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1. Johdanto 
 

Tässä raportissa on esitelty kahden Oulun yliopiston säätötekniikan laboratorion ja VTT 

Elektroniikan yhteisprojektin pääasiallisia tuloksia. TEPSU-projektin tavoitteena oli toteuttaa 

sumeaa logiikkaa käyttäen sovellukset Wisaforest Oy:lle ja Outokumpu Kokkola Zinc 

Oy:lle. Oulun yliopiston osuudessa jatkettiin Wisaforest Oy:llä SUSSU-projektin yhteydessä 

aloitetun meesauunin sumean säädön kehittämistä. Projektin aikana kehitettiin edelleen 

aikaisemmin toteutetun meesauunin savukaasupuhaltimen sumeaa ohjausta sekä lisäksi 

selvitettiin eri mahdollisuuksia meesauunin polttopään lämpötilan hallintaan sumean logiikan 

avulla. VTT:n osuudessa mallinnettiin Outokumpu Zinc Oy:n Kokkolan tehtailla oleva 

elohopean talteenottoprosessi niiltä osin kuin säätöjärjestelmän muodostamiseksi oli 

tarpeellista. Mallin avulla toteutettiin säätöjärjestelmä elohopean talteenottoprosessin 

lämpötilojen pitämiseksi prosessin toiminnan kannalta oikeina. 

 

SUMMELI-projektin (Sumean ohjauksen kehitysprosessin malli ja kehitysmenetelmien 

integrointi) tavoitteena oli systematisoida sumeiden ohjaus- ja säätöjärjestelmien kehittämistä 

ja integroida kehitysmenetelmiä. Projekti kuului Oppivat ja älykkäät-järjestelmät ohjelman 

Teknillisen korkeakoulun koordinoimaan osakokonaisuuteen "Oppivien ja älykkäiden 

järjestelmien sovellukset - menetelmätutkimus". Menetelmämielessä se keskittyi sumeiden 

mallintamis- ja viritysmenetelmien kehittämiseen. 

 

Sumea mallintaminen on perusteiltaan varsin lähellä perinteistä kvalitatiivista mallintamista. 

Kvalitatiivinen mallintaminen perustuu tietämyksen esittämiseen kaavamaisella tavalla ja tähän 

liittyviin päättelymekanismeihin, joiden avulla dynaamiset aikariippuvat ongelmat voidaan 

esittää alatason funktioita korkeammalla tasolla [Välisuo, 1994]. Kvalitatiivista mallintamista 

on tutkittu useita vuosia (kts. esim. [Forbus, 1984 ja deKleer ja Williams, 1987]). Sumeassa 

logiikassa päättely esitetään lingvistisesti, mikä vastaa kvalitatiivisen päättelyn tietämyksen 

esittämistä alatasoa korkeammalla tasolla. Kvalitatiivisesta päättelystä poiketen sumean 

päättelyn lähtötiedot ja lopputulos esitetään yleensä kvantitatiivisesti. Sumean logiikan 

voidaan sanoa käsittelevän kvantitatiivista tietoa kvalitatiivisesti. 

 

Sumealla logiikalla toteutettua prosessimallia on luonnollista käyttää sumean säädön 

kehitystyössä, sillä mallin parametrointi antaa varsin hyvän lähtökohdan säätöjärjestelmän 

luomiseen. Lisäksi sumean mallin kehitystyö lisää asiantuntemusta mallintamisen kohteesta. 

Sumeaa mallia voidaan konkreettisesti käyttää säätöjärjestelmänä, mikäli se voidaan kääntää 

säätimeksi. Toisena mahdollisuutena on käyttää sumeaa mallia mallipohjaisen säädön osana. 

Näiden järjestelyjen etuna voidaan pitää sitä, että sumean säätöjärjestelmän lisäksi prosessin 

tai laitteen malli voidaan pitää havainnollisena ja yksinkertaisena. 
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2. Prosessikuvaukset 
 

2.1 Elohopean talteenottoprosessi 
 

Outokumpu Zinc Oy:n Kokkolan tehtaaseen kuuluu elohopean talteenottolaitos, jossa 

pasutusprosessin sivutuotteena saatava rikkidioksidikaasu puhdistetaan ennen sen 

toimittamista rikkihappotehtaalle. Talteenottolaitokseen kuuluu kaksi lähes identtistä 

tornilinjaa (2 pesutornia/linja), joilla on oma rikkihappokierto. Rikkihappo jäähdytetään 

lämmönvaihdinyksikössä, joka on erillinen kummallekin tornilinjalle. Lämmönvaihtimessa 

käytettävä jäähdytysvesijärjestelmä on kuitenkin yhteinen. 

 

Rikkidioksidikaasu puhdistetaan kahdessa vaiheessa, ensin vedellä ja sitten laimealla 

rikkihapolla. Kaasu jäähtyy vesipesussa n. 185 °C:een ja happopesussa n. 60 °C:een. 

Puhdistusta ohjataan tarkkailemalla kaasun jäähtymistä ja tarvittavia vesi- ja 

rikkihappomääriä ja niiden lämpötiloja. Kuvassa 1 on elohopean talteenottolaitoksen 

rakenne. 
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happo
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Kuva 1. Elohopean talteenottolaitoksen rakenne. 

 

Elohopeanpoistoon vaikuttavat päätekijät ovat kaasun lämpötila elohopeanpoistolaitoksen 

jälkeen, rikkihapon väkevyystaso sekä pesutuloksen kannalta tärkeiden kemikaalien määrä 

rikkihapossa. Väkevyystasoa ylläpidetään muuttamalla lähtevän kaasun asetusarvoa ja muita 

tekijöitä hallitaan muuttamalla esimerkiksi pasutusolosuhteita.  

 

Rikkihappokierron määrä ja lämpötila vaikuttavat kaasun lämpötilaan. Rikkidioksidikaasu 

puhdistuu yleensä hyvin, kun lähtevä kaasu on hyvin jäähtynyttä. Toisaalta rikkihapon 

väkevyys laskee ja happoa kertyy talteenottoprosessiin, jos kaasun lämpötila on liian matala. 

Kaasun lämpötila on yleensä kompromissi, jolloin puhdistuminen on riittävän hyvää, mutta 
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happoa ei kerry liikaa. Kaasun lämpötilaa ei yleensä voida pitää optimissaan, sillä hapon 

kertymisen vuoksi optimilämpötilaa ei ole järkevää käyttää. 

 

Rikkihappokierron lämpötila kasvaa kaasun jäähtyessä. Rikkihappoa jäähdytetään 

lämmönvaihtimien avulla, joissa happoa jäähdytetään vedellä, jota taas puolestaan 

jäähdytetään ulkoilmalla jäähdytystorneissa (täysin suljettu kierto). Hapon lämpötila vaihtelee 

40-60 °C välillä ja veden lämpötila 20-35 °C välillä. 

 

Kaasun puhdistamisen onnistumiseksi on tärkeää, että talteenottolaitoksen lämpötilat 

pystytään pitämään tasaisina. Ulkoilman lämpötila vaikuttaa huomattavasti lämpötiloihin, sillä 

rikkihappokiertoa jäähdytetään ulkoilman avulla. Varsinkin kesäaikana ilman lämpötila 

saattaa vaihdella vuorokauden aikana jopa useita kymmeniä asteita, mikä vaikuttaa 

rikkihappokierron ja rikkidioksidikaasun lämpötiloihin. 

 

Elohopeanpoistolaitosta on aiemmin ohjattu käsin. Tyypillistä käsin tehtävälle säädölle on 

yleensäkin se, että vaikka käyttäjä osaakin säätää prosessia hyvin, hän ei pysty tekemään 

sitä pitkällä aikavälillä kovinkaan tarkasti. Ihmisen säätötoimenpiteet tehdään yleensä liian 

myöhään, mikä luonnollisesti heikentää säätötulosta. Lisäksi prosessista huolehtivalla 

henkilöllä on yleensä muitakin työtehtäviä, jotka vaativat keskittymistä. Elohopean 

talteenottoprosessille on tyypillistä se, että se ei vakio-olosuhteissa vaadi käyttöhenkilöstöltä 

jatkuvaa huomiota. Poistolaitoksen toimintaa ei sen vuoksi tarvittaessakaan ole valvottu 

riittävän hyvin. 

 

Säädön kannalta ongelmia aiheuttaa se, että happokierron lämpötilaa, happomäärää ja 

prosessista lähtevän kaasun lämpötilaa joudutaan säätämään yhtäaikaa. Kaasun lämpötilaa 

voidaan säätää (1) muuttamalla jäähdytysveden jäähdytystä tai (2) muuttamalla pesuun 

käytettävän hapon määrää. Nämä toimenpiteet vaikuttavat kaasun lämpötilan lisäksi myös 

toisiinsa ja jäähdytysveden muuttuvan lämpötilan vuoksi myös kumpaankin tornilinjaan. 

Esimerkiksi hapon määrän lisääminen toisella tornilinjalla nostaa jäähdytysveden lämpötilaa 

ja aiheuttaa (huomattavan viiveen jälkeen) huonomman jäähdytyksen myös toisella 

tornilinjalla. 

 

Säätämisen tekee ongelmalliseksi myös viiveiden erilaisuus. Happomäärän muuttaminen 

näkyy mittauksissa varsin nopeasti (n. 3-5 min.), mutta veden jäähdytyksen muutoksen 

(=muutos jäähdytystornien ohjauksessa) vaikutus ilmenee vasta 15-20 minuutin kuluttua. 

Koska lämmönvaihtimissa käytettävän veden jäähdytyksen muuttaminen vaikuttaa 

molempien tornilinjojen toimintaan, vain toisen tornilinjan lämpötilojen säätäminen veden 

jäähdytystä muuttamalla on mahdotonta. 

 

Happokierron määrälle on annettu ala- ja yläraja. Alaraja (yleensä 90-100 m3) on määrätty, 

koska pesu ei toimi kunnolla, jos happokierto on liian pieni. Ylärajan (110-120  m3) 

ylittäminen huonontaa pesutulosta, sillä vaikka kemiallisesti ajateltuna itse reaktio toimii 

paremmin, tulos on kuitenkin huonompi, koska pesutornin patja pyrkii tukkeentumaan ja 

näin huonontamaan lopputulosta. 
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Hapon lämpötila riippuu pesussa käytettävästä happomäärästä. Lämpötila saa olla 

maksimissaan 65 °C. Käytännössä lämpötila pysyy normaalitilanteessa 60 °C:en alapuolella, 

mutta happokierron häiriöiden yhteydessä se saattaa nousta kriittiselle tasolle, mikä on 

otettava huomioon säätöjärjestelmää toteutettaessa. 

 

Elohopean talteenottolaitoksen toimivalla säätöjärjestelmällä saavutetaan tilanne, jossa 

happokierron määrä ja hapon lämpötila saadaan pidetyksi vakioisempina ja rikkihapon sekä 

kaasun lämpötilojen vaihtelut huomattavasti aiempaa käsisäätöä pienempinä. Lisäksi 

ulkoilman lämpötilan vaihtelu1 ei tarpeettomasti muuta elohopeanpoiston toimintaa, jolloin 

prosessin tila edelleen vakioituu. Näillä edellytyksillä elohopean talteenottolaitoksen 

oletetaan toimivan nykyistä paremmin. 

 

 

2.2 Meesauuni 
 

MMeeeessaauuuunnii  kkuuuulluuuu  sseelllluutteehhttaaaann  kkeemmiikkaaaalliikkiieerrttoooonn  jjaa  ssiiiinnää  nnss..  kkaallkkkkiikkiieerrttoooonn..  KKaallkkkkii  oonn  

kkiieerrttäävvää  aappuukkeemmiikkaaaallii,,  jjoottaa  kkääyytteettäääänn  ssooooddaakkaattttiillaassttaa  ttuulleevvaann  vviihheerrlliippeeäänn  mmuuuuttttaammiisseekkssii  

vvaallkkoolliippeeääkkssii..  TTäämmää  ttaappaahhttuuuu  kkaauussttiissooiinnnniissssaa,,  jjookkaa  yyhhddeessssää  mmeeeessaann  ppoollttoonn  kkaannssssaa  

mmuuooddoossttaaaa  kkaallkkkkiikkiieerrrroonn  ((kkttss..  kkuuvvaa  22))..  

  

  

  
  

KKuuvvaa  22..  KKaaaavviioo  ssuullffaaaattttiipprroosseessssiinn  kkuuiittuulliinnjjaassttaa  jjaa  kkeemmiikkaaaalliikkiieerrrrooiissttaa..  

  

KKaauussttiissooiinnttii  kkääyyttttääää  kkaallkkkkiiaa  kkaallssiiuummookkssiiddiinnaa  ((CCaaOO))  vviihheerrlliippeeäänn  nnaattrriiuummkkaarrbboonnaaaattiinn  

((NNaa22CCOO33))  mmuuuuttttaammiisseeeenn  vvaallkkoolliippeeäänn  aakkttiiiivviisseekkssii  kkeemmiikkaaaalliikkssii  nnaattrriiuummhhyyddrrookkssiiddiikkssii  

                                                 
1Ulkoilman lämpötilan vaihtelun ohella myös ilman kosteuden muutokset sekä tuulen nopeus ja suunta 

vaikuttavat merkittävästi veden jäähtymiseen. 
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((NNaaOOHH))..  TTäässssää  rreeaakkttiioossssaa  kkaallssiiuummookkssiiddii  eennssiinn  ssaammmmuutteettaaaann  kkaallssiiuummhhyyddrrookkssiiddiikkssii  

((CCaa((OOHH))22))  kkaallkkiinn  ssaammmmuuttttiimmeessssaa..  KKaallssiiuummhhyyddrrookkssiiddii  ((CCaa((OOHH))22))  eeddeelllleeeenn  rreeaaggooii  

kkaauussttiissooiinnttiirreeaakkttiioonn  mmuukkaaiisseessttii  nnaattrriiuummkkaarrbboonnaaaattiinn  kkaannssssaa  mmuuooddoossttaaeenn  nnaattrriiuummhhyyddrrookkssiiddiiaa  

jjaa  kkaallssiiuummkkaarrbboonnaaaattttiiaa  ((CCaaCCOO33))  eellii  mmeeeessaaaa..  RReeaakkttiioott  oovvaatt::  

  

KKaallkkiinn  ssaammmmuuttuuss    CCaaOO  ++  HH22OO  ==>>  CCaa((OOHH))22  ++  lläämmppöö  

  

KKaauussttiissooiinnttiirreeaakkttiioo  CCaa((OOHH))22  ++  NNaa22CCOO33  <<==>>  22NNaaOOHH  ++  CCaaCCOO33  
  

KKaauussttiissooiinnnniinn  jjäällkkeeeenn  kkaallkkkkii  oonn  mmuuuuttttuunnuutt  kkaallssiiuummkkaarrbboonnaaaattiikkssii..  MMeeeessaann  ppoollttoonn  tteehhttäävväännää  

oonn  mmuuuuttttaaaa  kkaallkkkkii  ttaakkaaiissiinn  kkaarrbboonnaaaattiissttaa  ookkssiiddiikkssii..  MMeeeessaann  ppoollttoossssaa  kkääyytteettttäävvää  ppäääällaaiittee  oonn  

ppyyöörriivvää  mmeeeessaauuuunnii..  KKaallkkiinn  rreeggeenneerrooiinnttii  ttaappaahhttuuuu  sseeuurraaaavvaann  rreeaakkttiiooyyhhttäällöönn  mmuukkaaiisseessttii  

  

    CCaaCCOO33    ==>>  CCaaOO  ++  CCOO22  
  

MMeeeessaann  eellii  kkaallssiiuummkkaarrbboonnaaaattiinn  hhaajjooaammiinneenn  kkaallssiiuummookkssiiddiikkssii  jjaa  hhiiiilliiddiiookkssiiddiikkssii  kkääyynnnniissttyyyy,,  

kkuunn  lläämmppööttiillaa  yylliittttääää  885500  °°CC..  RReeaakkttiioonnooppeeuuss  kkiiiihhttyyyy  vvooiimmaakkkkaaaassttii  lläämmppööttiillaann  kkaassvvaaeessssaa..  

TTaarrppeeeekkssii  ssuuuurreenn  rreeaakkttiioonnooppeeuuddeenn  ssaaaavvuuttttaammiisseekkssii  ppoollttttoo  ssuuoorriitteettaaaann  nn..  11110000  °°CC  

lläämmppööttiillaassssaa..  

  

UUuunniiiinn  ssyyöötteettttäävvää  mmeeeessaa  ppeessttäääänn  jjaa  kkuuiivvaattaaaann  mmeeeessaassuuoottiimmeellllaa,,  jjookkaa  yylleeeennssää  oonn  ppyyöörriivvää  

iimmuurruummppuussuuooddaattiinn..  MMeeeessaassuuoottiimmeellllaa  ssääääddeettäääänn  mmyyööss  uuuunniinn  kkaappaassiitteeeettttiiaa..  WWiissaaffoorreesstt  OOyy::nn  

ttaappaauukksseessssaa  mmeeeessaa  ssyyöötteettäääänn  uuuunniiiinn  kkuuiivvuurriinn  kkaauuttttaa..  KKuuiivvuurriiiinn  ssyyöötteettttyy  mmeeeessaa  kkuuiivvuuuu  lläähheess  

110000  %%::nn  kkuuiivvaa--aaiinneeeesseeeenn..  KKuuiivvaattttuu  mmeeeessaa  eerrootteettaaaann  ssyykklloonniissssaa  ssaavvuukkaaaassuuiissttaa  jjaa  ssyyöötteettäääänn  

uuuunniiiinn..  

  

MMeeeessaann  vviirrrraatteessssaa  uuuunniissssaa  aallaassppääiinn  lläämmppööttiillaa  nnoouusseeee  jjaa  llooppuullttaa  eemm..  kkeemmiiaalllliinneenn  rreeaakkttiioo  

ttaappaahhttuuuu  vvaarrssiinnaaiisseessssaa  ppoollttttoovvyyööhhyykkkkeeeessssää,,  jjoossssaa  lläämmppööttiillaa  oonn  nnooiinn  11110000  °°CC..  PPrroosseessssii  

vvooiiddaaaann  jjaakkaaaa  nneelljjäääänn  eerrii  vvaaiihheeeesseeeenn  ((kkuuvvaa  33))::  

  

11..  kkuuiivvaauuss,,  jjoossssaa  mmeeeessaann  mmuukkaannaa  ttuulleevvaa  vveessii  hhaaiihhttuuuu  ((ttäässssää  ttaappaauukksseessssaa  eerriilllliinneenn  kkuuiivvuurrii))  

22..  lläämmmmiittyyss,,  jjoossssaa  mmeeeessaa  lläämmmmiitteettäääänn  rreeaakkttiioolläämmppööttiillaaaann  

33..  kkaallssiinnooiinnttii,,  jjoossssaa  kkaallssiiuummkkaarrbboonnaaaattttii  hhaajjooaaaa  kkaallssiiuummookkssiiddiikkssii  jjaa  hhiiiilliiddiiookkssiiddiikkssii  

44..  llooppppuukkäässiitttteellyy,,  jjoossssaa  kkaallkkkkii  jjäääähhddyytteettäääänn  eennnneenn  kkuuiinn  ssee  ppooiisstteettaaaann  uuuunniissttaa..  

  

UUuunniinn  kkoollmmeenn  eennssiimmmmääiisseenn  vvyyööhhyykkkkeeeenn  kkäässiitttteellyyvvaaiihheeeett  vvaaaattiivvaatt  uullkkooppuuoolleellttaa  ttuuoottuuaa  lläämmppööää..  

MMeeeessaauuuunniissssaa  ppoolltteettaaaann  ttäämmäänn  ttaakkiiaa  ppuuuukkaassuuaa  jjaa//ttaaii  öölljjyyää..  WWiissaaffoorreessttiinn  ttaappaauukksseessssaa  

mmeeeessaauuuunniinn  ttaarrvviittsseemmaa  eenneerrggiiaa  ttuuootteettaaaann  kkaaaassuuttttiimmeellllaa,,  jjoonnkkaa  tteehhttäävväännää  oonn  ttuuoottttaaaa  kkuuiivvaattuussttaa  

ppuurruussttaa  ppuuuukkaaaassuuaa  ((CCOO))..  KKaaaassuuttiinn  ttooiimmiiii  ppyyrrooffllooww-- tteekknniiiikkaallllaa..  SSooooddaakkaattttiillaann  ssaavvuukkaaaassuuiillllaa  

kkuuiivvaattttuu  ppuurruu  ssyyöötteettäääänn  kkaaaassuuttttiimmeeeenn..  KKuuuummaassssaa  kkaaaassuuvviirrrraassssaa  ppoollttttooaaiinnee  kkuuiivvuuuu  jjaa  

hhaaiihhttuuvvaatt  aaiinneeoossaatt  mmuuuuttttuuvvaatt  kkaaaassuummaaiissiikkssii..  KKaaaassuuvviirrrraassssaa  lliiiikkkkuuuu  mmyyööss  vveerrrraatteenn  ssuuuurrii  mmäääärrää  

hhiieekkkkaaaa,,  jjookkaa  ttaassaaaa  tteehhookkkkaaaassttii  lläämmppööttiillaaeerroojjaa  jjaa  nnääiinn  ssttaabbiillooii  kkuuiivvaauussttaa  jjaa  hhaaiihhttuuvviieenn  

aaiinneeiiddeenn  ppyyrroollyyssaaaattiioottaa..  

  

PPoollttoossssaa  ppyyrriittäääänn  ssaaaammaaaann  aaiikkaaaann  ttaassaallaaaattuuiinneenn  hhuuookkooiinneenn  kkaallkkkkii,,  jjookkaa  oonn  hheellppoossttii  

ssaammmmuutteettttaavviissssaa  jjaa  jjoossttaa  ssyynnttyyvvää  mmeeeessaa  oonn  hheellppoossttii  eerrootteettttaavviissssaa  lliippeeäässttää..  KKaallkkiinn  aakkttiiiivviissuuuuss,,  
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jjookkaa  oonn  sseenn  ssaammmmuummiissnnooppeeuuddeenn  mmiittttaa,,  oonn  ssuuhhtteeeessssaa  kkaallkkiinn  hhuuookkooiissuuuutteeeenn  jjaa  hhiiuukkkkaasstteenn  

ppiinnttaa--aallaaaann..  AAkkttiiiivviissuuuuss  ssaaaavvuuttttaaaa  mmaakkssiimmiiaarrvvoonn  ttiieettyyssssää  ppoollttttoolläämmppööttiillaassssaa,,  jjoonnkkaa  jjäällkkeeeenn  ssee  

llaasskkeeee..  LLiiiiaann  kkoorrkkeeaa  lläämmppööttiillaa  aaiihheeuuttttaaaa  kkaallkkiinn  kkiiddeerraakkeenntteeeessssaa  mmuuuuttookkssiiaa,,  jjooiiddeenn  ttaakkiiaa  

ssaaaaddaaaann  hhuuoonnoossttii  ssaammmmuuvvaaaa  kkoovvaakkssii  ppoolltteettttuuaa  CCaaOO::ttaa..  

  

  

lime

fluegas

lime mud

primary
air

fuel

  

KKuuvvaa  33..  MMeeeessaauuuunniinn  ppeerriiaaaatteekkaaaavviioo..  

  

PPiittkkää  vviiiivvee  jjaa  rriissttiikkkkääiissvvaaiikkuuttuukksseett  tteekkeevväätt  mmeeeessaauuuunniinn  oohhjjaauukksseenn  oonnggeellmmaalllliisseekkssii..  

PPoollttttooaaiinneeeenn  ssyyööttttöö  hhooiiddeettaaaann  nnyykkyyiissiinn  kkäässiioohhjjaauukksseellllaa..  VVaallvvoommoonnhhooiittaajjaa  lliissääää  ttaaii  vväähheennttääää  

ppuurruunn  ssyyööttttööää  kkaaaassuuttttiimmeeeenn  sseenn  mmuukkaaaann,,  ppiittääääkköö  uuuunniinn  ppoollttttoolläämmppööttiillaaaa  nnoossttaaaa  vvaaii  llaasskkeeaa..  

KKaaaassuuttuusspprroosseessssii  oonn  mmyyööss  vviiiivveeeelllliinneenn,,  jjookkaa  aaiihheeuuttttaaaa  sseenn,,  eetttteeii  ppuurruunn  ssyyööttöönn  lliissääyyss  nnääyy  

vväälliittttöömmäässttii  lliissäääännttyyvväännää  eenneerrggiiaannaa  mmeeeessaauuuunniiiinn..  UUuunniissssaa  oolleevvaann  mmeeeessaappaattjjaann  ppaakkssuuuuss  

vvaaiikkuuttttaaaa  mmyyööss  ppoollttttooppäääänn  lläämmppööttiillaaaann..  PPaakkssuuuuttttaa  vvooiiddaaaann  ssäääättääää  uuuunniinn  kkiieerrrroossnnooppeeuuttttaa  

mmuuuuttttaammaallllaa,,  mmuuttttaa  ttäämmää  oohhjjaauuss  eeii  kkuuiitteennkkaaaann  oollee  ttäällllää  hheettkkeellllää  kkääyyttöössssää..  VVaaiihhtteelluutt  mmeeeessaann  

kkuuiivvaa--aaiinneeppiittooiissuuuuddeessssaa  jjaa  ppaattjjaann  ppaakkssuuuuddeessssaa  aaiihheeuuttttaavvaatt  lläämmppööttiillaapprrooffiiiilliinn  vvaaiihhtteelluuiittaa,,  jjooiittaa  

eeii  vvooiiddaa  ttääyyssiinn  kkoommppeennssooiiddaa  kkäässiioohhjjaauukksseellllaa..  

  

PPaattjjaann  ppaakkssuuuuttttaa  ssäääättäämmäällllää  vvooiiddaaaann  ttaarrvviittttaavvaann  eenneerrggiiaann  mmäääärrääää  ttaassaattaa..  PPoollttttooaaiinneeeenn  

ssyyööttööllllää  oonn  vvaaiikkuuttuussttaa  mmyyööss  uuuunniinn  ssaavvuukkaaaassuujjeenn  jjäääännnnöösshhaappppiippiittooiissuuuutteeeenn  jjaa  ppäääässttööiihhiinn..  

OOnnggeellmmaannaa  oonn  mmeeeessaavviirrttaauukksseenn  mmuuuuttookksseenn  ttaappaahhttuueessssaa  mmäääärriittttääää,,  mmiillllooiinn  oonn  tteehhttäävvää  mmuuuuttooss  

ppoollttttooaaiinneeeenn  ssyyööttöössssää,,  jjoottttaa  uuuunniinn  lläämmppööttiillaapprrooffiiiillii  ppyyssyyiissii  ttaassaaiisseennaa..  

  

EErrii  vvuuoorroojjeenn  eerriillaaiisseett  aajjoottaavvaatt  vvaaiikkuuttttaavvaatt  mmyyööss  ssiiiihheenn,,  kkuuiinnkkaa  ssuuuurriiaa  mmuuuuttookkssiiaa  ppoollttttooaaiinneeeenn  

ssyyööttöössssää  tteehhddäääänn  jjaa  kkuuiinnkkaa  uusseeiinn  nniiiittää  ttaappaahhttuuuu..  JJoosskkuuss  oonn  nnäähhttäävviissssää  mmyyööss  mmuuuuttookkssiiaa  

vvuuoorroonn  vvaaiihhttuueessssaa,,  jjoottkkaa  oonn  jjoohhttaanneeeett  pprroosseessssiinn  eeppäättaassaappaaiinnooiissuuuutteeeenn  kkookkoo  sseeuurraaaavvaann  

vvuuoorroonn  aajjaann..  
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3. Sumea mallintaminen, viritys ja säätö 
 

3.1 Sumea mallintaminen 

 

Toimintaperiaate 
 

Sumealla logiikalla toteutetussa säädössä päätellään valittujen suureiden avulla 

säätötoimenpide, joka tehdään ennalta valitun tavoitteen saavuttamiseksi. Säätötavoite 

ilmaistaan usein säädettävän suureen tavoitearvona (asetusarvo) ja säädön päättelyosassa 

tärkeänä osana on mitatun arvon poikkeama asetusarvosta (offset). Tuotetun 

säätötoimenpiteen oikeellisuutta on usein hankala todeta. Varsinkin, jos sumea 

säätöjärjestelmä on toteutettu asiantuntijatietämyksen perusteella ilman kytkentää todelliseen 

ympäristöön, säädön optimaalisuudesta ei ole yleensä mitään takeita2. Avainkysymykseksi 

muodostuukin yleensä se, onko asiantuntijatietämyksen tueksi löydettävissä myös muita 

tietolähteitä [Isomursu, Rauma ja Kemppainen, 1994b, Rauma, 1993]. Yksi keino 

asiantuntijatietämyksen hankkimiseksi ja varsinkin tietämyksen oikeellisuuden 

varmistamiseksi on sumea mallintaminen. 

 

Sumean mallin toteuttamisessa tukeudutaan asiantuntijatietämykseen ja todelliseen dataan. 

Asiantuntijatietämyksen merkitys on vähäisempi kuin 'pahimmillaan' säätöjärjestelmän 

luonnissa. Todellinen data varmistaa sen, että malli todella vastaa mahdollisimman hyvin 

todellista tilannetta. Etuna sumeassa mallissa verrattuna kvantitatiivisiin prosessimalleihin on 

se, että siinä ei kuvata prosessin matemaattista käyttäytymistä millään tasolla. Sumea malli 

kuvaa sumean päättelyn avulla prosessin (tai sen osan) input-output -käyttäytymisen. Sumea 

malli on järkevää virittää todellisesta prosessista mitatun datan avulla. Tällöin matemaattisille 

malleille tyypillinen prosessin epäideaalisuus ei vaikuta häiritsevästi lopputulokseen. 

 

Sumean säätimen konstruoimisessa (ml. virittäminen) tarvittavaa tietämystä joudutaan 

keräämään useasta eri tietämyslähteestä, jotta käytetty tietämys olisi tarpeeksi kattavaa ja 

yksityiskohtaista. Tällöin on oleellista, että sumean säätimen rakenne ei vaikeuta eri 

tietämyslähteiden tehokasta yhteiskäyttöä. Sumean säädön alueella on eri lähteissä mainittu 

sumean sääntökannan johtamiseen ja virittämiseen seuraavat tietämyslähteet [Driankov, 

Hellendoorn ja Reinfrank, 1993, Isomursu, Rauma ja Kemppainen, 1994b,]: 

 

1) Asiantuntijoiden tietämys ja kokemus. 

2) Operaattorin ohjaustoimet. 

3) Sumea prosessimalli. 

4) Perinteinen prosessimalli. 

5) Oppiminen. 

 

                                                 
2 Jos henkilö A toteuttaa ja virittää sumean säätimen, henkilö B voi kuitenkin tehdä sen A:ta paremmin. 

Tästä seuraa, että voi olla olemassa henkilö C, joka toteuttaa ja virittää säädön vielä paremmin. 
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Kohdan 3 sumealla prosessimallilla on yleensä tarkoitettu prosessin dynamiikan lingvististä 

kuvausta, mikä vastaa hyvin pitkälle kohdan 1 asiantuntijoiden tietämystä. Tässä 

tutkimuksessa siirrytään prosessin lingvistisestä kuvauksesta perinteisen prosessimallin 

kaltaiseen tapaukseen. Tätä voidaan pitää lingvistisen kuvauksen laajennuksena, sillä 

sumeassa mallintamisessa prosessin dynamiikan lingvistinen kuvaus viritetään todellisella 

datalla toimimaan todellisen prosessin kaltaisesti. 

 

Sumean mallin sääntöjoukko on samanlainen kuin normaaleissa sumeissa säätimissä, mutta 

sumea malli kuvaa prosessin tilaa säätotoimenpiteen asemesta [Driankov, Hellendoorn ja 

Reinfrank, 1993]. Sumean mallin käyttämistä perinteisen mallin sijasta on perusteltu mm. 

sillä, että kompleksiset ominaisuudet (moniulotteisuus, huono ennustettavuus) aiheuttavat 

vaikeuksia tavanomaisia tekniikoita käytettäessä [Yager ja Filev, 1994]. Kun järjestelmän 

kompleksisuus kasvaa, kyky tehdä tarkkoja päätelmiä sen käyttäytymisestä heikkenee, 

kunnes tarkkuusvaatimus menettää merkityksensä [Yager ja Filev, 1994, Zadeh, 1973]. 

Sumeissa järjestelmissä perinteinen matemaattinen input-output -suhde korvataan 

epätarkkuuteen perustuvilla JOS - NIIN säännöillä [Yager ja Filev, 1994]. 

 

Sumean mallin kehitysvaiheet on lähteissä [Yager ja Filev, 1994] ja [Zadeh, 1973] jaettu 

seuraaviin vaiheisiin: 

 

1) Tulo- ja lähtösuureiden valinta, 

2) Käsittelyavaruuden (universe of discourse) määrittäminen, 

3) Käytettävien muuttujien jäsenyysfunktioiden määrittäminen, 

4) Sääntökannan muodostaminen, 

5) Päättelymenetelmien valinta, 

6) Mallin oikeellisuuden tarkastaminen. 

 

Tässä tapauksessa käsittelyavaruuden määrittäminen jätettiin pois, sillä se voidaan helposti 

sisällyttää jäsenyysfunktioiden paikkojen määrittämiseen. Suurin muutos edellä esitettyyn 

jaotteluun on kuitenkin sumean mallin virittäminen todellisella datalla. 

 

Sumean mallin kehitysvaiheiksi muodostui tässä tapauksessa: 

1) Tulo- ja lähtösuureiden valinta, 

2) Käytettävien muuttujien jäsenyysfunktioiden valinta, 

3) Sääntökannan muodostaminen, 

4) Päättelymenetelmien valinta, 

5) Jäsenyysfunktioiden paikkojen määrittäminen (mallin virittäminen), 

6) Mallin oikeellisuuden tarkastaminen. 
 

Tulo- ja lähtösuureiden valinta tehdään asiantuntijatietämyksen avulla. Ensin valitaan 

lähtösuureet ja sitten kuhunkin lähtöön vaikuttavat tulosuureet. Mikäli lähtösuureita on 

paljon, on syytä muodostaa useita sumeita malleja, joihin kuhunkin valitaan yksi lähtösuure ja 

tähän vaikuttavat tulosuureet. 

 

Käytettävien muuttujien jäsenyysfunktioiden valinnassa määritetään lähinnä se, kuinka monta 

jäsenyysfunktiota kullekin tulosuureelle asetetaan. Jäsenyysfunktiot nimetään sopivasti, jotta 
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niiden käsittely myöhemmin helpottuu. Mallintamisen tässä vaiheessa voi olla vaikeaa 

päätellä parasta mahdollista jäsenyysfunktioiden lukumäärää. Sumealla logiikalla toteutetun 

säädön kokemusten perusteella on käyttökelpoista aloittaa pienellä jäsenyysfunktioiden 

määrällä ja lisätä niitä myöhemmin, mikäli aihetta siihen ilmenee [Rauma, 1993]. Sumean 

mallintamisen tapauksessa merkittävimpänä jäsenyysfunktioiden määrään vaikuttavana 

tekijänä on todellisesta ympäristöstä saatavan datan kattavuus. Mikäli dataa on niukalti 

saatavilla tai se on keskittynyt pienelle alueelle, on parempi käyttää vain muutamia 

jäsenyysfunktioita. 

 

Sääntökanta muodostetaan niin, että kaikki tulosuureiden jäsenyysfunktioiden kombinaatiot 

tulevat huomioitua. Sääntökanta on normaalisti JOS-NIIN -tyyppinen, jolloin JOS -osassa 

esitetään tulosuureiden muodostama ehto-osa ja NIIN -osa määrittelee lähtösuureen arvon. 

Sääntökannan NIIN -osassa ilmaistaan laukeavan lähtösuureen jäsenyysfunktion nimi, jota ei 

vielä ole määritelty. Yksinkertainen - ja varsin käyttökelpoinen - tapa on nimetä lähtösuureen 

jäsenyysfunktiot sääntöjen numeron mukaan. Esimerkiksi, jos sääntöjä on 30, nimetään 

lähtösuureelle jäsenyysfunktiot OUT0-OUT29. Tällöin jokaisella säännöllä on oma laukeava 

jäsenyysfunktio, mikä on edullista virittämisen kannalta. 

 

Päättelymenetelmien valinnassa päätetään käytettävät sumean logiikan päättely- ja 

täsmällistämismenetelmät. Yleensä kannattaa tukeutua yksinkertaisiin ja tunnettuihin 

menetelmiin, kuten maksimi-minimi -menetelmä päättelyssä ja painopistemenetelmä 

täsmällistämisessä. Päättelymenetelmien valinnassa on huomioitava myös mahdolliset 

jäsenyysfunktioiden muodosta aiheutuvat rajoitukset. 

 

Jäsenyysfunktioiden paikat määritetään (l. malli viritetään) todellisella datalla. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä datan monipuolisuuteen. Virittämisen pyrkimyksenä on se, että 

sumea päättely tuottaa saman toiminnan kuin mitattu data. Tulo- ja lähtösuureiden 

jäsenyysfunktioiden virittämiseen on olemassa useita menetelmiä, joita kannattaa hyödyntää. 

VTT Elektroniikassa on jo aiemmin tutkittu sumeiden säätimien virittämistä todellisesta 

prosessista mitatun datan avulla käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää. Menetelmä 

vaikuttaa vielä sopivammalta sumean mallin virittämiseen kuin säädön virittämiseen. Riittävän 

hyvän datan löytäminen on havaittu ongelmalliseksi sumean säädön virittämisessä. Koska 

menetelmän avulla kopioidaan riippuvuussuhteet sumeaan päättelyyn, todellisen datan avulla 

on yleensä helpompaa kuvata prosessin toimintaa kuin tarvittavaa säätöä. 

 

Mallin oikeellisuuden tarkastamisessa voidaan käyttää monen tyyppisiä menetelmiä riippuen 

mallintamisen tavoitteista. Useissa tapauksissa sumea malli on järkevää tehdä 

tiedonhankinnan tueksi, eli selventämään säätöjärjestelmän toteuttajalle prosessin toimintaa. 

Tällöin mallin oikeellisuuden voi tarkastaa esimerkiksi prosessia työkseen hoitava 

operaattori. 

 

Esimerkki mallintamisesta 

 

Esimerkkitapauksena käsitellään elohopean talteenottolaitoksesta lähtevän kaasun lämpötilan 

mallintamista. Oletuksena mallinnuksessa on, että LH -torniin saapuvan kaasun määrä ja sen 
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lämpötila ovat vakioita3. Myös kaasun koostumus on sellainen ominaisuus, jota ei voida 

mitata eikä näin ollen käyttää mallintamisessa. 

 

1) Tulo- ja lähtösuureiden valinta 

Toteutetussa mallissa kaasun lämpötilaan vaikuttaviksi tekijöiksi valittiin torniin syötettävän 

hapon määrä ja sen lämpötila. Lähtösuureena on kaasun lämpötila LH -tornin jälkeen. 

 

2) Tulosuureiden jäsenyysfunktioiden valinta 

Jäsenyysfunktiot valittiin mahdollisimman yksinkertaisiksi. Hapon lämpötilalle valittiin kolme 

jäsenyysfunktiota (pieni, normaali ja suuri) ja happokierron suuruudelle kaksi jäsenyys-

funktiota (alhainen ja korkea). 

 

Pienellä jäsenyysfunktioiden määrällä ei aina saavuteta yhtä hyvää tulosta kuin suurella 

määrällä jäsenyysfunktioita. Mikäli kerättävä data ei kuitenkaan ole kovin kattavaa, on 

parempi käyttää vain muutamia jäsenyysfunktioita. Tällöin jäsenyysfunktioiden virittäminen 

on helpompaa ja lopputulos on todennäköisesti parempi kuin useita jäsenyysfunktioita 

käytettäessä. Tässä tapauksessa dataa saatiin vain sellaisissa tilanteissa, joissa hapon 

kiertomäärä oli suurinpiirtein vakio. Tämä otettiin huomioon jäsenyysfunktioiden määrän 

valinnassa. 

 

3) Sääntökannan muodostaminen 

Kaikki kombinaatiot täyttävään sääntökantaan sisältyy tässä tapauksessa 2x3=6 sääntöä. 

Sääntökanta on seuraava: 

 
JOS määrä ON alhainen  JA  lämpötila ON pieni  NIIN kaasun_lämpötila ON OUT0 

JOS määrä ON alhainen  JA  lämpötila ON normaali NIIN kaasun_lämpötila ON OUT1 

JOS määrä ON alhainen  JA  lämpötila ON suuri  NIIN kaasun_lämpötila ON OUT2 

JOS määrä ON korkea  JA  lämpötila ON pieni  NIIN kaasun_lämpötila ON OUT3 

JOS määrä ON korkea  JA  lämpötila ON normaali NIIN kaasun_lämpötila ON OUT4 

JOS määrä ON korkea  JA  lämpötila ON suuri  NIIN kaasun_lämpötila ON OUT5 

 

4) Päättelymenetelmien valinta 

Päättelymenetelmäksi valittiin maksimi-minimi-menetelmä ja täsmällistämismenetelmäksi 

painopistemenetelmä. 

 

5) Jäsenyysfunktioiden paikan määrittäminen 

Jäsenyysfunktioiden paikkojen määrittämisessä, eli virittämisessä on aina pyrittävä 

käyttämään todellista dataa. Tällä tavalla toteutettu malli saadaan vastaamaan todellista 

tilannetta mahdollisimman hyvin. Vaikka datan perusteellakaan ei aina päästä täysin todellista 

tilannetta vastaavaan lopputulokseen, voidaan dataa käyttää esimerkiksi mallin hyvyyden 

mittarina. 

 

Jäsenyysfunktioiden virittämisessä on suotavaa käyttää jotain automaattista menetelmää. 

Tässä tapauksessa malli viritettiin FLS-menetelmällä käyttäen VTT Elektroniikassa 

kehitettyä FINTOOL-työkalua. FLS-menetelmästä ja FINTOOLista lisää luvussa 3.2. 

                                                 
3 Näillä oletuksilla on jonkin verran vaikutusta mallinnuksen tarkkuuteen, sillä kaasun määrä voi 

vaihdella noin 5% (40-43 tm3/h/tornilinja). Kaasun määrää ei voi täsmällisesti mitata. 
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Mallinnetut lämpötilat 
 
Mallinnettujen lämpötilojen mittauspisteet on esitetty kuvassa 4. 

 

 

veden

LH -TORNI

1. 

2.

3.

4.

Veden lämpötila jäähdy-

 tystornien jälkeen.

1. 

2. Hapon lämpötila lämmön-

vaihtimien jälkeen.

3. Kaasun lämpötila

LH-tornin jälkeen

4. Veden lämpötila ennen

jäähdytystorneja.

jäähdytys

 

Kuva 4. Mallinnetut lämpötilat. 

 

• Veden lämpötilaan jäähdytystornien jälkeen vaikuttaa ulkoilman lämpötila ja 

jäähdytystornien käyttö (viisi tornia, joista jokaisella kolme asentoa 0,1 ja 2). 

 

• Hapon lämpötilaan lämmönvaihtimien jälkeen vaikuttaa jäähdytyksessä käytettävän 

veden lämpötila ja käytettävissä oleva jäähdytyskapasiteetti. Koska 

jäähdytyskapasiteettia ei voi määrätä minkään mittausarvon perusteella, se asetetaan 

käyttöliittymästä (0-100). 

 

• Kaasun lämpötilaan LH-tornin jälkeen vaikuttaa hapon lämpötila lämmönvaihtimien 

jälkeen ja torniin pumpattavan hapon määrä. 

 

• Veden lämpötilaan ennen jäähdytystorneja vaikuttaa ilman lämpötila ja veden 

lämpötila jäähdytystornien jälkeen. 

 

Veden lämpötila ennen jäähdytystorneja on muusta järjestelmästä irrallinen, sillä se ei vaikuta 

muihin lämpötiloihin. Periaatteessa veden lämpötila ennen jäähdytystorneja vaikuttaa jonkin 

verran myös veden lämpötilaan tornien jälkeen. Lämpötilan mallintamisessa aiheutui 

kuitenkin projektin kuluessa vaikeuksia, koska käyttäytymistä ei täysin osattu selittää. 

Koska lisäksi vaikutti siltä, että lämpötilan merkitys kokonaistoiminnan mallintamisessa on 

vähäinen, sen mallintaminen jätettiin toissijaiseksi tehtäväksi. Vaikka mallintamista voi tältä 

osin pitää jossain määrin kyseenalaisena, ei sillä ole lopputuloksen kannalta juuri vaikutusta. 

 

Kuvassa 5 on esitetty tälle tapaukselle ominainen suureiden ketjuuntuminen. Ketjun alussa 

on happokierron jäähdytykseen käytettävän vesikierron lämpötila ja lopussa on kaasun 

lämpötila elohopean talteenottolaitoksen jälkeen. 
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On huomattava, että vaikka mallintaminen on ketjumaista, ei osamallien toteutusjärjestyksellä 

ole kuitenkaan merkitystä. Osamallit viritetään todellisen datan mukaan kukin erikseen. 

Ketjuuntuminen ilmenee vasta simulointivaiheessa. 

 

 

ulkoilman lämpötila

jäähdytystornien käyttö
jäähdytyskapasiteetti

torniin pumpattu

määrä

veden lämpötila

tornien jälkeen kaasun lämpötila

hapon lämpötila

lämmönvaihdon

jälkeen

Veden lämpötila

ennen jäähdytys-

torneja  
 

Kuva 5. Mallintamisketju 

 

 

3.2 Viritysmenetelmät 
 

3.2.1 FINTOOL-kehitysympäristö 

 

FINTOOL4-kehitysympäristö on toteutettu aiemmissa VTT Elektroniikan projekteissa 

(SUVI, SUSSU. Kts. esim. [Isomursu P. & Kemppainen S., 1994]). FINTOOL toimii 

Microsoft Windowsin alla. Työkalun avulla voidaan toteuttaa ja testata sumean logiikan 

säätöjärjestelmiä. Toteutettu järjestelmä voidaan liittää sovellukseen joko DDE -linkkien 

kautta tai generoimalla C++-kielinen lähdekoodi, joka voidaan linkittää sovellukseen. 

 

FINTOOL sisältää C++ luokkakirjaston (VTT Elektroniikassa tehty FUZLIB), joka 

sisältää luokkia sumean logiikan päättelyyn. Oliopohjaisen kielen käyttö laskennan 

toteutuksessa helpottaa lisäpiirteiden lisäämistä järjestelmään. 

 

FINTOOL-työkalun käyttäjäliittymä muodostuu erilaisista editoreista. Variable Editorin 

avulla käyttäjä voi graafisesti määritellä tulo- ja lähtömuuttujat sekä niiden jäsenyysfunktiot. 

Rule Base Editorin avulla voidaan määritellä sääntöjoukkoja eri tulo- ja lähtömuuttujille. 

Koko järjestelmä voi siten sisältää useita sääntöjoukkoja. Yksittäiset säännöt määritellään 

Rule Editorin avulla. Run Editorin avulla on mahdollista suorittaa askelittain toteutettua 

sääntöjoukkoa tai liittää järjestelmä DDE -linkkien avulla muihin Windows-sovelluksiin. Run 

Editorista on myös mahdollista seurata tulo- ja lähtömuuttujien sekä sääntöjen 

laukeamisasteita järjestelmää testattaessa. FINTOOLissa suoritetaan hyvin vähän laskentaa 

editoreissa. Lähes kaikki tietojen talletus ja laskenta toteutetaan käyttämällä hyväksi 

FUZLIBin objekteja. Tämän ansiosta uusien editorien lisääminen järjestelmään on helppoa 

                                                 
4 FINTOOL on lyhenne sanoista Fuzzy Inference Tool. 
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ja laskenta on nopeaa. FINTOOLin editorit on toteutettu Microsoft Visual Basicilla. 

Esimerkkikuvassa (kuva 6) näkyy avattuna osa FINTOOLin editoreista. 

 

 

 
 

Kuva 6. FINTOOL -kehitysympäristön käyttöliittymä. 

 

FLS-menetelmä 
 

FLS-viritysmenetelmä perustuu pienimmän neliösumman (Least Mean Squares, LMS) 

menetelmään. Menetelmässä sääntöjen tulosuureiden arvot sovitetaan vastaamaan 

mahdollisimman hyvin annettua viritysdataa (input/output datanäytteitä). Alkuoletuksena on, 

että sumean sääntöjoukon rakenne ja tulomuuttujien jäsenyysfunktiot tunnetaan. Menetelmän 

käytön ei tarvitse olla täysin automaattista; sitä voidaan (ja ensisijaisesti tulisi) käyttää 

asiantuntijan tukena. Yksi syy tähän on se, että todellisissa käytännön sovelluksissa 

saatavissa oleva data lähes aina on epätäydellistä, joten täysin automaattinen viritys ei 

varsinkaan säätösovelluksissa ole järkevää. 

 

FLS -menetelmässä käytettyjen sääntöjen rakenne on seuraava: 

 

Rn: IF (x1 is A1n and ... and xK is AKn)  

 THEN (y1 is p1n and ... and yJ is pJn),          (1) 

 

missä 

Rn on ohjaussääntö, n = 1,...,N, 

xk on tulomuuttuja, k=1,...,K, 
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yj on lähtömuuttuja, j=1,...,J, 

Akn on tulomuuttujan sumea joukko säännössä Rn ja 

pjn on lähtömuuttujan yj sumea joukko /singleton säännössä Rn. 

 

Tarkoituksena on laskea arvot parametreille pjn. Seuraavissa kaavoissa käytetään 

viritysdatalle alla olevia merkintöjä: 

 

xk
m on xk arvo näytteessä m (m=1,...,M) ja 

yj
m on lähdön yj arvo näytteessä m. 

 

Alkuperäinen, matriisimuotoinen implementointi oli seuraavanlainen: 

 

P = (βTβ)-1βTY                                (2) 

 

missä 

111

1

...

...

...

J

N JN

p p

P

p p

=

 
 
 
 
 

                                

 (3) 
1 1

1

1
...

...

... ...

N

M M

N

β β
β

β β

 
 
 =  
 
  

                              (4) 

n

m n
m m

kn
m

k
m

n
m m

kn
m

k
m

n

N

A x A x

A x A x

β =
∧ ∧

∧ ∧∑
=

1 1

1 1
1

( ) ... ( )

( ( ) ... ( ))

                     (5) 

 

(βn
m on normalisoitu laukeamisaste n:nnen säännön m:nnelle tulolle) 

 

 

1 1

1

1

...

...

...

J

M M

J

y y

Y

y y

=

 
 
 
  

                    (6) 

 

Reaalimaailman sovelluksien kanssa algoritmilla on tiettyjä ongelmia. Matriisi β  on 

tyypillisesti hyvin laaja. Matriisin rivien määrä vastaa viritysdatanäytteiden määrää ja 

sarakkeiden määrä vastaa sääntökannan sääntöjen määrää. Kun ratkaisua lasketaan 

kaavalla (2), täytyy matriisi β  invertoida. Käytännössä tietokoneen laskentakapasiteetti tulee 

hyvin nopeasti vastaan. Pienimmän neliösumman menetelmään perustuvan FLS -

viritysmenetelmän toimivuutta on aiemmin testattu simuloidulla datalla sekä lannoitetehtaan 

rakeistusprosessista monitoroidulla datalla [Isomursu ja Tuomivaara, 1993, Isomursu ja 

Kemppainen, 1994]. 
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Sumean mallin virittäminen FINTOOL -työkalulla 
 

Jatketaan edellisen esimerkin käsittelyä. Mallin virittämisessä noudatettiin seuraavia 

periaatteita: 

• virittäminen tehtiin todellisesta prosessista mitatulla datalla 

• virittäminen tehtiin FLS -menetelmällä käyttäen FINTOOL -työkalua 

• kukin osamalli viritettiin erikseen 

• virittäminen kohdistettiin osamallit toteuttavien sumeiden lohkojen lähdön 

jäsenyysfunktioihin 

 

Varsin helposti voidaan päätellä, mitä ongelmia todellisesta prosessista mitatun datan 

käyttämisestä virittämiseen aiheutuu5. Ongelmia ovat 

• prosessin viiveistä johtuva aikasiirtymä 

• prosessin muutostilanteiden kestosta johtuva virittämisen epätarkkuus 

 

Näissä tilanteissa kerätty data ei ole käyttökelpoista toteutetun sumean mallin virittämisessä. 

Koska datan keruuvaiheeseen ei yleensä ole (inhimillisellä työpanoksella) mahdollista liittää 

riittävän hyvää suodattamista, on kerätty data analysoitava ja siitä on valittava virittämiseen 

sopivat osat keruuvaiheen jälkeen. Tämän vuoksi kerättävän datan määrä voi olla vaikea 

määritellä ennen käytännön kokemuksia. 

 

Tässä tutkimuksen osassa pyrittiin selvittämään nimenomaan yksinkertaisia tapoja kerätyn 

datan käsittelemiseksi. Todelliselta riskiltä vaikuttaa nimittäin se, että eri tapauksissa 

jouduttaisiin tekemään hyvinkin monimutkaisia algoritmeja datan suodattamiseksi, mikä ei ole 

järkevää pyrittäessä nopeaan yleiskäyttöiseen mallintamisprosessiin. 

 

Datan kerääminen tehtiin pääosin viikon mittaisina aikajaksoina niin, että yksittäisten 

mittausten näytteenottoväli oli 1-3 minuuttia. Tällöin etuna on se, että dataa saadaan riittävän 

pitkältä aikaväliltä. Haittana voidaan pitää sitä, että näytteenottoväli on ehkä liian suuri, 

jolloin ei voida kunnolla päätellä prosessin mahdollista muutostilaa. Muutostilanteiden aikana 

kerätty data tulisi hylätä epäkelpona. Viikon mittaisen keruuajan vuoksi dataa saadaan 

kuitenkin niin paljon, että epäkelvon datan hylkäämisen jälkeenkin sitä on paljon 

käytettävissä. Kuvissa 7-9 on esitetty kerättyä viritysdataa. 

 

 

                                                 
5Aiheesta lisätietoja, kts. esimerkiksi [Isomursu & Tuomivaara 93] 
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36,00

37,00

38,00

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

 

Kuva 7. Kiertohapon lämpötila ennen LH -tornia. 

 

 

118,00

118,50

119,00

119,50

120,00

120,50

121,00

121,50

122,00

 

Kuva 8. Kiertohapon määrä. 

 

 

55,00

56,00

57,00

58,00

59,00

60,00

61,00

 

Kuva 9. Kaasun lämpötila tornin jälkeen. 

 

Testidataa manipuloitiin kahdella eri tavalla: siirtämällä tiettyjä mittaustuloksia viiveen verran 

ja hylkäämällä lämpötilojen muutosten ajalta mitatut tiedot. Tehdyssä virityksessä vaikutti 

siltä, että testimateriaalin manipuloinnilla saavutetaan jonkin verran parempia viritystuloksia 

kuin täysin käsittelemättömällä aineistolla. 
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Siirtämällä pitkän viiveen omaavia lämpötilan mittauksia (noin) viiveen verran päästiin 

tilanteeseen, jossa sekä tulo- että lähtösuureiden arvot vastasivat toisiaan raakaa dataa 

paremmin. Virityksen virhe saatiin huomattavasti raakaa dataa pienemmäksi. Yleiseksi 

ongelmaksi tässä havaittiin kuitenkin se, että mikäli tulosuureet ovat keskenään eri viiveisiä 

johtuen niihin vaikuttavista yhteisistä parametreista, todellista viivettä ei voida kunnolla 

määrittää. 

 

Lopullinen virhe saatiin pienimmäksi, kun testiaineistosta poistettiin nopeat lämpötilojen 

nousut ja laskut. Prosessin tila voi muuttua jopa tunnin ajan esimerkiksi jäähdytysveden 

lämpötilan muuttuessa huomattavasti tai lämmönvaihtimien käyttöönoton/käytöstäoton 

vuoksi. Selvää onkin, että kun data on mitattu vakiotyyppisistä ajotilanteista, ei 

muutostilanteiden aikainen virittämistä häiritsevä epätarkkuus vaikuta virheeseen. 

 

Lisäksi havaittiin, että virittämistä auttaa mittausdatan sekoittaminen epäjärjestykseen. Syy 

siihen, että järjestyksen sekoittaminen parantaa viritystä, on ilmeisesti siinä, että malli ei 

noudata riittävän tarkasti todellista tilannetta ja mitattu tilanne eroaa mallista joissakin 

tilanteissa enemmän kuin toisaalla. Kun aikajärjestys sekoitetaan, joudutaan virityksen 

jokaisessa vaiheessa käsittelemään sekä hyvin että huonosti malliin sopivia arvoja joten 

keskimääräinen virhe mallin ja todellisuuden välillä on koko virityksen ajan lähes vakio. 

Tämä ilmiö johtuu FINTOOL -työkalussa käytettävän FLS -menetelmän nykyisestä 

toteutuksesta. Työkalun kehittämisessä paneudutaan jatkossa myös tämän - ainakin jossain 

määrin ongelmia aiheuttavan - piirteen kehittämiseen. 

 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi osamallien virittämisessä ei päästy ideaalista tilannetta 

(kts. esimerkiksi [Isomursu ja Kemppainen, 1994]) vastaavaan tulokseen. Tämä oli 

kuitenkin odotettavaa, sillä todelliset mittaukset ovat lähes aina virheellisiä ja arkoja erilaisille 

häiriöille. Kuitenkin lopputuloksena oli varsin hyvin todellista tilannetta kuvaava kvalitatiivinen 

malli, jolla elohopean talteenottolaitoksen toiminta saatiin kuvattua niin hyvin, että mallia 

voitiin käyttää prosessin säätöjärjestelmän kehittämisen apuvälineenä. Mallinnuksella 

saavutettiin alunperin halutut päämäärät. 

 

 

3.2.2 Lingvististen yhtälöiden menetelmä 
 

Lingvististen yhtälöiden menetelmään perustuvan MATLAB-ohjelmiston integrointi 

Windows-ympäristössä toimivaksi kokonaisuudeksi on ollut haastava tehtävä, koska 

ohjelmisto on rakennettu paloittain erilaisten sovellusten yhteydessä. 

 

Lingvististen yhtälöiden menetelmää voidaan käyttää erityisesti vuorovaikutusten 

automaattiseen analysoitiin kokeellisesta tai simulointidatasta. Menetelmän adaptiivi-

suusominaisuuksia on TEPSU- ja SUMMELI-hankkeiden aikana myös vahvistettu. 

Lingvistiset yhtälöt voidaan kehittää useissa erilaisissa toimintapisteissä ja tuloksia pystytään 

käyttämään myös toimintapisteiden välialueilla. 
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Seuraavassa tarkastellaan esimerkkinä sääntökokoelman kehittämisvaihtoehtoja meesauunin 

puhaltimen sumeassa säädössä (kappale 5.1). 

 

Lingvistiset yhtälöt. Sumeiden säätimien sääntöjoukot voidaan myös tiivistää lingvistisen 

yhtälön muotoon. Lingvistisen yhtälön perusmuoto on 

 

  
j

m

ij jA X
=

=
1

0Σ             (7) 

 

missä Xj on muuttujan j lingvistinen taso. Sääntöpohjainen tarkastelu voidaan korvata 

matriisilaskennalla, kun lingvistiset tasot korvataan kokonaisluvuilla. Sumean säädön 

sovelluksissa käytetään esimerkiksi kuvan 10 mukaisia sääntökantoja, jotka voidaan 

muuttaa yhtälömuotoon korvaamalla erosuureen ja erosuureen muutoksen lingvistiset tasot, 

paljon negatiivinen (PN), hieman negatiivinen (HN), nolla (O), hieman positiivinen (HP) ja 

paljon positiivinen (PP), kokonaisluvuilla -2, -1, 0, 1 ja 2. Vuorovaikutuksen suunta on 

esitetty kertoimien Aij ∈ {-1,0,1}  avulla. Kehitettyä mallia voidaan käyttää myös 

yksityiskohtaisemman sumean jaottelun yhteydessä ja siirtää erilaisten ohjelmointi-

järjestelmien välillä. 

 
 

 
Kuva 10. Sumean PI-tyyppisen säätimen sääntökanta. 

 

Lingvistiset mallit voidaan koota matriisiyhtälöksi 

 

  AX = 0             (8) 

 

missä A on n x m-matriisi. Esimerkiksi savukaasupuhaltimen sumean säädön sääntökanta 

voidaan korvata kuvan 11 mukaisella lingvistisellä yhtälöryhmälla. Kukin yhtälö vastaa yhtä 

sääntöryhmää, joka sisältää kahden muuttujan vaikutukset ohjausmuuttujaan tai sen 

muutokseen. Meesauunin puhaltimen sumeassa säädössä lähtömuuttujana on puhaltimen 

ohjauksen muutos. Kuvan 11 yhtälöryhmässä muuttujat ovat järjestyksessä: syöttöpään 

lämpötila, syöttöpään lämpötilan muutos, polttopään lämpötila, polttopään lämpötilan 

muutos, jäännöshappipitoisuus, jäännöshappipitoisuuden muutos, syklonin jälkeinen 

lämpötila ja puhaltimen ohjauksen muutos  
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Kuvan 11 yhtälöryhmä korvaa sääntöjoukon, joka muodostuu viidestä sääntöryhmästä, 

joista kolme on  PI-tyyppisiä sumean säätimen sääntöjoukkoja. PI-tyyppinen sumea säädin  

voidaan esittää esimerkiksi muodossa 

 

  ∆ ∆u e e= + ,              (9) 

 

missä e on erosuure, ∆e erosuureen muutos ja ∆u ohjauksen muutos. Tässä tapauksessa 

vuorovaikutusmatriisi A = [1 1 -1], ja muuttujavektori X = [e  ∆e ∆u]T. Yhtälöistä yksi on 

juuri tätä muotoa. Kahdessa muussa ohjauksen muutos tehdään eri suuntaan, jolloin 

vuorovaikutusmatriisi on muotoa  A = [1 1 1]. Samaan tapaan voidaan käsitellä myös PD-

tyyppisiä sumeita säätimiä. 

 
 

 
 

Kuva 11. Lingvistiset yhtälöt savukaasupuhaltimen sumeassa ohjauksessa. 

 
Yhtälöryhmän pohjalta säätö toimii millä sumean jaottelun tasolla tahansa. Säätimen testaus 

ja jäsenyysfunktioiden viritys voidaan tehdä vuorovaikutteisesti Matlab-ympäristössä 

toteutetun ohjelmiston avulla (kuva 12). Kun säätimen tulomuuttujien arvoja muutellaan 

liukureiden avulla, ohjelmisto suorittaa laskennan jokaisen siirron jälkeen uudelleen. 

Jäsenyysfunktioiden määrittelyjä voidaan muuttaa eri ikkunassa. Päivitykset siirtyvät testi-

ikkunan näyttöön laskennan suorittamisen yhteydessä. Kuvassa 12 on käytetty viittä 

jäsenyysfunktiota kaikille muuttujille. 

 

Säätöpinnan avulla voidaan tarkastella kerrallaan kahden muuttujan  vaikutusta ohjaukseen. 

Muiden muuttujien arvot pidetään vakiona. Kuvassa 13 on esitetty syöttöpään lämpötilan ja 

sen muutoksen vaikutukset asetusarvoihin perustuvassa säädössä. Muuttujat voidaan valita 

myös eri yhtälöistä. Valinta voidaan tehdä myös testi-ikkunasta (kuva 12), jolloin muut 
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muuttujat pidetään testaustilanteen mukaisissa arvoissa. Koko yhtälö otetaan huomioon 

ohjauksen laskemisessa. 

 

Lingvistiset relaatiot. Muihin järjestelmiin siirtämistä varten kehitetään lingvistiset relaatiot 

yhtälöryhmästä joko peräkkäisesti yhtälö kerrallaan tai ratkaisemalla koko yhtälöryhmä. 

Yhtälön ratkaisemiseksi on tunnettava tai ainakin varioitava n-m muuttujan arvot, jos 

vuorovaikutusmatriisi A on n x m-matriisi. 

 

 

 
 

Kuva 12. Savukaasupuhaltimen sumean ohjauksen testaus käyttäen lingvistisiä yhtälöitä. 
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Kuva 13. Syöttöpään lämpötilan ja lämpötilan muutoksen vaikutus savukaasupuhaltimen oh-

jauksen muutokseen (laskettu käyttäen lingvistisiä yhtälöitä). 

 

Sumean jaottelun taso, joka määrää käytettävien jäsenyysfunktioiden lukumäärän, voidaan 

valita relaatioiden generoinnin yhteydessä. Tässä vaiheessa taso määräytyy suurimman 

vaaditun jäsenyysfunktioiden lukumäärän mukaan. Relaatiojoukkoa karsitaan myöhemmin 

sääntökannan muodostamisen yhteydessä. Varioitavien muuttujien valinta riippuu 

käytettävästä menetelmästä. 
 

Peräkkäisessä ratkaisussa generoidaan yhden muuttujan (yleensä lähtömuuttujan) lingvistiset 

tasot varioimalla muiden muuttujien (yleensä tulomuuttujien) lingvistisiä arvoja. Peräkkäisen 

generoinnin tuloksena on täydellistä sääntökantaa vastaava laaja relaatiokokoelma (kuva 

14). 
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Kuva 14. Peräkkäisten lingvististen yhtälöiden menetelmän avulla kehitetyt lingvistiset 

relaatiot savukaasupuhaltimen ohjaukselle. Lingvististen muuttujien tasoja on kuvattu eri 

harmaa-tasoilla. 

 

Samanaikainen ratkaisu tuottaa pienemmän relaatiokannan, jossa jokainen relaatio sisältää 

kaikkien muuttujien vaikutukset (kuva 15). Viiden yhtälön ja kahdeksan muuttujan ta-

pauksessa varioidaan kolmen muuttujan arvoja. Ainoa rajoitus muuttujien valinnassa on se, 

ettei minkään yhtälön kaikkia muuttujia saa sisällyttää varioitaviin muuttujiin. Relaatiot 

voidaan kehittää esimerkiksi valitsemalla syöttöpään lämpötila, polttopään lämpötila ja 

jäännöshappipitoisuus varioitaviksi muuttujiksi. Tuloksena saatava relaatiokokoelma sisältää 

vain ne vaihtoehtoiset ratkaisut, jotka ovat toteutettavissa ko. rajoitusten tapauksessa. 
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Kuva 15. Samanaikaisten lingvististen yhtälöiden menetelmän avulla kehitetyt lingvistiset re-

laatiot savukaasupuhaltimen ohjaukselle. 

 

Monimutkaisemmissa systeemeissä voidaan käyttää sekä peräkkäistä että samanaikaista 

menetelmää siten, että samanaikaisella menetelmällä käsitellään ryhmittäin ne yhtälöt, joilla on 

keskinäisiä vuorovaikutuksia. Sen jälkeen relaatiot kootaan peräkkäisesti yhteen, jolloin osa 

on peräisin samanaikaisesti käsitellyistä ryhmistä ja osa erikseen käsitellyistä yhtälöistä. 

Kuvan 11 yhtälöiden tapauksessa voitaisiin käsitellä samanaikaisesti yhtälöt 1, 3, 4 ja 5. 

Yhtälöllä 2 ei sen sijaan ole vuorovaikutusta muiden yhtälöiden kanssa. 

 

Lingvistiset säännöt.  Säännöt muodostuvat suoraan lingvistisistä relaatioista, kun valitaan 

tulo- ja lähtömuuttujat. Sääntöpohjaiset järjestelmät asettavat usein rajoituksia sääntöjen ja 

jäsenyysfunktioiden lukumäärälle. Nämä rajoitukset voidaan ottaa huomioon sääntöjen 

kehittämisen yhteydessä esimerkiksi yhdistämällä lingvistisiä tasoja.  

 

Peräkkäisen ratkaisun pohjalta voidaan toimia myös vähentämällä jäsenyysfunktioiden lu-

kumäärää, esimerkiksi kuvassa 16 tulomuuttujien jäsenyysfunktioiden määrä on pudotettu 

viidestä kolmeen. Vastaavasti relaatioiden lukumäärä on pienentynyt huomattavasti. Lisäksi 

syklonin jälkeisen lämpötilan lingvistisistä tasoista ainoastaan yksi vaikuttaa ohjaukseen.  
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Kuva 16. Peräkkäisten lingvististen yhtälöiden menetelmän avulla kehitetyt lingvistiset 

relaatiot savukaasupuhaltimen ohjaukselle eräiden jäsenyysfunktioiden yhdistämisen jälkeen. 

 

Samanaikaisen ratkaisun tapauksessa  muodostuva sääntökanta on jo alunperin huomatta-

vasti pienenempi kuin peräkkäisen ratkaisun tapauksessa. Jäsenyysfunktioiden poistamisessa 

on oltava varovaisempi, koska relaatioiden poistamisesta aiheutuu aina monenlaisia 

muutoksia säätimen käyttäytymiseen. Kuvassa 17 tulomuuttujien jäsenyysfunktioiden määrä 

on pudotettu viidestä kolmeen. Jäsenyysfunktioiden yhdistäminen ei puolestaan välttämättä 

vähennä kovin monia sääntöjä, ellei sitä kohdisteta myös lähtömuuttujaan.  

 

Yhdistämällä samanaikainen ja peräkkäinen ratkaisu voidaan varmistaa, että relaatioiden (tai 

sääntöjen) karsinta poistaa vain niitä piirteitä, joiden poistamiseksi karsinta tehdään.  

 

Vuorovaikutteinen testaus ja säätöpinnan muodostaminen toimivat käyttäjän kannalta 

samalla tavalla kuin yhtälöiden tapauksessa (kuva 12), joten sen avulla voidaan todeta 

aiheutuuko muutoksista haittaa systeemin toiminnalle.  
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Kuva 17. Samanaikaisten lingvististen yhtälöiden menetelmän avulla kehitetyt lingvistiset re-

laatiot savukaasupuhaltimen ohjaukselle eräiden jäsenyysfunktioiden yhdistämisen jälkeen. 

 

Sumean järjestelmän viritys. Varsinaisesti lingvistisiä sääntöjä tarvitaan vain sovelluksen 

lopullisessa käyttökohteessa. Sumean järjestelmän kehittämistä varten säännöt kannattaa 

korvata relaatioilla ja edelleen yhtälöillä, koska niissä tiedon esitysmuoto on varsin tehokas. 

Tämä asettaa vaatimuksia lingvististen muuttujien jäsenyysfunktion määräämiselle, mutta 

parametrien välisten rajoitusten lisääminen ei aiheuta suurempia ongelmia, koska sumeissa 

järjestelmissä on erittäin monia viritettäviä parametrejä. Päinvastoin rakenteellisempi toteutus 

parantaa sumean järjestelmän yleistämis- ja adaptoitumisominaisuuksia. 

 

Korvaaminen ei ole aina suoraan mahdollista, mutta menetelmä tarjoaa myös mahdollisuuden 

sääntöjen, relaatioiden ja yhtälöiden sopivalle yhdistelylle. Järjestelmä voi esimerkiksi 

rakentua kahdesta erilaisesta yhtälöryhmästä, jolloin käytettävä yhtälöryhmä valitaan erillisen 

säännön perusteella. Luonnollisesti tämä sääntö voi olla osa laajempaa järjestelmää, joka 

voitaisiin ehkä esittää myös yhtälömuodossa.  

 

Kokeellisen aineiston käyttö. Lingvistiset yhtälöt voidaan myös kehittää datan perus-

teella: ohjelmisto etsii, joko vuorovaikutteisesti tai automaattisesti, muuttujien väliset 

vuorovaikutukset muodostaen vuorovaikutusmatriisin A. Saadut vuorovaikutukset ovat 

sellaisessa muodossa, että niiden järkevyys voidaan arvioida myös kvalitatiivisesti. 

Jäsenyysfunktioita kehitettäessä ohjelmistolle voidaan antaa myös tieto siitä, millaista 

lingvististä tasoa ja sumeaa jaottelua ko. data-aineisto kunkin muuttujan osalta vastaa. 

Neuraaliverkkomenetelmistä poiketen ohjelmisto selviää tarvittaessa niukalla aineistolla, 

mutta runsaan aineistonkaan käsittelylle ei ole  esteitä.  
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Datan perusteella kehitetyt yhtälöt voidaan koota asiantuntijatietoon perustuvien yhtälöiden 

kanssa samaan matriisiyhtälöön, joten niistä voidaan eo. menetelmien avulla muodostaa 

relaatioita ja sääntöjä. Automaattisesti kehitettyjä jäsenyysfunktiojoukkoja voidaan myös 

virittää vuorovaikutteisen ohjelmiston avulla käyttäen apuna kehitettyjä lingvistisiä yhtälöitä.  

 

Adaptiivisuus. Lingvistiset yhtälöt ja jäsenyysfunktiot kehitetään ja viritetään eri toiminta-

alueille. Toiminta-alueelta toiselle siirtyminen on varsin helppoa, koska jäsenyysfunktiojoukot 

määritellään suhteellisen harvojen parametrien avulla. Menettely mahdollistaa myös 

asteittaisen siirtymisen toiminta-alueelta toiselle. Sumea järjestelmä voi siten adaptoitua 

etukäteen viritetyille toiminta-alueille tai niiden väliin. 

 

3.2.3 Viritysmenetelmä FuzzyTune 
 

FuzzyTune perustuu säätötekniikan laboratoriossa kehitettyyn MATLAB ympäristössä 

toimivaan sumeiden säätimien kehitysympäristöön, joka edelleen perustuu lingvististen 

yhtälöiden menetelmään [Juuso, 1995]. 

 

FuzzyTune-ohjelmalla voidaan luoda säännöt ja jäsenyysfunktiot sumeaa säädintä 

[Myllyneva & Juuso, 1995, Juuso & Leiviskä, 1995] tai sumeaa mallia varten. Periaatteelli-

sella tasolla luonti tapahtuu kappaleessa 3.1 kuvattujen sumean mallin kehitysvaiheiden 

mukaisesti. Käytännössä vaiheet ovat seuraavat: 

 

1) Tulo- ja lähtösuureiden valinta, 

2) Tulosuureiden sallittujen alueiden (feasible range) määrittäminen ja 

 jäsenyysfunktioiden laskenta 

3) Lingvististen relaatioiden (sääntökannan) muodostaminen, 

4) Lähtösuureiden jäsenyysfunktioiden laskeminen 

5) Säätimen tai mallin oikeellisuuden tarkastaminen. 

 

Tulo- ja lähtösuureet valitaan asiantuntijatietämyksen avulla. Jos on saatavilla riittävän hyvää 

dataa, voidaan vaiheet 2 - 4 suorittaa automaattisesti dataa käyttäen.  Jos datassa on 

puutteita, niin sen avulla luotuja määrityksiä voidaan korjata asiantuntijatietämyksen 

perusteella ja mikäli dataa ei ole ollenkaan, voidaan toimia pelkästään 

asiantuntijatietämykseen perustuen. Säätimen tai mallin oikeellisuuden tarkistamisessa 

voidaan käyttää hyväksi FuzzyCon ohjelmaa [Myllyneva & Juuso, 1995], joka on linkattu 

osaksi FuzzyTunea. 

 
Esimerkki FuzzyTunen käytöstä 
 

FuzzyTunea ei varsinaisesti käytetty projektiin kuuluneissa sovelluksissa, koska se kehitettiin 

projektin aikana. Ohjelmaa testattaessa haluttiin kokeilla automaattisesti datan avulla 

tapahtuvaa sumean säätimen sääntöjen ja jäsenyysfunktioiden luontia. Ongelmaksi 

muodostui riittävän hyvän datan saaminen. Kohteeksi valittu meesauunin polttopään 

lämpötilamittausten ja polttoaineen määrän välistä riippuvuutta kuvaava data ei viiveiden 

vuoksi mahdollistanut suoraan automaattista säätimen suunnittelua. Siksi luotiin säätimen 
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suunnittelun avuksi sumea malli, joka sinänsä on rakenteeltaan samanlainen kuin sumea 

säädin, mutta sen käyttötarkoitus on erilainen. 

 

Meesauunin polttopään lämpötilaa mitataan sekä termoelementillä että pyrometrillä. 

Esimerkissämme polttoaineena on käytetty purua. Kuvassa 18 on esitetty ylimmällä käyrällä 

termoelementillä mitattu lämpötila, alimmalla käyrällä pyrometrin antama lämpötila ja 

keskimmäisellä käyrällä skaalattu purun ohjauksen arvo prosentteina. Purun ohjauksen arvo 

on kerrottu 17:sta, jotta se sopisi samaan kuvaan lämpötilojen kanssa. Dataa on käsitelty 

poistamalla siitä viive, joka on noin 90 minuuttia.  

 

Polttopään lämpöti lat  ja  skaalattu purun ohjaus

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1 88 175 262 349 436 523 610 697 784 871 958 1045 1132 1219

aika [min]

 
 

Kuva 18. Termoelementillä (ylin käyrä) ja pyrometrillä (alin käyrä) mitatut lämpötilat, kun 

polttoaineena on käytetty purua (keskimmäinen käyrä). Datasta on poistettu viive. 

 

Lämpötilamittausten välillä on olemassa selvä riippuvuus, vaikka niiden antamat arvot 

poikkeavat suuruudeltaan toisistaan. Termoelementin mittaamat lämpötilat vaihtelevat 

mittausdatassa 1000-1160 ja pyrometrin 560-630 asteen välillä. Koska kumpikaan 

mittaustapa ei anna oikeaa lämpötilaa, sumeaa mallinnusta käytetään varmentamaan, onko 

lämpötila suunnilleen oikealla alueella. 

 

1) Tulo- ja lähtösuureiden valinta 

Tulosuureiksi valittiin termoelementillä ja pyrometrillä mitatut lämpötilat ja lähtösuureeksi 

polttoaineeksi syötetyn purun ohjauksen arvo. 

 

2) Tulosuureiden sallittujen alueiden määrittäminen ja jäsenyysfunktioiden laskenta 

FuzzyTunen käyttö aloitetaan antamalla jokaiselle aiemmin valituista muuttujista ohjelman 

tarvitsemat alkutiedot. Niitä ovat: nimi, jäsenyysfunktioiden määrä sekä niiden lingvistinen 

kuvaus ja tieto siitä, pidetäänkö keskimmäisen jäsenyysfunktion keskipiste nollassa vai 

voidaanko se laskea eri paikkaan. Lisäksi tulosuureille annetaan asiantuntijatietämyksen 

avulla tai lasketaan datasta sallittu alue (feasible range). Sallittua aluetta kuvaa puolisuunnikas 

(kuva 19), jonka pisteet on saatu seuraavasti: Datan minimi antaa vasemmanpuoleisimman 

pisteen ja maksimi oikeanpuoleisimman pisteen. Keskimmäiset pisteet saadaan laskemalla 

datasta keskiarvo ja edelleen keskiarvon molemmilta puolilta keskiarvot. Keskimmäisten 

pisteiden väliin jäävä alue on normaali toiminta-alue, jolle suurin osa datan pisteistä osuu.  
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Sallittu alue kuvaa lingvististen yhtälöiden menetelmässä tasoa nolla, eli tilannetta jossa on 

vain yksi jäsenyysfunktio. Kun siirrytään tarkemmalle tasolle, lisätään jäsenyysfunktioiden 

määrää siten, että niitä on 2*n + 1 kappaletta, missä n kuvaa tasoa, jolla toimitaan. Sallitun 

alueen avulla lasketaan halutulla tasolla jäsenyysfunktioiden kulmapisteet.  

 

normaali alue

 
Kuva 19. Sallittua aluetta kuvaava puolisuunnikas. 

 

Esimerkissämme valittiin kaikille muuttujille jäsenyysfunktioiden määräksi viisi. Kuvassa 20 

on FuzzyTunen lämpötiloille laskemat jäsenyysfunktiot. Jäsenyysfunktiot muodostetaan siten, 

että jäsenyysaste on aina yhteensä yksi. Lähtösuureelle ei määritetä vielä tässä vaiheessa 

jäsenyysfunktioiden paikkoja. 

  

 

  
 

Kuva 20. Lämpötilojen jäsenyysasteet. 

 

3) Lingvististen relaatioiden (sääntökannan) muodostaminen 

Relaatioiden luonti aloitetaan määrittämällä muuttujien välisiä vuorovaikutuksia kuvaavan 

yhtälön kertoimet: 

 

A1*X1 + A2*X2 = A3*Y,        (10) 

 

missä X1 on termoelementtimittauksen, X2 on pyrometrimittauksen ja Y on purun 

ohjauksen lingvistinen taso. Yhtälössä lingvistiset tasot korvataan kokonaisluvuilla, ts. 

termoelementti- ja pyrometrimittausten lingvistiset tasot, erittäin matala, matala, ok, korkea, 

erittäin korkea sekä purunohjauksen erittäin vähän, vähän, normaali, paljon, erittäin paljon, 

on korvattu kokonaisluvuilla -2, -1, 0, 1 ja 2. Kerroin A voi olla -1, 0 tai 1 ja se kertoo 

vuorovaikutuksen suunnan. Kertoimet voidaan antaa asiantuntijatietämyksen perusteella tai 

analysoida automaattisesti datasta ratkaisemalla relaatioiden välisiä yhtälöryhmiä. 

Esimerkkitapauksessa määritys tehtiin datasta ja kertoimeksi saatiin kaikille muuttujille 1. 
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Koska kaikki kertoimet ovat ykkösiä, se tarkoittaa sitä, että lämpötilat muuttuvat samaan 

suuntaan ja kun purun ohjaus kasvaa, myös lämpötila kasvaa. 

 

Seuraavaksi muodostetaan relaatiot tulotietojen lingvististen tasojen kaikkien mahdollisten 

kombinaatioiden välille (25 kappaletta). Lähtösuureen lingvistinen taso liitetään kuhunkin 

relaatioon laskemalla yhtälön 7 vasemman puolen muuttujien summa. Relaatio 1*(-1) + 1*1 

= 1*0 vastaa lingvististä esitystä “jos termoelementin antama lämpötila on matala ja 

pyrometrin antama on korkea niin purun ohjaus on normaali”. Relaatiot vastaavat sumeita 

sääntöjä ja ne voidaan muuttaa suoraviivaisesti FuzzyConin edellyttämään muotoon.  

 

4) Lähtösuureiden jäsenyysfuktioiden laskeminen 

Lähtösuureen jäsenyysfunktiot saadaan automaattisesti sovittamalla data kohdassa kolme 

muodostettuihin relaatiohin. Relaatiosta saadaan tieto, mihin lingvistiseen tasoon kyseisiin 

tulosuureiden arvoihin liittyvä lähtösuuren arvo kuuluu. Kuhunkin lingvistiseen tasoon 

kuuluvista arvoista lasketaan keskiarvo, joka määrittelee tasoa kuvaavan jäsenyysfunktion 

keskipisteen. Keskipisteiden avulla ohjelma muodostaa lähtösuureelle jäsenyysfunktiot. 

 

Ohjelma muodostaa myös skenaarioita, jotka ovat relaatioita, joihin on liitetty lingvististä 

tasoa kuvaavan kokonaisluvun sijasta jäsenyysfunktion keskipisteen arvo. Asiantuntija voi 

muuttaa lähtösuureen jäsenyysfunktioiden keskipisteen arvoa ja vaikuttaa siten 

jäsenyysfunktion paikkaan. Jos käytössä ei ole dataa, ohjelma luo skenaariot ilman 

lähtösuureen jäsenyysfunktioiden keskipisteen arvoja. Tällöin asiantuntija antaa arvot 

ohjelmalle ja niiden avulla lasketaan lähtösuureelle jäsenyysfunktiot. Ohjelman laskemat 

purun ohjauksen jäsenyysfunktiot ovat kuvassa 21. 

 

5) Säätimen tai mallin oikeellisuuden tarkistaminen 

Alunperin FuzzyTune muodosti vuorovaikutusyhtälön (1) kertoimiksi A1 = -1, A2 = 1 ja A3 

= 1. Koska kyseessä oli yksinkertainen tapaus, tiedettiin vuorovaikutukset jo etukäteen ja 

voitiin päätellä kertoimen A1 olevan väärin. Kun tarkasteltiin kuvassa 10 olevaa dataa 

havaittiin, että prosessin tila oli aluksi muuttunut voimakkaasti ja tällöin lämpötilan ja purun 

ohjauksen välinen vuorovaikutus oli väliaikaisesti väärän suuntainen. Datasta poistettiin alusta 

500 pistettä, jonka jälkeen se kuvasi todenmukaisemmin prosessin normaalia toimintaa. 

 

FuzzyTunessa määritettyä mallia voidaan testata avaamalla valikosta FuzzyCon ikkuna. 

Kaikki malliin liittyvä on valmiina FuzzyConissa, jossa voidaan esimerkiksi piirtää mallin 

antama lähtösuuren pintakuva; kuva 22. 

 

Mallin antamat lähtösuureen arvot ovat hyvin kapealla alueella, mikä on ymmärrettävää 

käytettäessä normaalin toimintapisteen ympäristössä mitattua dataa. Mallin kattavuuden 

vuoksi pitäisi prosessin käyttäytyminen ääriolosuhteissa selvittää esimerkiksi 

asiantuntijatietämyksen avulla. 
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Kuva 21. Esimerkki FuzzyTune ohjelman käyttöliittymästä; purun ohjauksen 

jäsenyysfunktiot. 

 

 

 
 

Kuva 22. Sumean mallin antama lähtösuureen pintakuva. 

 

Käytännön kokemukset ja hyödyt 
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FuzzyTunen edut automaattisine vuorovaikutusten analysointeineen tulevat esille edellä 

esitettyä esimerkkiä monimutkaisemmissa tapauksissa. Silloin on tärkeää, että data on 

tarkistettu ja kunnossa. FuzzyTunessa ei ole menetelmiä automaattiseen datan tarkistukseen, 

mutta eri välivaiheita voidaan tarkastella ja mahdollinen virhe korjata asiantuntijatietämyksen 

avulla. 

 

Lingvististen yhtälöiden menetelmässä voidaan määrittää yhtälömatriisi, jonka avulla 

pystytään esittämään eri suureiden välille monimutkaisia vuorovaikutuksia. FuzzyTunessa 

voidaan kuitenkin käyttää vain yhtä yhtälöä kerrallaan. Se ei kuitenkan ole ongelma, koska 

monimutkaiselle systeemille voidaan määritellä vuorovaikutukset ja säännöt pala kerrallaan ja 

yhdistää ne yhdeksi sääntökannaksi. 

 

FuzzyTune tekee aina täydellisen sääntökannan, mikä on yleensä hyvä, koska silloin kaikki 

tilanteet voidaan aina käsitellä. Mutta jos on useita muuttujia, joilla on paljon 

jäsenyysfunktioita, sääntöjen määrä kasvaa nopeasti liian suureksi, eikä kaikkia sääntöjä 

kyetä käsittelemään. Tehtyjen sääntöjen ja jäsenyysfunktioiden optimaalisuudesta ei ole 

tietoa. Todennäköisesti jäsenyysfunktioita joudutaan aina virittämään lisää jollain muulla 

menetelmällä.  

 

 

3.3 Menetelmien integrointi 
 

Hankkeiden eräänä tavoitteena oli kehitysmenetelmien integrointi joustavaksi toteu-

tusympäristöksi, jossa yhdistetään Oulun yliopiston säätötekniikan laboratoriossa ja VTT 

Elektroniikassa kehitetyt sumeiden säätö- ja ohjausjärjestelmien kehitysmenetelmät.  

 

FuzzyConin yhteensopivuutta kaupallisten Windows-ohjelmien kanssa kokeiltiin Matlabin 

versio 4.2b:n ja InTouch valvomo-ohjelmiston avulla. FuzzyConin todettiin kykenevän 

toimimaan edellä mainittujen hyvin erityyppisten ohjelmien kanssa. Tästä voidaan päätellä, 

että FuzzyConia voidaan käyttää yhdessä sellaisten Windows-ohjelmien kanssa, joissa on 

DDE- (dynaaminen datansiirto) mahdollisuus. FuzzyConin määritykset voidaan siirtää VTT 

Elektroniikan FINTOOL-kehitysympäristöön ja päinvastoin. FuzzyConiin tehtiin konvertteri, 

joka muokkaa FINTOOLIN tuottamat määritykset FuzzyConin ymmärtämään muotoon. 

Sumean säädön kehitysympäristö on myös integroitu Säätötekniikan laboratorion hyperme-

diapohjaiseen opetusympäristöön tekemällä sumean säätimen perusosien opettamiseen 

demo, joka kutsuu FuzzyConin ikkunoita. 
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FUZZYCON

KommunikointiohjelmatDDE-linkit

FUZZYTUNE

Opetus demot

Visual Basic

Matlab 4.2

InTouch

ToolbookFINTOOL

FLS

TILSHELL

DDE-linkit
Konvertointi

 
 
Kuva 23. Kehitysmenetelmät on integroitu joustavaksi toteutusympäristöksi. 
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4. Elohopeanpoistoprosessin sumea säätö 
 

4.1 Mallin käyttö ohjausjärjestelmän muodostamiseen 

 

Erilaisia malleja käytetään ohjausjärjestelmän muodostamiseen yleensä joko 

 • kääntämällä malli säätimeksi tai 

 • käyttämällä mallia indikoimaan järjestelmän tulevaa tilaa. 

 

Mallin kääntäminen säätimeksi on tavallista lähinnä neuraaliverkkoihin perustuvia tekniikoita 

käytettäessä. Neuraaliverkko voidaan opettamisvaiheen jälkeen teoriassa helposti kääntää 

säätimeksi. Yleensä ongelmia muodostuu riittävän hyvän opetusdatan hankkimisesta. Lisäksi 

neuraaliverkoille on tyypillistä se, että niiden toiminta ei ole helposti ymmärrettävää. 

Neuraaliverkko - ja sen avulla käännetty säädin - ovat luonteeltaan ns. mustia laatikoita, 

joiden sisäistä toimintaa on käytännössä mahdotonta seurata. 

 

Mallipohjainen säädin sisältää kolme osaa (kts. kuva 24) [Driankov & al.,1993, Hendy, 

1980]: 

 

 1. Sumea prosessimalli 

 2. Säätimen toiminnan (tai suorituskyvyn) mittaus 

 3. Päätöksenteko 

 

Sumean prosessimallin tarkoituksena on kuvata prosessin tuleva toiminta. Suorituskyvyn 

mittaus tehdään sumeiden joukkojen avulla ja sen tarkoituksena on selvittää lähinnä se, 

kuinka hyvin ollaan ennalta määritellyissä tavoitteissa. Suorituskyvylle voidaan käyttää 

useampia kuin yhtä mittaria. Kokonaistuloksen ratkaisee tällöin huonoimman osatuloksen 

tuottava mittari. [Driankov et al., 1993] 

 

Mallipohjaisen sumean säätimen toiminnan vuokaavio on esitetty kuvassa 24. 

Päätöksentekomoduli päättelee säätölähdön käyttäen sumeaa prosessimallia ja suori-

tuskykymittaria. Modulin tehtävänä on päätellä prosessimallin ja suorituskykymittarien avulla 

etukäteen valituista mahdollisista säätötoimenpiteistä eniten tilannetta parantava. Päättely 

tehdään ajamalla mahdolliset säätötoimenpiteet sumeassa mallissa ja valitsemalla se 

toimenpide, joka mallin mukaan parantaa tilannetta eniten. [Driankov et al., 1993] 

 

 

prosessi-
malli

Sumea Suoritus-

mittaus
kyvyn Päätöksen-

teko

mahd.
säätötoimet

Prosessin
tila

Ennuste
prosessin
käyttäyt.

Valittu
säätö

Eri toimien
suor.kyky

 
 

Kuva 24. Mallipohjaisen sumean säätimen vuokaavio. [Driankov et al., 1993] 
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Esitetty menetelmä on varsin yleinen. Sen hyvänä puolena voidaan pitää yksinkertaisuutta. 

Toisaalta näin yleinen menetelmä tuskin soveltuu sellaisenaan kovin moniin tapauksiin. 

Menetelmän suurin etu lienee siinä, että sen avulla voidaan varmistaa tehtävän 

säätötoimenpiteen oikeellisuus, mikäli toteutettu (sumea) malli on riittävän tarkka. Mallin 

tarkkuuden huonontuessa huonontuu myös säätötoimenpiteen valinnan oikeellisuus, mikä 

luonnollisesti huonontaa koko säätöjärjestelmän toiminnan. Lisäksi säätötoimenpiteen valinta 

on kuvattu ylimalkaisesta. Tekniikkaa sovellettaessa on harkittava ennalta rajattujen 

säätötoimenpiteiden sopivuus kussakin tapauksessa. Menetelmää voisi luultavasti helposti 

parantaa valitsemaan tai päättelemään myös muita mahdollisia säätötoimenpiteitä. 

 

 

4.2 CASE: Ennakoiva happomäärän säätö 
 

Outokumpu Kokkola Zinc Oy:n Kokkolan tehtailla toteutettiin tehdyn sumean mallin avulla 

ennakoiva happomäärän säätö elohopean talteenottolaitokselle. Edellä esitettyä tekniikkaa 

tutkittiin ja se havaittiin tässä tapauksessa sopimattomaksi, koska elohopean 

talteenottolaitoksen toiminta pystyttiin mallintamaan vain pääpiirteissään. Esimerkiksi eri 

päivinä tai viikkoina kerätyistä mittausarvoista voitiin nähdä, että laitoksen toiminta oli 

muuttunut "jotenkin selittämättömästi"6. Ennakoiva säätö lisättiin aiemmin toteutetun sumean 

säätöjärjestelmän rinnalle siten, että alkuperäisen säätimen ja ennakoivan säätimen lähtöt 

laskettiin yhteen. 

 

Koska laitoksen toiminta vaihteli jonkin verran ajankohdasta riippuen, ei voitu olla varmoja, 

että malli vastaisi tarkasti todellista prosessia. Sensijaan, koska riippuvuussuhteet joidenkin 

lämpötilojen välillä olivat edellä mainituista seikoista huolimatta varsin selviä, päädyttiin 

käyttämään toteutetun mallin yhtä osaa ennakoimaan talteenottolaitoksesta lähtevän kaasun 

lämpötilan muutoksia. 

 

Osamalleista kaasun lämpötilaan suoraan vaikuttaa torniin pumpattavan kiertohapon määrä 

ja lämpötila. Kuvassa 25 on esitetty toteutetun säätöjärjestelmän rakenne tältä osin. 

 

 

malli

säädön

ulostulo

hapon l-t

kiertomäärä

ennustettu muutos

lämpötilan  mitat tu muutos

kaasun lämpötilan erosuure

lämpötilan
sumea
päättely

 
 

Kuva 25. Happokierron määrän mallipohjaisen säädön rakenne. 

 

                                                 
6 Toteamus koskee lähinnä laitoksen toiminnan tarkastelua lämpötilojen kautta. Ns. selittämättömät 

seikat ovat tässä tapauksessa ilmeisesti kemiallisia. 
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Käytetty periaate on muutoin samanlainen kuin normaali sumea säädin, mutta tässä 

tapauksessa mallipohjaisen päättelyn avulla saadaan ennakoitua kaasun lämpötilassa 

tapahtuva muutos normaalitilannetta paremmin. Lisäksi tässä tapauksessa havaittiin hyväksi 

tavaksi käyttää modulaarista rakennetta varsinaisen säätimen rakenteena [Isomursu, Rauma 

ja Kemppainen, 1994a]. Säätimen lopulliseksi rakenteeksi saadaan kuvassa 26 esitetty 

rakenne. 

 

Toteutetun kokonaissäädön rakenne tukee inkrementaalista kehitystapaa, jolloin 

kokonaisjärjestelmä voidaan rakentaa ja testata paloittain myös todellisessa ympäristössä. 

Tässä tapauksessa säätöjärjestelmään rakennettiin ensin perusjärjestelmä ilman 

mallipohjaista osaa. Perusjärjestelmä testattiin ja viritettiin mahdollisimman hyvin toimivaksi 

ja sen toiminta voitiin lisäksi dokumentoida hyvin. Modulaarisen rakennustavan ansiosta 

mallipohjainen osuus ei aiheuttanut minkäänlaisia muutostarpeita perussäätöjärjestelmään. 

 

 

malli

säädön

ulostulo

hapon l-t

kiertomäärä

ennustettu muutos

lämpötilan  mitat tu muutos

lämpötilan
sumea
päättely

sumea
päättely

kaasun lämpötilan erosuure

 
Kuva 26. Toteutetun säätimen modulaarinen rakenne. 

 

 

4.3 Testaustuloksia ja käyttökokemuksia 
 

4.3.1 Perussäädön toiminta 
 

Kuvat 27 ja 28 esittävät tilannetta ennen ja jälkeen säätöjärjestelmän asennusta. Kuvassa 27 

on LH -tornista lähtevän kaasun lämpötila ennen säätöjärjestelmän käyttöönottoa ja kuvassa 

28 säätöjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. 

 

Säädön lopputulos on erinomainen. Varsinkin alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna lämpötila 

pysyy hyvin asetusarvossaan. Säätöjärjestelmän eduksi voidaan sanoa myös se, että 

järjestelmä on ollut jatkuvassa käytössä heti sen asentamisesta lähtien. Säätöjärjestelmä on 

erittäin käyttökelpoinen ja luotettava. 
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Kuva 27. Kaasun lämpötila ennen säätöjärjestelmän asentamista. 
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Kuva 28. Kaasun lämpötila normaalin säätöjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. 

 

 

4.3.2 Malli vs. todellinen prosessi 
 

Mallipohjaisen säädön onnistumisen edellytyksenä on se, että toteutetun mallin toiminta 

vastaa riittävän hyvin todellisen prosessin toimintaa.Tässä tapauksessa elohopean talteenoton 

toiminta mallinnettiin pääpiirteissään, joten esimerkiksi kappaleessa 3.1 kuvattua menetelmää 

ei ollut järkevää käyttää, vaan sopivimmaksi menetelmäksi havaittiin kaasun lämpötilassa 

tapahtuvan muutoksen ennustaminen. 

 

Kuvassa 29 on esitetty kaasun lämpötilakäyrä ja kuvassa 30 mallin tuottama lämpötilan 

muutosennuste 1h 20 minuutin ajalta. Näytteenotto on tehty minuutin välein. Kuvista voidaan 

nähdä, että malli ennakoi lämpötilassa tapahtuvat muutokset useita minuutteja ennen 

todellisen prosessin muutoksia.  
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Kuva 29. Kaasun lämpötilakäyrä. 
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Kuva 30. Mallin tuottama muutosennuste. 

 

 

4.3.3 Mallipohjaisen osuuden vaikutus  

 

Lämpötilanhallinta oli jo aiemman kehitystyön vuoksi parantunut niin hyväksi 

(lämpötilavaihtelu n. ±0.3 °C vuorokaudessa), että huomattavaa lisäparantumista tässä 

mielessä ei ollut edes syytä tavoitella. Kuitenkin havaittiin, että lämpötilan vaihtelu pysyi 

vähintään yhtä pienenä kuin ennen mallipohjaisen osuuden lisäämistä säätöjärjestelmään. 

 

Sen sijaan toimilaitteen (säätöventtiilin) liikkuminen rauhoittui huomattavasti (kts. kuvat 31 ja 

32) ennustavan mallipohjaisen säätimen käyttöönoton ansiosta. Tällä on suuri merkitys 

prosessin kemialliseen toimintaan, sillä prosessia halutaan pitää mahdollisimman vakiossa 

tilassa. Koska vähintään yhtä hyvä säätötulos saadaan vähemmällä säätöventtiilin 

liikuttamisella, prosessi pysyy vakiotilassa pienemmillä säätömuutoksilla. 

 

Mallin ennustus osoittautui edellä mainituista syistä erittäin käyttökelpoiseksi 

säätöjärjestelmän muodostamisessa. Varsinkin elohopean talteenottolaitoksen kaltaisessa 

pitkäviiveisessä prosessissa tapahtuu helposti niin, että pelkällä lämpötilanmuutoksen (tms.) 

seuraamisella ei pystytä tekemään riittävän hyvin toimivaa säätöä. Tällöin käy niin, että 

vaikka suoranaista värähtelyä ei ilmenekään, säädettävä suure ei pysy stabiilina. 

Pahimmillaan tällainen ilmenee kasvavana värähtelynä. 

 

Kuvassa 31 on esitetty säätöventtiilin asennon vaihtelu ennen mallipohjaisen osuuden 

liittämistä säätöjärjestelmään ja kuvassa 32 sama käyrä mallipohjaisen osuuden liittämisen 



 38

jälkeen. Mittaukset on tehty normaalin käytön aikana samankaltaisissa olosuhteissa. 

Lämpötilan käyttäytymisessä ei ollut oleellista muutosta kuvassa 28 esitettyyn verrattuna. 
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Kuva 31. Venttiilin asento normaalin säätöjärjestelmän asentamisen jälkeen. 
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Kuva 32. Venttiilin asento mallipohjaisen säätöjärjestelmän asentamisen jälkeen. 
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55..  MMeeeessaauuuunniinn  ssuummeeaa  ssäääättöö  
  

55..11  TTootteeuuttuussppeerriiaaaatttteeeett  

  

SSUUSSSSUU--pprroojjeekkttiinn  yyhhtteeyyddeessssää  ttootteeuutteettttiiiinn  WWiissaaffoorreesstt  OOyy  AAbb::nn  mmeeeessaauuuunniinn  ssaavvuukkaaaa--

ssuuppuuhhaallttiimmeenn  ssuummeeaa  ssäääättöö  [[HHaaaattaajjaa  eett  aall..,,  11999955]]..  TTäässssää  pprroojjeekkttiissssaa  sseellvviitteettttiiiinn  

mmaahhddoolllliissuuuukkssiiaa  llaaaajjeennttaaaa  mmeeeessaauuuunniinn  ssuummeeaaaa  ssäääättööää  kkuuvvaann  3333  mmuukkaaiisseekkssii  hhiieerraarrkkkkiisseekkssii  

jjäärrjjeesstteellmmääkkssii..  

  

  
Meesauunin

sumea säätö

Sumea säätö Sumea säätö Sumea säätö

Polttoaineen
syötön
hallinta

Meesan
syötön
hallinta

Savukaasu-
puhaltimen
ohjaus

  
  

KKuuvvaa  3333..  MMeeeessaauuuunniinn  ssuummeeaa  ssäääättöö..  

  

 

5.2 Keskeiset tulokset 
 

Meesauunin ohjauksen tavoitteena on pitää uunin tuotanto vakaana ja tehtaan tuotannon 

tarpeita vastaavana sekä minimoida kalkin laadun vaihtelut. Näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi on huolehdittava meesan riittävästä pesusta, tasaisesta syötöstä uuniin sekä 

poltto-olosuhteiden vakioinnista. Säätöteknillisesti meesauunin ohjauksen tekee 

ongelmalliseksi prosessin pitkä viive sekä prosessiparametrien ristikkäisvaikutukset. 

 

Savukaasupuhallin. Lämpötilaprofiili ja jäännöshappipitoisuus hallitaan savukaasu-

puhaltimella. Puhaltimen säätöön vaikuttavat myös syöttöpään lämpötila, jäännös-

happipitoisuus ja polttopään lämpötila (kuva 34). Tämän yhteydessä on huomioitava myös 

viiveet. Savukaasupuhaltimen ohjauksella hoidetaan savukaasujen riittävä 

jäännöshappipitoisuus ja siirretään lämpöä polttopäästä syöttöpäähän. 

 

Savukaasupuhaltimen sumealle ohjaukselle laadittiin uusi sääntökanta käyttöhenkilökunnalta 

saatuun palautteeseen perustuen. 

 

TRS-päästöjen vaikutus jätettiin pois uudesta sääntökannasta, koska mittaus ei ole 

jatkuvatoiminen ja riittävä jäännöshappipitoisuus eliminoi TRS-päästöt savukaasuista. 

Uudessa sääntökannassa on jäännöshappipitoisuuden lisäksi otettu huomioon myös sen 

muutos. Jäännöshapppipitoisuuteen liittyvät säännöt ovat sääntökannassa erillisinä eikä niitä 

ole enää kytketty yhteen syöttöpään lämpötilan kanssa. Lisäksi sääntökantaan lisättiin kaksi 

sääntöä savukaasusyklonin jälkeiselle lämpötilalle. Mikäli syklonin jälkeinen lämpötila on 
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alhainen, säädin pyrkii lisäämään vetoa. Nykyisessä sääntökannassa on 22 sääntöä 

aikaisempien 19 sijaan. 
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Kuva 34. Savukaasupuhaltimen sumea ohjaus. 

 

Sääntökannan päivittämisen tarkoituksena oli edelleen tasoittaa säädön toimintaa sekä 

parantaa säädön toimivuutta käytettäessä uunin polttoaineena öljyä puukaasun sijasta. 

Toimivuuden parantamiseksi tehtiin myös pieniä muutoksia säädön toimintoihin. Säätimen 

säätöväliksi muutettiin aikaisemman 15 minuutin asemasta 12.5 minuuttia. Lisäksi 

järjestelmään asetettiin yläraja puhaltimen ohjaukselle. 

 

Savukaasupuhaltimen ohjauksessa kokeiltiin lisäksi asetusarvojen käyttöä. Prosessinhoitajilla 

on mahdollisuus vaikuttaa jäännöshappipitoisuuden ja syöttöpään lämpötilan asetusarvoihin 

(kuva 35). Nämä otettiin käyttöön, jotta säätimen toiminta-aluetta voidaan laajentaa. Näiden 

muuttujien osalta sumea päättely perustuu erosuureisiin. Ongelmana asetusarvon käytössä on 

prosessinhoitajien tottumattomuus käyttää asetusarvoja uunin ohjauksessa. Tähän voitaisiin 

vaikuttaa lisäkoulutuksella. 
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Kuva 35. Asetusarvojen käyttö savukaasupuhaltimen ohjauksessa. 
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Polttopään ohjaus. Tähän mennessä savukaasupuhaltimen sumeaa ohjausta on kokeiltu 

yhdessä käsin ohjatun polttoaineen syötön kanssa. Käsinohjauksella polttoaineen syötön 

vaihtelut voivat vaihdella suurestikin. Suuret muutokset polttoaineen syötössä vaikuttavat 

voimakkaasti myös syöttöpäässä eikä näitä muutoksia saada välttämättä kompensoiduksi 

savukaasupuhaltimella. 

 

Polttoaineen syötön ohjauksen tavoitteena on pitää uunin polttopään lämpötila riittävän 

korkeana ja mahdollisimman tasaisena. Polttoaineen syöttö on hoidettu käsinohjauksella 

siten, että uunin polttopään lämpötilan mukaan valvomonhoitaja lisää tai vähentää purun 

syöttöä kaasuttimeen sen mukaan, pitääkö lämpötilaa nostaa tai laskea (kts. kuva 18). 

Kaasutusprosessi on myös viiveellinen, mikä aiheuttaa sen, ettei purun syötön lisäys näy 

välittömästi lisääntyvänä energiana meesauuniin. 

 

Polttopään lämpötilaan vaikuttaa myös meesauunin tuotantovauhti, joka määräytyy 

kaustisoinnin tuotannon, meesasiiloissa olevan meesan, kalkkisiiloissa olevan kalkin ja 

meesauunin kunnon mukaan. 

 

Polttopään hallinta osoittautui odotettua monitahoisemmaksi ongelmaksi, joten tämän 

projektin puitteissa pystyttiin ainoastaan kartoittamaan eri vaihtoehtoja polttopään ohjauksen 

toteuttamiseksi. Polttopään lämpötilan hallinnan osalta testattiin alustavasti polttoaineen 

syötön ohjausta PI-säätimellä, jolle annettiin asetusarvo sumealla säätimellä (kuva 36). 

Asetusarvon määritys tapahtuu polttopään lämpötilan, sen neljän tunnin keskiarvon, 

jäännöskarbonaattipitoisuuden sekä meesan syötön perusteella. Ongelmaksi kokeilussa 

muodostui PI-säädön toiminta. Koeajossa PI-säätöä ei saatu viritettyä toimimaan niin hyvin, 

että asetusarvosäädön testaaminen olisi ollut mahdollista. 

 

Kuva 36. PI-säätimen asetusarvon määrääminen sumealla päättelyllä. 

 

Projektin aikana laadittiin myös sääntökanta polttoaineen syötön ohjaukselle suoraan 

sumealla säätimellä (kuva 37). Sääntökannassa sisääntuloina ovat polttopään lämpötila ja 

sen muutos. Lähtönä saadaan polttoaineen syötön muutos. Tältä osin käytännön kokeet ovat 

vielä tekemättä. Hankkeessa päädyttiin meesauunin polttopään ja kaasuttimen toiminnan 

tarkempaan mallittamiseen ennen sumean säädön kokeilua. 
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Kuva 37. Polttoaineen syötön ohjaus suoraan sumealla säätimellä. 

 

Meesan syöttö. Meesan syötön ja uunin täyttöasteen hallinta käsittää meesavirtauksen jaon 

suoraan uuniin ja LMD-kuivuriin. Täyttöastetta hallitaan uunin pyörimisnopeutta muuttamalla. 

Meesan syötön ohjaus tapahtuu käsinohjauksella. Meesavirtauksen muutoksen tapahtuessa 

ongelmana on tietää, milloin on tehtävä muutos polttoaineen syötössä, jotta uunin 

lämpötilaprofiili pysyy tasaisena. Lämpötilamuutoksiin vaikuttavat myös eri vuorojen erilaiset 

ajotavat. Varsinaista meesasyötön ohjausta ei ole kehitetty, vaan siinä esiintyvät vaihtelut 

pyritään ottamaan huomioon polttopään lämpötilan ohjauksessa. 

 

Käytännön kokemuksia. Projektin aikana havaittiin sumean säätimen viritys varsin 

ongelmalliseksi. Säädin on suhteellisen helppo virittää, kun virityksen suorittaja tuntee 

säätimen ja ohjattavan prosessin toimintaperiaatteet. Viritys vie kuitenkin runsaasti aikaa, 

koska parametreja on useita eikä niitä kaikkia voi muuttaa yhtäaikaa, vaan on välillä 

seurattava myös muutosten vaikutuksia.  
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6. Yhteenveto 
 

Elohopean talteenottolaitokseen rakennetun säätöjärjestelmän toiminta on osoittautunut 

alkuperäisten tavoitteiden mukaiseksi. Säätöjärjestelmä kykenee hallitsemaan 

rikkidioksidikaasun jäähtymisen huomattavasti entistä käytäntöä paremmin. Järjestelmän 

käyttövarmuus on ollut jopa hämmästyttävän hyvä. Tehtyjen kyselyjen ja seurannan mukaan 

järjestelmä on ollut vain poikkeustapauksissa pois käytöstä. Käsiajolle kytkemisen on 

aiheuttanut lähinnä käyttöhäiriöt pasuton tai rikkihappotehtaan toiminnassa ja 

rikkihappovuodot tai vastaavat häiriöt elohopean talteenottolaitoksella. 

 

Elohopean talteenottolaitoksen ohjaamiseen vaikuttaa vuorovaikutteisia ilmiöitä ja 

asiantuntijatietämys saatiin mallinnuksen avulla varsin hyvin selvitettyä. Simulointiympäristön 

merkitys etenkin kokonaisjärjestelmän rakennetta suunniteltaessa oli merkittävä, sillä 

rakenne voitiin suunnitella tarkasti ennen järjestelmän asentamista todelliseen ympäristöön. 

Järjestelmän kokonaistoiminnan lisäksi simulointiympäristössä voitiin testata useita sellaisia 

piirteitä, joiden testaaminen todellisessa ympäristössä olisi ollut vaikeaa. Tällaisia piirteitä 

ovat lähinnä häiriö- ja poikkeustilanteiden hallitseminen. 

 

Meesauunin polttopään hallinta osoittautui odotettua monitahoisemmaksi ongelmaksi, joten 

tämän projektin puitteissa pystyttiin ainoastaan kartoittamaan eri vaihtoehtoja polttopään 

ohjauksen toteuttamiseksi. Ongelmia aiheuttaa meesauunin ohjausmuuttujien 

vuorovaikutteisuus ja toisaalta myös alatason säätöjen toiminnassa oli hankaluuksia; PI-

säätöä ei saatu viritettyä toimimaan kunnolla, jotta sumean säätimen testaaminen olisi ollut 

mahdollista. Jatkossa tullaan meesauunin polttovyöhykkeen ja kaasuttajan toimintaa 

mallintamaan tarkemmin ja testaamaan muodostettuja sumeita säätimiä vasta sen jälkeen. 

 

Projektissa päivitettiin myös aikaisemmin kehitetty meesauunin savukaasupuhaltimen sumea 

säädin. Säätimen viritys havaittiin varsin ongelmalliseksi. Säädin on kuitenkin suhteellisen 

helppo virittää, kun virityksen suorittaja tuntee säätimen ja ohjattavan prosessin 

toimintaperiaatteet. 

 

Hankkeessa luotiin myös edellytykset yhdistää Oulun yliopiston säätötekniikan 

laboratoriossa ja VTT Elektroniikassa kehitetyt sumeiden säätö- ja ohjausjärjestelmien 

kehitysmenetelmät integroiduksi kehitysympäristöksi. Tämä tulee monipuolistamaan 

jatkohankkeiden läpivientiä. 

 

 



 44

 

 

Lähdeluettelo 
 

Driankov, D., Hellendoorn, H., & Reinfrank, M. (1993). An Introduction to Fuzzy Control. 

Berlin: Springer-Verlag. 316 s. 

 

Forbus, K.D. (1984). Qualitative Process Theory. Artificial Intelligence. Vol. 24 Number 1-

3 December 1984. pp. 85-168. 

 

Haataja, K. & Ruotsalainen J. & Ahava O. (1995). Meesauunin sumea säätö. 

AUTOMAATIO 95. Automaatiopäivät -robotiikkapäivät 3.-5.5.1995. Helsinki 1995. 

Nide 1, ss.342-346. 

 

Hendy, R.J. (1980). Supervisory Control using Fuzzy Set Theory, Ph.D. Thesis. University 

of Queensland. 

 

Isomursu, P. & Kemppainen S. (1994). Practical Adaptation of the Least-Mean-Square 

Method for Tuning of Fuzzy Logic Controllers. Proceedings, Second Australian & New 

Zealand Conference on Intelligent Information Systems (ANZIIS'94), November 29-

December 2, 1994. IEEE: S. 209 - 213. 

 

Isomursu, P., Rauma, T. & Kemppainen, S. (1994a). A Modular Approach to the Design 

of Fuzzy Logic Controllers. Proceedings of the Seventh International Conference on 

Systems Research, Informatics & Cybernetics (ICSRIC'94). Baden-Baden, Germany, 

August 15 - 21, 1994. Windsor, Canada: The International Institute for Advanced Studies 

in Systems Research and Cybernetics. Vol. II. Pp. 85-90. ISBN 0-921836-19-8 

 

Isomursu, P., Rauma, T. & Kemppainen, S. (1994b). Exploitation of Multiple Knowledge 

Sources in Tuning of Fuzzy Logic Controllers. In: Carlsson, C., Järvi, T. & Reponen, T. 

(eds.). Proceedings of the STeP'94 (Finnish AI Biennial Symposium). Turku, Finland, 

August 29 - 31, 1994. Helsinki, Finland: Finnish Artificial Intelligence Society. Pp. 188 - 

195. ISBN 951-96735-3-9 

 

Isomursu, P. & Tuomivaara, S. (1993). Design and Tuning of a Fuzzy Logic Controller. 

Proceedings, Sixth International Conference on Industrial & Engineering Applications of 

Artificial Intelligence and Expert Systems (IEA/AIE 93), June 1 - 4, 1993, Edinburgh, 

Scotland. S. 469 - 475. 

 

Juuso, E. (1995). Linguistic Equations in developing fuzzy systems. FALCON - Meeting, 

April 26-30,1995, Club Andraitx, Mallorca. 

 

Juuso, E. & Leiviskä, K. (1995). A Development Environment for Industrial Applications of 

Fuzzy Control. EUFIT'95, August 28-31, 1995, Aachen. 

 



 45

de Kleer, J. & Williams, B.C. (1987). Diagnosing Multiple Faults. Artificial Intelligence. 

Vol. 32 Number 1 April 1987. pp. 97-130. 

 

Myllyneva, J. & Juuso E. 1995. FuzzyCon and FuzzyTune: tuning and control in PC-

environment. FALCON - Meeting, April 26-30,1995, Club Andraitx, Mallorca. 

 

Rauma, T. (1993). Sähkömekaanisen laitteen liikkeellelähdön ohjaus sumealla logiikalla 

[Controlling the Starting of an Electromechanical Device with Fuzzy Logic Controller]. 

Diploma Thesis. University of Oulu, Department of Electrical Engineering, Oulu, Finland. 

54+18 p. (in Finnish) 

 

Takagi, T. & Sugeno, M. (1985). Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to 

Modeling and control. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. Vol. SMC-

15, No. 1, Jan./Feb. 

 

Välisuo, H. (1994). Model-based Reasoning and Control of Process Plants. VTT 

Publications 178. Espoo, Finland, 1994. 

 

Yager, R.R. & Filev, D.P. (1994). Essentials of Fuzzy Modeling and Control. John Wiley & 

Sons, Inc. New York. 388 p. ISBN 0-471-01761-2 

 

Zadeh, L.A.(1973). "Outline of a new approach to the analysis of complex systems and 

decision processes," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-3. 28-

44, 1973. 

 



ISBN 951-42-4348-X 
ISSN 1238-9404 
Oulun yliopisto 
Säätötekniikan laboratorio 
Toimittaja: Leena Yliniemi 
 
 
 

1. Yliniemi L., Koskinen J.,  Rumpukuivaimen sumea säätö, Joulukuu 1995. 
2. Leiviskä K., Rauma T., Ahola T., Juuso E., Myllyneva J., Alahuhta P.,  

Sumea mallintaminen, viritys ja säätö. Tammikuu 1996. 

 
   
 


