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1 JOHDANTO

Paperikoneen ajettavuudella tarkoitetaan ratakatkojen määrää suhteessa ajonopeuteen.
Kun ajettavuus on hyvä, voidaan paperikonetta ajaa halutulla nopeudella
mahdollisimman vähin katkoin. Hyvä ajettavuus puolestaan on tehokkaan tuotannon
perusedellytys. Yleisimmin paperikoneen tuotantoa pyritään tehostamaan ajonopeutta
kasvattamalla, jolloin erityisesti paperikoneen märän pään ajettavuus ja stabiilisuus
voivat muodostua rajoittaviksi tekijöiksi. Näihin voidaan jossain määrin vaikuttaa
erilaisilla laiteteknisillä ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla, mutta toisaalta ajettavuuden
hallinta on myös optimointikysymys: Kun katkoja on vähän, pyritään yleensä
kasvattamaan ajonopeutta, jolloin paperiradan rasitukset kasvavat ja sen myötä katkojen
määrä kasvaa. Tutkimuksesta ja kehitystyöstä huolimatta paperiradan katkot aiheuttavat
edelleen keskimäärin 5 prosenttia tuotantotappioita paperikoneen tyypistä ja ajotavasta
riippuen. Vuositasolla tämä voi yhdellä paperikoneella tarkoittaa noin 1,5 miljoonan
euron tappioita.

Paperiradan katkolla tarkoitetaan tilannetta, jossa paperirata on mennyt poikki ja radan
pää joudutaan viemään uudestaan rullaimelle. Katko paperirainassa syntyy, kun rainan
lujuus on pienempi kuin siihen kohdistuvat rasitukset (kuva 1). Paperirata voi katketa
kohdassa, jossa se on ilman tukea, ns. vapaassa välissä, mutta katkon varsinainen
aiheuttaja voi olla prosessissa paljonkin ennen varsinaista katkeamiskohtaa. Paperikoneen
katkoherkkyydellä kuvataan paperiradan katkon todennäköisyyttä.

Rasitus /
lujuus

Aika

Paperirainan
lujuus

Paperirainaan
kohdistuvat
rasitukset

Katko

Kuva 1. Paperirainan lujuus ja siihen kohdistuvat voimat /1/

Paperiradan katko ja sen paikka pystytään nykyään tunnistamaan automaattisesti
esimerkiksi valokennojen avulla. Katkon tapahtuessa automaattiset järjestelmät ohjaavat
katkenneen paperiradan katkopaikkaa edeltävään pulpperiin, jonka kautta hylky
kierrätetään takaisin paperin raaka-aineeksi. Koneen puhdistuksen jälkeen paperi
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ohjataan takaisin radalle. Toimenpidettä kutsutaan päänvienniksi. Aluksi paperirainasta
leikataan ohut kaistale reunasta ja tämä ohjataan ensin kulkemaan oikeaa reittiä koneen
läpi. Tämän jälkeen kaistaletta levitetään, kunnes paperiraina on koko leveydeltään
koneessa. Yksittäinen ratakatko aiheuttaa noin 10-20 minuutin tuotantokatkoksen
paperikoneella.

Tämän projektin tavoitteena on mittaustiedon ja asiantuntijatiedon yhdistäminen
paperikoneen ja sitä edeltävien prosessivaiheiden mallinnuksessa paperikoneen
katkoherkkyyttä ennustavan indikaattorin jatkokehitykseen sopivalla tavalla. Työn
lähtökohtana on Toolmet-Modipro-projektin puitteissa laadittu katkoherkkyys-
indikaattorisovellus, jonka toimintaperiaatteita testataan edelleen tämän projektin aikana.
Toiminnoiltaan vastaava katkoherkkyysindikaattori kehitetään erilaisesta prosessista
kerättyihin mittaustietoihin ja erilaisiin toimintaolosuhteisiin perustuen. Tuloksena
saatava katkoherkkyysindikaattori antaisi prosessin operaattoreille jatkuvan tiedon
katkoherkkyydestä havainnollisessa muodossa sekä antaisi operaattoreille
mahdollisuuden reagoida katkoherkkyyden muutoksiin riittävän ajoissa mahdollisten
katkotilanteiden välttämiseksi. Katkoherkkyyden ennustamisella voitaisiin täten kasvattaa
paperikoneen tehokkuutta ja lisäksi häiriöiden väheneminen lisäisi prosessin stabiilisuutta
ja tehokkuutta.

Tässä raportissa esitellään lyhyesti uusien katkoherkkyysindikaattoriversioiden
kehitystyön vaiheet sekä tuloksia simuloinneista PC-ympäristössä ja käytännön
koeajoista paperitehtaalla. Lisäksi työn aikana on tutkittu menetelmiä paperikoneelta
kerättyjen valtavien mittaustietomäärien hallitsemiseksi. Tutkimustyön tuloksena saadut
menetelmät on koottu toimivaksi ohjelmakokonaisuudeksi, joka pääpiirteissään esitellään
tässä raportissa. Projekti kuuluu osana TEKES:n rahoittamaan Prosessidynamiikka
toimintaolosuhteisiin mukautuvan älykkään prosessien säädön virittämisessä
(PRODYNA) projektiin.

PROSESSIMALLIT

Toimintaolosuhteiden
tunnistaminen

Älykäs 
analysaattori

Säädin

ToimilaiteMittaukset

PRODYNA

Prosessi-integraatio
KUHA

On-line -mittaukset
IntBio

LE Cont -konsepti
meesauuni, aurinkovoimala

Lääkevalmistus
TASKO

Kuva 2. Prodyna -projektin sisältö ja suhde laboratorion muihin projekteihin
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2 MITTAUSTIETOJEN KÄSITTELY

Lähtötietoina indikaattorin kehitystyössä on käytetty paperikoneelta ja sitä edeltävistä
prosessivaiheista kerättyjä mittaustietoja. Mittauksia on saatu useassa eri vaiheessa
vuosien 2001-2003 aikana. Mittaustiedot ovat normaalista ajotilanteessa eikä mitään
erityisiä koeajoja ole järjestetty. Mittaukset on kerätty erillisen PC:n massamuistiin
Alcont -järjestelmästä OPC-rajapinnan kautta. Yhteensä kerättyä mittaustietoa on noin
300 vuorokaudelta, sisältäen myös indikaattorin on-line testausten yhteydessä kerättyä
mittausaineistoa.

2.1 Esikäsittely

Normaalista paperinvalmistusprosessista saadaan mittaustietoja sadoista eri suureista,
joten tarkasteltavien muuttujien valinta on tehtävä huolellisesti. Asiantuntijatiedon avulla
saatiin tässä työssä rajattua todennäköisimmät katkoherkkyyteen vaikuttavat tekijät 73 eri
muuttujaan. Muuttujien määrän rajaamisella helpotetaan ja yksinkertaistetaan
mallinnusta, vaikkakin 73 muuttujan kokonaisuutta voidaan pitää edelleen melko suurena
ja haasteellisena mallinnettavana.

Mittausaineistoa käsiteltiin pääasiassa yhden vuorokauden mittaisina jaksoina, jotka
edelleen luokiteltiin toteutuneen katkotiheyden mukaisesti. Tavoitteena oli löytää
mallinnettaviksi erilaisia prosessiolosuhteita, joissa päädyttäisiin tiettyyn katkotiheyteen.
/12/

Myöhemmin esiteltävissä indikaattoriversioissa 1 ja 2 käytettiin katkotiheyden
lukuarvojen sijasta sanallista määrittelyä. Katkotiheysluokat ja niissä esiintyvien katkojen
lukumäärät on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Ratakatkojen lukumäärä vuorokaudessa katkotiheysluokittain

Katkotiheysluokka Katkojen lukumäärä vuorokaudessa
Ei katkoja 0
Vähän katkoja 1-2
Normaalisti katkoja 3-4
Paljon katkoja 5-6
Erittäin paljon katkoja >6

Mallinnukseen 'Erittäin paljon katkoja' -katkotiheysluokaan valittiin vain
esimerkkitapaukset, joissa oli 7-9 katkoa vuorokaudessa. Suuremmalla katkomäärällä
katkojen välinen aika jäi osittain niin lyhyeksi (alle 2 tuntia), että prosessille ei jäänyt
riittävästi aikaa katkosta toipumiseen.
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Indikaattoriversioissa 3 ja 4 siirryttiin käyttämään katkotiheyksille numeerista arvoa
vuorokaudessa esiintyvien katkojen lukumäärän mukaan. Mallinnukseen otettiin mukaan
10 eri katkotiheysluokkaa ei katkoja (0 katkoa) -tilanteesta 9 katkon tilanteeseen.

2.2 Mittaustietojen valinta

Esimerkkitapauksia on valittu mallinnukseen sitä mukaa, kun uusia mittauksia on saatu
paperikoneelta. Tämän vuoksi testattavana on alkuvaiheessa ollut kaksi eri
indikaattoriversiota, jotka sisälsivät eri määrät esimerkkitapauksia. Indikaattoriversio 1
valmistui elokuussa 2001 ja versio 2 lokakuussa 2001. Uudemmalla katkotiheysluokkien
jaottelulla tehdyt indikaattoriversiot valmistuivat helmikuussa 2002 (indikaattoriversio 3)
ja marraskuussa 2002 (indikaattoriversio 4).

2.2.1 Mittaustietojen valinta ohjelmisto

Mittaustietojen käytön tehostamiseksi kehitettiin Matlab-ympäristöön esimerkkitapausten
valintaohjelma, Channel Data Handling. Ohjelman lähtökohtana oli saada kerätyt
mittaustiedot tehokkaaseen käyttöön muuttamalla esimerkkijaksojen valintamenetelmää.

Aikaisemmassa menetelmässä valittiin mallinnettavat esimerkkijaksot aikatiedon mukaan
antamalla esimerkkijakson alkamis- ja päättymisajat. Uuden ohjelmiston avulla valinnat
toteutetaan antamalla ohjelmalle haluttu katkojen lukumäärä tutkittavalla ajanjaksolla ja
ohjelma etsii kaikki mahdolliset, juuri nämä ehdot toteuttavat vaihtoehdot kaikista
kerätyistä mittaustiedoista.

Löytyneiden esimerkkitapausten lukumäärä tulostuu valintapaneeliin ja
esimerkkitapausten selaaminen voidaan suorittaa joko askeltamalla eteen- tai taaksepäin
tai syöttämällä suoraan löytyneen esimerkkitapauksen järjestysnumero. Matlab:in
työtilaan tulostuu katkojen välien pituudet tunteina ja haluttaessa voidaan valita kuvaan
piirtymään katkojen sijoittuminen kyseisellä ajanjaksolla sekä muuttujan keskiarvo.

Esimerkkijakson mittaustiedot voidaan tallentaa ohjelmistosta myöhempää käyttöä varten
mat -tiedostomuotoon. Tallennuksessa on useita vaihtoehtoja eri käyttötarkoituksia
varten. "Tallenna" tallentaa kyseisen, kuvaruudulle tulostuneen esimerkkijakson kaikkien
mittauksien mittaustiedot yhteen matriisiin siinä muodossa kuin ne ovat alkuperäisissä
mittauksissa. "Tallenna ennen katkoa" tallentaa jokaista kyseisellä esimekkijaksolla
olevaa katkoa edeltävät mittaukset halutun mittaiselta ajalta. "Tallenna mallitusdata"
tallentaa esimerkkijakson mittaukset FuzzEqu -kehitysympäristön vaatimaan muotoon.
"Tallenna simulointidata" tekee esimerkkijaksosta simulointikelpoisen
katkoherkkyysindikaattorin Simulink testaukseen. "Tee Simulinkdata.mat" valmistelee
esimerkkijakson SPC (Statistical Process Control) testaukseen Simulink -mallilla.
Ohjelmisto poistaa myös tarvittaessa puuttuvat mittaukset (NaN, Not a Number) kaikissa
edellä mainituissa tallennusmuodoissa korvaamalla ne edellisellä onnistuneella
mittauksella. Esimerkki Channel Data Handling -ohjelman käyttöliittymästä kuvassa 3.
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Kuva 3. Channel Data Handling -ohjelman käyttöliittymä.

2.2.2 Esimerkkitapausten valinta mallinnukseen

Mallinnukseen valittujen esimerkkitapausten valinnassa käytettiin Channel Data

Handling -ohjelmistoa. Esimerkkitapausten pituudeksi valittiin 24 tuntia eli jokainen
esimerkki sisälsi 1440 (24h*60min/h), minuutin välein talletettua mittausta.
Esimerkkitapaukset valittiin katkomäärien mukaan ei katkoja -tilanteesta 9 katkoa -
tilanteeseen ja ne jaoteltiin taulukon 1 mukaisesti katkotiheysluokkiin (kuva 4).
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Erittäin paljon
katkoja

Paljon katkojaNormaalisti
katkoja

Vähän katkojaEi katkoja

Esimerkki 1,
0 katkoa/vrk 

Esimerkki 1,
1 tai 2 katkoa/vrk

Esimerkki 1,
3 tai 4 katkoa/vrk

Esimerkki 1,
5 tai 6 katkoa/vrk

Esimerkki 1, 
7-9 katkoa/ vrk

Esimerkki 2,
1 tai 2 katkoa/vrk

Esimerkki 3,
1 tai 2 katkoa/vrk

Esimerkki N,
3 tai 4 katkoa/vrk

Esimerkki 3,
3 tai 4 katkoa/vrk

Esimerkki 2,
3 tai 4 katkoa/vrk

Esimerkki N,
5 tai 6 katkoa/vrk

Esimerkki 3,
5 tai 6 katkoa/vrk

Esimerkki 2,
5 tai 6 katkoa/vrk

Esimerkki N,
7-9 katkoa/ vrk

Esimerkki 3, 
7-9 katkoa/ vrk

Esimerkki 2,
7-9 katkoa/ vrk

Esimerkki 2,
0 katkoa/vrk

Esimerkki N,
1 tai 2 katkoa/vrk

Esimerkki 3,
0 katkoa/vrk

Esimerkki N,
0 katkoa/vrk

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kuva 4. Esimerkkien jaottelu katkotiheysluokittain.

Esimerkkijaksoja valittaessa suoritettiin myös visuaalinen tarkastelu ja jätettiin
valitsematta esimerkkijaksot joiden mittaukset olivat selvästi puutteellisia. Esimerkiksi
muutamissa tapauksissa pH saattoi saada arvon nolla jolloin oletettiin mittauksessa tai
mittauksen tallennuksessa tapahtuneen virhe. Esimerkkitapausten valinnassa kiinnitettiin
myös huomiota siihen, että katkot olivat mahdollisimman tasaisesti sijoittuneet
esimerkkijaksolle ja erityisesti vältettiin tilanteita joissa peräkkäisten katkojen väli oli alle
kaksi tuntia.

Esimerkkijaksojen lukumäärä poikkeaa eri indikaattoriversioiden välillä. Myöskin
esimerkkitapausten lukumäärä eri katkoherkkyysluokkien välillä vaihtelee. Channel Data

Handling -ohjelman tehokkuuden ansiosta indikaattoriversio 2:n mallien
esimerkkitapauksiksi saatiin valittua 100 vuorokauden mittaista esimerkkitapausta noin
120 vuorokauden mittausdatasta.

Taulukossa 2 on esitetty esimerkkitapausten lukumäärät eri katkoluokissa vanhemmilla
indikaattoriversioilla sekä taulukossa 3 on indikaattoriversio 3:n esimerkkitapausten
lukumäärä katkotiheysluokittain. Version 4 esimerkkitapaukset esitellään myöhemmin
tässä raportissa.
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Taulukko 2. Esimerkkitapausten lukumäärät eri katkotiheysluokissa

Indikaattori 1 Indikaattori 2
Esimerkkejä yhteensä 64 100
Ei katkoja 4 5
Vähän katkoja 11 14
Normaalisti katkoja 15 23
Paljon katkoja 17 28
Erittäin paljon katkoja 17 30

Taulukko 3. Esimerkkitapausten lukumäärät eri katkotiheysluokissa

Indikaattori 3
Esimerkkejä yhteensä 104
Ei katkoja 9
1 katko 4
2 katkoa 10
3 katkoa 10
4 katkoa 13
5 katkoa 10
6 katkoa 18
7 katkoa 12
8 katkoa 10
9 katkoa 8

2.2.3 Esimerkkijakson valinta simulointiin

Channel Data Handling -ohjelmistoa voidaan käyttää myös simuloitavien
esimerkkitapausten valinnassa. Ohjelmiston avulla simuloitava esimerkkijakso valitaan
samaan tapaan kuin mallinnettavien esimerkkitapausten valinta eli annetaan
valintapaneeliin haluttu jakson pituus ja sinä aikana esiintyvien katkojen lukumäärä.
Ohjelmistosta voidaan valita simuloinnissa käytettävä indikaattoriversio. Ohjelmisto
tekee myös automaattisesti simulaattorin vaatimat määrittelyt. Off-line testaus suoritetaan
Matlab-Simulink -ympäristössä.
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3 LINGVISTISET YHTÄLÖT

Lingvistiset yhtälöt tarjoavat menetelmiä epälineaaristen systeemien käsittelemiseksi /2/.
Lingvistiset yhtälöt voidaan kirjoittaa seuraavaan yhtälömuotoon

∑
=

=+
m

i

ijij BXA
1

0 (1)

missä Xj on muuttujan j lingvistinen taso, joka saadaan laskettua muuttujan reaaliarvosta
sen jäsenyysmäärittelyjen avulla. Jos käytetään viittä lingvististä tasoa, tasojen arvot
voisivat olla: hyvin matala, matala, normaali, korkea, ja hyvin korkea. Lingvististen
tasojen arvot voidaan korvata kokonaisluvuilla [-2, -1, 0, 1, 2], jolloin yhtälö korvaa
tiiviissä matriisimuodossa sääntöpohjaisen tarkastelun, jossa tarvittaisiin 25 sääntöä.
Kertoimen Aij avulla kuvataan yhtälöiden muuttujien välisten vuorovaikutusten suuntaa ja
voimakkuutta. Kertoimet voidaan esittää joko reaali- tai kokonaislukujen avulla.
Kynnysparametri Bi tarvitaan diagnostiikkasovelluksissa /3/.

Lingvistisiä yhtälöitä käytettäessä kuvattavan systeemin epälineaarisuudet voidaan ottaa
huomioon muuttujien jäsenyysmäärittelyissä, jotka vastaavat perinteisten sumeiden
säätimien jäsenyysastefunktioita. Jäsenyysmäärittelyt koostuvat kahdesta toisen asteen
polynomifunktiosta, joista toista käytetään positiivisten lingvististen tasojen määrittelyyn
ja toista negatiivisten tasojen määrittelyyn. Varsinaisesti säädin käyttää polynomin
kertoimia, mutta käyttäjä määrittelee ne tasojen -2, -1, 0, 1 ja 2 mukaan, joten järjestelmiä
voidaan rakentaa myös vuorovaikutteisesti asiantuntijatiedon pohjalta./4/

Tapahtumapohjaisia lingvistisiä yhtälömalleja käytetään diagnostiikkasovelluksissa
toimintaolosuhteiden tunnistamiseen. Mallit muodostuvat kolmesta osasta /5/:
• vuorovaikutusten suunnat käsitellään lineaarisella yhtälöryhmillä,
• epälineaarisuudet huomioidaan jäsenyysmäärittelyillä,
• käytettävässä datassa otetaan huomioon aikaviiveet prosessiolosuhteiden mukaisesti.
Tämä menetelmä yhdistää tapahtumapohjaisen päättelyn (Case-Based reasoning, CBR)
älykkääseen mallinnukseen ja tuo tarkastelun kvantitatiiviselle tasolle/6/.

Tapahtumapohjaisia eroja voi olla näissä kaikissa mallin osissa /3/, ainoastaan yhtälöissä
/7/ tai ainoastaan jäsenyysmäärittelyissä ja viiveissä /5/.

Toimintaolosuhteiden tunnistamiseen vaikuttavia parametreja ovat jäsenyysmäärittelyihin
liittyvät kertoimet ja yhtälökertoimet sekä kunkin yhtälön sumeutta kuvaavan
jäsenyysfunktion parametrit ja yhtälöiden painokertoimet. Kuhunkin tapahtumaan
voidaan liittää useita erilaisia laatusuureita ja riskitasoja. Eri tapahtumiin liittyvät suureet
ja tasot yhdistetään sumeaa logiikkaa käyttäen./4/
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3.1 Mallintaminen lingvististen yhtälöiden menetelmällä

Kuvassa 5 on esitetty lingvististen yhtälöiden kehittämisen ja virittämisen eri vaiheet./8/

 
Opetusdata 

Validointi - 
data 

Testidata Lingvistiset 
mallit 

Lingvistiset 
yhtälöt 

Jäsenyys - 
määrittelyt 

Muuttuja - 
ryhmät 

Lingvististen 
yhtälöiden 

valinta 

Korrelaatio 
analyysi 

Karsitut 
muuttuja - 

ryhmät 

Lingvististen 
mallien 
testaus 

Jäsenyys - 
määrittelyjen 

viritys 

Kuva 5. Mallintaminen lingvististen yhtälöiden menetelmällä.

Katkoherkkyysindikaattorin esimerkkitapaukset mallinnettiin lingvististen yhtälöiden
menetelmällä /8/. Aluksi muuttujille määriteltiin toiminta-alueet ja vaihteluväliä kuvaavat
jäsenyysmäärittelyt eri katkotiheysalueilla. Jäsenyysmäärittelyssä todelliset mitatut arvot
muutetaan lingvistisiksi arvoiksi välille [-2, 2]. Vakioarvoisia muuttujia ei voitu käyttää
mallintamiseen, koska lingvistisillä yhtälöillä mallintaminen perustuu muutoksiin
muuttujien arvoissa. Näin ollen vakioarvoisille muuttujille ei myöskään voitu tehdä
jäsenyysmäärittelyjä. Esimerkki jäsenyysmäärittelystä kuvassa 6.
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Kuva 6. Erään muuttujan jäsenyysmäärittely.

Muuttujien väliset vuorovaikutukset määritettiin kolmelle muuttujalle kerrallaan siten,
että kaikki mahdolliset kolmen muuttujan yhdistelmät käytiin läpi (lukuunottamatta
muuttujia joille ei voitu tehdä jäsenyysmäärittelyjä). Lingvistiseen yhtälöryhmään
valitaan kolmen muuttujan yhtälöt muuttujien välisten vuorovaikutusten voimakkuuteen
perustuen. Ryhmän ensimmäinen yhtälö kuvaa siis parhaan mallinnustuloksen antavaa
kolmen muuttujan yhdistelmää. Ryhmässä eteenpäin mentäessä yhtälöiden merkitys
vähenee./9/

Kolmen muuttujan yhtälöistä valittiin vähintään 30 parasta yhtälöä varsinaiseen
mallinnukseen. Mallinnuksessa kullekin muuttujalle laskettiin kertoimet, jotka kuvaavat
muuttujien välisiä vuorovaikutuksia. Samalla määritetään myös mallin yhtälöille
painokertoimet, jotka kertovat kuinka paljon kukin kolmen muuttujan yhtälö vaikuttaa
koko mallin jäsenyysasteeseen. Lopulliseen yhtälöryhmään valittiin vain ne yhtälöt, jotka
sopivat esimerkkiin määrätyn kriteerin mukaisesti.

Kuvassa 7 on esimerkki lasketusta vuorovaikutusmatriisista. Tässä tapauksessa malliin on
valittu 5 yhtälöä. Sama malli on esitettynä myös sanallisessa muodossa kuvassa 8, jossa
esitetään mallissa mukana olevat muuttujat, muuttujien vuorovaikutukset (Aij) sekä
viimeisenä yhtälön kynnysparametrit (Bi).
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Kuva 7. Vuorovaikutusmatriisi

 0.448 Sellujauhin 2 teho  0.435 Hylky annostelu-% -0.779 Valk. tornin paluu pH  0.054
-0.266 Massan jäännöskemikaal -0.745 Perälaat. massan lämpötila  0.551 Ditioniitti annostelu   0.264
-0.382 Sellujauhin 2 teho -0.784 Perälaat. massan lämpötila  -0.483 Hylky annostelu-%    -0.077
-0.875 Viiran imut. korkeatyhjö-% -0.297 Massan vaaleus näytelinjassa  0.323 1-pur. kaukalovesi  0.204
-0.836 Sellujauhin 2 teho -0.455 Täyteaine annostelu-% -0.290 1-Pur. kaukalovesi -0.099

Kuva 8. Lingvistinen yhtälöryhmä sanallisessa muodossa

3.1.1 Lingvistinen mallintaminen FuzzEqu Toolbox:lla

Katkoherkkyysindikaattoria varten lingvistiset yhtälöt muodostettiin FuzzEqu Toolbox:lla
Matlab-ympäristössä. Ohjelmalla määritettiin aluksi datalle tarkasteltavat muuttujat (73
muuttujaa). Lisäksi määritettiin datalle työalueet (katkotiheysluokat) ja alialueet
(esimerkkitapausten indeksointi), jotka mahdollistavat koeajojen ryhmittelyn ja
helpottavat myöhäisempää vertailua. Muuttujien jäsenyysmäärittelyn perusteella nähtiin,
mitkä muuttujat soveltuvat teknisesti mallinnukseen. Kuvassa 9 esimerkki FuzzEqu

Toolbox:n käyttöliittymästä.
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Kuva 9. FuzzEqu Toolbox :n käyttöliittymä

FuzzEqu Toolbox:ssa lingvistiset mallit kehitetään tapahtumakohtaisesti, osittain
automaattisesti mittaustietoihin perustuen. Automaattisesti generoidun mallin toimivuutta
voidaan arvioida asiantuntijatietämyksen perusteella erilaisten graafisten työkalujen
avulla. Arvioinnin tuloksen perusteella mallin eri osia voidaan muokata tarpeen mukaan.
Suurten mittausjoukkojen automaattinen käsittely voidaan myös ‘liukuhihnoittaa’, eli
useampia esimerkkitapauksia eri muuttujatasoilla voidaan käsitellä automaattisesti
peräkkäin./4/

3.2 Lingvistisen mallin ratkaiseminen katkoherkkyysindikaattorissa

Tapahtumakohtaisten mallien rakentamisessa käytettiin lingvististen yhtälöiden
menetelmää, jossa malli muodostui yhtälöryhmästä ja muuttujien jäsenyysmäärittelyistä.
Erilaisia olosuhteita vastaavien tapahtumien tunnistaminen prosessidatasta perustuu
sumeaan logiikkaan. Tunnistettujen tapahtumien pohjalta pyritään ennakoimaan
katkomäärien kasvua ja generoimaan varoituksia ja hälytyksiä epäedullisista
prosessiolosuhteista. /4/
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Katkoherkkyysindikaattorissa käytetyistä malleista jokainen muodostuu ryhmästä
lingvistisiä yhtälöitä ja muuttujien jäsenyysmäärittelyistä. Paperikoneen mittauksia
verrataan esimerkkitapauksiin ja arvioidaan kuinka hyvin mittaukset toteuttavat
esimerkkimallit.

Aluksi prosessista saadut mittaustiedot muutetaan lingvistisiksi arvoiksi
jäsenyysmäärittelyjen avulla. Kukin kolmen muuttujan yhtälö ratkaistaan kertomalla
saaduista lingvistisistä arvoista (Xi) muodostettu vektori vuorovaikutusmatriisilla (Aij)
sekä lisäämällä siihen kynnysparametri (Bi). Kuvassa 10 on esimerkki lingvistisen
yhtälön ratkaisemista, jossa on ratkaistu kuvan 8 ensimmäinen yhtälö mittausten arvoilla
sellujauhin 2 teho 58 W, hylky annostelu-% 32% ja valkaisutorinin paluu pH 6,49.
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Kuva 10. Esimerkki lingvistisen yhtälön ratkaisemisesta.

Mikäli tuloksesta saadaan nollasta poikkeava luku, verrataan tätä jäsenyysastefunktioiden
määrittelemiin raja-arvoihin ja näiden avulla määritetään yhtälön jäsenyysaste.
Nykyisessä järjestelmässä käytetään symmetrisiä, kolmiomaisia jäsenyysastefunktioita
jäsenyysasteen määritykseen/9/. Kuvassa 11 on esitetty esimerkkinä kuvan 8
ensimmäisen yhtälön jäsenyysasteen määrittäminen.
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Kuva 11. Lingvistisen yhtälön jäsenyysasteeen määritys.

Koska lingvistisen yhtälön ratkaisuna saadaan lukuarvo, joka on välillä [-2,2], saadaan
yhtälölle laskettua jäsenyysaste. Lingvististä arvoa 0.96425 vastaava jäsenyysaste on 0.49
eli yhtälö toteutuu ”puolittain” kyseisillä mitatuilla arvoilla.

Kolmen muuttujan yhtälön vuorovaikutukset voidaan esittää myös pintakuvana, jonka
avulla vuorovaikutusten mielekkyys on varsin helposti arvioitavissa. Pintakuvien
määritykseen käytetään muuttujien jäsenyysmäärittelyjä ja mallinnettavaan
esimerkkitapaukseen liittyviä mittaustietoja. Kuvassa 12 on esitetty kuvan 10 esimerkissä
käytetyn yhtälön kuvaamat vuorovaikutukset. Pintakuvaa tulkitaan vertailemalla eri
muuttujien tasoja. Malli toteutuu kun mittausarvot sijoittuvat mallipinnalle. Mallipinnan
ulkopuolelle sijoittuvien mittausarvojen tapauksessa yhtälön toteutumista voidaan
arvioida sille määrätyn jäsenyysasteen (kuva 11) avulla. Mittausarvojen vaihdellessa
voidaan yhtälön mallipinnalla siirtyä pisteestä toiseen useita eri reittejä yhtälön silti
toteutuessa. /9/
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Kuva 12. Esimerkki linvistisen yhtälön vuorovaikutusten arvioinnista pintakuvana.

Esimerkkitapauksia tunnistettaessa jokaiselle esimerkille lasketaan kaikki kolmen
muuttujan yhtälöt. Kunkin esimerkkitapauksen jäsenyysaste lasketaan mallin yksittäisten
yhtälöiden jäsenyysasteiden painotettuna keskiarvona. Painokertoimina mallin
ratkaisussa käytetään mallinnuksen yhteydessä määritettyä painokerroinmatriisia.
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4 KATKOHERKKYYSINDIKAATTORI

Kaikki tässä raportissa esitetyt indikaattoriversiot on toteutettu tapahtumapohjaisina eli
Case-Based Reasoning -tyyppisinä sovelluksina, jotka sisältävät taulukoiden 2 ja 3
mukaisen määrän esimerkkitapauksia (malleja) kullekin katkoluokalle /10/. Indikaattori
vertaa on-line mittauksia mallinnettuihin esimerkkitapauksiin. Jäsenyysmäärittelyiden
avulla saatavia (mittausten) lingvistisiä arvoja käyttäen tarkastetaan kuinka hyvin kukin
(mallinnettu) lingvistinen yhtälö (esimerkki) toteutuu. Mikäli on-line mittauksen arvot
toteuttavat yhtälön tarkasti saa kyseinen yhtälö jäsenyysasteen arvoksi yksi /11/. Kunkin
katkotiheysluokan jäsenyysasteen arvoksi saadaan luokassaan suurimman jäsenyysasteen
saavan esimerkkin jäsenyysaste (kuva 13). Varsinainen indikaattori tuottaa
tapauskohtaiset ulostulon jäsenyysasteet yhdistämällä kuhunkin tapaukseen sisältyvien
lingvististen yhtälöiden antamat jäsenyysasteet painotettua keskiarvoa käyttäen /8/.

Erittäin paljon
katkoja

Paljon katkojaNormaalisti
katkoja

Ei katkoja Vähän katkoja

Esimerkki 1,
jäsenyysaste 0,19 

Esimerkki 1,
jäsenyysaste 0,08 

Esimerkki 1,
jäsenyysaste 0,39 

Esimerkki 1,
jäsenyysaste 0,37 

Esimerkki 1,
jäsenyysaste 0,00 

Esimerkki 2,
jäsenyysaste 0,79 

Esimerkki 3,
jäsenyysaste 0,56 

Esimerkki N,
jäsenyysaste 0,55 

Esimerkki 3,
jäsenyysaste 0,04 

Esimerkki 2,
jäsenyysaste 0,46 

Esimerkki N,
jäsenyysaste 0,20 

Esimerkki 3 ,
jäsenyysaste 0,25 

Esimerkki 2,
jäsenyysaste 0,19 

Esimerkki N, 
jäsenyysaste 0,17 

Esimerkki 3 ,
jäsenyysaste 0,18 

Esimerkki 2,
jäsenyysaste 0,09 

Esimerkki 2,
jäsenyysaste 0,30 

Esimerkki N, 
jäsenyysaste 0,31 

Esimerkki 3,
jäsenyysaste 0,35 

Esimerkki N,
jäsenyysaste 0,11 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,35 0,180,370,550,79

Kuva 13. Katkotiheysluokkien jäsenyysasteiden määritys.

4.1 Käytännön kokeiden toteutus

Indikaattori toimii Matlab -sovelluksena erillisellä PC:llä, joka on kytketty paperitehtaan
verkkoon. Online-mittaukset paperikoneen Alcont-automaatiojärjestelmästä luetaan OPC
-rajapinnan kautta. Käytännön koeajoissa käytettiin indikaattorin versiota 1 ja
myöhemmin versiota 3. Indikaattorin eri katkotiheysluokkien jäsenyysasteet tallennettiin
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myöhempää analyysia varten. Samalla tallennettiin myös mittaustiedot koeajojaksolta
myöhempiä simulointeja varten. Koeajojen tiedonsiirtoratkaisu on esitetty kuvassa 14.

 

Indikaattori 

Mittaukset 
paperikoneelta 

Automaatio- 
järjestelmä 

OPC- rajapinta 

Kuva 14. Koeajojen tiedonsiirtoratkaisu.

Käytännössä mittaustietojen siirto automaatiojärjestelmästä on toteutettu kerran
minuutissa suoritettavana tallennuksena csv-tiedostomuotoon indikaattorisovelluksen
käytössä olevan PC:n kovalevylle. Sovellus lukee uusimman mittaustiedoston ja laskee
saamiensa mittaustietojen perusteella arvion kyseisen hetken katkoherkkyydestä.
Tulokset talletetaan matriisimuodossa, Matlab-tiedostona, määritellyn ajanjakson välein.
Vastaavasti talletetaan myös kerätyt mittaustiedot.

4.2 Indikaattorin testaus simuloimalla

Channel Data Handling -ohjelmistolla valitun esimerkin off-line testaus on esitetty
kuvassa 15. Ulostulona indikaattorista saadaan jäsenyysasteet eri katkotiheysluokista ja
näiden perusteella määritellyt katkoherkkyydet. Simulointimalli lukee mittaustiedot ja
ajan määrätyistä tiedostoista, yhdistää nämä vektorimuotoon ja syöttää ne Matlab -
funktioon, jossa varsinainen laskenta tapahtuu. Laskennan tulokset jaetaan omiin
näyttöihinsä ja tulostetaan numeroarvoina Matlab:n työtilaan. Tämän lisäksi tulokset on
tallennettavissa tiedostomuotoon myöhempää analysointia varten /12/.

Indikaattoriversiot on testattu Matlab Simulink -ympäristössä PC:llä. Esimerkki
simuloinnin tuloksesta erilaisilla katkoherkkyyden laskentamenetelmillä on keskellä
kuvaa 15.
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Kuva 15. Paperikoneen katkoherkkyysindikaattorin simulointi
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5 TULOKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia mahdollisia syitä paperiradan katkoihin sekä
katkoherkkyyttä ennustavan indikaattorin kehittäminen paperinvalmistusprosessista
kerättyihin mittaustietoihin pohjautuen. Indikaattorin kehitystyökaluna oli lingvististen
yhtälöiden menetelmään perustuva FuzzEqu Toolbox Matlab -ympäristössä /12/.

Mittausjakson tietojen analysointia varten laskettiin katkojen esiintymistiheyden
mukainen katkoherkkyysindeksi toteutuneiden katkojen mukaan. Laskennassa
huomioitiin katkojen lukumäärä niin, että jokainen katko aiheuttaa katkoa edeltäville 24
tunnille (1440 min) 1/9 suuruisen korotuksen katkoherkkyysindeksiin. Katkottomille 24
tunnin jaksoille katkoherkkyydeksi tulee näin ollen 0 (0/9), 4 katkon tapauksessa
4/9≈ 0,44 ja vastaavasti 9 tai tai sitä usemman katkon esiintyessä seuraavan 24 tunnin
aikana katkoherkkyysindeksin arvoksia saadaan 1 (9/9).

5.1 Käytännön koeajot

Indikaattori toimii Matlab-sovelluksena erillisellä PC:llä, joka on kytketty paperitehtaan
verkkoon. Online-mittaukset paperikoneen Alcont-automaatiojärjestelmästä luetaan OPC
-rajapinnan kautta. Käytännön koeajoissa käytettiin indikaattorin versiota 1 ja käytännön
koeajot suoritettiin lokakuussa vuonna 2001 sekä indikaattoriversiota 3 sen valmistuttua.
Indikaattoriversio 1:n koeajojaksolla tapahtuneet katkot, katkojen pohjalta laskettu
katkoindeksi sekä indikaattorin antama katkoherkkyys painotetulla keskiarvolla
laskettuna ovat esitettynä kuvassa 16.

Käytettäessä katkoherkkyystason laskentamenetelmänä painotettua keskiarvoa, annetaan
jokaiselle katkotiheysluokalle oma riskitasonsa: 'Ei katkoja' 0, 'Vähän katkoja' 0.25,
'Normaalisti katkoja' 0.5, 'Paljon katkoja' 0.75 ja 'Erittäin paljon katkoja' 1. Nämä
lukuarvot painotetaan kunkin luokan lasketulla jäsenyysasteella (µi) ja tulokseksi saadaan
katkoherkkyys painotettuna keskiarvona yhtälön 2 mukaisesti. /9/

∑
=

++++
=

5

1

54321 1*75,0*5,0*25,0*0*

i

i

KH

µ

µµµµµ
       (2)

Katkoherkkyyden lukuarvot vaihtelevat välillä 0-1 ja tulos on tulkittavissa edellä
esitettyjen katkotiheysluokkien riskitasojen mukaisesti siten, että normaalitilannetta
kuvaa katkoherkkyyden lukuarvo 0.5, erittäin paljon katkoja tilannetta kuvaa
katkoherkkyyden lukuarvo 1 ja niin edelleen /10/.
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Esimerkiksi kuvan 13 tilanteen katkotiheysluokkien jäsenyysasteiden mukaan
katkoherkkyydeksi tulisi

42,0
18,037,055,079,035,0

1*18,075,0*37,05,0*55,025,0*79,00*35,0
≈

++++

++++
=KH        (3)

Tämä vastaa tilannetta ’Normaalisti katkoja’.

Indikaattori versio 1:n antamat katkoherkkyydet, 
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Kuva 16. Koeajojakson katkoherkkyys indikaattoriversiolla 1

Kuvan 15 reilun 18 vuorokauden (26767 min) koeajojaksolla todellinen katkoherkkyys
vaihtelee “Ei katkoja” -luokasta lähelle luokkaa “Erittäin paljon katkoja”.
Indikaattorisovelluksen antaman katkoherkkyyden vaihtelu on varsin vähäistä.
Katkoherkkyyden lukuarvot vaihtelevat pääsääntöisesti välillä 0,5-0,6, ennustaen
tilannetta luokkien “Normaali” ja “Paljon katkoja” välillä.

Muutamissa tapauksissa indikaattorin antaman katkoherkkyyden vaihtelut sopivat varsin
hyvinkin yhteen todellisen katkoherkkyyden muutosten kanssa. Päinvastaisiakin
muutoksia on toisaalta havaittavissa. Sopivaa skaalausta käyttämällä lukuarvojen
vaihtelut saataisiin paremmin esiin ja tuloksen arviointiin voitaisiin käyttää aiemman
sovelluksen tapaan katkoherkkyyden muutoksia numeroarvon sijaan /12/. Tämän työn
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tavoitteena on kuitenkin kehittään sovellusta edelleen ja tämän vuoksi pyritään saamaan
indikaattorisovelluksen ulostulo vastaamaan todellista tilannetta mahdollisimman hyvin.
Tässä tapauksessa katkoherkkyystaso on oikeaa suuruusluokkaa erityisesti koeajojakson
keskivaiheilla, mutta katkottomiin ja paljon katkoja sisältäviin tilanteisiin ei
koeajojaksolla reagoida riittävällä tarkkuudella.

5.2 Simuloinnit versioilla 1 ja 2

Ensimmäisten käytännön koeajojen jälkeen sovelluksen perustana olevien
esimerkkitapausten määrää lisättiin noin puolella. Ensimmäisessa versiossa mallinnettuja
esimerkkitapauksia oli 64, uudemmassa yhteensä 100. Uusien esimerkkitapausten myötä
tavoitteena oli saada esimerkkitietokantaan mahdollisimman kattava kokoelma erilaisia
ajotilanteita, joihin on-line mittaustietoja voitaisiin käytännön sovelluksessa verrata.

Käytännön koeajojaksolla tallennetuilla mittaustiedoilla suoritettiin off-line simulointi
indikaattori versio 2:n testaamiseksi (kuva 17). Simuloinnissa ja on-line mittauksissa
jäsynyysasteita laskeva funktio sekä niissä käytettävät mittaukset ovat samat, joten
indikaatoriversioiden 1 ja 2 tuloksia voidaan pitää toisiinsa vertailukelpoisina.
Katkoherkkyyden laskentamenetelmänä käytettiin painotettua keskiarvoa.

Indikaattori versio 2:n antamat katkoherkkyydet, 
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Kuva 17. Koeajojakson katkoherkkyys simuloituna indikaattoriversiolla 2
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Tuloksen perusteella voidaan todeta indikaattorin antaman katkoherkkyyden vaihtelun
olevan edelleen varsin vähäistä. Paikoitellen on havaittavissa jopa aikaisemmalla
versiolla saatujen vaihteluiden tasoittumista. Todennäköisesti uusien esimerkkitapausten
mukana saatiin tilanteita, jotka ovat aiemmin mallinnettujen kaltaisia ja yhtäaikaisen
vastaavuuden vuoksi nämä tasoittavat laskettavaa katkoherkkyyttä. Tässä koeajossa
katkoherkkyyden numeroarvot ovat pääsääntöisesti hieman suurempia kuin
ensimmäisessa koeajossa. Suurimmat katkoherkkyyden arvot ovat hieman yli 0,6:n, joten
muutoksella ei lopputuloksen kannalta ole suurtakaan merkitystä.

Katkoherkkyysindikaattorin eri kehitysversioiden testaustuloksille on ollut ominaista
katkoherkkyyden numeroarvojen vähäinen vaihtelu. Useimmiten tulos on ennustanut
normaalia katkoherkkyystasoa todellisten katkojen määrästä riippumatta, vaikka
yksittäisten esimerkkitapauksten ja eri katkoherkkyysluokkienkin välillä on ollut
havaittavia jäsenyysaste-eroja. Eräänä tekijänä tässä on mallien heikohko erottelukyky.
Tämän parantamiseksi mallinnusmenetelmään kehitettiin validointitoiminto, jota on
käytetty indikaattoriversiosta 3 lähtien. Validointitoiminnon avulla voidaan yhtälöt valita
malleja kehitettäessä siten, että eri esimerkkitapausten välille saadaan riittävästi eroja.
Validointimenetelmän osalta tuloksia käsitellään tässä raportissa luvussa 5.3.

Toisena tekijänä katkoherkkyyden numeroarvojen vähäisessä vaihtelussa on ulostulon
laskentamenetelmä. Tähän saakka laskennassa on käytetty painotettua keskiarvoa, jolle
tämän työn yhteydessä pyritään löytämään korvaava menetelmä indikaattorin ulostulon
vaihtelualueen laajentamiseksi

5.2.1 Painotettu keskiarvo ylimääräisellä painokertoimella

Vaihtoehtona painotetulle keskiarvolle katkoherkkyysindikaattorin ulostulon laskentaan
otettiin menetelmä, jossa painotettua keskiarvoa painotetaan ylimääräisellä
painokertoimella. Ylimääräisellä painokertoimella painotetaan suhteellisesti enemmän
suurempia jäsenyysasteita saavia katkotiheysluokkia. Periaatteena on, että ylimääräistä
painokerrointa pienennetään aina kolmanteen osaan edellisestä. Näin ollen suurimman
jäsenyysasteen saava katkotiheysluokka saa ylimääräiseksi kertoimeksi luvun 1, toiseksi
suurin saa kertoimeksi luvun 1/3, kolmanneksi suurin 1/9 ja niin edelleen. Ylimääräiset
painokertoimet (αi) lisätään painotetun keskiarvon laskentaan. Tulokseksi saadaan
katkoherkkyys yhtälön 4 mukaisesti./13/
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Katkoherkkyyden lukuarvot vaihtelevat välillä 0-1 ja tulos on tulkittavissa kappaleessa
4.1 esitettyjen katkotiheysluokkien riskitasojen mukaisesti siten, että normaalitilannetta
kuvaa katkoherkkyyden lukuarvo 0.5, erittäin paljon katkoja tilannetta kuvaa
katkoherkkyyden lukuarvo 1 ja niin edelleen /10/.
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Esimerkiksi kuvan 13 tilanteen mukaisilla katkotiheysluokkien mukaan
katkoherkkyydeksi tällä menetelmällä tulisi:

≈
++++

++++
=

18,0*37,0*55,0*79,0*135,0*

1*18,0*75,0*37,0*5,0*55,0*25,0*79,0*10*35,0*

81
1

9
1

3
1

27
1

81
1

9
1

3
1

27
1

KH 0,314 (5)

joka vastaa tilannetta ’Vähän katkoja’.

Käyttämällä ylimääräistä painokerrointa painotetun keskiarvon laskennassa on suoritettu
off-line simulointi koeajojakson mittauksilla sekä indikaattori versiolla 1 että 2 (kuvat 18
ja 19).
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Kuva 18. Koeajojakson katkoherkkyys simuloituna indikaattoriversiolla 1
painotettu keskiarvo ylimääräisellä painokertoimella -menetelmällä laskettuna

Koeajotuloksen perusteella katkoherkkyyden vaihtelualue on laajentunut huomattavasti.
Katkoherkkyyden numeroarvot näyttäisivät olevan oikeaa suuruusluokkaa erityisesti kun
katkoja esiintyy normaalisti tai paljon. Indikaattorin ulostulo saa pienimmät arvonsa
jaksoilla, jolloin katkoja ei esiinny, mutta näiden tulosten perusteella katkottomien
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jaksojen tunnistaminen ei vielä aivan täysin onnistu. Asiaan saattaa osaltaan vaikuttaa
katkottomien esimerkkitapausten vähäisyys. Indikaattorin ensimmäisessä versiossa
katkottomia esimerkkitapauksia on vain 4, kun muissa luokissa esimerkkitapausten määrä
vaihtelee välillä 11-17.

Minuuttijaksotuksella laskettu katkoherkkyys vaihtelee varsin paljon ja suurehkolla
amplitudilla. Tämän vuoksi on perusteltua käyttää ulostulon laskennassa jonkinasteista
suodatusta. Katkoherkkyyden lopullisen ulostulon laskennassa on käytetty 120 minuutin
liukuvaa keskiarvoa, jolloin äkillisen muutokset suodattuvat ja katkoherkkyyden vaihtelu
on huomattavasti rauhallisempaa.

Indikaattori versio 2:n antamat katkoherkkyydet, 
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Kuva 19. Koeajojakson katkoherkkyys simuloituna indikaattoriversiolla 2
painotettu keskiarvo ylimääräisellä painokertoimella -menetelmällä laskettuna

Uudemmalla indikaattoriversiolla tulos (kuva 19) on pääpiirteissään samanlainen kuin
vanhemmallakin. Mallinnettujen esimerkkitapausten lisäyksen myötä katkoherkkyyden
vaihtelut näyttäisivät hieman tasoittuvan. Tässäkin tapauksessa katkottomia
esimerkkitapauksia on huomattavasti muiden luokkien esimerkkejä vähemmän.
Uudemmassa versiossa katkottomia esimerkkitapauksia on yhteensä 5 muiden luokkien
esimerkkimäärien vaihdellessa välillä 14-30.
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5.2.2 Katkoherkkyys suurimman jäsenyysasteen saavan luokan mukaan

Tässä menetelmässä katkoherkkyys saadaan suoraan suurimman jäsenyysasteen saavasta
luokasta siten että, kun katkotiheysluokka 'Vähän katkoja' saa suurimman jäsenyysasteen,
muihin katkotiheysluokkiin verrattuna, on katkoherkkyyden lukuarvo 0.25. Vastaavasti
kun 'Erittäin paljon katkoja' -katkotiheysluokka saa muihin katkotiheysluokkiin
verrattuna suurimman jäsenyysasteen on katkoherkkyys tällöin 1 ja niin edelleen. Kuvan
13 esimerkissä suurimman jäsenyysasteen saavan luokan mukaan ulostuloksi tulisi
”Vähän katkoja”, joka siis vastaa tilanteita, joissa on tapahtunut 1 tai 2 katkoa
vuorokaudessa.

Off-line simuloinnin tulokset indikaattoriversioilla 1 ja 2 kyseisellä menetelmällä ovat
kuvissa 20 ja 21.
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Kuva 20. Koeajojakson katkoherkkyys simuloituna indikaattoriversiolla 1
suurimman jäsenyysasteen saavan luokan mukaan

Suurimman jäsenyysasteen mukaan määräytyvän katkoherkkyyden ulostulo voi tässä
tapauksessa saada vain arvot: 0, 0.25, 0.5, 0.75 ja 1. Tämän vuoksi minuuttijaksotuksella
määritetty katkoherkkyys saattaa vaihdella hyvin nopeasti arvosta toiseen. Ongelmana
tässä on, että katkoherkkyys voi muuttua esimerkiksi vähän katkoja tapauksesta erittäin
paljon katkoja tapaukseen minuutin välein, mikä pitkään jatkuessaan saattaa aiheuttaa
jonkinasteisia uskottavuusongelmia tuloksen suhteen. Tässäkin tapauksessa on siis
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perusteltua käyttää suodatusta ulostulon laskennassa. Aiemman koeajon mukaisesti
tässäkin on käytetty 120 minuutin liukuvaa keskiarvoa. Tulosten perusteella lasketun
katkoherkkyyden vaihtelu lisääntyi huomattavasti koeajojaksolla verrattuna aiemmin
kokeiltuihin menetelmiin. Katkoindeksiin verattuna katkoherkkyyden numeroarvot olivat
merkittävästi suurempia.

Indikaattori versio 2:n antamat katkoherkkyydet, 
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Kuva 21. Koeajojakson katkoherkkyys simuloituna indikaattoriversiolla 2
suurimman jäsenyysasteen saavan luokan mukaan

Esimerkkitapausten lisääminen tietokantaan tasoitti katkoherkkyyden vaihteluita tässäkin
tapauksessa. Sekä vaihteluiden määrä, että ulostulon vaihteluväli pienenivät. Tuloksen
vaihtelun vähenemisen myötä katkoherkkyyden numeroarvojen yhteensopivuus
katkoindeksin kanssa näyttäisi silmämääräisesti arvioituna hieman paranevan.

Myös tässä tapauksessa mallinnettujen esimerkkitapausten määrästä riippumatta
katkottomien jaksojen tunnistamien osoittautui hankalaksi, vaikkakin katkottomien
jaksojen kohdalla saatiin ennusteeksi luokkaa vähän katkoja olevia katkoherkkyyden
arvoja.
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5.3 Simuloinnit versiolla 3

Versioilla 1 ja 2 tehtyjen käytännön koeajojen ja simulointien jälkeen sovelluksen
katkotiheysluokkien jaottelua muutettiin (kappale 2.2.2) ja lisättiin 4 ei katkoa-
esimerkkitapausta. Pyrkimyksenä oli saada indikaattori paremmin tunnistamaan tilanteet,
joissa katkoja tapahtuu vähän tai ei lainkaan. Muuten käytetyt esimerkkijaksot ovat samat
kuin indikaattoriversio 2:ssa. Esimerkkijaksojen malleille suoritettiin myös validointi,
jolla pyrittiin saamaan mallit muihin katkoluokkiin nähden riittävän paljon poikkeaviksi.

FuzzEqu Toolbox:n validointitoimintoa käytettäessä on määritettävä kuinka hyvin kunkin
esimerkkijakson mallin tulee sopia mitattuun dataansa. Lisäksi määritetään, kuinka paljon
kyseisen luokan mallien tulee poiketa muiden luokkien esimerkkitapauksista. Kullekin
luokalle annetaan oma kertoimensa, jonka mukaan mallit tehdään näistä luokista
poikkeavaksi. Koska tilanteet, joissa on tapahtunut esimerkiksi 8 ja 9 katkoa, poikkeavat
toisistaan suhteellisen vähän, ei niiden välille tarvitse validoinnissa saada kovinkaan
suurta eroa. Kuitenkin, esimerkiksi luokat ei katkoja ja 9 katkoa poikkeavat toisistaan
huomattavan paljon, on näiden välille laitettava suurempi erotuskerroin. Näin saadaan
parannettua eri katkotiheysluokkien tunnistettavuutta.

Indikaattoriversioiden 1 ja 2 testauksessa sekä myös aiemmissa koeajoissa indikaattorin
ulostulon laskentamenetelmänä käytettiin katkoherkkyysluokkien jäsenyysasteiden
painotettua keskiarvoa. Painotetun keskiarvon laskentamenetelmää käytettäessä on hyvin
havaittavissa ulostulon arvojen vähäinen vaihtelu ja arvojen painottuminen ”normaalisti
katkoja” -tilanteeseen. Indikaattori 3:n testauksen yhteydessä luovuttiin painotetun
keskiarvon käytöstä ulostulon laskentamenetelmänä, koska aiempien tuloksien
perusteella menetelmällä ei pysty laskemaan ulostulon arvoja tarpeeksi tarkasti.
Indikaattoriversio 3:n testaukseen käytettiin ulostulon laskentamenetelmänä ainoastaan
ylimääräisellä painokertoimella painotettua painotettua keskiarvoa, sekä menetelmää,
jossa ulostulo saadaan suoraan suurimman jäsenyysasteen saavasta luokasta.

5.3.1 Painotettu keskiarvo ylimääräisellä painokertoimella

Indikaattorin kolmannella versiolla suoritettiin off-line simulointi käytännön
koeajojaksolla tallennetuilla mittaustiedoilla. Simuloinneissa käytetty jäsynyysasteita
laskeva funktio on sama kuin versioiden 1 ja 2 testauksissa, joten indikaatoriversioiden 1,
2 ja 3 tuloksia voidaan pitää toisiinsa vertailukelpoisina. Eroavaisuutena
indikaattoriversioiden välillä on mallinnettujen esimerkkitapausten lukumäärät sekä
mallinnuksen ja validoinnin seurauksena syntyneet erilaiset mallitietokannat. Kuvassa 22
olevassa simuloinnissa on katkoherkkyyden ulostulon laskentamenetelmänä käytetty
ylimääräisellä painokertoimella painotettua painotettua keskiarvoa.

Katkotiheysluokkien jaottelun muutoksen myötä indikaattorin ulostulon tulkintaan tuli
myös hieman muutosta: Indikaattorin ulostulon arvo nolla tarkoittaa edelleen katkotonta
ajotilannetta. Sen sijaan ennustettu katkomäärä voidaan tulkita niin, että jokainen
1/9≈ 0,11 nousu katkoherkkyydessä tarkoittaa 1 katkon tapahtumista seuraavan 24 tunnin
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aikana. Esimerkiksi ulostulon arvo 3/9 ≈ 0,33 kuvaa katkoherkkyystasoa, joka ennakoi 3
katkon tapahtumista seuraavan 24 tunnin aikana ja 1 (9/9) vähintään 9 katkon
tapahtumista.

Indikaattori versio 3:n antamat katkoherkkyydet, 
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Kuva 22. Koeajojakson katkoherkkyys simuloituna indikaattoriversiolla 3
painotettu keskiarvo ylimääräisellä painokertoimella -menetelmällä laskettuna

Koeajojakson alkupuolella indikaattorin arvo seuraa katkoindeksin muotoa mutta
ennustettu katkoherkkyys on kuitenkin suurempi kuin toteutunut. Jakson keskivaiheilla ja
erityisesti jakson loppupuolella on edelleen havaittavissa vaikeuksia alhaisten
katkotiheysluokkien tunnistamisessa.

5.3.2 Katkoherkkyys suurimman jäsenyysasteen saavan luokan mukaan

Katkoherkkyyden laskentamenetelmänä indikaattorin kolmannessa versiossa käytettiin
myös menetelmää, jossa katkoherkkyyden arvo saadaan suoraan suurimman
jäsenyysasteen saavasta katkotiheysluokasta. Simuloinnin tulokset indikaattoriversioilla 3
kyseisellä menetelmällä on esitetty kuvassa 23.
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Indikaattori versio 3:n antamat katkoherkkyydet, 
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Kuva 23. Koeajojakson katkoherkkyys simuloituna indikaattoriversiolla 3
suurimman jäsenyysasteen saavan luokan mukaan

Tuloksen perusteella suurimman jäsenyysasteen saavan luokan mukaan lasketun
katkoherkkyyden arvot vaihtelevat tässä simuloinnissa koko ennustettavalla
katkoherkkysalueella. Erityisesti ennustetut katkoherkkyyden minimiarvot näyttävät
osuvan paremmin katkottomille jaksoille kuin aiemmissa koeajoissa. Edelleen kuitenkin
ennustetun katkoherkkyyden ja todellisen katkoindeksin välillä on ajoittain suuriakin
eroja.

5.4 Simuloinnit versiolla 4

Versiolla 3 suoritettujen koeajojen ja simulointien jälkeen pyrkimyksenä oli edelleen
parantaa katkoherkkyystasojen tunnistettavuutta. Kaikissa indikaattoriversioissa oli
havaittavissa, että indikaattorin antama katkoherkkyyden ennuste ei pysty tarpeeksi hyvin
seuraamaan katkoindeksiä ja erityisesti indikaattoreilla oli ollut ongelmia tunnistaa
tilanteita joissa oli hyvin vähän tai ei lainkaan katkoja.

Indikaattoriin liitettiin erillinen laskentalohko, jolla laskettiin esimerkkitapausten
sopivuutta meneillään olevaan tilanteeseen. Jos indikaattorin ulostulo ei vastannut
tilanteen laskettua katkoherkkyysindeksin arvoa, sakotettiin kyseisen esimerkkitapauksen
mallia sen mukaan kuinka paljon kyseinen mallin ulostulo aiheutti poikkeamaa laskettuun
katkoindeksiin. Jos lasketun katkoherkkyysindeksin mukaan oli meneillään ei katkoja -
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tapaus ja indikaattorin ennuste oli 9 katkoa niin kyseistä katkoluokkaan 9 kuuluvaa mallia
sakotettiin 9:llä. Vastaavasti, jos indikaattorin ulostulo onkin 2 katkoa, saa kyseinen malli
sakkoa 2.

Edellä kuvatun järjestelyn mukaisesti suoritettiin simulointi reilun viikon mittaisella
paperikoneelta mitatulla datalla. Tuloksista huomattiin, että jotkut esimerkkitapauksista
tehdyt mallit ovat hyvin ”yleispäteviä” eli ne saavat korkeita jäsenyysasteita riippumatta
siitä onko kyseisen katkoluokan tapaus menossa. Vaikka nämä mallit kuvaavatkin
toisinaan oikein meneillään olevaa katkoherkkyystasoa, ne kuitenkin antavat useammin
tilannetta vastaamatonta tietoa. Näin ollen nämä mallit poistamalla indikaattorin
katkoherkkyysennuste saatiin paremmin todellista katkoherkkyystasoa vastaavaksi.

Malleja poistettiin eri kriteerien mukaan ja uudet malliryhmät testattiin simuloimalla.
Indikaattorin ennustaman katkoherkkyyden ja lasketun katkoherkkyysindeksin välistä
vuorovaikutusta arvioitiin korrelaatiokertoimien avulla. Korrelaatioiden perusteella
havaittiin tulosten paranevan likimain sen mukaan kuin paljon ”yleispäteviä” malleja
poistettiin malliryhmistä. Kaikkein parhaimmaksi havaittiin malliryhmä, josta oli
poistettu huonoimpia malleja niin, että jokaiseen luokkaan jäi 4 luokan esimerkkitapausta
kuvaavaa mallia. Näin ollen koko systeemiin jäi enää 40 eri esimerkkiä kuvaavaa mallia
korralaation noustessa parhaimmillaan reilusti yli 0.40, kun se indikaattorilla 3 jäi
pääsääntöisesti noin 0.1:een Tästä malliryhmästä käytetään tässä raportissa
versionumeroa 4.

Lokakuun 2001 koeajojaksolla tallennetuja mittaustietoja käytettiin simulointiin
indikaattoriversio 4:n testaamiseksi. Simuloinnissa ja on-line mittauksissa jäsynyysasteita
laskeva funktio sekä niissä käytettävät mittaukset ovat samat, joten indikaattori versio 4:n
tuloksia voidaan suoraan verrata versioiden 1, 2 ja 3 tuloksiin.

5.4.1 Painotettu keskiarvo ylimääräisellä painokertoimella

Indikaattorin antaman katkoherkkyyden ennusteen arvot, simulointijaksolla esiintyneet
katkot sekä laskettu katkoindeksi on esitetty kuvassa 24. Katkoherkkyyden
laskentamenetelmänä on käytetty ylimääräisellä painokertoimella painotettua keskiarvoa.
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Indikaattori versio 4:n antamat katkoherkkyydet, 
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Kuva 24. Koeajojakson katkoherkkyys simuloituna indikaattoriversiolla 4
painotettu keskiarvo ylimääräisellä painokertoimella- menetelmällä laskettuna

Indikaattoriversiolla 3 (kuva 22), vastaavalla laskentamenetelmällä saatuun tulokseen
verrattuna uudemman version antama tulos seuraa todellista katkoindeksiä hieman
aiempaa tarkemmin. Painotetun keskiarvon käytöstä johtuen indikaattori ei kuitenkaan
pysty ennustamaan suurinta ja pienintä arvoaan.

5.4.2 Katkoherkkyys suurimman jäsenyysasteen saavan luokan mukaan

Indikaattorin antaman katkoherkkyyden ennusteen arvot, simulointijaksolla tapahtuneet
katkot sekä laskettu katkoindeksi on esitetty kuvassa 25. Katkoherkkyyden
laskentamenetelmänä on käytetty suurimman jäsenyysasteen saavaa luokkaa.
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Indikaattori versio 4:n antamat katkoherkkyydet, 
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Kuva 25. Koeajojakson katkoherkkyys simuloituna indikaattoriversiolla 4
suurimman jäsenyysasteen saavan luokan mukaan

Samaan tapaan kuin edellä luvussa 5.4.1 indikaattoriversiolla 3 (Kuva 23), saatuun
tulokseen verrattuna uudemman version antama tulos seuraa todellista katkoindeksiä
hieman aiempaa tarkemmin. Tällä laskentamenetelmällä saavutetaan myös ennusteen
minimi- ja maksimiarvot, joista varsinkin ’ei katkoja’ tilanteiden ennusteet näyttäisivät
osuvan varsin hyvin kohdakkain todelliseen tilanteeseen nähden.

5.4.3  Simuloinnit uudemmalla mittausaineistolla

Katkoherkkyysindikaattorin toiminnan perusteelliseksi arvioimiseksi suoritettiin
muutamia koeajoja myös uudemmalla mittausaineistolla. Katkoherkkyyden
laskentamenetelmänä näissä simuloinneissa käytettiin suurimman jäsenyysasteen saavan
katkoherkkyysluokan mukaista ennustetta. Kuvissa 26 ja 27 on esitetty tulokset kahdelta
eri simulointijaksolta. Mittausaineistoa oli näissä simuloinneissa käytössä yhteensä noin
kuukauden ajalta.

Kuvan 26 koeajojakson aikana paperikoneella oli huoltoseisokki noin 8000-14000
minuutin paikkeilla. Seisokkijaksoa lukuunottamatta tällä jaksolla ennustettu
katkoherkkyys seuraa todellista katkoindeksiä varsin hyvin. Jakson alussa ja lopussa
ennuste on jokin verran todellista tilannetta suurempi. Lisäksi jakson  keskivaiheilla, noin
7500 minuutin kohdalla, ennustettu katkoherkkyys on merkittävästi pienempi kuin
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toteutuneiden katkojen mukaan määritetty. Tämä jakso todennäköisesti olisi sopiva
tapaus mallinnettavaksi tietokantaan uudeksi esimerkkitapaukseksi.

Indikaattori versio 4:n antamat katkoherkkyydet, 

katkojen sijoittuminen ja katkoherkkyysindeksi
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Kuva 26. Esimerkki uusimman indikaattoriversion testauksesta.

Jälkimmäisellä koeajojaksolla (kuva 27) katkoherkkyysindikaattorin antama ennuste ei
kovin merkittävästi poikkea todellisesta katkoherkkyydestä. Lasketun katkoindeksin ja
ennustetun katkoherkkyyden välille lasketun korrelaatiokertoimen arvoksi saatiin näissä
koeajoissa lähellä 0.5:ttä olevia arvoja.
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Indikaattori versio 4:n antamat katkoherkkyydet, 

katkojen sijoittuminen ja katkoherkkyysindeksi
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Kuva 27. Esimerkki uusimman indikaattoriversion testauksesta.

Katkoherkkyysindikaattorin jatkokehitystyötä on tehty noin kahden vuoden aikana ja
mallitietokanta sisältää esimerkkitapauksia kyseisen ajanjakson eri vaiheista. Uusimmissa
simuloinneissa käytettiin syksyn 2001 mittausaineiston sijaan syksyltä 2002 kerättyjä
mittaustietoja. Testiaineisto ei sisällä mallinnettuja esimerkkijaksoja. Tuloksen
perusteella indikaattorin antama tulos kuitenkin paranee merkittävästi uudempaa
mittausaineistoa testattessa, mikä tarkoittaa esimerkkitietokannan vastaavan paremmin
uudempaa ajotilannetta.

Viimeisimpien tulosten perusteella indikaattorin antamaa tulosta voidaan pitää
kohtuullisen luotettavana nykyisellä esimerkkitietokannalla. Tuloksena saadaan jatkuva
tieto katkoherkkydestä varsin havainnollisessa muodossa. Ennustettu katkoherkkyys
kuvaa tilannetta seuraavien 24 tunnin aikana, mikä antaa prosessin operaattoreille
riittävästi aikaa reagoida katkoherkkyyden ja ajo-olosuhteiden muuttumiseen.

5.5 Muuttujien tärkeysjärjestyksen arviointi

Katkoherkkyysindikaattorin käyttöliittymässä (Kuva 28) esitetään ajon aikana ennustetun
katkoherkkyyden, toteutuneiden katkojen ja eri katkoherkkyysluokkien jäsenyysasteiden
lisäksi tietoja meneillään olevaan ajotilanteeseen eniten vaikuttavista muuttujista.
Muuttujatietona näytetään nykyistä ajotilannetta parhaiten vastaavan esimerkkimallin
kahden parhaiten toteutuvan yhtälön muuttujat ja niiden mittausarvot. Mittausarvojen
kohdalla käytetään taustaväreja kuvaamaan muuttujan normaalitasoa (vihreä), suurta tai
pientä arvoa (keltainen) tai hyvin suurta tai hyvin pientä arvoa (punainen). Tasojen
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määrittelyssä käytetään hyväksi kyseisen muuttujan jäsenyysmäärittelyjä hyvässä
(katkottomassa) ajotilanteessa.

Kuva 28. Katkoherkkyysindikaattorin graafinen käyttöliittymä.

Edellisten lisäksi käyttöliittymässä näytetään parhaiten toteutuvan esimerkkitapauksen
mallin yhtälöissä useimmiten esiintyvä muuttuja numeroarvoineen sekä noin 8 tunnin
trendinäyttö kyseisen muuttujan mittausarvosta.

Muuttujien tärkeysjärjestystä arvioitiin ajonaikaisen näytön lisäksi sekä arvioimalla
yksittäisen muuttujan esiintymiskertoja esimerkkitietokannan malleissa (taulukko 4), että
suhteellisen jäsenyysasteen avulla (taulukko 5) koeajon aikana. Taulukoissa esitetään
muuttujien tärkeysjärjestykset 10 merkittävimmän muuttujan osalta. Kaikkien muuttujien
osalta listaukset on esitetty liitteillä 1 ja 2.

Luvussa 3.1 esitetyn mukaisesti lingvistiseen malliin valitaan kolmen muuttujan yhtälöt
muuttujien välisiin vuorovaikutuksiin perustuen. Täten parhaiten olosuhteita kuvaileva
yhtälö valitaan ensimmäiseksi ja ryhmässä eteenpäin mentäessä yhtälöiden merkitys
vähenee. Lopulliseen malliin valitaan kaikkiaan 10-20 parasta yhtälöä joten kaikki
muuttujat eivät välttämättä esiinny kaikissa malleissa ja sama muuttuja saattaa esiintyä
useammassakin mallin yhtälössä. Tätä tietoa hyödyntäen on arvioitu muuttujien
merkittävyyttä perustuen muuttujien esiintymiskertoihin malleissa.
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Taulukko 4. Muuttujien esiintymiskerrat malleissa - Kaikki mallit yhteensä

Muuttuja Esiintymiskerrat

31. PERÄLAAT.MASSAN LÄMPÖTILA 104
56. 1-PUR.KAUKALOVESI 63
24. MASSA VALKAISUUN Ph 61
49. 1.HUOPA ILMANLÄPÄISY 46
66. VALK.TORNIN PALUU Ph 46
41. VIIRAKAIVO LÄMPÖTILA 45
22. VIIRAVEDEN TUHKA 44
64. HUULIAUKKO PYSTYLIIKE 44
32. VIIRAN IMUT. KORKEATYHJÖ-% 43
42. PERÄL.+HUULEN SUIHKUV.LPT 41

Esiintymiskertojen perusteella arvioiden merkittävimmäksi muuttujaksi osoittautui
perälaatikon massan lämpötila. Tämän muuttujan osalta esiintymiskertojen lukumäärä
oli lähes kaksinkertainen  seuraaviin nähden. 1-puristimen kaukalovesi ja valkaisuun

menevän massan pH muodostavat seuraavan hyvin erottuvan luokan. Luokittelussa
eteenpäin mentäessä esiintymiskertojen lukumäärät pienenevät suhteellisen tasaisesti.
Lämpötila- ja pH-mittaukset näyttäisivät tässä arvioinnissa olevan hyvin edustettuina
luokittelun kärkipäässä. Liitteen 1 listauksen mukaan 11 analyysioitavaksi valittua
muuttujaa eivät esiinny yhdessäkään mallissa.

Jäsenyysasteiden mukaisessa luokittelussa muuttujien merkittävyyttä arvioitiin koeajon
aikaisten jäsenyysasteiden perusteella. Noin 2 kuukauden mittaisen simulointijakson
aikana talletettiin mallikohtaisesti jokaisen kolmen muuttujan saamat jäsenyysasteet
minuutin välein. Yhtälön jäsenyysaste annettiin sellaisenaan kunkin kyseisen yhtälön
kolmen muuttujan jäsenyysasteeksi. Muuttujakohtaisesti jäsenyysasteet laskettiin yhteen
koko koeajon ajalta. Jäsenyysasteista valittiin maksimi, jonka numeroarvolla jakamalla
muut suhteutettiin siten, että maksimijäsenyysasteeksi saatiin 1 ja muille lukuarvo 0-1
välille. Erona taulukon 4 mukaiseen luokitteluun tässä tapauksessa huomioitiin muuttujan
esiintymisen lisäksi myös kuinka hyvin muuttuja osallistui toimintaolosuhteiden
tunnistamiseen.
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Taulukko 5. Muuttujien jäsenyysasteiden suhteellinen vaikutus- Kaikki mallit.

Muuttuja Vaikutus(max=1)

31. PERÄLAAT. MASSAN LÄMPÖTILA 1
30. 3.HR PAINE 0.999
50. MASSAN VAALEUS NÄYTELINJASSA 0.998
28. VIIRAVEDEN SAKEUS 0.981
42. PERÄL.+HUULEN SUIHKUV.LPT 0.980
67. KOKONAISRETENTIO 0.976
41. VIIRAKAIVO LÄMPÖTILA 0.970
22. VIIRAVEDEN TUHKA 0.965
65. 1. HUOPAIMURIN TYHJÖ 0.962
58. SELLU Ph 0.962

Tässäkin arvioinnissa Perälaatikon massan lämpötila osoittautui merkittävimmäksi.
Muilta osin perälaatikon+huulen suihkuveden lämpötila, viirakaivon lämpötila ja
viiraveden tuhka ovat samoja muuttujia kuin esiintymiskertojen perusteella 10
merkittävimmän joukkoon arvioidut.

Molemmilla menetelmillä saadaan muuttujat luokiteltua jokseenkin vastaavaan
järjestykseen. Koeajon aikaisen jäsenyysasteen huomioon ottaminen saattaa muuttujien
järjestystä sekoittaa muuttaman sijan verran, mutta toimintaolosuhteiden tunnistamisen
kannalta merkittävimmät muuttujat pystytään kuitenkin näillä menetelmillä erottelemaan.
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6 TULOSTEN ARVIONTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Eräänä työn tavoitteista oli aikaisemman projektin yhteydessä toteutetun
katkoherkkyysindikaattorisovelluksen siirtäminen uudelle paperikoneelle. Tältä osin työ
on edennyt suunnitellusti. Eniten aikaa kului uuden mittausaineiston keräämiseen uudelta
paperikoneelta. Kun mittaustietojen keräys saatiin käyntiin ja sopivat muuttujat valittua
mallinnusta varten, päästiin ensimmäistä indikaattoriversiota testaamaan varsin nopeasti.

Mittaustietojen käsittelyä varten kehitettiin ohjelmisto, jolla voidaan laajasta aineistosta
valita sopivia esimerkkijaksoja sekä mallinnukseen että simulointiin. Ohjelmiston avulla
mittausaineiston käsittely tehostui merkittävästi ja vähäisemmästäkin tietomäärästä on
nyt mahdollista saada riittävästi esimerkkitapauksia. Ohjelmiston avulla voidaan tiedot
lukea suoraan CD-levyltä, mikä osaltaan helpottaa mittausaineiston varastointiakin, kun
ainoastaan valikoidut esimerkkitapaukset talletetaan tietokoneen kovalevylle.

Käytännön kokeisiin päästiin, kun yhteys paperikoneen automaatiojärjestelmään oli
rakennettu OPC-rajapinnan kautta. Koeajot aloitettiin lokakuussa 2001 ja koeajoja on
jatkettu lähes keskeytyksettä kevääseen 2003 saakka. Tuloksia niistä on myös saatu
runsaasti.

Nykyisessä sovelluksessa käytettävien muuttujien määrä on merkittävästi suurempi kuin
aikaisemmassa versiossa. Myös mallinnettuja esimerkkitapauksia on nelinkertaisesti
aikaisempaan verrattuna. Näiden yhteisvaikutuksesta mallinnukseen kuluva aika on myös
moninkertaistunut. 73 muuttujan ja 100 esimerkkitapauksen mallintamiseen kuluu
nykyisellään noin 2 viikkoa. Mallitietokantojen päivityksen nopeuttamiseksi voisi olla
paikallaan rajoittaa mukaan otettavien muuttujien määrää jonkin verran. Samoin
mallinnettavien esimerkkitapausten arviointiin voitaisiin kehittää menetelmiä, joiden
avulla samankaltaisia esimerkkitapauksia voitaisiin karsia pois ja sen myötä kunkin
katkoherkkyysluokkan mallinnukseen otettaisiin vain rajoitettu määrä edustavia
esimerkkijaksoja.

Katkoherkkyysindikaattorin ulostulon laskentamenetelmänä aiemmin käytetyn painotetun
keskiarvon todettiin tasoittavan katkoherkkyyden numeroarvot normaalitilannetta
kuvaavalle tasolle. Eri laskentatapojen testauksen jälkeen päädyttiin parhaaseen tulokseen
menetelmillä, joissa korostettiin suurimman jäsenyysasteen saavan katkoherkkyysluokan
painokertoimia sekä menetelmää jossa ulostulo saadaan suoraan suurimman
jäsenyysasteen saavasta luokasta.

Katkoherkkyyden luokittelua on muutettu siten, että esimerkkitapaukset luokitellaan
suoraan vuorokauden aikana esiintyneiden katkomäärien mukaan 10 luokkaan, ei katkoja
luokasta yli 9 katkoon. Lisäksi esimerkkimallien toteutumista eri tilanteissa on arvioitu ja
validoinnin tuloksena esimerkkitapausten lukumäärä on saatu laskettua alle puoleen
laajimmasta toteutuksesta. Validoinnin jälkeen indikaattorin antama tulos on parantunut
merkittävästi. Tämä osoittaa esimerkkimallien sopivuuden merkityksen tiettyyn
ajotilanteeseen ja korostaa myös sitä, että tietyn mallin pitää sopia edustamaansa
luokkaan, mutta se ei saa toteutua muissa luokissa.
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Viimeisimmällä indikaattoriversiolla saatuja tuloksia voidaan jo pitää kohtuullisen
luotettavina. Parhaimmillaan ennustetun katkoherkkyyden ja todellisen katkotilanteen
välille on saatu luokkaa 0.4-0.5 olevia korrelaatioita. Tutkimuksen tavoitteen mukainen
jatkuva ja havainnollinen tieto katkoherkkyydestä on käytettävissä. Katkoherkkyydellä
ennustetaan ajotilannetta seuraavien 24 tunnin aikana, joten ajotilanteen muutosten
edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseenkin jää riittävästi aikaa.

Indikaattorin jatkokehityksen kannalta mittaustietoja tulisi edelleen kerätä ja tallentaa
mallinnusta varten. Esimerkkijaksojen lukumäärää voitaisiin hyvin kasvattaa nykyisestä,
kunhan mallien kunnollisesta validoinnista huolehditaan. Esimerkkitietokannalle
asetettavat vaatimukset kiristyvät entisestään, mikäli ajotilanteet paperikoneella
vaihtelevat. Joko esimerkkitietokanta rakennetaan  kattamaan riittävän suuri määrä
erilaisia ajotilanteita tai lähdetään päivittämään tietokantaa säännöllisesti vastaamaan
muuttuvia ajotilanteita. Tässä sovelluksessa esimerkkitietokanta on varsin suppea
verrattuna yleisemmin tapahtumapohjaisen päättelyn käyttökohteisiin, joten
laajentamisvaraa olisi kyllä. Toisaalta tietokannan automaattiseenkin päivitykseen olisi
edellytykset olemassa. Uudet mallinnettavat esimerkkitapaukset voitaisiin valita
automaattisesti tilanteista, jotka indikaattori on tunnistanut huonosti. Toisaalta malli
voitaisiin automaattisesti poistaa tietokannasta mikäli se aiheuttaa poikkeaman
ulostuloon.

Indikaattorin jatkokehitystyötä varten on rakennettu toimintaympäristö, jossa eri
kehitysversioita voidaan helposti testata sekä simuloimalla, että käytännössä
paperikoneella. Jatkohankkeissa todennäköisesti tullaan arvioimaan myös paperikoneen
katkoherkkyyteen vaikuttavia ns. lujuusominaisuuksia kuten paperikoneen ajonopeuden
ja valmistettavan paperilaadun merkitystä. Jatkossa todennäköisesti myös
indikaattorisovelluksen tuotteistamiseen liittyvät asiat tulevat ajankohtaisiksi.
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7 YHTEENVETO

Työn aikana indikaattorisovellus saatiin onnistuneesti siirrettyä uudelle paperikoneelle,
uusiin toimintaolosuhteisiin. Ensimmäiset versiot olivat suhteellisen nopeasti
kokeiltavana käytännössä. Matlab -ympäristöön kehitetty sovellus saatiin kytkettyä
automaatiojärjestelmään OPC-rajapinnan kautta ja samalla saatiin toteutettua
mittaustietojen keräys indikaattorin jatkokehitystä varten.

Mittaustietojen käsittelyä varten kehitettiin ohjelmisto, jolla voidaan laajasta aineistosta
valita sopivia esimerkkijaksoja sekä mallinnukseen että simulointiin.

Viimeisimpien testitulosten perusteella sovellus antaa katkoherkkyydestä kohtuullisen
luotettavan ja jatkuvan tiedon havainnollisessa muodossa. Ennustamalla katkoherkkyyttä
seuraaville 24 tunnille indikaattori antaisi käytännön sovelluksessa prosessin
operaattoreille riittävästi aikaa katkoherkkyyden tai sen muutosten edellyttämien
toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Sovelluksen jatkokehitystyötä varten on saatu rakennettua toimintaympäristö, jossa
indikaattorin uudet kehitysversiot voidaan helposti testata sekä simuloimalla, että
käytännössä paperikoneella. Jatkokehitystyössä keskitytään edelleen parantamaan
indikaattorin luotettavuutta. Sovelluskehityksen lopullisena tavoitteena voitaneen jo tässä
vaiheessa pitää indikaattorin tuotteistamista sopivassa muodossa.
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Muuttujien esiintymiskerrat malleissa - Kaikki mallit yhteensä 

Muuttuja Esiintymiskerrat

31. PERÄLAAT. MASSAN LÄMPÖTILA 104
56. 1-PUR. KAUKALOVESI 63
24. MASSA VALKAISUUN pH 61
49. 1. HUOPA ILMANLÄPÄISY 46
66. VALK. TORNIN PALUU pH 46
41. VIIRAKAIVO LÄMPÖTILA 45
22. VIIRAVEDEN TUHKA 44
64. HUULIAUKKO PYSTYLIIKE 44
32. VIIRAN IMUT. KORKEATYHJÖ-%  43
42. PERÄL. + HUULEN SUIHKUV. LPT 41
53. VIIRAN IMUTELAN TYHJÖ 40
65. 1. HUOPAIMURIN TYHJÖ 40
44. PU -HUOPAIMURIN_TYHJÖ 39
14. MASSAN JÄÄNNÖSKEMIKAALI 37
26. PICK UP-HUOPA ILMANLÄPÄISY 33
2. TÄYTEAINE ANNOSTELU 32
28. VIIRAVEDEN SAKEUS 32
50. MASSAN VAALEUS NÄYTELINJASSA 32
73. 4.HR PAINE 32
15. VIIRAN IMUT. KORKEATYHJÖ 31
16. VIIRAN IMUTELAN TYHJÖ 31
46. 2.HR PAINE 28
7. PERÄLAATIKON SAKEUS UUSI 27
29. RETENTIOAINEEN ANNOSTELU 27
71. SELLU ANNOSTELU-% 27
57. PERÄLAATIKON TUHKA 24
67. KOKONAISRETENTIO 24
58. SELLU pH 23
35. PGW ANNOSTELU-% 22
13. 3. HUOPAIMURIN TYHJÖ 20
30. 3.HR PAINE 18
43. HYLKY ANNOSTELU-% 18
52. 3. PUR. HUOPAIMURIVESI 18
59. TMP1 ANNOSTELU-% 18
47. TUHKARETENTIO 17
1. HYLKY ANNOSTELUSAKEUS 15
20. HUULIAUKKO VAAKALIIKE 13
5. DITIONIITIN ANNOSTELU-% 12
12. IMUTELAN KAUKALOVESI 12
18. PWG SAKEUS 12
70. 1.HR PAINE 11



2

Liite 1 (2/2)

Muuttuja Esiintymiskerrat

8. HYLKY pH 10
25. TÄYTEAINEEN ANNOSTELU-% 10
61. PK3 KIRKASSUODOS ULOS 10
63. PUR. IMUTELAN TYHJÖ 10
72. PERÄLAATIKON PINTA 9
9. MASSA KONESIÄLIÖÖN SAKEUS 8
21. HUUVAN 0-TASO 8
27. POISTOILMAN KOSTEUS 7
36. 3-PUR. KAUKALOVESI 7
51. DITIONIITTI ANNOSTELU 6
54. VIIRAKAIVO pH 5
55. HIERRE TMP1 SAKEUS 5
62. ILMANPOISTOSÄILIÖN PINTA 5
68. 3. HUOPA ILMANLÄPÄISY 5
45. 3.PUR. KARVINKÄÄNTÖ 3
33. PGW PGW-SÄILIÖÖN SAKEUS 2
48. KIERTOVESITORNI 2 pH 2
69. PICK-UP:N KARVINKÄÄNTÖ 2
11. TMP2 ANNOSTELU-% 1
37. 1. PUR. HUOPAIMURIVESI 1
38. SELLU JAUHIMILLE SAKEUS 1
3. ERIKOISTÄYTEAINE ANNOSTELU-% 0
4. PICK UP-HUOPAIMURIVESI 0
6. PERÄLAATIKON YLIJUOKSU 0
10. SELLUJAUHIN 2 TEHO 0
17. KATKOT 0
19. KIINNITINAINE PGW:HEN 0
23. VÄRILLINEN HYLKY ANNOSTELU-% 0
34. SELLUJAUHIN 1 TEHO 0
39. HIERRE TMP2 SAKEUS 0
40. TULOHÖYRY 0
60. ERIK. TÄYTEAINE ANNOSTELU 0



3

Liite 2 (1/2)
Muuttujien jäsenyysasteiden suhteellinen vaikutus - Kaikki mallit

Muuttuja Vaikutus (max=1)

31. PERÄLAAT. MASSAN LÄMPÖTILA 1
30. 3.HR PAINE 0.99909351
50. MASSAN VAALEUS NÄYTELINJASSA 0.99824615
28. VIIRAVEDEN SAKEUS 0.98084069
42. PERÄL. + HUULEN SUIHKUV. LPT 0.9801574
67. KOKONAISRETENTIO 0.97605846
41. VIIRAKAIVO LÄMPÖTILA 0.97020108
22. VIIRAVEDEN TUHKA 0.96579761
65. 1. HUOPAIMURIN TYHJÖ 0.9621707
58. SELLU pH 0.96192942
64. HUULIAUKKO PYSTYLIIKE 0.95443136
14. MASSAN JÄÄNNÖSKEMIKAALI 0.95341372
13. 3. HUOPAIMURIN TYHJÖ 0.94876375
24. MASSA VALKAISUUN pH 0.94823279
5. DITIONIITIN ANNOSTELU-% 0.93592131
44. PU -HUOPAIMURIN_TYHJÖ 0.93504108
47. TUHKARETENTIO 0.93431414
2. TÄYTEAINE ANNOSTELU 0.93099758
57. PERÄLAATIKON TUHKA 0.92846399
56. 1-PUR. KAUKALOVESI 0.92520025
53. VIIRAN IMUTELAN TYHJÖ 0.90723432
49. 1. HUOPA ILMANLÄPÄISY 0.90622225
26. PICK UP-HUOPA ILMANLÄPÄISY 0.90410954
35. PGW ANNOSTELU-% 0.9004524
43. HYLKY ANNOSTELU-% 0.89565876
16. VIIRAN IMUTELAN TYHJÖ 0.88557215
46. 2.HR PAINE 0.87803774
7. PERÄLAATIKON SAKEUS UUSI 0.8773072
32. VIIRAN IMUT. KORKEATYHJÖ-%  0.86894684
15. VIIRAN IMUT. KORKEATYHJÖ 0.86301835
20. HUULIAUKKO VAAKALIIKE 0.86227524
18. PWG SAKEUS 0.8612221
63. PUR. IMUTELAN TYHJÖ 0.85676232
73. 4.HR PAINE 0.85600408
66. VALK. TORNIN PALUU pH 0.85424759
29. RETENTIOAINEEN ANNOSTELU 0.84480337
12. IMUTELAN KAUKALOVESI 0.83404646
55. HIERRE TMP1 SAKEUS 0.80029287
27. POISTOILMAN KOSTEUS 0.79476179
59. TMP1 ANNOSTELU-% 0.78844427
9. MASSA KONESIÄLIÖÖN SAKEUS 0.77467277
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Liite 2 (2/2)

Muuttuja Vaikutus (max=1)

72. PERÄLAATIKON PINTA 0.76622026
25. TÄYTEAINEEN ANNOSTELU-% 0.76177735
62. ILMANPOISTOSÄILIÖN PINTA 0.761699
21. HUUVAN 0-TASO 0.76163418
8. HYLKY pH 0.75974295
70. 1.HR PAINE 0.75228428
71, SELLU ANNOSTELU-% 0.74840725
52. 3. PUR. HUOPAIMURIVESI 0.70602626
1. HYLKY ANNOSTELUSAKEUS 0.68514165
68. 3. HUOPA ILMANLÄPÄISY 0.66319384
51. DITIONIITTI ANNOSTELU 0.42666272
61. PK3 KIRKASSUODOS ULOS 0.35007752
48. KIERTOVESITORNI 2 pH 0.30450039
38. SELLU JAUHIMILLE SAKEUS 0.28186244
36. 3-PUR. KAUKALOVESI 0.23756096
54. VIIRAKAIVO pH 0.22358622
45. 3.PUR. KARVINKÄÄNTÖ 0.20053859
37. 1. PUR. HUOPAIMURIVESI 0.19529885
69. PICK-UP:N KARVINKÄÄNTÖ 0.12332703
11. TMP2 ANNOSTELU-% 0.000589836
33. PGW PGW-SÄILIÖÖN SAKEUS 6.72073E-05
3. ERIKOISTÄYTEAINE ANNOSTELU-% 0
4. PICK UP-HUOPAIMURIVESI 0
6. PERÄLAATIKON YLIJUOKSU 0
10. SELLUJAUHIN 2 TEHO 0
17. KATKOT 0
19. KIINNITINAINE PGW:HEN 0
23. VÄRILLINEN HYLKY ANNOSTELU-% 0
34. SELLUJAUHIN 1 TEHO 0
39. HIERRE TMP2 SAKEUS 0
40. TULOHÖYRY 0
60. ERIK. TÄYTEAINE ANNOSTELU 0


