg 

klein is. 

Het GRADCONV-programma gaat uit van een probxeemstelling waarbij: 

- d& eindtijd vastligt, 

de toestandsgrootheden op het eindtijdstip geheel vrij zijn, 

geen toestandsbegrenzingen of begrenzingen van de vorm C (~, u) ~ 0 aktief zij 

-de veranderingen in u(t) kontinu zijn. 

Ons probleem voldoet in de tot nu toe gebruikte formulering niet aan deze 

uitgangspunten. In het volgende zullen we daarom enige aanpassingen in de 

probleemstelling en in het programma aanbrengen. 

Bij de oplossing van het probleem m.b.v. het GRADCONV-programma zullen we 

uitgaan van een schatting van het eindtijdstip t en alle toestandsgrootheden 
a 
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op t vrij laten. Als kriterium dat geminimaliseerd moet worden kiezen we 
a 

nu de afwiJking van de toestandsgrootheden op t t.o.v. de gewenste waarde. 
a 

De optimale eindtijd t moet nu bepaald worden uit een aantal berekeningen 
a 

bij verschillende t . 
. a 

Is t groter dan de minimaal vereiste,tijd, dan zal het kriterium J 
a o 

willekeurig klein gemaakt kunnen worden. De stuurgrootheid T. zal echter niet 
]. 

steeds ekstreem zijn. Bij te kleine tijd t krijgt T. wel een bang-bang-karakter 
a J. 

maar kan het kriterium niet willekeurig klein gemaakt worden.omdat de beschik-

bare tijd onvoldoende is. De optimale waarde voor t is de kleinst mogelijke 
a 

waarde waarbij J nog willekeurig klein is te maken. 
0 

In formule is het kriterium J nu: 
0 

J
0 

=a. {TR(ta) - 65 }
2 

+ fP {TM(ta) - 41 }
2 

+ y {TW(ta) - 33 }
2 

, 

waarin a, ~ en y afweegfaktoren zijn. 

( 5. 58) 

De eindvoorwaarden voor de toegevoegde toestandsvergelijkingen worden dan: 

t..2(ta) = 2a.(x2(ta)- .65), 

t..3( ta) = 2 f3 (x3( ta) - .41), 

f..4( ta) = 2 Y (xi ta) - .33). 

( 5. 59) 

De integratie van de toestandsvergelijkingen en van de vergelijkingen voor de 

toegevoegde toestandsgrootheden gebeurt in het GRADCONV-programma met een 

4e-orde Runge-Kutta methode. In ons geval was een wijziging in deze integratie

procedure nodig om het programma ook voor diskontinue veranderingen inu 

geschikt te maken (zie bijlage 10.1). 

Omdat, gezien de genoemde begrenzingen in (funkties van) de toestandsgrootheden, 

geen zuivere bang-bang-regeling verwacht mag worden, is het niet mogelijk de 

schakeltijdstippen als stuurvektor te beschouwen (een methode die bij bang-bang

oplo~singen in de regel wordt toegepast). 

Het is niet nodig steeds het hele opwarmtrajekt te berekenen. In het grootste 

gedeelte zal namelijk T. maksimaal zijn. Pas in het laatste gedeelte zal de 
]. 

sturing veranderen. Daarom wordt het beginpunt van de berekeningen gelegd 

op het tijdstip dat de reaktortemperatuur de waarde van 60 °C heeft bereikt. 

De rekentijd kan hierdoor met ongeveer een faktor tien verkort worden. 

Bij een aantal berekeningen zijn de begrenzingen van de vorm C (~, u) ~ 0 

volgens de vgl. 5.36 en 5.37 in rekening gebracht. Na substitutie van de 

numerieke waarden hebben deze vergelijkingen de vorm: 

u ( t) ~ • 98 x
3

( t) + .112, 

u(t) ~.25 x3(t) + .075. 

( 5.60) 

(5.61) 
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ze werden als akstra begrenzingen in de te kiezen stuurgrootheid u(t) aangebracht 

Uitgegaan werd van de niet-gelineariseerde systeemvergelijkingen. 

In bijlage 10,.1 zijn di'e procedures uit het GRADCONV-programma opgenomen 

waarin probleem-specifieke gedeelten voorkomen of waarin veranderingen t.p.v. 

het oorspronkelijke programma zijn aangebracht. 

Met het aldus gewijzigde GRADCONV-programma werden een aantal berekeningen 

uitgevoerd. In bijlage 10.2 is een overzicht van de belangrijkste runs 

opgenomen. 

Fig. 5.4 geeft het verloop van TR en van de sturing Ti voor tw&e:,gevallen: 

- alle bestandsgrootheden op ta liggen vast .. (ononderbroken lijn), 

~ T ( t ) ligt niet vast,an de ondergrens voor Ti is 28 °C'"'(streeplijn). 
W a .. 1 

De stuursignalen hebben niet helemaal een bang-bang-karakter. Dit komt omdat~ 

door de lage konvergenti~-snelheid, de iteraties afgebroken moesten worden 

voordat het optimum . bereikt was. 

De konklusies van de analytische beschouwing (in 5.3) worden bevestigd door 

de numerieke berekeningen. In het geval alle toestandsgrootheden in het 

eindpunt vastliggen zijn er twee schakelpunten nodig, in het andere geval één. 

Als van twee schakelpunten gebruik-~ wordt gemaakt blijkt het eindpunt zonder 

doorschot bereikt te worden (zie fig. 5.4). 

In het geval de akstra begrenzingen in T. (vgl. 5.60 en 5.61) in rekening 
1 

worden gebracht blijkt het karakter van de oplossing niet te wijzigen, d.w.z. 

dat Ti eerst maksimaal, dan minimaal en tot slot gedurende korte tijd weer 

maksimaal wordt. De begrenzingen hebben wel enige invloed op de ligging 

van·de schakelpunten(zie bijlage 10.3). 

Op de numerieke waarden van schakeltijden en eindtijden komen we in 5.5 terug. 

Eerst willen we nog ingaan op de bruikbaarheid van GRADCONV voor dit soort 

problemen. In het algemeen kan gesteld worden dat de konvergentie erg langzaam 

-is,vooral in de buurt van de uiteindelijke oplossing. Er bleek geen duidelijk 

verschil tussen de vier mogelijke gradi~ntmethoden. 

In het begin van de iteratieprocedure blijkt de stuurgrootheid steeds van 

de grenzen te gaan afwijken. In het vervolg van de procedure wordt dit 

slechts langzaam hersteld. Het snelste gaat dit als de afweegfaktor a in vgl. 

5.58 veel groter (100 keer) dan ~en y wordt gekozen. De nauwkeurigheid waarmee 
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de juiste waarden voor T ( t ) en T ( t ) bereikt worden, is dan echter erg klein.l, 
M a W a 

Als de gekozen eindtijd groter is dan de optimale eindtijd is de konvergentie 

beduidend sneller en wordt een erg lage waarde van het kriterium bereikt. 

Hoe dichter de gekozen eindtijd bij de optimale tijd komt, hoe moeizamer de 

konvergentie.Bijlage 10.2 geeft hiervan een voorbeeld. 

Kan bij te grote t met 5 à 10 iteraties worden volstaan (rekentijd per 
a 

iteratie 5 à 10 sec), in het gevalt in de buurt van de juiste waarde komt 
a 

zijn naar schatting 100 iterat~es nodig om dezelfde nauwkeurigheid te 

bereiken. Er is bij de berekeningen met minder iteraties volstaan, zodat de 

nauwkeurigheid van de resultaten nog voor verbetering vatbaar is. 

Door Nishida c.s. 
58

) zijn mogelijkheden aangegeven om de konvergentie voor 

systemen waarin een bang-bang-sturing voorkomt te verbeteren. Vervolg van 

het onderzoek in deze richting lijkt zinvol. 

5.5. Ligging van de schakel-punten bij bang-bang-sturing 

De ligging van de schakeltijdstippen kan nu berekend worden voor zowel het • 

geval dat we twee schakelpunten gebruiken als voor het geval dat we uitgaan 

van één schakelpunt. 

Uit het analoge model volgt .dat het eerste schakelpunt ligt bij 1.137 hr. en het 

eindpunt bij 1.165 hr.als geen rekening wordt gehouden met de begrenzingen 

in Ti t.g.v. de maksimale waarde van.Fc en Fst' Worden deze begrenzingen wel 

in rekening gebracht dan zijn deze getallen resp. 1.181 hr. en 1.218 hr. 

De tijd gedurende welke gekoeld moet worden is erg kort t.o.v. de totale 

opwarmfase. Dit komt omdat de koeling alleen tot taak heeft de temperatuur 

van de reaktorwand van de hoge waarde die hij in de opwarmfase heeft te 

brengen op de voor de stationaire fase vereiste waarde. Omdat de warmte

kapaciteit van de wand klein is t.o.v. die van de reaktorinhoud, is slechts 

een relatief korte koelperiode nodig. De verschillen in totale opwarmtijd 

tussen verschillende regelstrategi~n zullen dan ook erg klein zijn. 

Voor verschillende situatiesis de ligging van de schakeltijdstippen berekend 

m.b.v. het GRADCONV-programma. Dit leidt tot de volgende resultaten. 

1) Bij een tijdoptimale sturing m.b.v. twee schakelpunten ligt de eindtijd, 

gerekend vanaf het tijdstip nat een reaktortemperatuur van 60 °c is bereikt, 

bij 0. 120 hr. De schakel tij den liggen 0. 045 hr. en 0. 002 hr. voor het eindpunt. 
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2) Laten we de eis t.a.v. Tw'(ta) vervallen, dan blijft de eindtijd 0.120 hr. 

Het schakelpunt ligt dan bij 0,046 hr. Het laten vervallen van deze eis levert 

dus geen merkbare tijdwinst op. De watertemperatuur in het eindpunt is 27° e 

en wijkt dus nogal af van de gewenste waarde (33 °e). 

3) Wordt in het vorige geval een ondergrens van 28 °e in Ti gehanteerd, dan 

is wel Tw(ta)~ 33 °e. De eindtijd is dan ongeveer 0,150 hr. 

4) Worden de begrenzingen in Ti in rekening gebracht dan is de oplossing een 

bang-bang-regeling van Ti tussen deze grenzen. De ligging van de schakeltijd

stippen hangt af van deze begrenzingen. 

Hoewel de verschillen in opwarmtijd vrij klein zijn, kunnen ze toch voor de 

produktkwaliteit van belang zijn. Zo is in het geval dat met een ondergrens 

van 28 °e in Ti wordt gewerkt de konversie op het tijdstip ta ongeveer 0,5% 

hoger dan in het tijdoptimale geval (waarin de konversie op ta ongeveer 1% is). 

In het laatste geval wordt dus aanzienlijk minder polymeer bij een van de 

grade-temperatuur afwijkende temperatuur gevormd. 

5.6. Vergelijking met de literatuur 
• 

In diverse publikaties wordt aandacht besteed aan het berekenen van het opti

male temperatuurtrajekt in een batch-reaktor als funktie van de tijd. 

Het gaat dan in de regel om het temperatuurtrajekt in de 'stationaire' fase. 

Soms wordt ook de opwarmfase in de beschouwing bet~kken. Het optimaliserings

probleem wordt echter niet opgesplitst in een opwarmfase en een stationaire 

fase. Bijgevolg wordt er weinig aandacht besteed aan de speciale eisen die 

tijdens de opwarmfase gelden. 

Siebenthal en Aris 
8

) hebben m.b.v. het maksimumprincipe van Pontryagin het 

optimale profiel voor een batch-reaktor berekend. Aan de opwarmfase worden 

echter geen eisen gesteld m.b.t. het doorschot en alleen reversibele raakties 

worden beschouwd, zodat de resultaten voor ons doel niet bruikbaar zijn. 

Bovendien wordt gebruik gemaakt van een weinig realistisch reaktormodel. 
6) 

Marroquin en Luyben gebruiken wel een realistisch reaktormodel, maar ook 

zij beschouwen geen irreversibele raakties en stellen geen eisen aan de opwarm

fase. Berekeningen m.b.t. de optimale opstartprocedure voor polymerisatie

processen in een esTR~reaktor, zoals bijv. uitgevoerd door Hicks, Mohan en 

Ray 
7

) zijn evenmin erg bruikbaar voor een batchreaktor. 

Resteren nog de algemene studies over de tijdoptimale sturing van lineaire 

processen. Deze zijn, zoals in 5.3 bleek, ook toepasbaar op een batchreaktor. 

Er zijn echter geen publikaties in dit vlak gevonden waarbij begrenzingen in 

rekening worden gebracht, zoals die in onze probleemstelling voorkomen. 
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5.7. Samenvatting van hoofdstuk 5 

In dit hoofdstuk is het tijdoptimaal opwarmen van een batchreaktor bestudeerd 

m.b.v. het maksimumprincipe van Pontryagin. 

Het blijkt mogelijk uit te gaan van een reaktormodel van derde orde met als 

toestandsgrootheden TR, TM en Tw. Bij het optimaliseren moet rekening gehouden 

worden met twee toestandsbegrenzingen nl. op TR en Tw. 

Aan de eis t.a.v. het voorkomen van doorschot blijkt te kunnen worden voldaan 

als alle toestandsgrootheden op het eindtijdstip de voor de stationaire fase 

vereiste waarde hebben. 

Bij de optimalisering werd als stuurgrootheid de temperatuur Ti van het ingaande 

koelwater gekozen. Het probleem is m.b.v. het maksimumprincipe opgelost, zowel 

door analytische oplossing van een vereenvoudigde probleemstelling als door 

numerieke oplossing m.b.v. het GRADCONV- programma. 

Beide methoden tonen aan dat de tijdoptimale sturing twee schakelpunten moet 

bevatten, die dicht bij het einde van de opwarmfase liggen. Uit de numerieke 

oplossing blijkt dat het eindpunt in ons geval zonder doorschot wordt bereikt, 

hoewel het in theorie mogelijk is dat bij andere waarden van de parameters wel 
• 

doorschot optreedt. 

Aangetoond werd dat bij de tijdoptimale oplossing tevens de konversie aan het 

einde van de opwarmfase minimaal is • Het karak·ter van de oplossing blijkt dus 

niet zo zeer bepaald te worden door het gekozen kriterium, maar door de voor

waarden die aan de toestandsgrootheden in het eindpunt worden gesteld. 

De verschillen in opwarmtijd tussen de mogelijke alternatieven zijn verwaarloos

baar klein. De verschillen in konversie aan het einde van de opwarmfase kunnen 

voor de praktijk wel belangrijk zijn. 

De mogelijke regelstrategien, die op de in dit hoofdstuk verkregen inzichten 

zijn gebaseerd, zullen in het volgende nader worden uitgewerkt. 
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6. ONTWERP VAN EEN REGELSYSTEEM VOOR DE OPWARMFASE 

6.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat er drie mogelijkheden zijn voor het 

opwarmen van een batchreaktor n.l. 

1) een tijdoptimale methode, waarbij de stuurgrootheid Ti(t) geen bang-bang

funktie is. Deze methode kan nodig zijn als aan het doorschot strenge eisen 

worden gesteld; 

2) een bang-bang-regeling met twee schakelpunten. Ook deze methode is tijdopti

maal, maar is i.v.m. mogelijk doorschot niet altijd toepasbaar; 

3) een bang-bang-regeling met één schakelpunt. Deze methode is niet tijd-optimaal, 

maar voldoet wel aan de overige eisen. 

Een voorwaartssturing die m.b.v. het maksimumprincipe is afgeleid, kan in de 

praktijk alleen goed funktioneren als aan twee voorwaarden is voldaan: 

a) er mogen geen storingen inwerken op de toestandsgrootheden; 

b) alle parameters van het systeem moeten met voldoende nauwkeurigheid bekend 

zijn. 
• 

Als door een of beide oorzaken de systeemresponsie afwijkt van de gewenste 

wordt dit bij gebruik van een dergelijke sturing niet gekorrigeerd. Een terug

koppeling van de toestandsgrootheden naar de stuurgrootheid ontbreekt n.l. geheel. 

Bij een regelsysteem voor de opwarmfase van een batchreaktor spelen deze problemen 

bijzonder sterk. De toelaatbare afwijking in het schakeltijdstip is n.l. erg 

gering, omdat een kleine afwijking een groot doorschot van de reaktortemperatuur 

tot gevolg heeft. 

Bij de PVC-reaktor zijn vrij grote variaties van enkele parameters te verwachten. 

Storingen zijn minder waarschijnlijk omdat de reaktor geheel gesloten is. Toch 

kunnen storingen ten gevolge van bijv. niet-ideale menging niet geheel uitge

sloten worden. Het is daarom nodig dat een regelcircuit voor de opwarmfase van 

een batchreaktor voor deze invloeden, en met name voor veranderingen in parameters, 

korrigeert. 

Een methode om hierin te voorzien is de volgende. Periodiek worden op basis van 

metingen van reaktor- en watertemperatuur de toestandsgrootheden en parameters 

van het systeem geschat. Daarna wordt het optimaliseringsprobleem on-line opgelost, 

startend vanuit het punt waar de reaktor zich op dat moment bevindt en gebruik

makend van de geschatte parameters. Dit geheel wordt periodiek herhaald. Hierdoor 

ontstaat een adapterend tijd~ptimaal regelsysteem dat zowel voor storingen als 
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voor afwijkingen in parameters korrigeert. In 6.6 zullen we nader ingaan op de 

toepassing van deze methode. 

Bij een bang-bang-regeling is een eenvoudigermethode mogelijk om de ligging van 

de schakelpunten te berekenen op basis van schatting van toestanden en para

meters. We zullen deze methode in 6.4. uitwerken. 

Een derde methode, die alleen toepasbaar is bij bang-bang-regelingen, en die 

. k . . b h d p . 54 ) h d alleen voor stor~ngen orr~geert, ~s esc reven oor ontryag~n • Deze met o e 

bestaat uit het bepalen van een schakel(hyper)-vlak in de toestandsruimte. De 

ligging van de toestandsgrootheden op een bepaald moment t.o.v. dit vlak bepaalt 

de grootte van de stuurvektor. Het verschil met de eerder beschreven methoden is 

dus dat nu niet op een vooraf bepaald tijdstip wordt geschakeld, maar bij het 

bereiken van een bepaald punt in de toestandsruimte. De sturing u(t) wordt dus 

vervangen door een teru~oppeling v~). We zullen dit systeem in 6.5. verder 

uitwerken. Hierbij zal blijken dat bij dit systeem de gevoeligheid voor variatie 

in parameters veel kleiner is dan bij een voorwaartssturing. 

Eerst zullen we echter in 6.2. nagaan welke parameters van invloed zijn op de 

ligging van het schakeltijdstip • 

Voor de berekeningen wordt in dit hoofdstuk weer uitgegaan van het volledige, 

niet-gelineariseerde model. 

6.2. De invloed van enkele parameters op de ligging van het schakeltijdstip 

Vooral de ligging van het eerste schakeltijdstip is erg afhankelijk van een 

aantal parameters, zoals de initiatordosering en dew~o.c~ De ligging van het 

tweede schakeltijdstip t.o.v. het eindpunt wordt v.n.l. bepaald door parameters 

die vrij konstant zijn. 

We zullen in het volgende dan ook alleen de ligging van het eerste schakelpunt 

en het eindtijdstip bekijken. Voor het regelsysteem met één schakelpunt gelden 

de konklusies eveneens, zij het dat de numerieke waarden enigszins anders liggen 

(afhankelijk van de keuze van de ondergrens voor~.). 

We zullen de ligging van schakeltijdstip en eindtijdstip berekenen voor drie 

verschillende situaties: 

a) het volledige model, waarbij Ti stuurgrootheid is en waarbij rekening wordt 

gehouden met alle begrenzingen in de op elk moment bereikbare Ti. Dit wordt 

verder F-sturing genoemd; 

b) idem, behalve dat verondersteld wordt dat Ti direkt stuurbaar is tussen de 

boven- en ondergrens. De begrenzingen in F en F zijn hierbij dus gesteld 
st c 



F (max) = F en F (max) = oo. Dit geval wordt T. -sturing genoemd ; 
c st J. 

c) een tweede-orde model, waarbij T als stuurgrootheid wordt beschouwd. 
w 
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Dit model zou juist zijn als F en F onbegrensd zouden zijn. Dit wordt in het 
c st 

volgende T -sturing genoemd. 
w 

De bedoeling hiervan is om na te gaan hoe groot de invloed van de belangrijkste 

parameters is. Bij het ontwerp van de regeling zal er dan voor gezorgd moeten 

worden dat voor deze invloeden voldoende gekorrigeerd wordt. 

We beschouwen in het volgende de invloed van de initiatordosering en de w.o.c. 

De ligging van het schakelpunt en de eindtijd van de opwarmfase hangen af van 

de hoeveelheid gedoseerde initiator. De reaktiewarmte levert n.l. een wezenlijke 

bijdrage in de opwarmsnelheid als de reaktortemperatuur binnen 10 °c van zijn 

eindwaarde komt. 

Fig. 6.1 geeft de resultaten als de reaktiesnelheid gevarieerd wordt tussen 

50 % en 150 % van zijn nominale waarde. Dit voor de drie verschillende aannamen 

m.b.t. de sturing die eerder gedaan zijn (voor de numerieke waarden, zie bijlage 

13, tabel 1). 

De gemaakte aannamen m.b.t. de begrenzingen in Fe en Fst hebben duidelijk invloed 

op de ligging van schakelpunt en eindpunt. 

De gevoeligheid van de ligging van het schakelpunt voor variaties en initiator

dosering blijkt weinig afhankelijk van deze aannamen. 

Het tijdsverschil ~t tussen schakelpunt en eindpunt wordt groter naarmate de 

reaktiesnelheid groter wordt. Dit komt omdat een hogere reaktiesnelheid een 

lagere temperatuur van de reaktorwand in de stationaire fase noodzakelijk maakt. 

Om die lagere temperatuur te bereiken is een langere koelperiode nodig. 

Uit het feit dat dit effekt bij T.-sturing veel groter is dan bij T -sturing 
• l. w 

volgt dat de begrenzing in de maksimale hoeveelheid koud water (de maksimale F ) 
c 

hier een belangrijke rol speelt. 
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Omdat de warmte-overdrachtsco~ffici~nt (w.o.c.) tussen reaktorinhoud en wand 

in de praktijk van batch tot batch vari~ert is nagegaan hoe groot de invloed 

van deze variaties is op de ligging van het optimale schakelpunt. 

Fig. 6.2 geeft hiervan de resultaten, waarbij de w.o.c. gevari~erd is tussen 

60% en 140% van zijn normale waarde (zie ook bijlage 13, tabel 2). 

Het schakeltijdstip ligt eerder naarmate de w.o.c. hoger is. Dit komt omdat 

dan de opwarmsnelheid groter is. De gevoeligheid is veel groter dan voor eenzelfde 

relatieve verandering in reaktiesnelheid, doordat deze laatste alleen in het 

laatste gedeelte van de opwarmfase een rol speelt. 

Naarmate de w.o.c. groter wordt, wordt de koelperiode korter. Dit wordt veroor

zaakt door het feit dat als de w.o.c. groter is, de wandtemperatuur in de 

stationaire fase hoger is en er dus minder lang gekoeld hoeft te worden om deze 

te bereiken. 

6.3. Eisen t.a.v. de nauwkeurigheid van het schakeltijdstip 

In het volgende zullen we nagaan welke eisen t.a.v. de nauwkeurigheid van het 

schakeltijdstip gesteld moeten worden. 

Op grond hiervan kan dan bepaald worden welke eisen gesteld moeten worden aan de 

nauwkeurigheid waarmee de systeemparameters bekend moeten zijn of geschat moeten 

worden. 

We zullen eisen dat aan het eincte van de opwarmfase de reaktortemperatuur minder 

dan 0,2 °c afwijkt van de gewenste waarde. Uit simulaties met het analoge model 

kan afgeleid wordt wat deze eis betekent voor de nauwkeurigheid waarmee de ligging 

van het schakelpunt bepaald moet worden. 

BijlagèJ.9geeft de afwijking van de reaktortemperatuur aan het einde van de 

opwarmfase (d.w.z. op het moment dat dT~dt = 0) t.o.v. de gewenste waarde, dit al 

fuqktie van een afwijking in het 1e schakeltijdstip. Hieruit blijkt dat een af-
o 

wijking van minder dan 0,2 C alleen mogelijk is als de afwijking in de ligging 

van het schakeltijdstip minder dan 6.10- 3 h~ is (20 sec.). 

Wat deze eis betekent voor de nauwkeurigheid waarmee de reaktiesnelheid en de 

w.o.c. bekend moeten zijn is nu te bepalen m.b.v. fig. 6.1 en 6.2. 

Voor de reaktiesnelheid resulteert dit in een vereiste nauwkeurigheid van 3 %, 

voor de w.o.c. van 0,5 %. 
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6.4. Bang-bang-regeling met on-line berekende schakeltijdstippen 

Omdat we uitgaan van een bang-bang-sturing is het aantal schakelpunten bekend 

en resteert alleen het bepalen van de ligging van deze schakelpunten. Het aantal 

schakelpunten wordt n.l. bepaald door de gekozen regelstrategie en is onafhanke

lijk van de grootte van de diverse parameters. Wat regelstrategie betreft kunnen 

we kiezen uit een tijdoptimale regeling met twee schakelpunten en een regeling 

met één schakelpunt, die niet optimaal is. 

Gaan we uit van een gelineariseerd model van het systeem, dan is het berekenen 

van de ligging van de schakelpunten relatief eenvoudig als we alle toestands

grootheden kunnen meten of nauwkeurig genoeg kunnen schatten. 

We zullen de vergelijkingen voor de berekening van de schakeltijdstippe afleiden 

in het tijd-domein. 

Dezelfde formules kunnen ook afgeleid worden in het Laplace-domein. 

Het blijkt dat we alleen hanteerbare vergelijkingen krijgen als we de systeem

vergelijkingen schrijven in de kanonieke vorm (Jordan-vorm). 

We gaan uit van de gelineariseerde systeemvergelijkingen volgens vgl. 5.47: 

• 
o·x = A.öx + B.u 

Deze zijn in kanonieke vorm te schrijven door de transformatie: 

-1 
:1. = p • öx, 
~ -1 ' 

A = P .A.P, 

B* = P- 1 .B 

waardoor vgl. 6.1. overgaat in: . ~ ~ 
x_ = A .x_ + B • u 

(6 .. 1 ) 

(6.2 ) 

(6.3 ) 

(6.4 ) 

(6.5 ) 

De kolommen van de transformatiematrix P bestaat uit de eigenvaktoren van de 

matrix A. 
~ . 

A is een diagonaalmatrix met op de diagonaal de eigenwaarden À. van A. 
l. 

Voor de responsie y. {t) op een stuursignaal u(t) geldt: 
l. 

À. (t-t ) 
l. 0 

y.(t) = e 
l. 

t 

À. (t-t ) s· 
• y(t ) + e 1 0 

-À. (T-t ) 

e 
1 0 b~ .u( T -t ) dT 

0 

::t waarin b. de elementen van de vektor 
l. 

t 
0 

B
!t .. 

Zl.Jn. 

l. 0 
(6.63) 

De stapresponsie verkrijgen we door u(t) in vgl. 6.6. konstant te veronderstellen: 

y. (t) 
l. 

Y. (t ) 
l. 0 

::t 
b. ~ À. (t-t ) l. l. 0 

+-u e 
À. 

l. 

u • (6.7 ) 
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AlS u(t} ·ver~oopt volgens d.e ononder:brokep_ lijn in fig .. 6.3(twee schakel.pnnten) 

dan kunnen wey.(t) berekenen door superpositie van drie stapresponsies. 
l. 

Voor y. (t ) is dan af te leiden: 
l. a 

À t 
i a 

y.(t) = y.(O) e 
l. a l. . 

waarin. 

À t 
i a - w (u -u ) 

i 1 2 

À. (t -t ) 
1. a 1 

e 

/ 
I 

I 

/ 

-'t 
/ 

I 
1', I 

.... ... __ 

0 

tijd 

we eise~ voor de eindtoestand ,óx(ta) = 0, dus dan is ~(ta) 

De Ligging van de schakelpunten volgt dan uit: 

y. (t ) + w. u
1 l. 0 l. 

-w (u -u ) 
i 1 2 

-À t 
i 1 + e 

-À t u 
i 2 1 

- e + 
-À t 

i a 
e = 0 

+ 

(6.8 ) 

fig.6.3'-

-1 
= p • ó x(t ) = 0. -a 

(6.9 ) 

Deze vergelijking geldt alleen als b~ ~ 0; hieraan is in ons geval voldaan omdat 
i 

het systeem regelbaar is. 

We hebben nu drie vergelijkingen (voor i = 1, 2, 3) met drie onbekenden, n.l. 

t
1

, t
2 

en ta. Deze vergelijkingen gelden echter slechts in een klein gebied 

rond het eindpunt i.v.m. de uitgevoerde lineairisering. Verder gaan ze uit van 

de aanname dat u (in ons gevalT.) direkt stuurbaar is tussen de absolute boven-
1. 

en ondergrens. 

Het verband tussen de ligging van de schakelpunten en de oorspronkelijke systeem

parameters is niet meer inzichtelijk, o.a. door de transformatie naar de 

kanonieke vorm. 
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Als we uitgaan van de regeling met één schakelpunt, waarbij T (t ) vrij wordt w a 
gelaten is deze methode ook toepasbaar. In dat geval is: 

~x(t ) = (0, 0, Y) 
- a 
en 

-1 
waarbij aij elementen van de matrix P zijn. 

(6.10 ) 

(6.11 ) 

De onbekenden t
1

, ta en V vinden we nu door oplossen van de volgende vergelijkingen 

voor i = 1, 2 en 3: 

y. (O ) + w •• ul 
1 1 

-w (u -u ) 
i 1 2 

(6.12 ) 

De vgl. 6. 9 en 6.12 zijn gebaseerd op een lineair model. Pas als het s;ys.teem. , 

zich d1cht bij het eindpunt bevindt is de berekening volgens vgl.6.12 mogelijk. 

Nemen we daarom als beginpunt t het moment waarop een reaktortemperatuur van 
0 

60 °e wordt bereikt, dan is (zie de numerieke uitwerking in bijlage 11): 

t 1 = 0,0780 hr, t 2 = 0,1223 hr, ta = 0,1244 hr. 

Dit moet vergeleken worden met de volgende m.b.v. GRADCONV berekende waarden: 

t
1 

= 0,075 hr, t 2 = 0,118 hr, ta = 0,120 hr. 
-3 

De fout die door de linearisering is. ge1ntroduceerd is dus ongeveer 4.10 hr. 
-3 

Dit is minder dan de toegestande afwijking van 6.10 hr (zie 6.3), waaruit 

gekonkludeerd kan worden dat linearisering toelaatbaar is. 

Dat in het gelineariseerde model alle tijdstippen iets lat~ liggen dan in het 

niet-gelineariseerde komt omdat door de linearisering de reaktiesnelheid bij 

temperaturen lager dan 65 °e kleiner wordt. 

Een veel groter invloed op de ligging van de schakelpunten heeft het verwaarlozen 

van de begrenzingen volgens vgl. 5.36 en 5.37. Worden deze begrenzingen in 

rekening gebracht, dan blijkt de ligging van de schakelpunten, berekend m.b.v. 

GRADCONV, ongeveer als volgt te zijn: 

ti = 0,060 hr, t
2 

= 0,116 hr, ta = 0,120 hr. 

Deze verschillen zijn ontoelaatbaar. Willen we op deze manier de ligging van de 

schakelpunten berekenen, dan zal in vgl. 6.6 u(t) niet stuksgewijs konstant 

verondersteld moeten worden, maar zal de werkelijke responsie van T. (t) op een 
1 

stapvormige verandering in F en F in rekening gebracht moeten worden. 
st c 

Deze responsie van T. (t) is een superpositie van een stap, waarvan de grootte 
l. 

volgt uit vgl. 5.31 en van een eerste-orde responsie, die voldoet aan: 



dT· 
1. ----

dt 
(1-rc)a43 .TM + {(1-rc)a49 - a4s} T- +a r • 'T' 

1. 48. c -c 

als maksimaal gekoeld wordt en aan 

als maksimaal wordt opgewarmd. In fig.6.3 is het verloop van T. voor dit 
1. 

geval geschetst (streeplijn). 

De afleiding van deze vergelijkingen is gegeven in bijlage 11.2 
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(6.13) 

(6.14) 

Deze vergelijkingen zijn oplosbaar als TM konstant wordt verondersteld. 

Substitutie van de oplossing voor Ti(t) als u(t) in vgl. 6.6 geeft de responsie 

van yi(t) op een stapvormige verandering van Fe en Fst• Dit is uitgevoerd 

in bijlage 11.2; het resultaat is: 

Ái(t-t0 ) 
y.(t) = e .y

1
.(t) 

1. 0 (6.15) 

waarin A, B en a konstanten zijn waarvan de betekenis in bijlage 11.2 is gegeven. 

De responsie van yi(t) op een aantal stapvormige veranderingen in Fe en Fst kan 

nu weer door superpositie berekend worden. Hieruit volgen weer direkt de al

gebratsche vergelijkingen waaruit de ligging van de schakelpunten en van het 

eindtijdstip berekend kan worden. 
Het principe van een hierop gebaseerd regelsysteem is in fig.6.4 geschetst. 

meting 
TRG 1 T.,T 

1. w 

fig. 6.4 
schatting!. 

anparameters 

4 berekening berekeni!!! 
:::>" ja TM(t ),T (t ) Pen P 

a w a 

berekening J, 
y(O) ,y(ta) ,!: 

' 
berekening 

t1,t2,ta. 



Op een aantal punten zal nog verder onderzoek nodig zijn om dit systeem 

operationeel te maken: 

1) nagaan van de nauwkeurigheid van de op basis van vgl. 6.15 berekende 

schakel punten; 

2} onderzoek naar de mogelijkheden om, b.v. met een Kalman-filter de on

bekende toestanden en parameters te schatten; 

3) onderzoek naar numerieke oplossingsmethoden ~or vergelijkingen van 
59) 

het type 6.9 en 6.12. Een aanzet hiertoe is gegeven door Bovy 

6.5. Bang-bang-regeling op basis van een schakelvlak. 
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In het volgende zal een regelsysteem uitgewerkt worden, waarbij het schakel

tijdstip m.b.v. een schakelvlak wordt bepaald. We gaan hierbij uit van het 

niet-tijdoptimale systeem met één schakelpunt. De methode is ook bruikbaar 

voor het bepalen van de ligging van het eerste schakelpunt bij het optimale 

systeem. 

Eerst zullen we de ligging van het schakelvlak in de toestandsruimte bepalen. 

Vervolgens wordt nagegaan welke eisen t.a.v. de nauwkeurigheid van het schakel

punt gesteld moeten worden. Daarna wordt de invloed die variatie in systeem

parameters bij gebruik van dit regelsysteem heeft, beschouwd. Hierbij zal ook 

de tijdkonstante van de temperatuurmeting in de beschouwing moeten worden be

trokken. Tot slot wordt op basis hiervan een ontwerp van het regelsysteem ge-

geven. 

Bij regeling op basis van een schakelvlak zal eerst de ligging van dit vlak 

vastgesteld moeten worden. Bij een tweede orde systeem is dit het eenvoudigst 

omdat de ligging d~n grafisch in een fasevlak aangegeven kan worden. Fig. 6.5 

geeft het fasevlak voor een tweede-orde model van de batch-reaktor, dat in bij

lage 8 is uitgewerkt. Hierbij wordt T als de stuurgrootheid u beschouwd. De 
w 

trajector.il!n· voor resp. u = u en u = u . zijn in fig. 6.5 weergegeven. max m~n 

De trajectori~n door het eindpunt B vormen de schakellijn (aangegeven met een 

stippellijn). Bevindt het systeem zich beneden deze schakellijn (wat normaal 

in de opwarmfase het geval zal zijn), dan wordt u= ~ax gekozen. Het systeem 

zal zich dan langs de met getrokken lijnen aangegeven trajectorien bewegen. 

Zodra de schakellijn bereikt wordt (in het punt A) wordt overgeschakeld op 

u = ~in" 
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fig. 6.5 
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Uit hett fasevlak blijkt dat alle trajectori~n met u = u , uitgaande van ver-
max 

schillende begintoestanden, na een zekere tijd waarin de manteltemperatuur TM 

snel stijgt, gaan samenvallen. Hierdoor snijden alle in de praktijk voorkomende 

trajectori~n de schakellijn in het zelfde punt (het punt A in fig. 6.6), zodat 

we in feite van een schakelpunt kunnen spreken. 

Voor de optimale sturing geldt dus: 

v~) = 80 oe als x2 < XA 
v~) = 10 oe als x2 > XA 

(6.16 ) 

Het feit dat alle trajectori~n na zekere tijd samenvallen wordt veroorzaakt door 

het feit dat de twee tijdkoostanten in dit gereduceerde model ver uitelkaar liggen. 

Levert het bepalen van de schakellijn in dit gereduceerde, twee-dimensionale 

geval geen problemen op, iets anders wordt dit in het volledige model. 

Omdat de toestandsruimte dan drie-dimensionaal is, hebben we dan te maken met 

een schakelvlak. Grafische weergave van de trajectori~n is nu niet meer eenvoudig 

mogelijk. 

Echter, vanwege het feit dat de tijdkonstante van het watercircuit en van de 

reaktorwand klein zijn t.o.v. de tijdkonstante van de reaktorinhoud, mag verwacht 

worden dat alle in de praktijk voorkomende trajectori~n met schakelvlak in het 

zelfde punt snijden, zodat dit weer resulteert in· een schakelpunt. 
0 

Fig. 6.6 brengt de trajectori~n voor u= 80 e voor dit geval schematisch in 

beeld. Hieruit volgt dat ook nu vgl. 6.16 geldt. 

De nauwkeurigheid waarmee d~ schakeltemperatuur bepaald moet worden is te berekenen 

uitgaande van de eis dat de afwijking van de reaktortemperatuur op het eindtijd

stip hoogstens 0,2 °e is. Fi"g • .B7 .10 geeft het verband tussen de afwijking in 

schakeltemperatuur en de afwijking in reaktortemperatuur op het eindtijdstip. 

De gegevens zijn afkomstig van simulaties met het analoge model. Hieruit kan 

gekonkludeerd worden dat de gestelde eis te realiseren is als de afwijking in de 
0 . 

schakeltemperatuur minder dan 0,25 e 1s. 
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fig. 6.6 
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In het volgende zullen we nagaan hoe groot de invloed van: 

- de initiatordosering (reaktiesnelheid), 

- de w.o.c. tussen reaktorinhoud en wand, 

- de ondergrens van de koelwatertemperatuur, 

op de ligging van de schakeltemperatuur is. • 
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De ligging van het schakelpunt is bepaald m.b.v. het analoge model; de details 

zijn in bijlage 6.4 opgenomen. 

Fig. 6. T geeft de ligging van het schakelpunt T bij verschillende reaktiesnel-
a 

heden (numerieke waarden in bijlage 13, tabel 4). Bij toenemende reaktiesnelheid 

blijkt bij een lagere temperatuur geschakeld te moeten worden. 

De oorzaken hiervan zijn: 

- de reaktorwand moet naar een lagere temperatuur gebracht worden; 

- door de hogere opwarmsnelheid korrespondeert eenzelfde tijdsinterval met een 

groter temperatuurverschil. 

De ligging van de schakeltemperatuur blijkt sterk bepaald te worden door de 

kapaciteit van het koelsysteem. Ook de gevoeligheid van de ligging van het 

schakelpunt voor veranderingen in reaktiesnelheid blijkt hiervan af te hangen, 

hetgeen blijkt uit de verschillende hellingen van de curven in fig. 6.7. 

De nauwkeurigheid waarmee de grootte van de reaktiesnelheid bekend moet zijn om 

de vereiste nauwkeurigheid te halen is af te leiden uit de helling van de lijn 

voor F-sturing (fig. 6.7'). Hieruit blijkt dat de vereiste nauwkeurigheid van 

de bepaling van de reaktiesnelheid2 20% is. Omdat de reaktiesnelheid evenredig 

is met de wortel uit de initiatordosering, moet deze laatste met een nauwkeurig

heid van~ 40% bekend zijn. Bij het onderzochte PVC-proces mag aangenomen worden 

dat dosering van de initiator ruim binnen deze nauwkeurigheid gebeurt. Bij de 

bepaling van de ligging van de schakeltemperatuur kan de invloed van variaties 

in de initiatordosering dus buiten beschouwing worden gelaten. 

Wel kunnen er tussen de verschillende grades grote verschillen in reaktiesnelheid 

voorkomen, zodat de ligging van de schakeltemperatuur grade-afhankelijk kan zijn. 

De invloed van veranderingen in de w.o.c. op de ligging van het schakelpunt is 

in fig.6. 8 en tabel B 13.5 gegeven. Omdat een lagere w.o.c. een lagere temperatuur 

van de reaktorwand noodzakelijk maakt, houdt dit in dat er eerder geschakeld moet 

worden. Dit effekt wordt echter, als we naar de ligging van de schakeltemperatuur 

kijken, grotendeels gekompenseerd door het feit dat bij een lage w.o.c. de 

snelheid waarmee de reaktortemperatuur toeneemt kleiner is. 
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Daardoor heeft een verandering van de w.o.c. weinig invloed op de ligging van de 

schakeltemperatuur. Uit fig. 6._e blijkt dat dit vooral het geval is bij een 

verhoging van de w.o.c. Als we weer de eis stellen dat de ligging van het schakel

punt met een nauwkeurigheid van 0,25 °e bepaald moet worden, dan betekent dit 

dat er alleen problemen optreden als de w.o.c. beneden 70 % van zijn nominale 

waarde komt. Aangezien de variaties in w.o.c. niet groter dan + 25 % zijn, kan 

de invloed hiervan op de schakeltemperatuur verwaarloosd worden. 

Tot slot is in bijlage 13, tabel 5 de invloed van veranderingen in T gegeven. 
c 

Hogere T betekent dat reeds bij een lagere reaktortemperatuur geschakeld moet 
c 

worden. 

De invloed van het invoeren van een extra ondergrens in T. is ongeveer hetzelfde 
~ 

als van veranderingen in T • Aangezien T altijd tussen 10 en 20 °e ligt kan de 
c c 

invloed hiervan worden verwaarloosd. Omdat de ondergrens voor T. over een groter 
~ 

gebied kan vari~ren is deze wel van belang. 

Gekonkludeerd kan worden dat het schakelen op basis van een gemeten reaktor

temperatuur grote voordelen heeft t.o.v. het schakelen op een bepaald tijdstip 

omdat de invloed van variaties in een aantal parameters in het eerste geval veel 

kleiner is. 

Alleen bij grote veranderingen in parameters (b.v. bij grade-wisseling)ep,bij 

verand-aring van ere ondergr-èns voo-rr---:zal aanpassing nodig zijn. 
i 

Bij de regeling op basis van een schakelpunt wordt gebruik gemaakt van een meting 

van de reaktortemperatuur via een platina-weerstand. Deze is in een omhulsel 

aangebracht, waardoor de meting een zekere traagheid zal hebben. Deze traagheid 

blijkt goed benaderd te kunnen worden door een eerste-orde systeem met een tijd

konstante van 95 sec. Deze waarde is gebaseerd op metingen aan een schone opnemer. 

In de praktijk vervuilt de opnemer door aangroei van polymeer, waardoor de tijd

konstante beduidend groter zal worden en erg kan vari~ren. 

De invloed van de tijdkonstante in de temperatuurmeting op de ligging van het 

schakelpunt werd nagegaan m.b.v. het analoge model. Dit werd gedaan bij verschil

lende initiatordoseringen. 

De resultaten zijn vermeld in tabel 6.1 voor een reaktiesnelheid van resp. 120, 

100 en 80 %. 
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tijdkonstante schakeltemperatuur (oe) 

hr sec 120 % 100 % 80 % tabel 6.1 

0 0 64,84 64,86 64,91 

0,01 36 64,50 64,56 64,66 

0,02 72 63,91 63,98 64,27 

0,0263 95 63,65 63,70 64,15 

0,04 144 62,97 63,12 63,59 

0,06 216 61,88 62,24 62,77 

0,08 288 61,00 61,48 61,97 

0,10 360 60,07 60,55 61,27 

Figuur 6.9 .. geeft het temperatuurverschil tussen werkelijke en gemeten reaktor

temperatuur op het moment dat het schakelpunt bereikt wordt. Een hogere initia

tordosering geeft, doordat de reaktortemperatuur dan sneller toeneemt, een 

groter verschil. 

Om dezelfde manier als de initiatordosering zal ook de w.o.c. van invloed zijn 

op het verschil tussen gemeten en werkelijke reaktortemperatuur. 

Uit fig. 6.9 . blijkt dat~ met een nauwkeurigheid van + 15 sec geschat moet 
m -

worden, om uit de gemeten reaktortemperatuur met een nauwkeurigheid van 0,25 °e 

de werkelijke reaktortemperatuur te kunnen berekenen. 

De variatie in ~ is in de praktijk, door aangroei van polymeer, veel groter m 
dan + 15 sec. 

Het is dus noodzakelijk te zoeken naar een methode om TR te bepalen, onafhankelijk 

van variaties in ~ • Hiervoor zullen twee mogelijkheden worden beschouwd. 
m 

1. Schatting van T 
•••••• • • • ••• • • • ••• R 

/ 
In principe is het mogelijk om (bijv. met een Kalmanfilter of een andere methode) 

on-line de onbekende systeemparameters en toestandsgrootheden te schatten. Het 

schatten van met name ~ kan het beste gebeuren in het middenstuk van de opwarm-
m 

fase. In het begin is schatting niet mogelijk omdat in dit gebied het model 

onjuist is (zie 4.4). Aan het einde van de opwarmfase gaat de reaktiewarmte een 

rol spelen. Het systeem dat tot dit punt lineair en stabiel is, verandert daarna 

langzaam in niet-lineair en instabiel, waardoor schatting van~ moeilijker wordt. 
m 

De schatting zou dus moeten gebeuren in het traject 25 °e ~ TRG ~ 45 °e. 

De geschatte waarde van ~m kan daarna worden gebruikt om op basis van TRG een 

schatting van TR te maken. 
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Omdat in het genoemde interval TR met praktisch konstante snelheid toeneemt 

en omdat ~ erg klein is t.o.v. de andere tijdkoostanten is het niet eenvoudig 
m 

om 't' met b.v. een Kalman-filter met voldoende nauwkeurigheid te schatten. We 
m 

zullen deze mogelijkheid niet verder onderzoeken. 

2. Temperatuurmeting vervangen door drukmeting .............................................. 
In een systeem waar zich damp bevindt boven een vloeistof geldt voor de druk P 

van de damp de vergelijking van Antoine: 

b 
ln P =a- + T , 

c R 
(6.17) 

waarin a, b en c konstanten zijn. 

Bestaat de vloeistof uit een mengsel van verschillende stoffen, dan moet de 

bijdrage van deze stoffen gesommeerd worden om de totale druk te vinden. De 

bijdrage van elke stof bestaat dan uit de druk Puit vgl. 6.4., vermenigvuldigd 

met de mol-fractie van deze stof in de vloeistof. 

De druk in de PVc-reaktor wordt praktisch uitsluitend bepaald door de partiaal

druk van MVC, zolang de konversie niet groter is dan ongeveer 80 %. In dit gebied 

is de druk dus een goede maat voor de temperatuur in de reaktor. We kunnen dus 

het schakelpunt ook bepalen door vergelijking van de druk in de reaktor met een 

vastliggende 'schakeldruk' P • 
a 

De druk kan vrijwel traagheidsloos gemeten worden, zodat op deze manier het 

probleem van de tijdkonstante van de temperatuurmeting vermeden wordt. 

Behalve het schakelpunt moet het regelsysteem ook het eindpunt van de opwarmfase 

detekteren. Op dit punt moet n.l. overgeschakeld worden op de regeling voor de 

stationaire fase. 

Het meest voor de hand liggende is als eindpunt te nemen het tijdstip waarop de 

gewenste reaktortemperatuur bereikt is, dus als TR = T~ • Hoewel theoretisch 

juist en in de praktijk algemeen gebruikelijk, heeft deze methode een nadeel. 

Alleen in theorie zal namelijk in het eindpunt ook dTR/dt = 0 zijn. Zeer geringe 

afwijkingen in het schakelpunt zijn er de oorzaak van dat in de praktijk de afge

leide nul zal zijn bij een reaktortemperatuur die net iets boven of beneden T 1 

R 
zal liggen. Gebeurt dit boven T~ , dan heeft dit alleen tot gevolg dat op het 

eindpunt niet eksakt geldt dat dT~dt = 0. Is de afgeleide echter nul voordat 

de gewenste reaktortemperatuur is bereikt, dan bestaat de kans dat hij ook nooit 
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meer bereikt wordt. Na de top, waar dTR/dt = 0, gaat TR nl. weer naar beneden. 

In de praktijk omzeilt men dit probleem door de ondergrens voor T. erg hoog te 
l. 

leggen (zodat dTR/dt altijd groter dan nul is) en door het eindpunt iets onder 

de gewenste reaktortemperatuur TR' te leggen. 

Een betere mogelijkheid is echter als eindpunt te nemen het punt waar dT~dt = 0. 

Dit punt wordt n.l. altijd bereikt, ook als er afwijkingen in het schakelpunt 

zijn. Een kombinatie van beide methoden is waarschijnlijk het beste. 

Omdat de snelheid dTR/dt in de buurt van het eindpunt erg klein is, speelt de 

tijdkonstante in de temperatuurmeting geen grote rol, zodat hiervoor niet uit

geweken hoeft te worden naar de drukmeting. 

De ontworpen regeling is een bang-bang-regeling van T .• Omdat niet T., maar 
l. l. 

F 
c 

T. 
l. 

en F de eigenlijke stuurgrootheden zijn is een aparte regelaar nodig die 
st 

op de gewenste waarde brengt door het (in split-range) bedienen van de kleppen 

voor F en F t• Het setpoint van deze regelaar wordt ingesteld m.b.v. de ont-c s . 
worpen bang-bang-regeling. Het is mogelijk de begrenzing 

0 
T. ;;::: 28 C alleen 

l. 

te hanteren vlak voordat het eindpunt bereikt wordt. Zoals in 5.3 aangetoond 

is, geeft dit een iets kortere opwarmperiode. 

De bepaling van het punt waar de begrenzing in T. effektief moet worden kan weer 
l. 

gebeuren op basis van de drukmeting, waarbij zodra P groter is dan een goed ge-

kozen druk Pb het setpoint voor Ti op Ti (min) = 28 °c gebracht wordt. 

Het sample-interval moet klein genoeg gekozen worden om aan de gestelde eisen 

te voldoen. In 6.3 is gebleken dat de tolerantie in het schakeltijdstip hoogstens 

20 sec. is. Met een sample-interval van bijv. 10 sec. is dus aan de eisen te 

voldoen. Aangezien de berekening 

deze frekwentie zeker haalbaar. 

van het setpoint nauwelijks tijd kost, is 

In fig. 6.10 is een mogelijk schema voor het regelsysteem geschetst. 
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In 6.7. zal het ontworpen regelsysteem vergeleken worden met soortgelijke in 

de literatuur beschreven systemen. 

6.6. On-line berekening van het optimale profiel 

In het voorgaande werd ervan uitgegaan dat het optimaliseringsprobleem eenmalig 

wordt opgelost en dat hieruit regels volgen om on-line het optimale profiel 

(b.v. de ligging van de schakelpunten) te berekenen. 

In bepaalde gevallen, b.v. als de begrenzingen in TR of de ekstra begrenzing in 

T. (vgl. 5.36 en 5.37) een grote rol spelen, kan dit problemen opleveren. Een 
' 1 

alternatief is dan dat periodiek op basis van metingen van TR, Ti en TW de 

toestandsgrootheden en de onbekende systeemparameters geschat worden. Uitgaande 
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van deze schattingen wordt m.b.v. het maksimumprincipe het optimale verloop 

van T. berekend. Deze procedure wordt periodiek herhaald, waardoor het systeem 
l. 

dus in staat is voor veranderingen in parameters en voor storingen te korrigeren. 

Het principe van dit adapterend tijdoptimaal systeem is schematisch in fig. 6.11 

aangegeven. 

eisen 
berekening proces z.::C optimale u(t) x 

profiel • = ,!(~,u,t) x -
I~ 

·x =t 
model ..... --o- schatting ..,._ 

;I t --

schatting -parameters 
. fl.g. 6.11 

De berekening van het optimale profiel vereist een aanzienlijke rekentijd 

(grootte-orde minstens een minuut). 

De beschikbare rekentijd is echter beperkt, en wel om de volgende redenen: 

- de procescomputer heeft veel meer takèn dan alleen de temperatuurregeling, 

- de computer moet een groot aantal raaktoren besturen, waarvan er meerdere 

aan de.opwarmfase bezig kunnen zijn, 

- de rekensnelheid van de computer is begrensd. 

Een interval T van 10 sec. is dan ock'Qnmogelijk; er moet eerder gedacht worden 
s 

aan een interval van enige minuten. Binnen dit interval zal T. gevari~erd moeten 
l. 

worden. Als dit n.l. alleen op de bemonsteringstijdstippen gebeurt is de regeling 

zeker niet meer optimaal. De verandering van T. binnen het bemonsteringsinterval 
l. 

zal in diskrete stappen gebeuren, waardoor ook dan het systeem in principe niet 

meer optimaal is. Door de stappen klein genoeg te nemen kan echter gezorgd worden 

dat het verschil met optimaal regelen verwaarloosbaar is. 
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Gekonkludeerd kan dus worden dat het optimale profiel periodiek, maar met niet 

te hoge frekwentie, berekend moet worden en dat de sturing T. met bijv. een 20 
~ 

keer hogere frekwentie bijgesteld moet worden op grond van het berekende optimale 

profiel van T .• 
~ 

De nauwkeurigheid waarmee toestanden en parameters geschat moeten worden hangt 

sterk af van het interval T tussen twee opeenvolgende berekeningen van het 
s 

optimale profiel. 

De vereiste nauwkeurigheid kunnen we het beste afschatten door vergelijking met 
-3 

de bang-bang-regeling, waarbij de tolerantie in het schakelpunt 6.10 hr was. 

Gaan we uit van een interval T = 5 minuten, dan betekent dit een relatieve 
3 s -2 

nauwkeurigheid van 6.10- hr/8.10 hr ~ 8 %. 

Veracht mag dan worden dat de grootte van de w.o.c. en de reaktiesnelheid met een 

nauwkeurigheid van ongeveer 8 % geschat moet worden. 

Uiteraard is hier slechts sprake van een schatting van de vereiste nauwkeurigheden. 

Duidelijk is evenwel dat veel hogere eisen gesteld moeten worden als bij de 

in 6.5. beschreven sub-optimale methode. 

Voor het schatten van de onbekende toestanden en parameters is slechts een ge
o 

deelte van de opwarmfase beschikbaar. Beneden TRG = 25 e is het model onjuist, 

en kan dus niets geschat worden. Tussen 25 °e en 45 °e kan~ en de w.o.c. 
m 

geschat worden; boven 45 °e is pas schatting van de reaktiesnelheid mogelijk. 

Voordat een reaktortemperatuur van 60 °e bereikt is moet de nauwkeurigheid van 

de schattingen aan de gestelde eisen voldoen. 

Interessant is verder dat er een nauwe relatie is tussen de voor het schatten van 

toestanden en parameters en het berekenen van het optimale profiel benodigde 

rekentijd en de vereiste nauwkeurigheid van de schatting. 

Een snellere rekenprocedure maakt dat met een minder nauwkeurige schatting kan 

worden volstaan en omgekeerd kan als een nauwkeurige schatting mogelijk is een 

lange rekentijd worden toegestaan. 

Verder onderzoek in deze richting zal dan ook gericht moeten worden op schattings

metheden diemet voldoende nauwkeurigheid toestandsgrootheden en parameters 

bepalen en op snelle optimaliseringsmethoden. Hierbij kan o.a. gedacht worden van 

lineaire programmering (simplex-methode) zoals beschreven door Bruyn c.s.
55

). 
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6.7. Vergelijking met de literatuur 

In de literatuur zijn geen regelsystemen voor de opwarmfase van een batchreaktor 

ontworpen op basis van het maksimumprincipe van Pontryagin. Wel worden een 

aantal systemen beschreven die grote overeenkomst vertonen met de in 6.5. be

schreven niet-optimale bang-bang-regeling. 

Bij al deze methoden wordt met een vooraf vastgelegde schakeltemperatuur gewerkt. 

Een analyse van de gevoeligheid van de ligging van dit schakelpunt voor varia

ties in parameters wordt niet gemaakt. De konklusie (uit 6.5.4 ) dat de tijd

konstante van de temperatuurmeting van wezenlijke invloed is wordt nergens 

getrokken. Wel zijn er aanwijzingen bij sommige auteurs1
' 

23 ' 27 ' 32 ) dat dit 
. 32) . een probleem 1s. Amrehn gebru1kt als enige in plaats van de temperatuur de 

druk in de reaktor als detektie van het schakelpunt. 

Regelsystemen waarbij on-line de schakelpunten worden berekend aan de hand van 

een gelineariseerd model, zoals in 6.4. beschreven werd, werden in de literatuur 

niet gevonden. Hetzelfde geldt voor on-line b'erekening van het optimale profiel, 

zoals bedoeld in 6.6. 

Zoals gezegd worden wel een aantal niet-optimale regelingen beschreven die 

overeenkomst vertonen met het in 6.5. ontworpen systeem. Een dergelijke regeling 

werd het eerst beschreven door Shinskey en Weinstein
27

); later werden door 

diverse auteurs varianten hierop aangebracht. De meest eenvoudige uitvoering 

bestaat hieruit dat maksimaal opgewarmd wordt totdat het schakelpunt (een vooraf 

ingestelde reaktortemperatuur) is bereikt. Op dat punt wordt de regelaar voor 

de stationaire fase (in het algemeen een cascaderegelaar) ingeschakeld. Een 

pre-load zorgt ervoor dat de watertemperatuur snel naar de voor de stationaire 

fase gemiddeld noodzakelijke waarde wordt gebracht. Deze meest eenvoudige 

methode blijkt in de praktijk niet veel beter dan een kontinue regelaar. Om 

doorschot te voorkomen moet het schakelpunt n.l. ver beneden de gewenste reaktor

temperatuur worden gelegd, waardoor de tijdwinst t.o.v. een kontinue regelaar 

erg gering is en de instelling van de cascaderegelaar nog erg van invloed is op 

de doorschot. 
1) 

Het meest gekompliceerde systeem dat wordt beschreven is dat van Amrehn • 

Hierbij wordt na het maksimaal opwarmen eerst gedurende een vaste tijd maksimaal 

gekoeld. Daarna wordt de watertemperatuur gebracht op de in de stationaire fase 

te verwachten waarde. Deze waarde ligt niet vooraf vast, maar wordt tijdens het 

opwarmen berekend m.b.v. een schatting van de w.o.c. Wanneer de gewenste reaktor

temperatuur bereikt is wordt overgeschakeld op de stationaire regeling. 
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De overige in de literatuur beschreven systemen zijn een tussenvorm tussen deze 

beide methoden. 

Gekonkludeerd kan worden dat de in de praktijk gebruikte regelsystemen niet 

tijd-optimaal zijn en overeenkomen met de eenvoudigste door ons afgeleide vorm, 

n.l. op basis van een schakelvlak. Hierdoor zijn deze systemen slechts geschikt 

voor relatief kleine variaties in parameters. 

6.8. Samenvatting van hoofdstuk 6 

De in hoofdstuk 5 op basis van het maksimumprincipe aangegeven mogelijke regel

strukturen werden verder uitgewerkt. Een belangrijk punt hierbij is dat door 

een of andere vorm van terugkoppeling voor storingen en variaties in parameters 

wordt gekorrigeerd. 

Een bij een bang-bang-regeling bruikbare methode gaat uit van schattingen van de 

toestandsgrootheden en parameters. Omdat het aantal schakelpunten bekend is kan 

de ligging ervan in principe berekend worden. Hierbij bleek met een gelineari

seerd model volstaan te kunnen worden. De begrenzingen in T. t.g.v. de begren-
l. 

zingen in F en F t blijken een niet te verwaarlozen invloed te hebben. 
c s 

Er zal nog aandacht-~oeten worden besteed-aan methoden om de toestanden en 

parameters met voldoende nauwkeurigheid te schatt~n. 

Een andere methode, die als basis voor een regelsysteem is gebruikt, is het 

principe van het schakelvlak. 

Aangetoond kon worden dat dit schakelvlak in ons geval een schakelpunt.is. De 

invloed van variatie in systeemparameters bleek door deze methode dusdanig 

gereduceerd te worden dat deze niet van wezenlijke invloed zijn op d~ ligging van 

het schakelpunt. Alleen bij grote veranderingen in parameters (b.v. bij grade

wisseling) zal de schakeltemperatuur aangepast moeten worden 

De tijdkonstante van de temperatuurmeting blijkt echter grote invloed te hebben 

op de schakeltemperatuur. Omdat het schatten van deze tijdkonstante niet een

voudig is, is gekozen voor het bepalen van het schakelpunt m.b.v. een drukmeting 

i.p.v. een temperatuurmeting. 

Tot slot is nog enige aandacht besteed aan systemen waarbij on-line periodiek 

het optimaliseringsprobleem wordt opgelost. De voornaamste problemen hierbij 

zijn het vinden van een goede methode om toestanden en parameters te schatten 

en het vinden van een snelle numerieke methode om het optimale traject te 

berekenen. Enige suggesties voor verder onderzoek in deze richting werden gedaan. 
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7. EVALUATIE VAN HET ONDERZOEK 

In het volgende zullen we nagaan in hoeverre het doel van het onderzoek 

is bereikt. Dit doel werd geformuleerd als het ontwerpen van een regelsys-

teem voor batch-reaktoren, dat een zo kort mogelijke cyclustijd mogelijk maakt, 

rekening houdend met de eisen die aan de produktkwaliteit en aan de 

stabiliteit van het reaktorsysteem worden gesteld. Dit ruim geformuleerde 

probleem werd opgesplitst in drie gedeelten waarvan er slechts een, n.l. 

het optimaal opwarmen van de reaktor, werd behandeld. Verder onderzoek t.a.v. 

de andere deelproblemen (een stabiliseringaregeling en het optimale profiel 

voor de stationaire fase) lijkt nog steeds zinvol. Wat de opstartfase be

treft is door het onderzoek inzicht verkregen in de problemen en de mogelijke 

oplossingen hiervoor. Enkele mogelijke regelsystemen werden op basis hiervan 

uitgewerkt; met name het optimale regelsysteem vereist nog verder onderzoek 

alvorens het kan worden toegepast. 

Gebruikte onderzoekmethode 

De oplossing van het probleem m.b.v. het maksimumprincipe van Pontryagin 

lijkt een juiste keuze te zijn geweest. De analytische oplossing van een ver

eenvoudigde probleemstelling heeft bijgedragen tot het verkrijgen van een goed 

inzicht in de mogelijkheden. Het maksimumpricipe leidt echter niet recht

streeks tot een bruikbare regelaar; de gevonden voorwaartsregeling moet daar

toe nog omgezet worden in een terugkoppeling. 

De gebruikte numerieke methode om het optimaliseringsprobleem op te lossen 

(het GRADCONV-programma) bleek minder geschikt te zijn. Hoewel de analytische 

oplossing werd bevestigd en inzicht werd verkregen in de rol van enkele 

begrenzingen, is verbetering van het programma nodig als hiermee verder on

derzoek naar de invloed van een aantal doorgevoerde vereenvoudigingen ver

richt moet worden. 

Bij de uitwerking van de konklusies uit de optimalisering in de richting 

van toepasbare regelsystemen is relatief veel aandacht besteed aan de moge

lijkheden en beperkingen van de in de praktijk gebruikelijke systemen op 

basis van een schakelvlak. Daardoor kon het onderzoek naar nieuwe (optimale) 

regelsystemen niet afgerond worden. 

Het opgestelde model van de reaktor en de kinetiek bleek realistisch en voor 

ons doel goed bruikbaar. De met dit model uitgevoerde simulaties gaven in

zicht in mogelijke modelvereenvoudigingen en de gevoeligheid voor diverse 
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parameters. Voor de modelvorming en de simulaties bleek de analoge computer 

goed te voldoen. De beperkte nauwkeurigheid van deze rekenmethode leverde 

bij het verdere onderzoek, o.a. bij de bepaling van de ligging van de schakel

punten, problemen op. 

Resultaten 

Voor de opstartfase werd als te minimaliseren kriterium gesteld de benodig

de tijd c.q. de konversie aan het einde van de opstart. De winst in tijd 

die behaald kan worden door optimaal op te warmen blijkt echter zeer klein 

te zijn. De reden hiervan is dat de tijdkonstante van de reaktorinhoud groot 

is t.o.v. de overige tijdkonstanten. 

De voordelen van een optimale opstartprocedure t.o.v. de momenteel gebruikte 

procedures blijken vooral te liggen in de lagere konversie aan het einde 

van de opwarmfase en in de mogelijkheid om voor grotere variaties in 

parameters automatisch te korrigeren. Bij de uitwerking van het probleem 

bleek het karakter van de optimale oplossing veel minder door het te 

minimaliseren kriterium bepaald te worden, dan door de gestelde eisen t.a.v. 

produktkwaliteit en stabiliteit. Deze eisen hebben n.l. tot gevolg dat de 

toestandsgrootheden in het eindpunt vastliggen. De konsekwentie hiervan is 

dan een bang-bang-regeling met twee schakelpunten. In sommige gevallen is 

deze regeling niet bruikbaar omdat ze tot doorschot van de reaktortemperatuur 

aanleiding geeft. Nagegaan zou nog moeten worden onder welke omstandigheden 

(grootte van de systeemparameters) dit optreedt. 

Het onderzoek gaf duidelijk inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van 

de in de praktijkgebruikelijke niet-optimale regelingen. Behalve het voorstel 

om het schakelpunt d.m.v. een drukmeting te detekteren, leidde dit echter 

niet tot suggesties ter verbetering van de momenteel in de praktijk gebruike

lijke regelsystemen. Wel werd inzicht verkregen in de grootte van de toe

laatbare variaties in parameters. 

Het principe van een optimaal regelsysteem werd uitgewerkt, waarbij bleek dat 

het nauwkeurig schatten van de toestandsgrootheden en parameters van het 

reaktorsysteem essentieel is. Naar een methode hiervoor is geen onderzoek ver

richt; voor de verdere voortgang van het onderzoek is dit wel nodig. 

Een methode waarbij on-line de optimalisering uitgevoerd wordt blijkt boven

dien wat snelheid van de rekenprocedure betreft nog problemen op te leveren. 

Bij bang-bang-regelingen kon dit probleem opgelost worden omdat dan vooraf 

het aantal schakelpunten bekend is (dit aantal verandert n.l. niet door 

variatie in parameters). Het berekenen van de ligging is dan mogelijk zonder 
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steeds de optimalisering uit te voeren. De mathematische vergelijkingen hier

voor werden afgeleid; naar de beste methode om dit stelsel niet-lineaire 

vergelijkingen op te lossen moet nog verder onderzoek worden verricht. 

De mogelijkheid om op grond hiervan te komen tot een in de praktijk bruik

baar optimaal regelsysteem is re~el; verder onderzoek in deze richting is 

dan ook zinvol. 
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8. KONKLUSIES 

Als algemene konklusie kan gesteld worden dat het mogelijk bleek om m.b.v. 

het maksimumprincipe van Pontryagin een regelsysteem vaor het opwarmen van 

een batch-reaktor te ontwerpen, dat voordelen biedt t.o.v. de momenteel 

gebruikelijke systemen. Op een aantal punten is nog verder onderzoek nodig, 
, 

alvorens dit systeem in de praktijk toegepast kan worden. Verder werd in-

zicht verkregen in de mogelijkheden en beperkingen van de momenteel toege

paste niet-optimale systemen. 

Deze algemene konklusie is in het onderstaande in een aantal punten uitgewerkt. 

• Een vierde-orde model van het reaktorsysteem is goed bruikbaar om als 

basis voor het onderzoek naar mogelijke regelsystemen te dienen. Het systeem 

heeft één pool in het rechterhalfvlak. 

• Optimaal opwarmen van een batch-reaktor resulteert niet in een interessante 

tijdswinst t.o.v. de in de praktijk gebruikelijke systemen. Wel heeft opti

maal opwarmen een beduidanilagere konversie aan het einde van de opstart

fase tot gevolg. Aangetoond is dat een minimale opstarttijd tevens een mini

male konversie gedurende op opstartfase betekent. 

• Een regelsysteem voor het opwarmen van een batch-reaktor moet een terug

koppeling bevatten om voor variaties in parameters en sto~ingen te korrigeren. 

De m.b.v. het maksimumprincipe gevonden oplossing bevat geen terugkoppeling; 

deze moet nog toegevoegd worden. 

• De in de praktijk gebruikelijke regelsystemen, waarbij t.b.v. de terug

koppeling gebruik wordt gemaakt van het principe van het schakelvlak, zijn 

niet optimaal. Het verschil met een optimale regeling is echter klein. De 

optredende problemen t.a.v. het doorschot worden veroorzaakt door variaties 

in de tijdkonstante van de temperatuurmeting. Een verbetering kan bereikt 

worden door de druk in de reaktor als detektie voor het schakelpunt te gebrui

ken. 

• Een tijdoptimale opstartprocedure is mogelijk door bang-bang-regeling van 

de temperatuur van het ingaande koelwater, waarbij twee schakelpunten nodig 

zijn. Hoewel dit in principe niet is uitgesloten, leidt dit bij de PVC-reak

tor niet tot doorschot van de reaktortemperatuur. 

• Bij bang-bang-regeling van een PVC-reaktor kan de ligging van de schakel

punten m.b.v. algebra!sche vergelijkingen berekend worden, omdat het aantal 

schakelpunten bekend is. De berekeningen moeten, op basis van een gelineari

seerd model, worden uitgevoerd als de gewenste reaktortemperatuur bijna be

reikt is. Een hierop gebaseerd regelsysteem heeft voordelen t.o.v. de in de 

praktijk gebruikelijke systemen als het mogelijk is toestandgrootheden 

en parameters met voldoende naukeurigheid te schatten. 



Uit deze konklusies volgen een aantal uitgangpunten voor een mogelijke 

voorzetting van het onderzoek. 
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• Verder onderzoek is vooral zinvol t.a.v. de tijdoptimale regeling met 

twee schakelpunten. Een numerieke methode moet gezocht worden om de niet

lineaire vergelijkingen, waaruit de ligging van de schakeltijden volgt, op te 

lossen. Daarnaast moet onderzoek verricht worden naar het schatten van toe

standsgrootheden en parameters van het systeem. Daarna kan een hierop 

gebaseerd regelsysteem getest worden m.b.v. een gesimuleerd reaktormodel. 

• Enkele andere onderwerpen, waaraan verder onderzoek nuttig is, zijn: 

• de vraag onder welke omstandigheden bij gebruik van twee schakelpunten 

doorschot optreedt; 

• een numerieke methode om het optimaliseringsprobleem op te lossen, zonder 

dat vereenvoudigingen nodig zijn; 

• methoden om on-line het optimaliseringsprobleem, eventueel in vereen

voudigde vorm, binnen de vereiste tijd op te lossen. 
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LIJST VAN SYMBOLEN 

A 

A~ 

cm 

Fe 
F

0
(max) 

Fs 

Fst 
Fst(max) 

1'1 (7]) 

f2(t) 

f3(t) 

H 

Jo 

Js 

k 

M 

Mj 

(M(t)] 

M 
0 

Mm 

M~ 
~ 

p 

p 

systeemmatrix 

systeemmatrix in kanonieke vorm 
~) 

oppervlak 

konsentratie initiator 

soortelijke warmte monomeer 

soortelijke warmte polymeer 
~) 

soortelijke warmte 
~~) 

warmtekapaciteit (=pJ .. V .. c.) 
J J 

aktiveringsenergie 

hoeveelheid rondgepompt koelwater 

hoeveelheid koud water van aggregaat 

maksimale waarde van F
0 

hoeveelheid sperwater 

hoeveelheid toegevoerde stoom 

maksimale waarde van Fst 

konversi~snelheid als funktie van de konversie 

verandering w.o.c. als funktie van de tijd 

radicaalkonsentratie als funktie van de tijd 

Hamiltoniaan 

te minimaliseren kriterium in de opwarmfase 

te minimaliseren kriterium in de stationaire fase 

reaktiesnelheidskonstante 

molaire massa MVC 

massa~~) 

monomeer-konsentra tie 

monomeer-konsentratie op t = 0 

massa monomeer 

keten van i monomer.en met radicaaluiteinde 

druk in reaktor 

transformatie matrix 

polymeerketen, bestaande uit i monomeren 

hoeveelheid reaktiewarmte per tijdseenheid 

reaktiewarmte per kg polymeer 

warmte-ontwikkeling roerder,.,. 

kondensatiewarmte stoom (tot 100°C) 
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m2 

mol/m3 

J/kg.K 

J/kg.K 

J/kg.K 

J/K 

J/mol 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

kg/mol 

kg 

mol/m3 

mol/m3 

kg 

Pa 

J/s 

J/kg 

J/S 

J/kg 



R 

r 

r 
c 

rst 
s 

Ta 

Tb 
T c 

Ti 

Ti (min) 

T. 
J 

T'. 
J 

T.~ 
J 

T ma x 

Tmin 

Tmax 

Tmin 

TRG 

TR(gem) 

T 
0 

t 

t a 

tf 

c.t 

u 

.... 
u 

x 

radicaal-konsentra tie 

gaskonstante 

reaktiesnelheid monomeer 

Fc(max)/F 

Fst(max)/F 

variabele bij Laplace-transformatie 

schakel-temperatuur 

reaktortemperatuur op t = 0 

temperatuur koelwater van aggregaat 

temperatuur ingaand koelwater 

ondergrens voorT. 
J. 

temperatuur ~) 

gewenste waarde van Tj 

geschaalde waarde van Tj (= Tj/100) 

bovengrens gemiddelde reaktortemperatuur 

ondergrens gemiddelde ~eaktortemperatuur 

maksimaal toelaatbare reaktietemperatuur 

minimaal vereiste reaktietemperatuur 

gemeten reaktortemperatuur 

gemiddelde reakto~temperatuur 

laagst mogelijke waarde van TW 

tijd vanaf begin opwarmfase 

eindtijd opwarmfase 

eindtijd polymerisatiefase 

tijd gedurende welke gekoeld wordt tijdens de opwarmfase 

stuurgrootheid 

optimale profiel van u 

ondergrens voor u 

bovengrens voor u 

warmte-overdrachtsco~fficient K) 

volume ~~) 

totale reaktiewarmte per batch 

toestandsvektor 

konversie (= TJ) 

reaktortemperatuur (= Ta/100) 

wandtemperatuur (= TM/100) 

watertemperatuur (= Twf100) 

toestandsvektor op tijdstip ta 

gereduceerde toestandsgrootheden 
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mol/m3 

J/mol.K 

mol/m3 .s 

hr 

hr 

2 
W/m .K 

3 
m 

J 



.z toestandsgrootheden in kanonieke vorm 

warmte-overdrachtsco~fficient tussen reaktor-inhoud 

en wand 

warmte-overdrachtsco~fficient tussen wand en water 

weegfaktoren 

konversie 

konversie op tijdstip tf 

warmtegeleidingscoöfficient emaille 

warmtegeleidingsco~fficient staal 

toegevoegde toestandsgrootheden 
!!Cf) 

massa-dichtheid 

tijdkonstante 

tijdkonstante initiator 

tijdkonstante meting reaktortemperatuur 

x) De index k heeft de volgende betekenis: 

1 = binnenkant reaktor 

2 = buitenkant reaktor 

3 = binnenkant wand koelmantel 

4 = buitenkant wand koelmantel 

B = haffles 

~~) De index j heeft de volgende betekenis: 

M = reaktorwand 

R = reaktorinhoud 

W = water in koelmantel 

N = wand van koelmantel 

i = ingaand koelwater 

A = omgeving 
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2 
w/m .K 

2 
W/m .K 

fraktie 

W/m.K 

W/m.K 

kg/m3 

hr 

hr 
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BIJLAGE 1 • AANNAMEN M,B,T; DE MODELVORMING 
i 

Bij de modelvorming van de batch-reaktor gaan we uit van een aantal aannamen 

en benaderingen. Deze worden in het volgende toegelicht. 

B.1.1. De reaktortemperatuur T ------------------------------R 
Gezien het hoge toerental van de roerder (100 rpm) zullen in de reaktor slechts 

kleine temperatuurgradienten optreden. Aangenomen wordt dat deze gradienten 

verwaarloosd kunnen worden. Ook in de literatuur
6

' 
12

• 
13

• 
16

• 
18

) wordt steeds 

van een homogene temperatuur in de reaktor uitgegaan. 

Alleen Rothstein
23

) veronderstelt twee verschillende temperaturen, n.l. langs 

de wand en in het midden van de reaktor. Het is echter niet bekend om welk 

batch-proces het hierbij gaat. 

In de modelvorming zal de temperatuur van het water in de koelmantel worden 

benaderd door de temperatuur TW van het uitgaande koelwater. De fout die 

hierdoor gemaakt wordt, blijkt in de praktijk erg klein te zijn. 

Dit om de volgende redenen: 

- het water in de mantel kan als 'goed-geroerd' worden beschouwd omdat het 

parallel over de hele hoogte van de reaktor aan de koelmantel wordt toegevoerd 

(zie fig. 1.1) en omdat door de vormgeving van de mantel bovendien een goede 

menging wordt bewerkstelligd; 

- het temperatuurverschil tussen het ingaande en het uitgaande water is klein 

(2 à 3 °c). 
In de literatuur worden ook andere benaderingen voor de koelwatertemperatuur 

12) 13) 
gebruikt. Nakagawa en Gran nemen het gemiddelde voor de temperatuur van 

het ingaande en het uitgaande water. Wanneer n.l. het water slechts op één punt 

aan de mantel wordt toegevoerd en er een slechte menging optreedt, ontstaat er 

een lineair temperatuurprofiel in de hoogterichting van de reaktor, waardoor 
49) 

bovengenoemde benadering gekozen kan worden. Wansborough verdeelt de koel-

mantel in drie sekties met verschillende temperaturen. 

Dit is door Ham en Liemburg
9

) overgenomen. Gezien de goede menging in de mantel 

is dit in ons geval niet noodzakelijk. 
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Door de omzetting van monomeer in polymeer verandert gedurende het proces de 

soortelijke warmte van het reaktiemengsel. De gemiddelde soortelijke warmte 

van de reaktorinhoud (monomeer, polymeer en water) is: 

1 
cR(Tj) = M (0) + M 

m w 

Met M (0) ~ M 
m w 

c = 4190 J/kg.K 
w 

c = 1590 J/kg.K 
m 

c 
w 

c = 1200 tot 1600 J/kg.K, 
p 

+ M (0). [ (1~ Tj) 
m 

c 
m 

(B.1.1) 

volgt hieruit dat cR van een beginwaarde 2900 J/kg.K hoogstens afneemt tot 

2700 J/kg.K Deze vermindering is dus maximaal 7 % en kan worden verwaarloosd. 
6,12~13,14, 33) . 9) 

In de literatuur gebeurt dit ook meestal • Alleen Ham en L~emburg 

brengen deze verandering in rekening. 

De in de modelvorming gebruikte gemiddelde soortelijke warmte van de reaktor

inhoud is in principe alleen nog temperatuurafhankelijk. Deze afhankelijkheid 

is echter zeer klein en kan verwaarloosd worden. 

Het volume van de reaktorinhoud verandert door twee oorzaken: 

- de dichtheid van het polymeer is groter dan die van het monomeer, 

- tijdens de polymerisatie wordt langs de afdichting van de roerder-as sper-

water in de reaktor gebracht. 

Deze volume-verandering is van invloed op de grootte van het warmtewisselend 

oppervlak en op de totale warmtekapaciteit van de reaktorinhoud. 

Voor de volume-verandering t.g.v. de polymerisatie geldt: 

V(TJ)=~1-Tj 
R p 

m 
(B.l.2) 

Met: 

M (0) ~M , 
m w 3 

p = 1000 kg/m 
w 

3 p = 920 kg/m 
m 

3 
pp = 1400 kg/m 
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volgt dat de volume-reduktie tijdens de polymerisatie 16% bedraagt. 
3 

Schatten we de hoeveelheid sperwater op 0,6 m /hr gedurende 7 uur, dan is de 

toename in volume hierdoor 15 %. 

Het blijkt dus dat wat betreft het totale volume beide effekten elkaar nagenoeg 

kompenseren, zodat de invloed van de volumeverandering op de grootte van het 

warmtewisselend oppervlak verwaarloosd kan worden. 

Voor wat betreft de totale warmtekapaciteit is de dosering van het sperwater 

niet verwaarloosbaar. In tegenstelling tot wat in de literatuur gebruikelijk 

is, zullen wij dit wel in het model opnemen. 

De bovenkant van de reaktor wordt niet met water gekoeld. De hoeveelheid warmte 

die hier naar de omgeving wordt afgevoerd, blijkt echter verwaarloosd te kunnen 

worden t.o.v. de totale door het koelwater afgevoerd warmte. 

Naar schatting is het warmteverlies aan de bovenkant van de reaktor gelijk 
2 2 0 

aan 20 W/m .K ~ lOm x 50 C = 10 kW. 

De totale uit de reaktor af te voeren warmte bedraagt ongeveer 870 kW, zodat 

bovengenoemd effekt minder dan 1i % bedraagt. 

Ook in de literatuur wordt dit s'teeds verwaarloosd. 

De temperatuur van de reaktorwand en van de buitenwand zal een gradient vertonen. 

In het model wordt echter gewerkt met een gemiddelde temperatuur van de wand. 

Voor de waarde van dit gemiddelde wordt de temperatuur in het midden van de 

wand genomen • 

.!3.: .. b.7.:_..Y2.!È!l!l.P.!E~.!!l.E.!.llj;2_~_ç 
i 4 

Het monomeer wordt als vloeistof in de reaktor gebracht bij een druk van 210 Pa. 

Na het opwarmen is de druk in de reaktor ongeveer 8.10
5 

Pa. Deze druk wordt 

opgebouwd door het verdampen van MVC. 

Het aantal kmol. MVC dat hiervoor nodig is bedraagt (bij een volume boven de 

vloeistof in de reaktor van 10m3 ): 

273 1 273 1 
p • V • -1- • 22,4 = 8 ::t 10 ~ 338 ::t 22,4 = 4 kmol • 

De verdampingswarmte is 4 kmol ::t 62,5 kg/kmol ::t 314 kJ/kg= 78.500 kJ. 

Omdat de warmtekapaciteit van de reaktorinhoud 84.000 kJ/K is, komt dit overeen 

met een effekt van ongeveer 1 °c op de reaktortemperatuur. 

We zullen dit effekt verwaarlozen. 
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BIJLAGE 2 • REAKTIEKINETIEK 

De polymerisatie van MVC verloopt volgens een additiemechanisme, d.w.z. 

dat steeds één molecuul wordt toegevoegd aan de reeds gevormde keten. 

We kunnen in het mechanisme de volgende stappen onderscheiden: 

- ketenstart (initiatie). Hierbij wordt een MVC-molecuul door de initiator 

omgezet in een MVC-radicaal 

- ketengroei (propagatie). Deze groei vindt plaats doordat een keten van 

i monomeren- met aan het uiteinde een radicaalgroep- reageert met een 

MVC-molecuul tot een keten van i + 1 monomeren. 

- ketenstop (terminatie). In deze laatste stap reageren twee ketens -

die beiden aan een uiteinde een radicaalgroep hebben-- tot niet-reaktieve 

polymeerketens. 

De polymerisatie is sterk exotherm. Het proces wordt daarom uitgevoerd 

in een suspensie. Hierbij bevindt het monomeer 

zich in kleine druppeltjes (ongeveer 0,1 mm) in water. De reaktiewarmte kan 

zodoende snel via het water afgevoerd worden. De suspensie wordt verkregen 

door het toevoegen van een emulgator en door krachtig roeren. 

De toegevoegde initiator lost op in het monomeer en niet iri water, zodat 

deze zich binnen de druppels bevindt. De reaktie speelt zich dus volledig 

binnen de druppels af. De kinetiek is daarom gelijk aan die bij massapoly

uerisatie. 

Naar de modelvorming van het reaktiemechanisme bij de suspensiepolymerisatie 
17 40) is veel onderzoek gedaan ' • 

. 41) 42 43) 
De modellen zoals d1e o.a. beschreven worden door Ray en Ugelstad ' 

hebben voor regeltechnische toepassingen de volgende bezwaren: 

a) de modellen zijn tamelijk ingewikkeld (een tiental differentiaalvergelij

kingen van eerste orde). 

b) de modellen zijn alleen geverifieerd voor bepaalde specifieke initiatoren 

of recepturen. 

We zullen uitgaan van een eenvoudiger kinetisch model, dat is opgesteld 
34) 

door Flory • 



_!3_.? ..:_g.:-~1.!~2-Ël-E.K...Y$.!.:_1.:1 

Het Verband tussen d [M) en dTI volgt u;t vgl 3 2· dt dt .... • •. 

M (0) - M (t) 
m m 

T) ( t) = ~-~:--;;;.._
M (0) 

m 

Differentiatie geeft 

d M (t) 
..<tQ = _..;;;1~-=- __ .::;;m;..._._ 

dt M (0) dt 
m 

,... 
Met M ( t) = V • M • ( M ) 

m 

en V = M (O)~..!::.rJ + _n l 
m ~ Pm Pp ~ 

d T) l.!:::.D T) ~ wordt dt = M • P + P r • 
m . P 

R 2.3 Aannamen m.b.t. de reaktiekinetiek -----------------------------------------
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(B 2.10) 

(B 2.11) 

(B 2.12) 

(B 2.13) 

(B 2.14) 

Om de berekening van de reaktiesnelheid eenvoudig te houden moeten een aantal 
34) 

aannamen en benaderingen worden gemaakt. Deze zijn o.a. ontleend aan Challa • 

a) Binnen een druppeltje is de temperatuursgradient verwaarloosbaar. 

Vanwege de geringe afmetingen van de druppels is deze aanname gerechtvaardigd. 

b) De grootte van de propagatiesnelheid is onafhankelijk van de lengte van 

de reagerende keten (dus k is onafhankelijk van i). 
p 

Deze aanname is - behalve voor zeer kleine i - gerechtvaardigd omdat lange 

ketens t.o.v. een MVC-molekuul slechts langzaam bewegen. De beweeglijkheid 

van het MVC bepaalt dus de botsingskans en hiermee de reaktiesne~heid. 

c) De grootte van de terminatiesnelheid is .onafhankelijk van de ketenlengte 

(dus kt is onafhankelijk van i en j). 

De aannamen b en c staan bekend als het principe van gelijke reaktiviteit 

en zijn gepostuleerd door Flory. 

d) De kansentraties van de initiator-radicalen a• en van de keten-radicalen 

M.• zijn gedurende de polymerisatie konstant. Door hun hogereaktiviteit 
1 

bereiken ze nl. zeer snel een stationaire waarde, waarbij de vormingssnelheid 

evengroot is als de snelheid waarmee ze door reaktie verdwijnen. 

e) De reaktiesnelheidskonstanten zijn onafhankelijk van de monomeer-konsentratie. 

Uitgaande van deze aannamen zullen we ·in B 2.4 de reaktiesnelheid afleiden. 

Hierbij zal blijken dat vooral de aannamen d en e de nauwkeurigheid van het 

resultaat negatief heinvloeden en daarmee een korrektieterm noodzakelijk 

maken. 
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Uit de reaktievergelijkingen 3.13 volgen voor de verschillende komponenten 

de volgende differentiaalvergelijkingen: 

ct [c]= 2 k [cl (c<o> 1 = c dt d" I Û I 

d~~·] = 2 kd.(c]- kï(R").(M], (R•·(o)) = O, (B 2.2 ) 

È... (L. M" ]= k ( R•] [M] - 2 k .(L. M" ]
2 [M1~(0)) = 0 dt i i i" . t i i , (B 2.3 ) 

(B 2.4 ) 

Omdat de afname van[M]door initiatie te verwaarlozen is t.g.v. de afname 

door propagatie is de laatste vergelijking te vervangen door: 

d (M J = - k (M] ( L, M •] 
dt p i i • 

(B 2.5 ) 

Nemen we aan dat de radicaalkonsentraties konstant zijn, dan volgt uit 

d (R")- n ct(~Mi'"] 
dt - 0 e dt = 0 dat: 

• 2kct[c] 
(R )= k. [Mj (B 2.6 .) 

l. 

(B 2. 7) 

Vgl. B·2.5 kan m.b.v. vgl. B 2.7 als volgt geschreven worden: 

dd~M] =-kPG:)i .[c]i .[Ml. [M<o>l=Mo (B 2. 8 ) 

Deze vgl. wordt in de literatuur algemeen gebruikt. 

We geven de voorkeur aan vervanging van [c] door [R•] d.m.v. vgl. B 2.6. 

Dan wordt: 

( 

k )~ :1. 
dl~]=- kp 2ikt (R .• ]2 • (M]3/2 • (B 2.9 ) 
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Vergelijking 3.14 voor de reaktiesnelheid zullen we moeten 

de praktijkmetingen. 

aanpassen aan 

Om de noodzaak van deze aanpassing aan te tonen gaan we uit van vgl. B 2.8 

kd! . [ c ] ! • ( M] r = k (-) ., p kt 
(B 2.8) 

Uit de reaktiekinetiek (vgl. 3.13) 

en dat ook [ M] in de tijd afneemt. 

volgt dat r c ] volgens een e-macht afneemt 

Dat wil zeggen dat r als funktie van de tijd 

af moet nemen als de aannamen t.a.v. het konstant zijn van de reaktiesnelheids

konstanten juist zijn. 

Dit is echter in strijd met het in de praktijk gemeten verloop van r, zoals 
17) 

dat blijkt uit fig.B 2.1,die is ontleend aan • 

100 

fig. B 2.1 

a = totale konversie (%) 

b = konversiesnelheid(%/hr) 

' IO 

--
Het verschil tussen modeluitkomst en praktijk kan echter worden verklaard door 

het z.g. Trommsdorff-effekt. Omdat door de polymerisatie de viskositeit in de 

polymeer-druppeltjes toeneemt, veranderen de reaktienslheidskonstanten. 

Vooral kt wordt aanzienlijk lager. Omdat dit een reaktie betreft tussen twee 

grote moleculen, neemt n.l. de botsingskans af met toenemende viscositeit. 

De raakties waarin monomeren een rol speten worden niet zo veel kleiner omdat 

de beweeglijkheid van het monomeer veel minder afneemt. 

Door de kleinere kt en het gelijkblijven van de overige snelheidskonstanten 

worden de radicaal-kansentraties en daarmee de reaktiesnelheid groter. 

Dit effekt kan, met name in een gekonsentreerd systeem zoals dat bij massa-
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en suspensiepolymerisatie voorkomt, zo sterk zijn dat de snelheid zelfs toeneemt 

bij afnemende monomeerkonsentratie. 

Vooral bij langzame initiatoren is dit het geval. 

Langzame initiatoren (zoals laurylperoxide en azo-bis-isobutyronitril) hebben 

een halfwaardetijd die ongeveer gelijk is aan de polymerisatietijd (ongeveer 

6 uur). De ini tiatorkonsentratie ( C] blijft daardoor gedurende cyclus vrij 

konstant. Worden daarentegen initiatoren met een halfwaardetijd van ongeveer 

30 min gebruikt (b.v. di-isopropyl-percarbonaat) 6f mengsels van snelle en 

langzame initiatoren, dan neemt de radicaalkonsentratie gedurende de cyclus 

veel sterker af. De hierdoor veroorzaakte afname van de reaktiesnelheid kan 

dan door het Trommsdorff-effekt niet meer gekompenseerd worden zodat r in dit 

geval iets kan afnemen. 

In principe kan het Trommsdorff-effekt in het model worden opgenomen. 

Hiervoor is echter het verloop van alle reaktiesnelheidskonstanten als funktie 

van de konversie nodig. Dit verband is onvoldoende nauwkeurig bekend en boven

dien afhankelijk van de gebruikte receptuur. We zullen daarom in 3.6.3 

de reaktiesnelheid aanpassen aan de praktijkgegevens d.m.v. een eksperimenteel 

te bepalen korrektiefaktor in vgl. 3.16. 

_B..:_?.:_6.:-~.!1-~2-È2-E.$_.!~\E]_2-E_J~.!"g;~J.,!_j_!t_!E.$_~.:1.!3 

Substitueren we in vgl. B.2.2 voor [cl : 
[c] =[c

0
] -! [R•] 

dan is: ~ 

d[R•) _ 
dt 

Deze d.v. is van d~ vorm 

dx 
-ax + b dt -

die door scheiden van variabelen opgelost kan worden. 

Het resultaat is: 

x = ~ (1-e-at) 
a ~ 

met Ti = k d + k i [ M] • 

Hieruit volgt:. . 

[R•]i = O((Mj). (c ]i. (1 
0 

-t/T. )i - e 1 

waarin 8 ( [ M] ) = ~ _k_d_:-: d'""'=i [:-M-::J:-o ~ ! 

(B 2.15) 

(B 2 .16) 

(B 2.17) 

(B 2.18) 

(B 2.19) 
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BIJLAGE 3. LINEARISERING SYSTEEMVERGELIJKINGEN 
~ 

De vergeiijkingen 3.22 t/m 3.27 kunnen gelineariseerd worden om het werkpunt 

TR = TR'. Het systeem bevat een aantal tijdsafhankelijke parameters die, 

omdat ze slechts langzaam veranderen, konstant verondersteld worden. 

Vergelijking 3.23 kan op het tijdstip t = t' als volgt geschreven worden: 

dT 
(CR+ Fs cw t') ~ = QR + Qs - Fs cw (TR - Tc) - U1A1 (TR - TM) f2(tl) + 

waarbij QR volgt uit vgl. 3.22: 

k 
QR = öQR • Mm(O) ~ [ C ] ! M 

pm 0 exp { - R( TR ! 273) } f 1 ( t' ) • 

Na substitutie van TR=TR 1+ lJTR Q- Q 1 + ~Q ' R- R 0 R volgt hieruit: 

Ö QR =~~ )T~,t; STR 

(B 3.1) 

( B 3. 2) 

k 
= Ö QR • M ( 0) 

0 
[CO ] ! 

m P,.Jm 

,.. E 
M -- R 

1 
(T I + 273)~ 

R 
exp { R(; 'E + 273)} f1 (t' )8rR 

R 

QR ' 
E 

= . 
273) 2 öTR 

R(TR I + 

Met: 

F = F I + ÖF s s s 
T = T ' + öT c c c 
TM = TM ' + ÖT 

M I 

TB TB ' + ÖTB = I 

is vgl. B 3.1. te lineariseren tot: 

- Q I 

R R(T 
R 

E 
löT =F'c 
\ R s w 

f ( ') T + U A f
2 

( t' ) + U1A1 2 t Ö M . B B 

(B 3.3) 

( B 3. 4) 
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Hierbij is voor öQR vgl. B .3.3 gesubstitueerd. 

Na Laplace-transformatie wordt vgl. B 3.4: 

- u
1

A
1 

f
2 

(t') 

N1 UBAB F ' c 
s w 

öTR ö\i öTB 8T = 
CR F ' t' +UT + 

U1A1 f2 ( t ') + + e c 
1 -

s w 1 1 

N1 
s 

( T ' - T ') c 
R c w 

öF ( B 3. 5) + 
U1A1 f2 ( t ') s 

waarin N1 QR ' 
E 

U1A1 f2 ( t ') U A f2 ( t') F 1
• c = - -

R(TR ' + 273)
2 BB s w 

De vergelijkingen 3.24, 3.25 en 3.27 zijn reeds lineair, zodat na reduceren 

en Laplacetransformatie direct de vergelijkingen 3.29, 3.30 en 3.32 ontstaan. 

Vergelijking 3.26 bevat alleen enkele produkten als niet-lineaire termen. 

Lineariseren en reduceren leidt tot: 

d(8Tw) 
CW d t = U2A

2 
Ö T - (U A + U A + u

3
A + F 'c 

M. 2 2 2 B 3 st w 

- (T ' - T ') c öF w c w c 

Na Laplace-transformatie resulteert: 

U2A2 

) 
ÖTW N2 AB U3A3 = 

c ()TM + -öT +-- öTN + 
1 

w 
A

2 
B U2A2 

+- s 
N2 

F ' c (T ' - T ') 
c w 

öT -
w c 

+ 
U2A2 c U2A2 

waarin N2 = U2A2 + U2AB + U3A3 + F' c + F' c 
st w c w 

+ F ' c ) AT + c 'w uw 

Q + 
-st 

c ·w 

c öT 
w c 

< 100-Tw ') c 
w 

U2A2 

öF c I 

+ 

( B 3. 6) 

öFst 

( B 3. 7) 



F ' c 
s w 

k6 = u
1
A

1 
f

2 
(t) 

u· f (t') 
k. B 2 

7 = u
8

f
2 

(t') + u
2 

U3A3 
k11 = U2A2 

Q + (100 - T 
k12 

st w = u2~ 

<Tw 
t - T t) c 

k13 
c w 

= 
U2A2 
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F ' • c 

k14 
c w = 

U2A2 

t) c U3A3 w 
k15 = 

U3A3 + U4A4 

U4A4 
k 

16 = U3A3 
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BIJLAGE '4. NUMERIEKE GEGEVENS VAN DE REAKTOR 

Oppervlak reactorwand (voorzover deze in aanraking komt met reactormassa) inclu

sief bodemoppervlak: 

A1 = 51 m 
2 

2 
Oppervlak baffles ~ = 9 m 

Oppervlak buitenkant reactorwand A2 . . 
wandoppervlak = nd h =nllf 3.20 'f 4.55 = 

bodemoppervlak 9.6 - 1.0 = 

A2 = 

Oppervlak wand koelmantel: 

wandoppervlak = n d h = n!K 3.29 llf 4.55 = 

bodemoppervlak 9.7- 1.0 = 

A3 = A4 = 

Voor de reactorwand geldt: 

1 1 1 12 
.!. ( 1 1 1 

- ul 
+-) = +- +- + u u2 al Àl À2 a2 

Hierin is 

1
1 

= dikte emaillelaag = 1,2 mm 

12 = wa~ddikte staal = 24 mm 

Àl = warmtegeleidingsco~ff. emaille = 

À2 = " " " staal = 

45,4 2 m 

8,6 
2 m 

54,0 
2 

m 

47,0 
2 m 

8,7 
2 

m 

55,7 
2 

m 

1,4 W/m.K 

55 W/m.K 

a2 = warmteoverdrachtsco~ff. staal-water = 3500 W/m 

al = " " " reactorinhoud - wand 

(B 4.1) 

2 
.K 

De groote van a.1 is niet precies bekend. Volgens opgave van de fabrikant van de 

de reactoren ligt a
1 

tussen 1400 en 17 50 W/m2 .K. 

Voor de wand van de baffles geldt eveneens vgl B 4 .1; alleen moet 12 vervangen 

worden door 13 , de wanddikte van de baffles, die 12 mm bedraagt. 
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Volgens fabrieksmetingen is de totale warmte-overdracht van reaktorinhoud naar 

water in de beginfase van de polymerisatie 290QO W/K. 

Dus moet gelden: 

1 +-
~ 

= 29.000 

Substitutie van de bekende numerieke gegevens resulteert in l_ = 0,52 10-
3 , 

2 al 
dus a

1 
= 1900 W/m .K • 

Met behulp van deze gegevens kunnen de warmte-overdrachtsco~ffici~nten u
1

, u
2

, u
3 

en UB worden berekend. 

Hierbij wordt het midden van de wand als fictieve grens genomen. 

!.. 
0 

~ 
CG 
C» 
!.. 

fig. B 4.1 

reactorwand 

~ 

~ 
CG 
~ 

1 61Ö
3 

-3 
+- = + 0,28 10 

a.2 55 

u3 = 2560 W/m
2

.K 

1 1 \ 12 

ul - a.1 +-x-+ i -x-
1 2 

-3 -3 = 0,52 10 + 0,87 10 + 0,22 10-3 

2 
ul = 620 W/m .K 

1 12 1 
= ir +-

u2 a 
2 2 
-3 -3 -3 

= 0,22 10 + 0,28 10 = o, 50 10 

u
2 

= 2000 W/m2 .K 

= o, 39 10-3 

2 u4 = 20 W/m .K (warmte-overdrachtsco~ffici~nt van staal naar lucht) 

0,52 10-3 
+ 0,87 lo-3 + 0,107 lo- 3 = 1,50 10-3 

=1.61 10-3 



Reactorinhoud CR = LP· vi c. 
i l. 

l. 

15 
3 

water 1000 x 15 x 1 m 

13 m
3 

MVC : 920 x 13 x 0,36 

0,3 m3suspensiemiddel: 1000 x 0,3 x 1 

roerder 

Reactorwand: 

bodem 
2 

: 9,55 m ~ 25 mm 

wand 
2 45,4 m x 23 mm 

totaal volume staal: 1,05 + 2 x 0,24 

= 62 • 8.00 kJ/K 

= 

= 

= 

18.800 " 

1.200 " 

1.100 " 

84.000 Kj/K 

3 = 0,24 m 
3 

= 1,05 m 

= 1,53 m 
3 

CM= PM VM cM = 7200 x 1,29 x 0,50 = 5400 kJ/K. 

Water in reactormantel: 

totaal oppervlak 
2 2 

9,6 m + 46,4 m 

afstand binnenwand tot buitenwand 
3 

volume mantel 2,13 m 

2 = 56,0 m 

38 mm 

3 
leidingen lengte 20 m, diameter 200 mm dus volume leidingen 0,62 m 

3 
Volume in baffles etc 0,2 m (schatting) 

Totaal watervolume 3 m
3 

= 1000 x 3 x 4,19 = 12.600 kJ/K 

Buitenwand 

Oppervlak 10 m2 + 47 m2 = 57 m
2 

3 Wanddikte 12 mm, dus volume 0,68 m 

= 7200 x 0,68 x 0,50 = 2500 kJ/K. 

Baffles 

Gewicht 500 kg 

CB = 500 x 0,~0 = 250 kJ/K. 
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De numerieke waarden van de parameters in de vergelijkingen 4.6 t/m 4.10 zijn 

berekend m.b.v. voorgaande gegevens. 

a20 = 

a22 = 

a32 = 

a33 = 

a34 = 

a45 = 

a46 = 

a47 = 

L\ QR 

2
23 

= 1/'t m 

• M (0) 
m 

CR 
= 

-1 
M = 0,293 hr 

-1 
227,8 hr 

U1A1 +UA 
BB 

CR 
f2(t) =:1,614 f2 (t) hr-

1 

U1A1 + UBAB 
f2(t) = 23,99 

-1 
f

2
(t) hr 

CM + c 
B 

(U1A1 + UBAB) f2(t) + U2(A2 + ~) 

U2(A2 + AB) 

CM + c 
B 

Q + 
st 

100 c 

cw +eN 

e 
w 

= 
~ + eN 

CM 

= 

w 
= 

+ eB 

80,28 hr 
-1 

-1 = 27,19 hr 

0,154 
-1 

kg 

2,775 10-4 -1 
kg .K 

T 0 e 
2, 775 10-3 -1 e w = kg 

cw + eN 

= 23,99 f2(t) + 

De parameters in vgl. 5.42 hebben de volgende waarden: 

U2A2 +U A + Fe -1 BB w 
a48 = = 68,81 hr <;v + e 

N 

Fe 

a49 
.. w -1 = <;v + eN = 41,62 hr 

. -1 
80,28 hr 



~~~2~-g~~~y~~~-!~2~!~-h~!-E!2S~~ 

Reaktietemperatuur 65 °c 
Opwarmtijd 

Polymerisatietijd 

Eindkonversie 

Volume monomeer 

Volume water 

Volume suspensiemiddel 

Reaktiewarmte 

Roederenergie 

Sperwater 

Kapaciteit waterpomp 

1 hr 35 min 

6 hr 35 min 

89 % 
13 m3 

15 m3 

3 
0,3 m 

390 kcal/kg 

32000 kcal/hr (100 rpm) 
3 

0,7 m /hr 

200.000 kg/hr 
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BIJLAGE 5. GEGEVENS VAN REGELAARS EN KLEPPENT .B.V. DE SIMULATIE 

Tl 
R = 65,0 oe 

hTS = 64,8 oe (tweede schakelpunt) 

lTS = 64,0 oe (eerste schakelpunt) 

pré-load = 50,0 oe , 
Tc = 10 oe 

Mees terkring: 

PID-regelaar met bereik 

K = 4 , T. = 0,25 hr 1 1 

Slaafkring: 

T = 36 sec. 
d 

PI-regelaar met bereik 0 - 100 °e 

K = 4 , T. = 0,45 min. 
1 

Uitgang regelaar 10 - 50 mA of 3 - 15 psi • 
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De gebruikte regelaars zijn van het type Foxboro 62H en bevatten een speciale 

"batch-feature" om de overshoot in diskontinue processen te beperken. 
52> 

Dit bestaat uit begrenzingen in het ingangssignaal en in de I-aktie van de regelaar. 

Deze begrenzingen zijn zo goed mogelijk in de voor het model gebruikte regelaar 

overgenomen. 

Split-range: 

3 - 9 psi .... koud-water klep open r 

9 - 15 psi_.stoomklep open ... 

De klepstand x is evenredig met het drukverschil t.o.v. 9 psi. 

De flow Fe als functie van de klepstand x is gegeven in fig. B 5.1 (ontleend aan 

fabrieksmetingen). 

Hieruit volgt: 

ln Fe= 3.44x + 1.57 0,1<x<1 

Fe -3.44(1-x) 
of 150.000 = e 

0,1<x<1 • 

Fe is maximaal 150.000 kg/hr. 
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Voor x<0,1 geldt dit logarithmisch verband niet. 

We kunnen de karateristiek in dit gebied benaderen door: 

= 0,54 x O<x<0,1 -150.000 

Voor de stoomklep zijn geen metingen beschikbaar, maar aangenomen mag worden 

dat hiervoor het zelfde verband geldt, alleen met een kleinere maximale flow: 

Fst e-3.44(1-x) 0,1<x<:1 
4000 = 11 

Fst 
o;54 x O<x<:0,1 = 

4000 
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BIJLAGE 6. PROGRAMMERING ANALOGE MODEL 

De systeemvergelijkingen worden na substitutie van de numerieke gegevens uit 

bijlage 4 en 5: 

{ 
10

4
. } ~ = k exp - TR + 273 f1 ( T}) 

::R = 1 + ~, 035 t { 228 ~ + 1,6- 0,035 (TR-Tc) + 

- 1,35(TR-TM)f2 (t)- o,2o7 (TR-Tw)} , 

Voor de regeling gelden de volgende vergelijkingen: 

4 
• meesterkring: T~ = 4 { 1 +-; + 0,01s } (T~-TRG) . 

Hierin is TRG de gemeten waarde van TR die voldoet aan: 

slaafkring: x= 4 { 1 + 
133

} (T:- T.) 1 

F s 1 F 1 
c c 

waarin Ti = Tw - F (TW-Tc) = TW -· 150 _000 (TW - 10) . 

• regelkleppen: 

F = 4000 e-3 •44 ( 1-x) 
st 

F = 0 
c 

F = 0 st 
-3.44(1+x) 

F = 150.000 e 
c 

{ voor 0 <x< 1 

{ voor -1 <. x -<... 0 

(B 6.1) 

(B 6. 2) 

(B 6.3) 

(B 6.4) 

(B 6. 5) 

(B 6.6) 

(B 6.7) 

(B 6. 8) 

(B 6. 9) 

(B 6.10) 

(B 6.11) 
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Bij de schaling worden alle grootheden in de vergelijkingen gedeeld door hun 

maximale waarde. De waarde van de geschaalde grootheden komen daardoor te liggen 

tussen -1 en +1. 

Als maximale waarden wordt genomen ! 
0 

- voor alle temperaturen 100 C , , 

- voor F 150. 000 kg/hr • 
c 

- voor F st 4000 kg/hr . 

De tijdschal~ng wordt verkregen door 1 sec. machinetijd gelijk te stellen aan 

1 hr werkelijke tijd, d.w.z. een versnelling van een factor 3600. Hiertoe moet 

bij alle grootheden die de dimensie tijd bevatten in uren gerekend worden. 

De e-macht in vgl. B 6.3 wordt geschaald door deze gelijk aan één te stellen bij 
0 

TR = 70 C. Dan geldt: 

exp { -
10

4 

273} 
10

4 
10

4 
10

4 

273} T = exp (- 343). exp { 343 TR + + 
R 

4 35- 0,5 TR 
' { 2.10 } = k .exp - 3430 27,.3 + 0,1 TR 

:lt 
' 0,35 - 0,5 TR 

= k .exp {- 5.83 :lt } 
0,273 + 0,1 TR 

De aldus geschaalde vergelijkingen luiden: 

~ = k exp { - 5 83 dt , 

dT:lt 

d~ = 1 + ~,035t l 
- 1,35 

dT :lt 
M 

dt 

(T :lt - T 2
) 

R M 

0,35- 0,5 ~ 
------=-:lt } f 1 ( i) ) , 
0,273 + 0,1 TR 

2,28 :;+ 0,016- 0,035 (TR:lt- TC
2

) + 

f
2 

(t) - 0,207 (TR :lt - TW :lt) f
2 

(t) f , 

+ 1,33 Fst 
:lt ( 1. - T :lt:) - 50 

:lt 
(Tw 

x :lt 
F - T ) w c c 

dT :lt 
N 

204 (T :lt - rT :lt) (T :lt T :lt) dt = - 1,86 W N N A 

(B 6.12) 

(B 6.13) 

(B 6.14) 

(B 6.15) 

(B 6 .16) 

(B 6.17) 



Hierin is: T% = T/100 

F 2: = F /4000 
st st 

F~ = F /150.000 
c c 
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Bij de schaling van het regelcircuit moet rekening gehouden worden met het bereik 

van de regelaars. Het bereik op de analoge computer is, als gevolg van de 

temperatuurschaling, -100 °e tot 100 °e. 
Het bereik van de meesterregelaar is in de praktijk 3ü-70 °e, zodat in het model 

een extra versterkingsfactor opgenomen moet worden die vijf bedraagt. 

Voor de slaafregelaar is dit een factor twee omdat zijn bereik in de praktijk 

ü-100 °e is. 

Deze schalingsfactoren kunnen in de K-waarden van de regelaars ondergeb~acht 

worden, zoals aangegeven is in fig. B 6.1. 

De geschaalde vergelijkingen voor de regelaar luiden nu: 

T'% 
i 

= 20 (1 + ~ + 0,01s) (T 1 % 
s R 

0 <x< 1: F% = e-3,44(1-x), 
st 

-1 < x < 0: F ~ 
st = 0 

T.x = T x - ~ F 
% (T% - Tx) 

~ w c w c 

x 
dTRG 

50 (T% - x 
= TRG) dt R 

5 

% 
- TRG ) i 

F 2: 
c 

0 . 
I 

-3,44(1+x) = e 

2 x 

fig. B 6.1 

(B6.18) 

(B6.19) 

(B6.20) 

(B6.21) 

(B6.22) 

(B6.23) 
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B 6.3. Analoge rekenscherna's. -----------------------------
Figuur B 6.2 geeft het analoge rekenschema van het reactorrnodel. De functies 

f1 (~) en f
2
(t) uit vgl. 3.25 t/rn3.2ff zijn in het model gerealiseerd m.b.v. twee 

instelbare functiegeneratoren, in het schema aangegeven door MDFG 46 en MDFG 47. 

De exponentiele functie die het verband geeft tussen de reactiesnelheid en de 

temperatuur (Arrheniusverband) is gerealiseerd m.b.v. een logarithmische functie

generator in de terugkoppeling van de open versterker 64, uitgaande van de geschaal

de vergelijking B 6.14. Figuur B 6.6 geeft het resultaat van deze berekening, 

vergeleken met exact berekende punten. 

Figuur B 6.3 geeft het schema van de regelaars. 

Voor het omschakelen van het regelcircuit in de twee schakelpunten (aangeduid met 

lTS en hTS) wordt gebruik gemaakt van logische componenten. Een tijddiagram, 

waaruit de werking hiervan blijkt is opgenomen in fig. B 6.5. 

Behalve de uitgangssignalen van de regelaars is ook het ingangssignaal van de 

meesterregelaar begrensd door een z.g. "hard-lirni ter". 

Verder zijn enkele integratoren en versterkers voorzien van een gewone limiter om 

te voorkomen dat ze overstuurd raken bij het opstarten van de batch. 

De meesterregelaar is tussen de punten lTS en hTS uitgeschakeld. Gedurende deze 

periode wordt de beginwaarde van integrator 01 gelijk gehouden aan de gemeten 

waarde T .. Dit gebeurt door integrator 01, die alleen gedurende deze periode in 
l. 

werking (operate-rnode) is. Het tijddiagram in fig. B 6.5 laat dit zien. Op het 

schakelpunt hTS is zodoende de ingangsspanning van de slaafregelaar nul, zodat de 

overschakeling zonder schokken verloopt. 

Figuur B 6.4 bevat het analoge schema van de klepkarakteristieken en de berekening 

van de hoeveelheid warmte die aan de koelmantel toegevoerd wordt. Voor het sirnulere 

van de stoomklep en de waterklep wordt van dezelfde componenten gebruik gemaakt. 

Dit is mogelijk omdat steeds slechts één van beide kleppen in gebruik is. 

De exponentieel verlopende klepkarakteristiek wordt gerealiseerd d.m.v. een logarith· 

mische functie-generator in de terugkoppeling van versterker 70. 

Voor kleine waarden van de klepstand x is de karakteristiek lineair verondersteld. 

Fig. B 6.7 geeft de resultaten van de aldus gesimuleerde klep, vergeleken met de in 

de praktijk gemeten waarden. 

De berekende condensatiewarmte van de stoom (Qst) en voelbare warmte van stoom resp. 

water (Q) wordt toegevoerd aan het water in de reactormantel (zie fig. B 6.5). 
V 

Een lijst met de betekenis van de potentiometers en hun instellingen is gegeven 

in tabel B6.1 . 



fig. B 6.2 Rekenschema reaktormodel 
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Tabel B 6.1 

Lijst van potentiometers 

00 - 37 1-F /F 
st c 

.973 

01 .05 K .200 38 -
m 

02 lTS .640 39 

03 hTS .648 40 •• 7146 

04 - 41 .2536 

06 .234 k .0631 42 10 Qs/CR .160 

06 pre-load .500 43 Fs/CR .035 

07 '1; .iK 
d m 

.020 44 -
08 .0011t. .120 45 T .100 

l. c 
09 .2 K .800 46 1. - T .900 

s c 
10 - 47 .500 

11 Tb .100 48 .350 

12 TA .200 49 .273 

13 TR 
I .650 50 c~ 6. QR .Mm (O) .428 

14 - 51 tijdas .010 

15 - 52 .480 

16 limiter All .150 53 .688 

17 limiter All • 150 00 .1/'1; . .400 
l. 

18 F t/F .027 20 limiter ingang .050 
s c 

19 .125 21 limiter ingang .050 

20 UlAl/CR .135 40 .005/'1; .190 
m 

21 .01 u
1

A1/cM .208 41 • 005/'1; .190 
m 

22 .01 u2A
2

/CM .706 45 lim. ui tg. meester .900 

23 .01 u2A
2

/CW .306 46 lim. ui tg. meester .940 

24 .001 u3A
3/CN .204 47 limiter A08 .600 

25 .0~ u3/A3/cW .408 48 limiter A08 .600 

26 .1 U4A
4
/cN .186 51 limiter AOl .500 

27 •4 Qst1cw .0613 52 limiter AOl .500 

28 -
29 -
30 .100 

31 .500 

32 .500 

33 5 FS/CR .175 

34 -
35 lim. uitgang slaaf .1515 

36 lim. uitgang slaaf .1586 
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Ter bepaling van de ligging van de schakeltijd, de schakeltemperatuur en de 

eindtijd van de opwarmfase werd het op de analoge computer geprogrammeerde 

reaktormodel (fig. B 6.2) enigszins gewijzigd. 

Voor het tweede-orde model, waarin TW als stuurgrootheid wordt beschouwd, werd 

integrator A30 vervangen door de. schakeling volgens fig. B 6.8. 

De uitgang van A05 komt dus in de plaats van de uitgang van A30. 

+ 

fig. B6.8 

De instelling van het schakelpunt geschiedt als volgt. 

scJ".kel
+etrtrerïth ... u.Ar 

Op de scoop wordt dTR/dt en TR'-TR zichtbaar gemaakt. M.b.v. potmeter 00 wordt 

het schakeltijdstip zo ingesteld dat dTR/dt en TR'-TR gelijktijdig door nul 

gaan. De nauwkeurighe~d kan nog verbeterd worden door daarna m.b.v. comparator 01 

de computer in 'hold' te zetten op het moment dat dTR/dt = 0. Dan wordt TR 

afgelezen en eventueel wordt de instelling gekorrigeerd als TR ~ TR'. 

Het tijdsinterval ~t gedurende hetwelke gekoeld wordt, wordt gemeten met 

integrator All, die alleen een ingangsspanning krijgt gedurende dit interval. 
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Bij het derde-orde model, waarbij Ti als stuurgrootheid beschouwd wordt, kan TW 

berekend worden m.b.v. vergelijking 5.31. 

Dit leidt tot het analoge rekenschema, gegeven in fig. B 6. 9 • Hierin is B 

verbonden met de uitgang van A05 in fig. B . 6. 8. 

F.c.w 
Cw ok .01 = .bbf 

fig. B 6.9 

Bij de F-sturing is geen bang-bang-sturing mogelijk omdat T. begrensd is. In dit 
1 

geval wordt voor de simulaties gebruik gemaakt van de slaafregelaar (fig. B 62.) 

waarmee de gewenste temperatuurT. geregeld wordt. T.' wordt eerst zo hoog 
1 1 

mogelijk gekozen en na het schakelpunt zo laag mogelijk. 

Het werkelijke verloop van Ti wijkt echter af van de stapvorm door de begrenzingen 

in F en F t" De instellingen van het schakelpunt gebeurt in dit geval m.b.v. c . s 
P02 (fig. B, 6.3 ) • 
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Bijlage 7. Figuren m.b.t. de simulaties 

De gevoeligheid voor onjuiste instellingen van het regelsysteem op het verloop 

van TR en Ti is nagegaan. 

Dit is weergegeven in de volgende figuren: 

fig. 1: invloed van de pre-lead-temperatuur, 

fig. 2: invloed van het schakelpunt lTS, 

fig. 3: invloed van het schakelpunt hTS. 

Verder is de invloed van een aantal systeemparameters op het verloop van 

TR en Ti opgenomen in de volgende figuren: 

fig. 4: invloed van de initiatordosering, 

fig. 5: invloed van de warmte-overdrachtsco~ffici~nt, 

fig. 6: invloed van de tijdkonstante. van de temperatuurmeting. 

Het verloop van de toestandsgrootheden in het gereduceerde model is gegeven 

in de volgende figuren: 

fig. 7: ~ , TR, TM en Tw als funktie van de tijd, 

fig. 8: vergelijking T en T. in model met praktijk. 
R 1 

De';in'vloed van afwijkingen in de ligging van het schakelpunt op de grootte 

van het doorschot is weergegeven in de volgende figuren: 

fig. 9: invloed van afwijking in schakeltijdstip, 

fig.lO: invloed van afwijking in schakeltemperatuur. 
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Bijlage 8. Het optimale profiel in een tweede-orde model 

We beschouwen in het volgende T als stuurgrootheid. De dynamica van het 
w 

koelcircuit wordt dus verwaarloosd. Dit is een ruwe benadering, die alleen 

juist zou zijn als de hoeveelheden stoom en koud water onbegrensd zijn. 

Defini~ren we: 

dan worden de toestandsvergelijkingen: 

x
1 

= 0, 293 exp { 29,1 -x !~. 73 }Vt - e -tl'tj__ , 
2 

= 0, 668 { 29,1 -
100 

\- I -t/'11 x2 exp x
2 

+ 2, 73 j V1 - e -1,61 x
2 

+ 1, 61 x
3 

• 

. 
x

3 
= 24,ox

2 
-104,3 x

3 
+ 80,3 u . 

T 
De beginvoorwaarde is: ~ (0) = (0, .1, .1). 

De eindvoorwaarden zijn: 

x 2 (ta) = 0.65, 

x 3 (ta) = 0~41. 
De begrenzingen in toestands- en stuurgrootheden zijn: 

x
2 
~ 0.65, 

o.1o ~u ~ o.ao. 

De Hamiltoniaan is: 

H 1 ...,. { ( 100 ) - I -t/'ti } = + ,,1 0, 293 exp 29, 1 - x
2 

+ 2 , 73 V 1 - e + 

{ 
100 - I - t/'r· } +Àz 0,668 _exp (29,1-x
2

+ 2 , 73 )V1-e l.-1,61x
2

+1,61x
3 

+ 

,+ "-3 [ 24,0x2 -104,3 x
3 

+ 80,3 u } . 

De toegevoegde systeemvergelijkingen zijn: 

. 
À2 = 

-66,8 
2 

(x
2 

+ 2,73) 
exp {29,1 

+ 1, 61 l-.
2 

- 24, ol-. 
3 

, 

met als eindvoorwaarde 

(B8.1) 

(B8.2) 

(B8.3) 

(BB. 4) 

(B8.5) 

(B8.6) 

(B8.7) 

(B8.8) 

(B8.9) 

(B8.10) 

(B8.11) 
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De Hamiltoniaan B8.7 is minimaal als u (t) voldoet aan vgl. 5.7, dus: 

û = o. 80 als À
3 

<O, 

û = 0. 10 als À
3 

>O. 

Uit vgl. B8.6 en B8.11 volgt À
1
(t) = 0. Het feit dat Àl blijkbaar geen 

invloed op de stuurgrootheid heeft komt omdat x
1
(t) geen invloed heeft 

op de andere toestandsgrootheden. 

Het karakter van de oplossing Q(t) volgt nu uit nadere beschouwing van de 

vergelijkingen B8.9 en B8.10. 

Linearisering van vgl. B8.9 om een bepaald werkpunt x
2 

geeft het volgende 

stelsel differentiaalvergelijkingen: 

~ 2 = p À 2 - 24' 0 À 3 ' 

1-. 3 =-1 '61 À 2 + 104' 3 À 3. 

Hierbij is p een getal, waarvan de grootte afhangt van het punt x
2 

waar 

de linearisering wordt uitgevoerd. De waarde van p volgt uit vlg. B8.9 

en blijkt te varierenvan 1,61 bij het begin van de opwarmfase tot -1,5 

aan het einde. 

De algemene oplossing van vgl B8.13 is: 
kl t k2 t 

À2 (t) = a1e + a 2e 

kl t k2t 
À

3
(t) = b

1
e + b

2
e , 

waarin k
1 

en k
2 

oplossingen zijn van de vergelijking: 

p - k -24,0 

= 0 

-1,61 104,3-k 

Uit de simulaties (hfdst. 4) is gebleken dat de schakelpunten dicht bij het 

eindpunt van de opwarmfase zullen liggen, zodat we p = -1,5 kunnen stellen. 

De oplossing voor k
1 

en k
2 

uit vgl. B8.15 zijn dan: 

kl = 105, k2 = -1,84. 

Voor de optimale stuurvaktor volgt nu uit vgl. B8.12 m.b.v. vlg. B8.14: 
105t -1 6t 

û = o. 80 als c 1 e + c 2e ' < 0, 

105t -1 6t 
û =0.10 als c 1 e + c 2e ' > 0, 

waarin c 1 en c 2 nog onbekende konstanten zijn. 

(B8.12) 

(B .13) 

(B8.14) 

(B8.15) 

(B8.16) 
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Uit vgl. B8.16 volgt dat het optimale opwarmtraject hoogstens één schakelpunt 

bevat, omdat een som van twee a-machten hoogstens één keer door nul gaat. 

Aan de eisen voldoen zonder te schakelen is uiteraard niet mogelijk, zodat 

gekonkludeerd kan worden dat in dit vereenvoudigde model optimaal opgewarmd 

kan worden door één keer te schakelen van u =0.80 naar u =0. 10. 

Deze konklusie blijkt ook bij andere waarvan yan p dan de gekozen waarde geldig. 

Bij deze afleiding is de begrenzing in de toestand x
2 

nog niet in rekening 

gebracht. Nagegaan moet dus nog worden of de gevonden oplossing niet in 

strijd is met deze eis. Dit kan gebeuren door beschouwing van het fasevlak, 

waarin x
2 

tegen x
3 

is uitgezet voor resp. u= 0,80 en u~ 0,10 (fig. 6.5). 

Bij het opwarmen vanuit het beginpunt x
2 

= 0,10 en x
3 

= 0,10 wordt de 

trajectorie voor u = 0,80 gevolgd tot het punt A. Daarna wordt 

overgeschakeld op u = 0,10 en volgt het systeem de gestippelde trajectorie. 

Uit de figuur blijkt dat dan het eindpunt B zonder doorschot wordt bereikt 

en dus aan de gestelde eis is voldaan. 

De trajectorien in fig. 6.5 zijn m.b.v. het in hfdst. 4 beschreven model 

op de analoge computer berekend. Hierbij werd de systeemresponsie gesimuleerd, 

uitgaande van verschillende beginvoorwaarden, waarbij T op de gewenste waarde w 
0 0 

(80 C resp. 10 C) werd vastgehouden. 
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BIJLAGE 9. LITERATUUROVERZICHT TEMPERATUURREGELliD VAN BATCHREAKTOREN. 

Achtereenvolgens zal in deze paragraaf een overzicht gegeven worden over de 

literatuur m.b.t. resp. stabiliserende regelingen, regelsystemen voor de 

opwarmfase en optimaliseringsregelingen voor 
50) 

artikelen hierover zijn Brodmann en Smith 

Een uitvoerig literatuuroverzicht is gegeven 

de stationaire 
2) 

en Kennedy. 
in 44). 

fase. Algemene 

De stabiliserende regeling bestaat bij grote batebreaktoren gewoonlijk uit een 

cascadeschakeling van twee PI-regelaars of een PI-en een PID-regelaar. De slaaf

kring regelt de temperatuur van het koelwater en het setpoint wordt ingesteld 

door de meesterkring op basis van het verschil tussen gewenste en gemeten reaktor

temperatuur. Er wordt van speciale 'batch-regelaars' gebruik gemaakt, die het 

mogelijk maken vanuit een beginpunt te starten dat ver van het instelpunt ligt
31 >. 

Vaak bestaat het regelsysteem alleen uit deze cascadeschakeling en wordt deze 

~ok gebruikt in de opwarmfase. Er worden dan meestal speciale voorzieningen 

getroffen om de doorschot aan het einde van de opwarmperiode te beperken. 
9) 

Ham en Liemburg gebruiken hiervoor een regelaar met beperkte I-aktie; buiten 

een klein regelgebied heeft deze regelaar alleen een P-aktie. 
27) 

Schinskey en Weinstein hebben, met weinig sukses, een systeem geprobeerd 

waarbij het instelpunt in stapjes omhooggebracht wordt tot het gewenste eind-
49) punt. Eenzelfde methode wordt beschreven door Wansborough • 

Vaak wordt ook een PD-element voor de regelaar geplaatst (zie fig.B-9.1), waardoor 

de regelaar een tijd ~ eerder uit verzadiging komt. Dit systeem is o.a. beschreven 
31) 24) 

door Harriot en Kennedy • De laatste geeft ook resultaten van simulaties 

met deze re.gelaar, waaruit blijkt dat de doorschot alleen beperkt kan worden 
'0 

tot enkele C tenkoste van verlies in snelheid. Een regelaar die op hetzelfde 
24) 

principe gebaseerd is, is de z.g. Reset Kick Controller, beschreven door Kennedy · 

AFVOE.R. 

..... ---r.>e:":J·---•'4 .. - $TOOM 

... 

fig. B 9.1 ' 
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Brosilow en Naphtali35)hebben een sub-optimale regelaar ~fgeleid, die in principe 

een bang-bang-regelaar is. Hoewel bij een batch-reaktor aan de bij de afdeling 

gestelde voorwaarden in het geheel niet wordt voldaan, wordt deze regelaar 
28) · i B·9··· 2 f door Rothstein en Sweeny toegepast biJ een batchreaktor. F g. . ·~ gee t 

deze rëgelaar, waarbij e~n dode zone is gebruikt. om snel heen en weer schakelen 

te voorkomen. Ham en Liemburg9
) hebben deze regelaar gebruikt bij een model van 

0 
een PVC-raktor. Het systeem bleek in staat de overshoot tot 0,1 C te beperken, 

maar is erg gevoelig voor ruis. 
..._ 

-p~ -
Twa 1+-t" s h..A 

r ..-: ·""' 
WA't&R 

fig. B.' 9 .. 2 
I 

--t-r-F--
.Sripoi~+ 

I 

25) 
Ma~?quin en Luyben hebben een aantal niet-lineaire cascaderegelingen door 

simulatie op een analoge komputer vergeleken met lineaire. Onder bepaalde om

standigheden bleken niet-lineaire regelaars beter, maar toepassingen bij grote 

batchraaktoren zijn niet bekend. 

Een belangrijke verbetering van het regelsysteem wordt volgens Hopkins en Alford11 ) 

verkregen door een meting van de drukvariaties in de reaktor te gebruiken als 

maat voor de temperatuurvariaties. De tijdkonstante van de temperatuurmeting 

wordt zodoende ge~limineerd. Trueb en Klanica10) beschreven een systeem om de 

invloed van variaties in de temperatuur van het koude water te verkleinen. Dit 

gebeurt door de klepverstelling omgekeerd evenredig te kiezen met het verschil 

in temperatuur tussen het toegevoerde koude water van het koelaggregaat en het 

afgevoerde water. 

De stabiliserende terugkoppeling kan ontlast worden door gebruik te maken van 

een voorwaartskoppeling. Luyben30) beschrijft een voorwaartsregeling die geba-
e 

seerd is op een eenvoudig model (1 -orde) van de reaktor. De belangrijkste 

konklusie hieruit is dat een lineaire voorwaartskoppeling niet voldoet door 

het sterk niet-lineaire karakter van het proces. Nakagawa12 ) beschrijft een 
e voorwaartsregeling voor een PVC-reaktor die eveneens gebaseerd is op een 1 -orde 

model. Deze voorwaartsregeling verzorgt ook de opwarmfase. De variaties in 

enkele parameters(reaktiewarmte en warmte-overdrachtsco~ffici~nt) als funktie 

van de tijd worden eenmalig empirisch bepaald. De voorwaartsregeling stuurt 

het instelpunt van de slaafkring van de cascadeschakeling. 
16) Adams en Schooley hebben een adapterende voorwaartsregeling voor een batch-
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reaktor ontworpen. De regèling bevat een procesmodel dat aangepast wordt als 

er verschillen optreden tussen de responsie van het model en van het proces. 

De adaptering.heeft betrekking op slechts 'én procesparameter, ~.1. de reaktie-
24 33) snelheid.Kennedy ' beschrijft een voorwaartsregeling die is gebaseerd op 

een 2e-orde reaktormodel. De regelaar stuurt rechtstreeks de klep in de koud

water-toevoer (i.p.v. het instelpunt van de slaafkring, zoals in de voorgaande 

gevallen). Hierbij worden tevens veranderingen in de temperatuur van het koude 

water gekompenseerd. Door adaptering worden modelparameters aangepast aan de 

praktijk. Het systeem kan ook in de opwandase gebruikt worden. 

B_J~EL· -~!S!!!I!~!!!~22!-~!-2R!!!!~!!!-

Schinskey en Weinstein27 ) hebben in 1965 een z.g. 'dual-mode-systeem' ontworpen. 

Dit bevat de gebruikelijke cascaderegeling, die echter alleen gedurende de 

stationaire fase wordt gebruikt. Voor de opwarmfase wordt een afzonderlijk 

systeem gebruikt dat hieronder beschreven wordt. 

Varianten op het systeem voor de opwarmfase zijn beschreven door Nakagawa12
) 

-'--hn1,32) 
en~ • 

Bij al deze systemen wordt eerst zo lang mogelijk maximaal opgewarmd. Dit gebeurt . 
0 door de temperatuur van het water in de reaktormantel op 80 à 85 C te brengen. 

Zodra een vooraf vastegelegde reaktortemperatuur (die enkele graden onder de 

pwenste temperatuur ligt) bereikt is, wordt dit opwarmen beeindigd. 
. . 32)" ____ --------------- ------ - ------- ------- -------- ·-:----- . ----------------------
Amrehn gebruikt een meting van de druk in de reaktor om dit schakelpunt te 

detecteren. 
27 Daarna kan de cascaderegeling ingeschakeld worden. Volgens Schinskey en Weinstein 

geeft dit nog geen bevredigend resultaat omdat de doorschot nog vrij groot is. 

Daaroa zijn diverse methoden ontwikkeld die het mogelijk maken de cascade-
a 

regeling pas in te schakelen als de reaktortemperatuur ongeveer 0,1 k 0,4 C 

van zijn instelpunt verwijderd is. Het voordeel hiervan is dat de cascaderegel~ng 

geen schok hoeft op te vangen en de instelling dus afgestemd kan worden op de 

stationaire fase. 
12) 

Nakagawa bereikt dit door de regelaar enige tijd uit te schakelen totdat de 

reaktortemperatuur (door de reaktiewarmtel opgelopen is tot het voora:t vas-tge-
32) 

legde schakelpunt. Amrehn brengt gedurende deze fase een vooraf vastgelegde 

koeling aan door de meesterkring uit te schakelen. De slaafkring regel de water

temperatuur dan op een voora:t vastgelegde temperatuur (pr8-ioa~;..temperatuur). 
27) 

Schinskey en Weinstein beschrijven een systeem waarmee een kortere opwarmtijd 
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verkregen wordt. Na het maximaal opwarmen wordt in hun systeem gedurende een 

vastgelegde tijd maximaal gekoeld,waarna de cascaderegeling wordt ingeschakeld. 
. 1) 
Amrehn gebruikt dezelfde procedure,· die nog wordt gevolgd door het op een 

berekende prl-load-temperatuur houden van het koelwater totdat een voorat vast

gelegde reaktortemperatuur is bereikt. 

De ligging van de schakelpunten wordt altijd experimenteel bepaald. 

Voor diverse batch-processen zijn studies gedaan naar het optimale temperatuur-
6) profiel. Volgens Marroquin en Luyben resulteert dit bij irreversibele reakties 

in een konstante reaktortemperatuur. Dezelfde konklusie wordt door Biebenthal 
8 23) 13) . en Aris ' getrokken. Gran hee!t aangetoond dat irreversibele polymer1satie-

reakties hierop een uitzondering vormen omdat bij deze raakties een verband 

tussen produktkwaliteit en gemiddelde reaktietemperatuur bestaat dat bij andere 

raakties ontbreekt. Gran heeft het optimale temperatuurtrajekt voor het PVC

proces berekend onder de aanname dat begrenzingen in koelkapaciteit en reaktor

temperatuur geen rol spelen. Het optimale profiel blijkt dan een konstante 

reaktiesnelheid gedurende de hele stationaire fase op te leveren. 

Omdat een aantal parameters van het proces van batch tot batch variaren en niet 

eenvoudig bepaald kunnen worden levert realisering van het optimale protiel 
13 14 36) 

pro~lemen op. Gran heeft een aantal mogelijkheden beschreven ' ' • Ze gaan 

uit van het principe dat een konstante reaktiesnelheid ook een konstante 

warmteproduktie betekent. Dit houdt dan tevens een konstante koelmarge 

(reserve in koelcapaciteit) in. De door Gran ontworpen regelsystemen minimali

seren de cyclustijd door de reaktortemperatuur steeds zo in te stellen dat een 

voorgeschreven minimale koelmarge aanwezig is. De· regelsystemen bevatten 

meestal een cascadeschakeling om de door de optimaliseringsregelaar voorga-· 

schreven reaktor~emperatuur te realiseren. De methode is alleen toepasbaar 

als er enige tolerantie in de gemiddelde reaktortemperatuur is. Hoe groter 

deze tolerantie is, des te groter is de verkorting in cyclustijd. 
----------
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BtJLAGE 10. BER.EKENI.IDEN M.B.V. GRADCONV-PROGRAMMA 

'PROCEDURE' F<XrUrY>; 
'ARRAY' x,u,YC*J; 

'BEGIN' 
Xl:=XC1JjX2!=XC2J;x3:=XC3J;Ul!=UC1J; 

YC1J:=.668*EXP<29.1-100.0/(Xlt2.73>>-1.61*Xlt1.61*X2; 
YC2J!=24.0*Xl-104.3*X2+80.3*X3; 
YC3J!=27.2*X2-68.8*X3t41.6*U1; 
YC4J!=O; 

'END'F; 

'PROCEDURE'INTFORWARD; 
'BEGIN' 'REAL' H; 'ARRAY' YlrYz,yJ,y4,XKrXOC1!NXJ,UKr 

DUDHCl:NuJ; 
Ht=<TF-TO>IKTOTMAX; 

'FOR'J:=O'STEP'l'UNTIL'KTOTMAX-l'DO' 
'BEGIN' 'FOR'I!=1 'STEP' 1 'UNTIL' NU 'DO' 
'BEGIN' UKCIJ!=UCirJJr DUDHCIJ:=UCirJ+lJ-UKCIJ 'END'; 

'FOR'I!=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'XKCIJ!=XOCIJ!=XCI,JJ; 
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'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'XOCIJ!=XKCIJ; F<XKrUK,Y1); 
'FOR'I!=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'XKCIJ!=XOCIJ+YlCIJ*H*O•S; 
'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NU'DO'UKCIJ:=UKCIJ+O.O*DUDHCIJ; F<XKrUKrY2>; 
'FOR'I!=l'STEP'1'UNTIL'NX'DO'XKCIJ!=XOCIJ+Y2CIJ*H*0•5; F<XKrUKrY3); 
'FOR'I:=l'STEP'1'UNTIL'NX'DO'XKCIJ:=XOCIJ+H*Y3CIJ; 
'FOR'I!=l'STEP'l'UNTIL'NU'DO'UKCIJ:=UKCIJ+O.O*DUDHCIJ; F<XK,UKrY4>; 
'FOR'I!=l~STEP'l'UNTIL'NX'DO' 

XKCIJ!=XOCIJ+H*<Y1CIJ+2*Y2CIJ+2*Y3CIJ+Y4CIJ)/6; 
'FOR'I!=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'XCirJtlJ!=XKCIJ 

'END'; 
'END'OF INTFORWARD; 

'PROCEDURE' FTOEG<XrU•LrY>; 
'ARRAY' XrU,LrYC*J; 
'BEGIN' 

'REAL' 'ARRAY' DFDXCl!NX,l!NX-lJ; 
Xl!=XC1J;X2!=XC2J;X3!=XC3J;Ut:=UC1J; 
DFDXC1,1J:=6ó.8*EXP<29.1-100.0/<Xlt2.73>>*CX1+2.73>**<-2>-1.61; 
DFDXC1,2J!=1.61; 
DFDXC1r3J:=o; 
DFDXC2,1J:=24.o; 
DFDXC2r2J:=-104.3; 
DFDXC2r3J!=S0.3; 
DFDXC3,1J!=O; 
DFDXC3,2J!=27.z; 
DFDXC3,3J!=~6a.a; 
DFDXC4 riJ! =0; 
DFDX(4,2J!=O; 
DFDXC4r3J!=O; 

'FOR' K!=l 'STEP' 1 'UNTIL' NX 'DO' YCKJ:~o; 
'FOR' 1<:=1 'STEP' 1 'lJNTIL' NX-1 'DO' 'FOR' I:=l 'STEP' 1 'UNTIL' NX'DO' 

YCKJ:~YCKJ-DFDXCI,Kl*LCIJ; 
'END'FTOEG; 
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'PROCEDURE'INTBACK; 
'BEGIN' 'REAL' H; 'ARRAY' YlrY2rY3,Y4rXK,DXDH,LK,LOC1:NXJ, 

UK,DUDHCl:NUJ; 
H:=<TO-TF>/KTOTMAX; 

'FOR'I:=l'STEP'1'UNTIL'NX'DO'LCI,KTOTMAXJ:=DPSIDXCIJ; 
'FOR'J:=O'STEP'1'UNTIL'KTOTMAX-1'DO' 

'BEGIN''FOR'I:=l'STEP'1'UNTIL'NX'DO' 
'BEGIN'XKCIJ:=XCI,KTOTMAX-JJ; DXDHCIJ:= XKCIJ-XCI,KTOTMAX-J-1l 
'END'; 

ia8ooo 
189000 
190000 
iiP1000 
1.92000 
193000 
194000 
195000 
196000 
197000 
198000 
201000 
202000 
203000 
204000 
206000 
207000 
208000 
209000 
210000 
212000 
213000 
214000 
215000 
216000 
217000 
218000 

'FOR' I:=l 'STEP'l'UNTIL' NU 'DO' UKCIJ:=UCI,KTOTMAX-J-1]; 
'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'LKCIJ:=LOCIJ:=LCI,KTOTMAX-JJ; 

'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'LOCIJ:=LKCIJ; FTOEG<XK,UKrLKrYl>; 
'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'LKCIJ:=LOCIJ+O.S*H*Y1CIJ; 
'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'XKCIJ:=XKCIJ-O.S*DXDHCIJ; 
FTOEG<XK,uK,LKrY2>; 

'FOR'I:=1'STEP'l'UNTIL'NX'DO'LKCIJ:=LOCIJ+0.5*H*Y2tiJ; 
FTOEG<XK,UK,LK,Y3); 

'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'LKCIJ:=LOCIJ+H*Y3CIJ; 
'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'XKCIJ:=XKCIJ-O.S*DXDHCIJ; 
FTOEG<XK,UKrLK,Y4>; 

'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO' 
LKCIJ:=LOCIJ+H*<Y1CIJ+2*Y2CIJ+2*Y3CIJ+Y4CIJ>/6; 

'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'NX'DO'LCI,KTOTMAX-J-lJ:=LKCil'END' 
'END'OF INTBACK; 

219000 'PROCEDURE' SETUP; 
220000 'BEGIN' 
221000 'REAL' F~f 
222000 'INTEGER' I,J~ 
223'000· 'FOR' I:=l 'STEP' 1 'UNTIL' NU 'DO' 
224000 'BEGIN' UHINl=ULtiJ; UHAX:=UHCIJf 
225000 'FOR' J:=O 'STEP' 1 'UNTIL' KTOTMAX 'DO' 
226000 'BEGIN' 
2261~0 GRBCI,Jl:=.98*XC3,JJ+.112f 
226200 GROCI,JJ:=.25*XC3,JJt.075f 
227000: FF:=UOCI,JJ+ALPHA*SUCirJJ; 
22750~ FF:= 'IF' FF<GROCI,JJ 'THEN' GROCI,JJ 'ELSE' 'IF' FF>GRBCI,Jl 
227600 'THEN' GRBCirJJ 'ELSE' FF; 
22SOOO UCI,JJ:= 'IF' FF>UMAX 'THEN' UMAX 'ELSE' 'IF' FF<UHIN' 'THEN' UHIN 
229000 'ELSE' FF 
2.30000 I END, 
231000 'END' 
23200~ 'END'.OF SETUP; 
233000 
234000 
2.j5000 . 'PROCEDURE' EVALPS I ; 
236000 
237000 
237100 
237200 
237300 
237400 
238000 
238100 
238200 
238300 
239000 

'BEGIN' 
'REAL' A,B,c; 
A:=100*<XC1rKTOTMAXJ-.ó5>**2; 
8:=10*<XC2,KTOTMAXJ-.395)**2; 
C:=lO*<XC3rKTOTMAXJ-.33>**2; 
PSI:=A+B+C; 
DPSIDXtlJ:=200*<XC1rKTOTMAXJ-.65); 
DPSIDXC2J:=20*<XC2rKTOTMAXJ-.395>; 
DPSIDXC3~:=20*CXC3rKTOTMAXJ-.33); 
DPSIDXC4J:=o; 

'END'EVALPSI; 

• 



272000 
273000 
274000 
275000 
276000 
277000 
278000 
279000 
280000 
281000 
282000 
282100 
283000 
284000 
285000 
286000 
287000 

'PROCEDURE' GRADUPSI<XS,USrLS);'ARRAY'XSrUSrLSI:*•*lJ 
'BEGIN' 
'REAL' 'ARRAY' DFDUCl!NX,l!NUJrLC1!NXJ; 

'FOR' K!=O 'STEP' 1 'UNTIL' KTOTMAX 'DO' 
'BEGIN' 

'FOR' I!=1 'STEP' 1 'UNTIL' NX 'DO' LI:IJ!=LSCI,KJ; 
U1!=USC1,KJ;Xt!=XSC1,KJtX2!=XS[2,KJ;X3!=XSCJ,KJ; 
DFDUCl•ll!=O.; 
DFDUC2,1J!=O;. 
DFDUC3,1J:=41.6; 
DFDUC4J1J:=o.; 

'FOR' I!=l 'STEP' 1 'UNTIL' NU 'DO' 
'BEGIN' 
GRADUCI,KJ!=O; 'FOR' J!=l 'STEP' 1 'UNTIL' NX 'DO' 
GRADUCI,KJ!=*+LCJJ*DFDUCJ,IJ 
'END' 

288000 'END'; 
289000 'END' OF GRADUPSI; 
290000 

.... . 

.. 
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B 10.2 Overzicht van de voornaamste GRADCONV-runs 

1. TF = .126 hr, 126 stappen, DFP-methode. (run 30) 

Konvergentie na 3 iteraties. Afweegfaktoren: 100, 10, 10. 

Eindkri terium. 000009. 

x = 65.026, 39.953, 33.021 (eis: 65, 40, 33), 
-e 
u raakt niet aan de ondergrens. 

2. TF = .122 hr, 122 stappen, DFP-methode (run 31) 

Konvergentie na 4 iteraties. Afweegfaktoren: 100, 10, 10. 

Eindkri terium. 000023. 

x = 64.962, 40.086, 32.976 (eis: 65, 40, 33), 
-e 
u gedurende langere tijd niet ekstreem. 

3. TF = .120 hr, 120 stappen, DFP-methode (run 34) 

Konvergentie na 8 iteraties. Afweegfaktoren: 100, 10, 10. 

Eindkri terium. 000673. 

x = 64.793, 40.462, 32.828 (eis: 65, 40, 33), 
-e 
u gedurende langere tijd niet.ekstreem. 

4. TF = .118 hr. 118 stappen, SD-methode (run 25) 

Konvergentie na 17 iteraties. Afweegfaktoren: 100,· 10, 10. 

Eindkri terium. 000111. 

x = 64.908, 40.161, 32.972 (eis: 65, 40, 33), 
-e 
u alleen niet ekstreem tussen t = .064 en .074. 

Schakelpunten: t 1 = .074, t
2 

= .116. 

5. TF = .. 120 hr, 240 stappen, DFP-methode (run 37) 

Konvergentie na 4 iteraties. Afweegfaktoren: 1000,10, 10. 

Einkriterium . 001440. 

x = 64.942, 40.526, 32.785 (eis: 65, 39.5, 33), 
-e 
u alleen niet ekstreem tussen t = .685 en .0745. 

Schakelpunten: t 1 = .074, t
2 

= .118. 

6. TF = .120 hr, 240 stappen, DFP-methode (run 38) 

Konvergentie na 4 iteraties. Afweegfaktoren: 1000,10, 0. 

Eindkriterium .000680. 

x = 64.947, 40.129, 27.325 (eis 65, 39.5, vrij), -e 
u alleen niet ekstreem tussen t = .0725 en .0745. 
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Schakelpunt: t = 
werd gesteld). 

.074 {geen tweede schakelpunt omdat aan Tw(ta) geen eis 



7. TF = .150 hr, 150 stappen, DFP-methode (run 41) 

Konvergentie na 4 iteraties. Afweegfaktoren: 1000,10, 0. 

Eindkriterium: .00726. 

x = 64.957, 42.161, 34.472 (eis 65, 39.5, vrij). 
-e 
Ondergrens voor u: u . = .28. 

m~n 

Schakelpunt: t = .072. 

8. TF = .120 hr, 120 stappen, DFP-methode (run 44) 

Konvergentie na 14 iteraties. Afweegfaktoren 100, 10, 10. 

Eindkriterium: .00526. 

x = 64.398, 40.677, 32.498 (eis 65, 39,5, 33). 
-e 
Ekstra begrenzingen in u volgens vlg. 5.60 en 5.61. 

Schakelpunt: t 1 ~ .060, t
2 

= .1165 . 

• 
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~ .!.0.:.3 __ V.2,0.!,b!!8.!.d_r~.2_l.,!a.,!e~ Q.~O!\".:,P.!:,O.S:,I"!,~ 

Run44. 

ondergrens bovengrens 
x2 x3 x4· tijd u 

u u 

0.07000 0.23004 0.36369 0.71977 0.63437 0.67503 0.61975 
0.07100 0.22780 0.34947 0.71098 0.63479 0.66954 0.61084 
0.07200 0.22553 0.33496 0.70206 0.63520 0.66393 0.60180 
0.07300 0.22322 0.32014 0.69301 0.63561 0.65818 0.59263 
0.07400 0.22087 0.30500 0.68381 0.63600 0.65231 0.58332 
0.07500 0.21849 0.28953 0.67447 0.63639 0.64631 0.57387 
0.07600 0.21606 0.27372 0.66497 0.63676 0.64019 0.56426 
0.07700 0.21360 0.25756 0.65530 0.63713 0.63394 0.55449 
0.07800 0.21109 0.24105 0.64547 0.63749 0.62757 0.54456 
0.07900 0.20854 0.22417 0.63546 0.63783 0.62108 0.53445 

·o.o8ooo 0.20594 0.20693 0.62527 0.63817 0.61446 0.52417 
0.08100 0.20332 0.20332 0.61501 0.63850 0.60771 0.51370 
0.08200 0.20080 0.20080 0.60515 0.63881 0.60085 0.50360' 
0.08300 0.19838 0.19838 0.59566 0.63912 0.59392 0.49389 
0.08400 0.19606 0.19606 0.58654 0 .. 63942 0.58696 0.48455 
o.o8soo 0.19381 0.19381 0.57774 0 .. 63970 o.58ooo 0.47555 
0.08600 0.19165 0.19165 0.56927 0.63997 0.57306 0.46688 
0.08700 0.18956 0.18956 0.56109 0.64024 0.56616 0.45851 
o.08800 0.18755 0.18755 0.55320 0.64049 0.55933 0.45044 
0.08900 0.18561 0.18561 0.54557 0.64073 0.55258 0.44264 
0.09000 0.18373 0.18373 0.53821 0.64096 0.54591 0.43511 
0.09100 0.18191 0.18191 0.53109 0.64119 0.53935 0.42783 
0.09200 0.18015 0.18015 0.52420 0.64140 0.53289 0.42079 
0.09300 0.17845 0.17845 0.51754 0.64160 0.52655 0.41398 
0.09400 0.17681 0.17681 0.51109 0.64179 0.52033 0.40738 
0.09500 0.17522 0.17522 0.50484 0.64197 0.51424 0.40100 
o •. o9600 . 0.17367 0.17367 0.49880 0.64215 0.50828 0.39482 
0.09700 0 .. 17218 . 0.17218 0.49294 0.64231 0.50245 0.38884 
0.09800 0.17073 0.17073 0.48726 0.64246 0.49675 0.38304 
0.09900 0.16933 0.16933 0.48176 0.64261 0.49118 0.37742 
o.toooo 0.16797 0.16797 0.47643 0.64275 0.48574 0.37197 
0.10100' 0.16665 0 .. 16665 0.47126 0.64287 0.48044 0.36669 
0.10200 0.16537 0.16537 0.46625 0.64299 0.47527 0.36157 
·0 .. 10300 0.16413 0.16413 0.46139 0.64311 0.47023 0.35660 
0.10400 0.16293 0.16293 0.45667 0.64321 0.46532 0.35178 

·. o.1osoo 0.16176 0.16176 0.45210 0.64331 0.46053 0.34711 
.0 .. 10600 0.16063 0.16063 0.44766 0.64340 0.45587 0.34258 

·· ... :o.1o7oO: 0.15953 0.15953 0.44336 0.64349 0.45134 0.33818 
. '0.10800 0.15846· 0.15846 0.43918 0.64356 0.44692 0.33392 

0.10900 0.15743 0.15743 0.43513 0.64362" 0.44263 .0.32978 
. 0.11000; 0.15643 0.15643 0.43119 0.64369 0.43845 0.32576 

... 0.11100 ~0•15545 0.15545 0.42737 0.64374 0.43438 0.32186 
0.11200 0.15451 0.15451 0.42367 0.64379 0.43042 0.31807 

' .0.11300 0.15359 0.15359 0.42007 0.64383 0.42658 0.31440 
. 0.11400 0.15270 0 .152'70 0.41658 0.64387 o·.42283 0.31083 

~ 

,::iJ 0.1150(). 0.15183 0.16771 0.41319 0.64390 0.41920 0.30737 
. 0·.11600 0.15108 0.26434 0.41024 0.64392 0.41569 0.30465 
0.11700 0.15135 0.3809.0 0.41128 0.64394 0.41247 0.30590 
o.u8oo 0.15277 0.41575 0.41686 0.64396 0.40985 0.31168 
0.11900 0.15446 0.42350 0.42350 0.64397 0.40796 0.31842 
0.12000 0.15612 0.43000 0.43000 0.64398 0.40677 0.32498 

EINDCRITERIUM = 0.005262 
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Bijlage 11. Berekening schakelpunten m.b.v. gelineariseerd model 

De in 6.4. afgeleide vergelijkingen voor de berekening van de schakelpunten 

worden als volgt nummeriek uitgewerkt. 

Gaan we uit 

[

1.48 

A = ~4.0 

dan volgt voor de 

À1 = 1. 99 ' 

eigenwaarde en eigenvaktoren hieruit: 
T 

~1 = ( .9468, .3004, .1152) 

À2 = -36,9 ' 

À3 = -136,7 ' 

T 
~2 = ( .03188, -.7606, ~-6484); 

T 
~3 = (' .01082, -.9285, .3712) • 

Hieruit volgt 

[ 

.8953 

p = .2841 

.1089 

voor P (waarbij det. 

.03015 .01023] 

-.7192 -.8779 

-. 6131 ' .3510 

p = 1 

-1 p 

Na de transformatie volgens vgl. 6.1 t/m 

. [1,99 0 
l = 0 -36,9 

0 0 
: ]·1.. + 
-136,7 

is gekozen) 

[

1.1062 

= . 2733 

.. 1340 

6.5 wordt: 

[

1,112] 
-45,91 

37,97 

-1 
en P 

.02358 

-.4381 

-.7725 

• u 

~) : 

.02673] 
-1.1037 

.9127 

Kiezen we als beginpunt het punt waar TR 

en T bekend, zodat: 

0 = 60 C, dan is in dit punt ook TM 

w 

T 
x (t

0
) = ( .600, • 734, .774) . 

Hieruit volgt: 

T 
öx (t 0 ) = (-.05, .324, .444) 

T -1 · T 
en z (t

0
) = P . ~x (t0 ) = (-.0355, -.6549, .1491) 

T 
Verder is~ = (.5588, 1.2441, -.2778), waarbij w. 

]. 

b~ 
]. 

x 
Alle matrixbewerkingen Zl.Jn op een PDP-11 uitgevoerd m.b.v. CAP 

(Control Aid Program), ontwikkeld door TH-Twente. 

(Bl1.1) 

(B11.2) 

(B11.3) 

(Bll. 4) 

(Bll. 5) 

(B11.6) 

(B11. 7) 

(B11. 8) 



Als we opwarmen m.b.v. twee schakelpunten en u1 = .52, u2 = -.18, dan 

volgt uit vgl. 6.9: 
-.199tl -.199t2 -.199t 

-.6521 + e - e + .7429 e a = 0 

36.9t1 36.9t2 36.9ta 
.00915 + e - e + .7429 e = 0 

136.7t1 136.7t2 
.0239 + e - e + .7429 e 

136.7t 
a = 0 

De oplossing van dit stelsel vergelijkingen is: 

t 1 = .0780, t 2 = .1223, ta = .1244. 

Voor het geval we met één schakelpunt werken en Tw(ta) vrij laten is: 
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(Bll. 9) 

(B11.10) 

oxT(t > = <o, o,v> (Bll.11) - ·a 

T -1 T 
z_ (t

8
) = P . Ox (ta) = (.0267311, -1.1037V, .9127V). 

Substitutie in vgl. 6.12 geeft nu: 
-1.99t1 -1.99t 

-.6521 + e + (-.2571 + .068311) e a = 0 

36.9t1 
.00915 + e + (-.2571 - 1.267~ e 

36.9t a = 0 

136.7tl 136.7t 
.0239 + e + (-.2571 - 4.69411) e a = o. 

{B11.12) 

0 
Voor het geval we T1begrenzen op 28 C is u2 = 0 en worden de vergelijkingen: 

-1.99tl 
-.8778 + e + .0919V 

36.9tl 
.01232 + e - 1.706V e 

136.7t1 
.0322 + e - 6.319V . e 

-1.99t 
e 

36.9t 
a 

136.7t 

a= 0 

= 0 

a = 0 

(Bll.13) 
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De responsie van T.(t) op een stapvormige verandering in F of F bestaat uit 
1 c st 

twee komponenten. 

In de eerste plaats is er een momentane (nulde-orde) responsie volgens 

vgl. 5.31. Deze is: 

T. (t ) = (1-r ).T (t ) + r T als F = F (max.), Fst = 0; 
1 0 c w 0 c c c c 

T. (t ) (1-r st). Tw(to) 
Qst 

100) als = 0, F st = F st (max. ) . = + r (- + F 
1 0 st c c w 

(B11.14) 

(B11.15) 

Daarnaast is er een eerste-orde responsie, die ontstaat omdat na het aanbrengen 

van de stapvormige vertoning T via een eerste-orde proces verandert. De dif-
w 

ferentiaalvergelijking voor Ti is uit vgl. 5.31 en 5.32 af te leiden. 

Vgl. 5.31 is als volgt te herschrijven: 

Qst <c- + 10p) • 
w 

Differentieren hiervan geeft: 

dTi dT 
dt = (1-rc-rst) dtw 

Deze vergelijking geldt als maximaal gekoeld wordt (dan is rst 

als maximaal verwarmd wordt (dan is r = 0). 
c 

= 0) of 

Substitueren we in vgl. B11.17 dT /dt volgens vgl. 5.32 enT volgens vgl. w w 
B11.16, dan krijgen we voor T. de volgende differentiaalvergelijking: 

1 

dT. 
1 

dt 

(B11.16) 

(B11.17) 

(B11.18) 

Als TM konstant verondersteld wordt, is de oplossing van deze vergelijking: 

T. (1-r ).T (t ) + r T = 
1 c w 0 c c 

T. = (1-r t).T (t ) + rst 1 s w 0 

Hierin is: 

ac = a48 - (1-r c). a49 , 

ast = a48 - (1 -rst).a49" 

b •a t 
+ 

c 
a 

(1-e 
c 

c 

Q 
( E + 1oo) 

c 
w 

) als gekoeld wordt, (B11.17) 

bst -a t 
+-- (1-e st ) bij verwarmen. (Bll.18) a 

st 

(B11.19) 
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De grootte-orde van de tijdkonstanten volgt uit bijlage B 4.6; hieruit blijkt 
-1 -1 

dat ac ~ 70 hr en ast ~ 30 hr . 

Het verloop van T.(t) na een stapvormige verstoring is in fig. 6.4 geschetst 
]. 

(streeplijn). 

Op grond van de nu bekende responsie van T.(t) zullen we nu weer de ligging van 
]. 

de schakelpunten bepalen. We gaan dan weer uit van vgl. 6.6. 1 waarin nu 

gesubstitueerd moet worden: 

-at 
u(t) = A - Be 

(dit is de algemene vorm van vgl. B11.17 en B11.18). 

Dan is: 

(B11.20) 

À. (t-t ) 
]. 0 = e . .y.(t)+ 

]. 0 

t 
À.(t-t )! 

]. 0 
-'"J\.('1:'-t) (11..+a)('t"-t

0
)"l 

xJA 1 o "i 
bi \ e - Be J d '1:' • e . 

Oplossing van de integraal geeft: 

À.(t-t) 
]. 0 

y.(t) = e . y.(t)- w.(A-B) 
l. l.O l. 

Tijdens maximaal koelen is hierin: 

A = (1-r ).T (t ) + r T + b /a 1 
c w 0 c c c c 

B = b /a I a = a , c c c 
en tijdens maximaal verwarmen is: 

t 
0 

{A "i(t-t ) 
+ w. e o 

]. 

Qst 
A= (1-rst).Tw(t0 ) + (~ + 100) + bst/ast' 

w 

(B11.21) 

(À.+a)(t-t ) } 
B 

]. 0 
- e . (B11.22) 

(B11.23) 

(B11.24) 

M.b.v. vgl. B11.22 kan door superpositie de responsie op een aantal stap

vormige verstoringen.in F en Ft berekend worden. Hieruit volgt weer de verge-c s 
!ijking voor de berekening van de schakelpunten en het eindtijdstip (drie 

vergelijkingen met drie onbekenden). 

De voornaamste benadering hierbij is dat bij de oplossing van vgl. B11.18 TM 

konstant is verondersteld. Het beste kan hiervoor een verwachte gemiddelde waar

de in vgl. B11.19 gesubstitueerd worden. Nagegaan moet worden of de op deze 

manier berekende schakelpunten voldoende nauwkeurig zijn. 



Bijlage 12: Minimale konversie als kriterium 

In 5.2. is voor het kriterium:: 
ta 

J =q>(x(t ) , t ) +/Ldt - a a 
0 

gekozen q> = 0 en L = 1. 

We beschouwen nu het geval dat q> = x1 (ta) en L = 0. 
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(B12.1) 

In het volgende zullen we de Hamiltoniaan voor dit geval aangeven met H' en 

de neventoestanden met À' .. 
1 

De Hamiltoniaan H' is nu: 

H' = X1 [ 0.293 exp 
100 . ~f1 

100 1 
(2 9 .1 - x1 + 2. 73) ...j 1 

+ A3 [24.0 x2 - 104.3 x3 + 80.3 x4 }+ 

+ ~ 
4 

{ 27. 2 x
3 

+ 27. 2 x 
4 

+ 41 . 6 u} 

- e + -t/-r1.} 

-t/7:. 
- e 1 - 1.61 x 2 + 1.61 

waarbij u de in 5.3.1 ingevoerde temperatuur T. is. 
1 

(B12.2) 

De Hamiltoniaan H voor het tijdoptimale geval is in vgl. 5.29 gegeven. Gebruiken 

we ook hier T. als stuurgrootheid dan is H = H' + 1. 
l. 

Nu geldt voor de optimale sturing: 

Q. = maximaal als i-.4 < o. 
û = minimaal als "-4 >o. 

De neventoestanden volgen 

1\i = o, .t' (t ) = 1, 1 a 

nu uit: 

1-.2 -1.36Xi 
I I 

- 1 . 48 " 2 - 24 . o x3 , = 

~ ~1.61 )\2 
I I 

= + 104.3 /\3 - 27. 2 /\4' 

~ = -80.3 r.:3 + 68.8 'X4 

(B12.3) 

(B12. 4) 

waarbij de overige drie eindvoorwaarden bepaald worden door de eindvoorwaarden 

t.a.v. ~ (t). 

Substitueren we in vgl. B12.4: 

)\1 = x -1 1.000, (B12.5) 

;..2 = ~ 2 + 0.676, 

)\3 = x 3 
+ 0.015, 

]\4 = ~ 4 + 0.0175, 



dan gaat dit stelsel vergelijkingen over in: 

x.
3 

= -1.61À 
2 

+ 1o4.3P.
2

- 21.2P.
3

, 

)\ 4 = - 80. 3 )\3 + 68. 8 À 4. 

Nu geldt: 

ti= maximaal als J\
4 

- 0.0175 <0, 

(1 =minimaal als P.
4 

- 0.0175 >0. 
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(B12.6) 

Het stelsel vergelijkingen Bl2.6 is identiek aan vgl. 5.51 en heeft dus ook 

maximaal twee nuldoorgangen voor ~4 tot gevolg. De ligging van deze nul

doorgangen zal hetzelfde zijn als in 5.3.3. omdat in beide gevallen dezelfde 

eindtoestand x(t .) bereikt moet worden (hetgeen mogelijk is omdat ...:\(t ) door -a -~a 

~(t ) wordt bepàald ). Hiermee is bewezen dat in beide gevallen de 
- -a 
oplossing dezelfde is. 



reaktie snelheid schakeltijd eindtijd 

% T -sturing Ti-sturing F-sturing Tw-sturing I Ti-sturing F-sturing 
w 

50 1,127 1,266 1,325 1,131 1,283 1,342 

60 1,102 1,235 1,287 1,107 1,254 1,309 

70 1,080 1,207 1,858 1,086 1,228 1,285 

80 1,059 1,182 1,230 1,068 1,205 1,262 

90 1,040 1,159 1,206 1,050 1,184 l,239 

100 1,021 1,137 1,181 1,030 1,165 1,219 

110 1,004 1,117 1,164 1,013 1,149 1,206 

120 0,988 1,098 1,144 0,998 1,133 1,194 

130 0,974 1,080 1,127 0,986 1,120 1,182 

140 0,959 1,064 1,107 0,971 1,110 1,174 

150 0,954 1,046 1,090 0,960 1,102 1,174 

At • 10
3 

Tw -sturing I Ti-sturing~ F-sturing 

3,6 17,1 17,0 

4,3 19,0 21,8 

5,2 21,0 26,8 

6,1 
f 

23,3 31,0 

7,1 25,8 32,4 

8,2 28,6 39,0 

9,4 31,8 42,9 

10,9 35,5 50,0 

12;6 40,2 54,8 

14,6 46,4 67,6 

17,2 56,0 84,2 

(]) (I) 1-'• H 
1-'· 0 ::l ::l 
::l ::r < 

~ p. 1\l t; 1-' 
f+ I:J;' (]) 0 1\l 
1-'· (]) 1\l (]) 0' 

c..... 1-' I:J;' p. (]) 
p. f+ f+ 1-' 
(I) 1-'• 1-'• Pi f+ c..... m tJj 
1-'• p. ::l 
'd (I) ::l .... 
• f+ (]) < w 

1-'· 1-' (]) • 
'd ::r ti .... 

(]) 1\l 
(]) 1-'• ::l 
::l p. p. 

(]) 
::r 0 ti 
(]) 'd 1-'• 
f+ ::l 

::r (JQ 
(]) (]) 
f+ ::l 

H 

~ 
H 
~ s 
0 
::0 

=:! . 
0 
• 
() 

I .... 
0') 
0') 
I 



Tabel B 13.2 Invloed van veranderingen in w.o.c. op het schakeltijdstip en het eindtijdstip. 

w.o.c. schakel tijd 

(%) T -sturing 
w 

60 1,455 

70 1,303 

80 1' 187 

90 1,098 

100 1,021 

110 0,955 

120 0,901 

130 0,854 

140 0,813 

Tabel B 13.3 

Ti-sturing F-sturing 

1,561 1,591 

1,415 1,446 

1,302 1,334 

1,215 1,251 

1,137 1,74 

1,076 1,115 

1,024 1,067 

0,979 1,025 

0,940 0,988 

Invloed T • 
c 

eindtijd 

T -sturing 
w 

1,474 

1,320 

1,200 

1,108 

1,030 

0,963 

0,908 

0,861 

0,820 

T schakel tijd eindtijd A t !t 103 
c 

<"c 

0 1,182 1,208 26 
10 1,174 1,212 38 
20 1,165 1,210 45 
30 1,149 1,230 81 

LH lt 103 

Ti-stu.ring F-sturing Tw-aturingl Ti-sturing 

1,625 1,674 19 64,2 

1,460 1,504 17 45,2 

1,339 1,379 13 37,1 

1,247 .1,291 10 32,2 

1,166 1,212 8,2 28,6 

1,102 1,150 8 26,1 

1,048 1,101 7 24,2 

1,002 1,055 7 22,6 

0,961 1,016 7 21,3 

F-sturing 

83,2 

58,4 

45,0 

40,0 

38,4 

34,6 

39,0 

30,6 

28,2 

I .... 
m 
-..1 
I 



Reaktie 

snelheid 

(%) 

50 

60 
' 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

w.o.c. 

(%) 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

Tc 
(oC) 

0 

10 

20 

30 

Schakeltemperatuur (oC) 

T w-s turing I Ti-sturing IF-sturing 

64,95 64.72 64.76 

64.93 64,68 64.62 

64,89 64.61 64,47 

64,91 64.54 64.32 

64.90 64.46 64.20 

64.86 64.38 64.10 . 
64.85 64,27 63.95 

64,84 64.17 63,82 

64.82 64.05 63.67 

64.79 63.93 63.47 

64.74 63.70 63.24 

Schakeltemperatuur (oC) 

Tw-sturing I Ti-sturing I F-sturing 

64,75 64,14 63,77 

64.80 64,21 63,93 

64.81 64.29 63,98 

64.86. 64.33 64.04 

64.86 64.38 64.11 

64.85 64.40 64.12 

64.85 64.43 64.14 

64.87 64.45 64.14 

64.87 64.45 64.14 

Schakeltemperatuur (oC) 

Tw-sturing I Ti -sturing I F-sturing 

64.95 64.43 64.18 

64.88 64.38 64.12 

64.87 64.26 63.93 

64.79 64.04 63.59 
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Tabel B. 13.4 

Invloed reaktie-

snelheid op 

schakeltempera tuur. 

Tabel B 13.5 

Invloed w.o.c. op 

schakeltempera tuur. 

Tabel B 13.6 

Invloed T op 
c 

schakeltempera tuur. 


