TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

NEUROVERKOT JATKUVATOIMISESSA
SELLUNKEITTOPROSESSISSA
Joonas Niemelä

PROSESSITEKNIIKKA
Kandidaatintyö
Maaliskuu 2022

TIIVISTELMÄ

Neuroverkot jatkuvatoimisessa sellunkeittoprosessissa
Joonas Niemelä
Oulun yliopisto, Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma
Kandidaatintyö 2022, 26 s
Työn ohjaajat yliopistolla: Dos. Aki Sorsa, TkT Jani Tomperi

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua neuroverkkoihin ja siihen, miten niitä
voidaan hyödyntää jatkuvatoimisessa sellunkeittoprosessissa. Työssä kerrotaan aluksi
pääpiirteissään sellunkeittoprosessista ja sen merkityksestä. Prosessi käydään läpi vaihe
vaiheelta

hyvin

tiivistetyllä

tasolla.

Sen jälkeen työssä avataan keinotekoiste n

neuroverkkojen käsitettä, rakennetta sekä toimintaa yksinkertaistetulla tasolla menemättä
liikaa

niiden

matemaattiseen

käyttömahdollisuuksiin

perustaan.

kyseiseen

Lopuksi työssä perehdytään

prosessiin

liittyen.

Keinotekoisen

verkkojen

neuroverkon

voidaan katsoa olevan biologista neuroverkkoa jäljittelevä järjestelmä, joka perustuu
kuitenkin puhtaasti laskentaan ilman minkäänlaista tietoisuutta. Kyseiset järjestelmät
ovat suuresta potentiaalistaan huolimatta vielä hyvin harvinaisia prosessitarkoituksissa.

Asiasanat: Jatkuvatoiminen sellunkeittoprosessi, Keinotekoiset neuroverkot, Kappaluku

SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto ......................................................................................................................... 4
2 Sellunkeittoprosessi........................................................................................................ 6
2.1 Johdatus sellunkeittoprosessiin ............................................................................... 6
2.2 Keittoprosessin tarkoitus ......................................................................................... 6
2.3 Jatkuvatoiminen prosessi......................................................................................... 6
2.4 Esikäsittelyvaiheet................................................................................................... 7
2.4.1 Esihöyrytys .................................................................................................... 7
2.4.2 Hakkeen syöttö prosessiin ............................................................................. 7
2.4.3 Imeytys .......................................................................................................... 8
2.5 Keitto ....................................................................................................................... 8
2.5.1 Keittimen pesu ja massan pusku prosessista ................................................. 9
2.6 Kappa-luku .............................................................................................................. 9
3 Keinotekoiset Neuroverkot .......................................................................................... 10
3.1 Johdatus keinotekoisiin neuroverkkoihin.............................................................. 10
3.2 Biologinen neuroverkko ........................................................................................ 10
3.3 Keinotekoisen neuroverkon perusrakenne ............................................................ 11
3.4 Neuroni .................................................................................................................. 12
3.4.1 Painokertoimet ja vakioparametrit............................................................... 13
3.4.2 Aktivaatiofunktio ......................................................................................... 14
3.5 Neuroverkon opettaminen ..................................................................................... 15
3.5.1 Gradienttimenetelmä ja backpropagnation algoritmi .................................. 16
3.5.2 Ylisovittaminen............................................................................................ 17
4 Neuroverkot jatkuvatoimisessa sellunkeittoprosessissa ............................................... 18
5 Pohdintoja..................................................................................................................... 21
6 Yhteenveto ................................................................................................................... 23
Lähdeluettelo ................................................................................................................... 24

4

1 JOHDANTO
Selluloosan valmistus

on yksi merkittävimmistä biotuoteteollisuuden prosesseista.

Vaikka valkaistun selluloosan merkittävyys tämänhetkisillä markkinoilla on määrällises ti
vähenemään päin, kasvaneesta kilpailusta johtuen sen laadun merkitys on yhä enemmän
nousujohteinen jäljellä olevissa prosesseissa. Useat modifioidut keittomenete lmät
pyrkivät parantamaan massan laatua vielä entisestään. Massan laatuun vaikutta vie n
tekijöiden seuranta ja sitä myöten erilaiset säätötoimenpiteet ovat kuitenkin edelleen
ongelma, johon etsitään ratkaisua tutkimuksen ja laitekehityksen kautta. (KnowPulp,
2022)
Prosessiteollisuuden säätötoimenpiteet ovat useasti perinteisillä PID-säätimillä tehtyjä
erosuureen poistamiseen tähtääviä menetelmiä. Sellun keitossa tällainen erosuureen
poistamiseen tähtäävä menetelmä ei ole aivan ongelmaton seuraavien kolmen ongelma n
vuoksi (Ikäheimonen ym., 2000, s.28):
1. Hakelaatu on vaihtelevaa esimerkiksi erilaisen hakekoon ja muuttuvan kosteuden
vuoksi.
2. Perinteisillä keittomenetelmillä kappalukua ei pystytä mittaamaan keiton aikana,
vaan laskenta joudutaan toteuttamaan epäsuorasti muiden mittausten kautta.
3. Sellun keitossa viiveet keittovaiheesta kappaluvun mittaukseen ovat jopa useita
tunteja, mikä vaikeuttaa säädön toteuttamista.
Keinotekoiset neuroverkot ovat syväoppivia järjestelmiä, joita on kehitetty jo useita
vuosikymmeniä. Niiden käyttö esimerkiksi erilaisten toistuvien kaavojen tunnistamisessa
ja jäsentelyssä sekä pörssikurssien ennustuksessa ovat kyseisen järjestelmän ehdottomia
vahvuuksia monen muun ennustamiseen liittyvän käyttökohteen lisäksi (Kaushik, 2021).
Tähän tietoon pohjautuen keinotekoisen neuroverkon mahdollistama ennustava säätö
voisi ainakin teoriassa olla toimiva myös jatkuvatoimisessa sellunkeittoprosessissa, jos
keittoprosessista on saatavilla tarpeeksi aiempaa dataa, jonka avulla sen realistine n
ennustaminen olisi mahdollista.
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Tekstin sujuvan lukemisen mahdollistamiseksi, määritellään nyt tärkeimmät tekstissä
esiintyvät käsitteet:


Jatkuvatoiminen
prosessivaiheita,

sellunkeittoprosessi:

Sellun

valmistuksen

tärkeimpiä

jossa puuhake saadaan hajotettua selluloosaksi jatkuvalla

puuhakkeen ja kemikaalien syötöllä (KnowPulp, 2022).


Keinotekoiset neuroverkot: Syväoppivia ihmisaivojen toimintaa jäljittele viä
puhtaasti matemaattisia algoritmeja, jotka on suunniteltu tunnistamaan toistuvia
kaavoja (Pathmind, 2020).



Kappaluku: Puun kuituja sitovan ligniinin määrä, jota pyritään poistamaan
sellunkeittoprosessissa (KnowPulp, 2022).
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2 SELLUNKEITTOPROSESSI
2.1 Johdatus sellunkeittoprosessiin
Sellun

keitto

on yksi selluloosan

yksikköprosesseista.
keittoprosessin

toimia

Onnistuneen

valmistuksen
sellun

mahdollisimman

suurimmista

tuotannon
tehokkaasti

ja tärkeimmistä

mahdollistamiseksi
ja pienillä

tulee

kustannuksilla.

Keittoprosessin merkittävyys koko prosessille luo vaatimukset keiton ohjauksen ja
olosuhteiden tarkalle säädölle. (Murtovaara ym. 1999, s.5)

2.2 Keittoprosessin tarkoitus
Puuhake sisältää pääasiassa kolmea komponenttia, jotka ovat selluloosa, hemiselluloosa
sekä ligniini. Näistä kaksi ensimmäistä muodostavat selluloosapolymeerejä ligniinin
toimiessa

näiden polymeerien

Keittoprosessin

pääasiallisena

välisenä

sidosaineena.

tarkoituksena

(Rahman

on lämmön

ym., 2020, s.2)

ja kemikaalien

avulla

puuhakkeen kuituja sitovat ligniinin osittainen poistaminen kuitujen erottamiseks i
toisistaan. Prosessissa poistetaan myös mahdollisesti haittaa aiheuttavia uuteaine ita.
Sulfaattikeitossa keittokemikaalina käytetään natriumhydroksidin ja natriumsulfid in
yhdistelmää,
pilkkovana

eli valkolipeää.
komponenttina.

Näistä kahdesta natriumhydroksidi toimii
Natriumsulfidin

tarkoitus

on

puolestaan

ligniiniä
vähentää

keittoprosessin kestoa ja estää selluloosan liukenemista keittokemikaaleihin. (KnowPulp,
2022) Ligniinin erotus tapahtuu yleisesti korkeassa keittimessä noin 150–170 ℃
lämpötilassa.

Käytettävät lämpötilat

ja muut olosuhteet

riippuvat

puulajista

ja

lopputuotteen laatukriteereistä. (Murtovaara ym., 1999, s.5)

2.3 Jatkuvatoiminen prosessi
Sulfaattikeittoprosesseista jatkuvatoiminen keitto eli vuokeitto on nykyään yleisimmin
käytössä oleva prosessi eräkeittoa pienemmän energiatarpeen ja tilavaatimusten vuoksi
(Rahman ym., 2020, s.2). Jatkuvatoimisen keiton periaatteena on kemikaalien ja hakkeen
jatkuva syöttö keittoprosessiin (KnowPulp, 2022).
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Keittoprosessi on monimutkainen ja pitää sisällään useita peräkkäisiä vaiheita, joista
kerrotaan myöhemmin. Laadun ja tasaisten keitto-olosuhteiden mahdollistamis eks i
keittoa edeltää kuitenkin esikäsittelyvaiheita, joissa hakkeen tasalaatuisuus ja puhtaus
varmistetaan (Ikäheimonen ym., 2000, s.6).

2.4 Esikäsittelyvaiheet
2.4.1 Esihöyrytys
Sopivaan

kokoon

Tarkoituksena

on

pilkottu

puuhake

poistaa

hakkeesta

syötetään
ilmaa,

ennen
jotta

keittämistä

hakesiiloo n.

keittokemikaalit

pystyvät

impregnoitumaan paremmin kuitujen sisään, jolloin reaktiopinta-alaa on enemmän. Ilman
poistaminen tapahtuu yleisimmin höyrynkäsittelyllä eli pasutuksella, joka perustuu
hakkeen sisällä olevan ilman laajenemiseen lämpötilan noustessa. Pasutus voidaan
toteuttaa nykyään

suoraan hakesiilossa

korotetussa lämpötilassa.

Myös erillis iä

pasutusastioita käytetään ilman poistamiseksi. Onnistunut ilmanpoisto mahdollistaa
keittokemikaalien paremman imeytymisen lisäksi optimaalisen hakkeen ominaispa ino n
ja tasaisesti toimivan keittoprosessin, mikä on prosessin säädön kannalta tärkeä kriteeri.
(Ikäheimonen ym. 2000; KnowPulp, 2022)
2.4.2 Hakkeen syöttö prosessiin
Jatkuvatoimisessa prosessissa haketta ja kemikaaleja syötetään jatkuvasti keittime n
yläosaan.

Niinpä

hakkeen

Hakkeensyöttöjärjestelemiä

syöttöä

hakesiilosta

on käytössä perinteisistä

pääperiaate on seuraavanlainen.

täytyy

pystyä

moderneihin,

Hakkeen määrää mitataan

säätelemään.
mutta niiden

hakemittarilla,

jonka

toimintaperiaate on riippuvainen käytössä olevasta järjestelmästä. Hakemittarin ja
hakepumpun välissä hake tulee kontaktiin keittolipeän kanssa, minkä jälkeen hakelipeäseos pumpataan imeytystorniin tai suoraan keittimeen imeytykseen. Ylimäärä ine n
lipeä

saadaan

suodatettua

pois

ja

kierrätettyä

takaisin

prosessiin.

Joissain

syöttöjärjestelmissä hakepumput eivät tuota tarvittavaa painetta. Silloin paine täytyy
säätää erikseen keittimen paineeseen painelukon avulla. (KnowPulp, 2022)
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2.4.3 Imeytys
Jotta kemikaalit ehtisivät imeytyä kuituihin kauttaaltaan, pasutuksessa keittolipeä n
kanssa kontaktiin saatettu hake tarvitsee riittävän kontaktiajan kemikaalien kanssa ennen
varsinaista keittovaihetta. Imeytys on keiton esikäsittelyvaihe tähän tarkoitukse en.
Imeytys tapahtuu noin 10–15 bar:in paineessa, joka on sama kuin keittimen paine, jotta
huokosia saadaan venytettyä ja hakkeeseen mahdollisesti jäänyt ilma puristettua pois.
Lämpötila pidetään noin 100–135 ℃:ssa, jotta lipeän juoksevuus laskee ja se saadaan
imeytymään nopeammin kuituihin. Keittoreaktio halutaan kuitenkin pitää kurissa kunnes
kemikaalit ovat imeytyneet kokonaan ja siksi lämpötila ei saa nousta liian korkeaksi.
Imeytysaika riippuu käytettävästä puulajista sekä siitä, käytetäänkö imeytyksee n erillistä
imeytysastiaa. (KnowPulp, 2022)

2.5 Keitto
Eniten käytössä olevat Kamyr-tyyppiset keittimet voidaan jakaa toimintansa perusteella
erilaisiin vyöhykkeisiin. Imeytyksestä saapuva hake syötetään kahteen peräkkäiseen
keittovaiheeseen,

jossa lämmönvaihtimien

ja kiertopumppujen

avulla

lämpötila

säädetään noin 150–170 ℃:een. (Ikäheimonen ym., 2000, s.16) Vyöhykkeissä olevien
sihtien avulla lipeää kierrätetään lämmitettäväksi ja syötetään takaisin keittimee n
säätämään

reaktiolämpötilaa.

Varsinaisen

keittoreaktion

jälkeen

saavutaan

katkaisukiertoon, jossa massaa jäähdytetään pesua varten ja keitto loppuu. (KnowPulp,
2022)
Katkaisukierrossa

on

sihtivyöhyke,

jossa

mustalipeää

imetään

paisutukseen

prosessoitavaksi sekä takaisin keittimeen. Katkaisukierron jälkeen keittimen nestevirta us
muuttaa suuntaansa ylöspäin massan kulkusuuntaan nähden. (Ikäheimonen ym., 2000,
s.16; KnowPulp,

2022) Moderneissa

keittimissä

toinen

keittovaihe

suoritetaan

vastavirtakeitolla paine-eroa muuttamalla. Tällä tekniikalla saadaan lipeän parempi
imeytyminen hakkeeseen. Lisäksi jäännösalkalin taso saadaan korkeaksi ja liuennee n
ligniinin pitoisuus keiton lopussa minimoitua. (KnowPulp, 2022)
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2.5.1 Keittimen pesu ja massan pusku prosessista
Keittimen katkaisukiertoa seuraa vastavirtaperiaatteella toimiva pesuvyöhyke, jossa
massaa edelleen jäähdytetään hyvän lujuuden varmistamiseksi sekä pestään liuenne ide n
orgaanisten aineiden poistamiseksi. Keittimen pohjasta syötetään korkealla paineella no in
70–90 ℃ jäähdytettyä pesunestettä. Alimpien sihtien kohdalla keskiputkesta saapuva 130
℃:n

lämmitetty

pesuliuos

syrjäyttää

jäähdytetyn

pesunesteen

ja

kulkeutuu

vastavirtaisesti ylemmällä pesuvyöhykkeellä pesutehon maksimoimiseksi. Alemma lla
vyöhykkeellä

jäähdytetty pesuneste jäähdyttää massaa ennen puskua ja lopettaa

keittoreaktion. Jäähdytetty massa pusketaan ulos keittimestä puskusäiliöön ja tässä
vaiheessa hakemuotoinen massa muodostaa erillisiä kuituja. (Ikäheimonen ym., 2000,
s.16; KnowPulp, 2022) Sellun keittoprosessi on saatu päätökseen.

2.6 Kappa-luku
Kappa-luku on selluloosan jäännösligniinipitoisuutta kuvaava suure, joka mitataan
perinteisesti keiton jälkeen puskulinjalta. Optimaalinen kappaluku riippuu puulajista ja
siitä, valkaistaanko massaa keiton jälkeen. Valkaistavan massan kappaluku vaihtelee
puulajista riippuen 14–30 % välillä ja ei-valkaistavan massan kappaluku noin 40–100 %
välillä. (KnowPulp, 2022) Massa on aina jonkin verran heterogeenista hakelaatunsa
suhteen ja sen vuoksi halutun kappaluvun saavuttaminen voi olla ongelmallista.
(Ikäheimonen

ym. 2000) Pitkät viiveet

keittimessä

aiheuttavat

myös ongelmia

kappaluvun säädössä ja sen vuoksi takaisinkytketty säätö vaatii jonkinlaisen toimiva n
mallin, joka on riittävän tarkka ja ottaa mahdolliset häiriöt huomioon. Kappaluvun
ennustettavuus ja hallinta ovatkin tärkeitä syitä sille, miksi keittoprosessin tasainen
toiminta on välttämätöntä. (KnowPulp, 2022) Kappaluvun ennustettavuutta on pystytty
lisäämään ottamalla näytteitä keiton aikana (Ikäheimonen ym., 2000, s.29).
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3 KEINOTEKOISET NEUROVERKOT
3.1 Johdatus keinotekoisiin neuroverkkoihin
Ihmisaivojen toiminta on jo vuosikymmeniä ollut asia, jota on pyritty jäljittele mää n
tavalla tai toisella. Hermoverkoston tarkka ja säädelty toiminta saattaa jopa herättää syvää
ihailua, kun asiaa pysähtyy miettimään. Jokainen asia mitä teet tai ajattelet, lähettää
impulssin,

joka prosessoituu

lähes välittömästi

aivoissasi.

Juuri tätä toimintaa

keinotekoiset neuroverkot pyrkivät jäljittämään.
Käsitteenä keinotekoinen neuroverkko, biologisesta neuroverkosta puhumattakaa n,
kuulostaa hyvin korkealentoiselta ja vaikeasti hahmotettavalta. Voidaankin puhua ns.
black box -mallista, jossa tunnetaan ainoastaan systeemin sisään- ja ulostulo, mutta kaikki
systeemin sisällä tapahtuva on täydessä pimennossa. Voimme kuitenkin nähdä tämän
black box -mallin sisään pienellä perehtymisellä sen perusrakenteeseen ja toimintaa n.
(Starmer, 2020)
Jo tässä vaiheessa voidaan mainita, että neuroverkko -nimestä huolimatta, keinotekoine n
neuroverkko ei suinkaan ole itsestään tietoinen systeemi, vaan puhtaasti matemaattine n
järjestelmä.

3.2 Biologinen neuroverkko
Saadaksemme parempaa ymmärrystä keinotekoisista neuroverkoista, on ymmärrettä vä
miten

biologinen

neuroverkko

toimii.

Ihmisaivot

sisältävät

lähes 100 milja rd ia

hermosolua eli neuronia. Neuroni koostuu pääasiassa solukeskuksesta ja siihen tulevista
ja siitä lähtevistä haarakkeista, joita kutsutaan dendriiteiksi ja aksoneiksi. Kyseiset
haarakkeet yhdistävät yksittäiset neuronit suureksi neuroverkoksi. (Gurney 2004, s. 13)
Kyseinen

neuroverkko

informaatiota,

käsittelee

on

hyvin

sen

ja

järjestelmällisesti
tekee

tarvittavat

toimiva;

Se vastaanottaa

toimenpiteet

informaa tio n

realisoimiseksi. Informaatio kulkee sähköisenä neuroverkkoa pitkin ja kemiallise na
neuroverkkoja yhdistävissä kohdissa eli synapseissa. Informaatioon liittyen signaalilla on
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joko vaimentava

tai kiihdyttävä vaikutus

vasteeseen. Juuri neuroneiden ja niitä

yhdistävien synapsien suuri määrä tekee aivoista toimivan biologisen tietokoneen.
(Haykin, 2009, s. 37)
Aivoilla on tietynlaisen muovautuvuuden eli plastisuuden ansiosta kyky oppia uutta.
Neuronit pystyvät rakentamaan uusia hermoverkkoja tai muokkaamaan vanhoja. Näin
uusi informaatio sisäistetään aivoihin. (Haykin, 2009, s. 38) Vaikka laskennalline n
nopeus tietokoneissa ylittää
järjestelmällisyys

ja toiminta

neuroverkkoihin.

Samaa

ihmisaivojen kapasiteetin,
täysin

omaa luokkaansa

rakenteellista

syvyyttä

on aivojen rakenteelline n
verrattuna

pyritään

keinotekois iin

kuitenkin

jatkuvasti

parantamaan menetelmien ja teknologian kehittyessä. (Haykin, 2009, s. 40)

3.3 Keinotekoisen neuroverkon perusrakenne
Koska keinotekoisen neuroverkon tavoitteena on jäljitellä aivojen toimintaa, on sen
rakenne suunniteltu jäljittelemään biologista neuroverkkoa. Sen tarkoitus on ottaa vastaan
raakaa dataa reaalimaailmasta ja käsitellä sitä sopivaan muotoon. (Pathmind, 2020)
Keinotekoisen

neuroverkon neuroneita kutsutaan solmukohdiksi,

verkossa yksi- tai useampikerroksiseksi

rakenteeksi.

jotka yhdistyvät

Yksinkertaisin

rakenne on

yksikerroksinen eteenpäin syöttävä rakenne, joka koostuu ainoastaan syöttökerroksesta
ja ulostulokerroksesta, jossa laskenta tapahtuu. Kuitenkin kenties yleisin keinotekoise n
neuroverkon rakenne on eteenpäin syöttävä monikerroksinen rakenne (Kuva 1).
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Kuva 1. Monikerroksinen eteenpäin syöttävä neuroverkko. (Mukaillen Otero, 1998, s.2)
Verkon voidaan katsoa koostuvan kolmesta peruskerroksesta, joita ovat syöttökerros,
piilotettu kerros ja ulostulokerros. Syöttökerros kerää reaalimaailman datan vektoriksi ja
muodostaa siitä piilotetulle kerrokselle syötettävän signaalin. Piilotettuja kerroksia voi
olla useita, mikä lisää verkon laskentakykyjä. Nämä kerrokset muodostavat sitten
ulostulosignaalin ulostulokerrokselle,

josta lopullinen vaste saadaan muodostettua.

Keinotekoisessa neuroverkossa voi esiintyä myös takaisinkytkentää neuroneiden välillä,
jolloin puhutaan recurrent-verkosta. Tällaisella mekanismilla pystytään parantamaan
verkon oppimis- ja suorituskykyä. Takaisinkytkentään liittyy aikaviive, joka aiheuttaa
epälineaarisen dynaamisen käyttäytymisen. (Haykin, 2009, s. 52–54)

3.4 Neuroni
Neuroni on neuroverkon laskennallinen yksikkö, jossa yksinkertaistetusti ilmaistuna
painotetuttujen syötesignaalien summa asetetaan aktivaatiofunktioon, joka syöttää arvon
joko seuraavalle piilokerrokselle tai ulostulokerrokselle. (Thomas, 2017, s.6) Painotetut
syötesignaalit ovat joko vaimennettuja tai vahvistettuja, mikä korostaa juuri tiettyjä
syötesignaaleja suhteessa siihen, mitä algoritmi yrittää oppia. Neuroverkko siis pyrkii
kuvaamaan dataa mahdollisimman pienellä virheellä. Aktivaatiofunktio määritte lee
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pitääkö signaali syöttää eteenpäin neuroverkossa. Näin ollen aktivaatiofunktion toiminta
vaikuttaa lopullisen ulostulosignaaliin syntymiseen. (Pathmind, 2020)
3.4.1 Painokertoimet ja vakioparametrit
Raakaa signaalijoukkoa ei sellaisenaan voida syöttää neuroverkolle käsiteltäväksi. Kuten
aiemmin on mainittu, neuroverkko pyrkii painottamaan signaaleja, jotta ne saadaan
käsiteltyä ulostuloksi mahdollisimman pienellä virheellä. Biologisessa neuroverkossa
neuroneita yhdistävät synapsit ilmentävät joko vaimentavaa tai kiihdyttävää vaikutusta
vastaanottavaan neuroniin. (Haykin, 2009, s. 38) Tällaista synaptista yhteyttä kuvataan
keinotekoisessa neuroverkossa painokertoimilla. Painokertoimet ovat reaalilukuja, joilla
pystytään muokkaamaan neuronille tulevia signaaleja halutulla tavalla. Painokerroin voi
olla joko negatiivinen, jolloin se vaimentaa kyseistä signaalia, tai se voi olla positiivine n,
jolloin

signaalia

vahvistetaan.

Myös painokertoimen

suuruudella

on merkitystä.

Muokatun signaalin (vk ) saamiseksi, sisääntulosignaalia (x) kerrotaan painokertoime lla
(w) seuraavalla tavalla:
(1)

𝑣𝑘 = 𝑥 1 𝑤𝑘1 + 𝑥 2 𝑤𝑘2 + ⋯ + 𝑥 𝑚 𝑤𝑘𝑚 .

Tämän jälkeen muokattu signaali kulkee solmukohtaan käsiteltäväksi. Painokertoimet
muuttuvat neuroverkon oppimisprosessin aikana, kun algoritmi oppii mitä signaa lia
kannattaa vahvistaa ja mitä vaimentaa. (Gurney, 2004, s.29; Thomas, 2017, s. 6–7)
Neuronille saapuvalla signaalilla on yleisesti tarkoituksena aiheuttaa jonkinlainen vaste.
Toisin sanoen halutaan, että neuroni aktivoituu. Toisaalta voidaan haluta, että neuroni ei
aktivoidu.

Tähän voidaan vaikuttaa toisella termillä

nimeltä bias eli vakiotermi.

Vakiotermi antaa solmukohdalle mahdollisuuden toteuttaa if-else funktiota ja on mittari
sille,

kuinka helposti signaali aiheuttaa

vasteen. Positiivinen

vakiokerroin

lisää

mahdollisuutta, että neuroni laukaisee vasteen, kun taas negatiivinen kerroin vähentää
kyseistä mahdollisuutta. Kuten painokertoimen tapauksessa, myös vakiokertoime n
suuruudella on merkitystä. Uudelleen muokattu signaali (vk ) saadaan, kun vakiotermi (b)
lisätään edellä mainittuun painotettuun signaaliin seuraavasti:
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(2)

𝑣𝑘 = 𝑥 1 𝑤𝑘1 + 𝑥 2 𝑤𝑘2 + ⋯ + 𝑥 𝑚 𝑤𝑘𝑚 + 𝑏𝑘 .

Kyseinen signaali voidaan nyt syöttää aktivaatiofunktioon. (Nielsen, 2015; Thomas,
2017, s. 8–9) Yksittäistä solmukohtaa voidaan nyt esittää seuraavalla tavalla:

Kuva 2. Yksittäisen neuronin malli. (Mukaillen Haykin, 2009, s.42)
3.4.2 Aktivaatiofunktio
Biologista neuronia kuvataan keinotekoisessa neuroverkossa aktivaatiofunktiolla. Kuten
biologisella neuronilla,

myös aktivaatiofunktiolla

on neuronin ”käynnistymisee n”

liittyviä ominaisuuksia. Tällä tarkoitetaan jo aiemmin kuvattua ominaisuutta siitä, miten
neuroniin syötettävä syötesignaali vaikuttaa neuronin aktivoitumiseen. (Thomas, 2017, s.
5)
Aktivaatiofunktio on neuroverkon peruselementti, joka rajoittaa neuronin ulostulo n
amplitudia johonkin äärelliseen arvoon. Funktiotyyppejä on useita, mutta niiden
toiminnan perusteella ne voidaan jakaa kahteen perustyyppiin, raja-arvofunktioon ja
sigmoid-funktioon. (Haykin, 2009, s. 44)
Raja-arvofunktiossa signaalin ylittäessä jonkin tietyn raja-arvon neuroni aktivoituu eli
ulostulo saa arvon 1. Jos signaali ei saavuta raja-arvoa ulostulo saa arvon 0. Joskus voi
olla luontevaa määrätä ulostulon arvoksi -1. Tällöin puhutaan signum- funktio sta.
(Haykin, 2009, s. 45) Yleisempää tapausta voidaan esittää seuraavalla tavalla:
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1 , 𝑗𝑜𝑠 𝑣𝑘 ≥ 0
𝑦𝑘 = {
.
0, 𝑗𝑜𝑠 𝑣𝑘 < 0

(3)

Sigmoid- funktio on yleisin käytetty aktivaatiofunktio, jonka käyttäytymisessä voi havaita
sekä lineaarisuutta että epälineaarisuutta. Raja-arvofunktiosta poiketen se saa arvoja
nollan ja yhden välillä. Se on lisäksi differentioituva, mikä on tärkeä ominais uus
neuroverkon oppimisen kannalta. Yleinen logistinen funktio voidaan kuvata seuraavalla
kaavalla:
𝜑( 𝑣 𝑘 ) =

1
1+exp(−𝑎𝑣𝑘 )

(4)

,

jossa a:lla kuvataan kaltevuusparametria. Parametrin arvoa muuttamalla, sigmo idfunktion jyrkkyyttä saadaan muokattua, ja kun arvo lähestyy ääretöntä, tulee sigmo id funktiosta normaali raja-arvofunktio. Sigmoid- funktionkin tapauksessa voimme antaa
arvoja välillä -1 ja 1, jolloin puhutaan hyperbolisesta tangenttifunktiosta. Tällä voi
joissain tapauksissa olla etua normaaliin logistiseen funktioon verrattuna. (Haykin, 2009,
s.45)
Neuroverkoista ja aktivaatiofunktioista puhuttaessa on hyvä mainita myös stokastiset
mallit. Tavallisissa deterministisissä malleissa sisään menevällä signaalilla on tarkkaan
määritelty

käyttäytyminen

neuroverkossa.

Stokastisessa

mallissa

neuroverkon

aktivaatiofunktiolle on annettu todennäköisyyteen perustuva tulkintamahdollisuus. Se
aktivoituuko neuroni vai ei, perustuu siis todennäköisyyteen. Stokastinen malli vastaa
sigmoid-funktiota, mutta yhtälöön on lisätty kohinaa vaimentava parametri. (Haykin
2009, s.45–46)

3.5 Neuroverkon opettaminen
Jo aiemmin neuroneiden yhteydessä

mainittiin

tavasta, jolla neuroverkko oppii.

Oppimisen voidaan katsoa perustuvan kaikessa yksinkertaisuudessaan painokertoim ie n
ja vakiokertoimien muokkaukseen, jotta mitattu virhe haluttuun vasteeseen verrattuna
saataisiin poistettua. Tällaista oppimista kutsutaan ohjatuksi oppimiseksi. (Thomas, 2017,
s.17) Opetuksessa paino- ja vakiokertoimien muokkaus tapahtuu iteratiivisen prosessin
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kautta, jossa haluttua vastetta pyritään jokaisella iteraatiolla lähestymään. Dataa, jota
iteraatioilla pyritään lähestymään, kutsutaan opetusjoukoksi. Se on käyttökohteesta
kerättyä monipuolista dataa, jolla neuroverkkoa siis opetetaan. (Gurney, 2004, s.63)
Ohjatussa oppimisessa

parametrien muokkaaminen virheen poistamiseksi voidaan

rinnastaa pitkäkestoiseen muistiin siinä, että kun parametrit on muokattu halutuksi, ei
opetusdataa enää tarvita, vaan neuroverkko toimii täysin itsenäisesti. (Haykin, 2009, s.66)
3.5.1 Gradienttimenetelmä ja backpropagnation algoritmi
Neuroverkkoa opetettaessa saatu virhe halutaan siis poistaa tai ainakin minimoida. Tähän
tarkoitukseen

käytetään

gradienttimenetelmä.

virhefunktion

Menetelmässä

minimointikeinoja,

opetusjoukon

joista

sekä saadun

yleisin

vasteen

on

välistä

virhefunktiota pyritään minimoimaan muuttamalla parametrien arvoja. Neuroverkot ovat
yleisesti monikerroksisia, minkä vuoksi yksittäisten parametrien muuttaminen voi
osoittautua

hyvinkin

työlääksi.

Siksi gradienttimenetelmä

toimiikin

yleisesti

ns.

backpropagnation algoritmilla, jossa virhefunktio onkin useasta parametrista koostuva
funktio, joka halutaan minimoida. (Jyväskylän yliopisto, 2022)
Kun virhefunktion arvo kuvataan eri parametrin arvoilla, saadaan aikaan käyrä, josta
minimikohta voidaan hakea. Optimaalisten parametriarvojen hakeminen manuaalises ti
olisi

liian

hidasta

ja

siksi

toimitaankin

gradienttimenetelmän

avulla.

Gradienttimenetelmässä tavoitteena on ratkaista funktion minimi, eli kohta, jossa
gradientti vaihtaa merkkiä. Toisin sanoen, ottamalla derivaatta funktiosta voidaan nähdä,
kuinka käyrälle piirretyn tangentin kulmakertoimen arvo muuttuu parametrin arvon
muuttuessa. Pystymme siis näkemään helposti muutosnopeuden ja suunnan parametrin
arvojen muuttuessa. Gradienttimenetelmä ottaa isoja askeleita kaukana optimista ja
lyhempiä lähellä optimia. Backpropagnation-algoritmin avulla gradienttimenete lmä
toimii

vastaavalla

neuronikerroksen

tavalla,

mutta nyt pystytään

parametrit.

Backpropagnation

ottamaan huomioon
toimii

käänteiseen

useamman
suuntaan

neuroverkon kulkuun nähden siten, että ensin virhefunktion osittaisderivaatat lasketaan
ulostulokerroksen parametrien suhteen ja sen jälkeen edelleen taaksepäin neuroverkossa.
(Gurney, 2004, s.98; Jyväskylän yliopisto, 2022)
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3.5.2 Ylisovittaminen
Neuroverkkojen opetuksessa verkon yleistettävyys on käsite sille, että syötteen ja
ulostulon välinen kuvaus on saatu oikeaksi laaja-alaisen opetusdatan avulla. Yleistetty
verkko kykenee antamaan oikean kuvauksen, vaikka syötesignaali olisi hieman erilaine n
verrattuna opetusdataan.
Neuroverkkojen

opetuksessa

ongelmaksi

voi

muodostua

ylisovittaminen

eli

ylioppiminen. Siinä neuroverkolle on opetettu liiallinen määrä mahdollisia kuvauksia,
mistä johtuen neuroverkko oppii muistamaan opetusdatan liian tarkasti. Neuroverkko voi
esimerkiksi

oppia opetusdatasta ylimääräistä

kohinaa,

mikä ei pidä paikkaansa

varsinaisen mallinnettavan funktion tapauksessa. Ylisovitettu neuroverkko menettää
toisin sanoen kyvyn yleistää jopa yksinkertaisia syöte-ulostulokuvauksia. (Haykin, 2009,
s.195)

18

4 NEUROVERKOT JATKUVATOIMISESSA
SELLUNKEITTOPROSESSISSA
Viiveellisten prosessien säätö on ongelma, joka aiheuttaa prosessien suunnittelulle
lisäpaineita. Tämä ei ole myöskään poikkeus sellun jatkuvatoimisessa keitossa, jossa
viiveet ovat pitkiä. Kappalukua pyritään ennustamaan ja säätämään mahdollisimma n
tarkasti, mutta prosessin olosuhteet ja mahdolliset häiriötekijät luovat ajoittain ongelmia
säädön kanssa. Toimiva ja myöskin häiriöt huomioon ottava säätö on siis tärkeä tavoite,
jota voitaisiin tavoitella keinotekoisten neuroverkkojen avulla. Vaikka keinotekoiste n
neuroverkkojen

käyttö

täysimittaisessa

prosessien

säädössä on harvinaista,

on

kokeellisista testeistä saatu varsin lupaavia tuloksia.
Keinotekoisten neuroverkkojen avulla pystytään ratkomaan hankaliakin epälineaar is ia
ongelmia

ja

vähentämään

laskennallista

kuormaa.

Prosessia

voidaan

säätää

keinotekoisten neuroverkkojen avulla, jos prosessista on saatavilla aikaisempaa dataa.
(Otero, 1998, s.15) Varsinaiseen aiheeseen johdattelevana esimerkkinä voidaan ottaa
Oteron (1998) tekemä kokeellinen sekoitusprosessin säätö keinotekoisen neuroverkon
avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että käytetyllä 15 neuronin neuroverkolla pystyttiin
sujuvasti seuraamaan asetusarvon sekä häiriösignaalin muutosta yhden muuttuja n
prosessissa. Kyseisessä testituloksessa keinotekoinen neuroverkko suoriutui tehtävästä
paremmin kuin PID säädin.
Neuroverkot ovat myös käytettävissä usean muuttujan prosesseissa. Correia ym. (2018)
julkaisemassa

tutkimuksessa

tutkittiin

usean muuttujan

vaikutusta

kappalukuun.

Muuttujajoukosta valittiin 11 eniten kappalukuun vaikuttavaa muuttujaa, jotka voitiin
syöttää neuroverkkoon. Neuroverkko koostui 11 sisäänmenosta, yhdestä piilokerrokse sta
ja yhdestä ulostulosta eli kappaluvusta. Neuroneiden määrää piilokerroksessa vertailtiin
ja lopullisessa verkossa piilokerros koostui kolmesta neuronista. Aiemmin kerätystä
datasta 75 % käytettiin neuroverkon opettamiseen ja 25 % vahvistukseen. Neuroverkko
onnistui kappaluvun ennustuksessa kohtuullisen hyvin ja tuloksista voitiin päätellä, että
keinotekoinen neuroverkko voisi kyetä käytännössä ennustamaan kappalukua massan
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puskulinjalta jo ennen keiton loppumista, mikä antaisi operaattoreille mahdollisuude n
tehdä tarvittavia säätötoimenpiteitä kappaluvun parantamiseksi.
Niin ikään lupaavia tuloksia antoi myös Haataja ym. (1997) julkaisema tutkimus
kappaluvun

ennustamisesta.

Tutkimuksessa

pyrittiin

selvittämään,

kuinka

hyvin

keinotekoinen neuroverkko pystyy ennustamaan kappalukua jo ennen puskulinjaa, jossa
lopullinen mittaus tehdään. Lipeäkonsentraation mittauksia suoritettiin CLA 2000
laitteella kiertolinjoista ennen keitintä sekä mustalipeän eristyksessä keiton aikana.
Yksinkertaisen eteenpäin syöttävän neuroverkon opettamiseen käytettiin puskulinja sta
saatavaa on-line- mittausta ja tuloksista saatiin selville,

että kappalukua pystyttiin

ennustamaan jopa jo imeytyksen jälkeen hyvällä tarkkuudella.
Eräkeitossa ongelmaksi muodostuu kappaluvun on-line-mittauksen puute, minkä vuoksi
sen säätö voi olla hankalaa. Sen sijaan voidaankin käyttää emäskonsentraatiota ja
erityisen H-tekijän, eli ligniinin suhteellisen liukenemisnopeuden laskemista kappaluvun
ennustamiseen. (KnowPulp, 2022; Leiviskä, 2006, s. 2) Leiviskä (2006) julkaisemassa
tutkimuksessa hyödynnettiin takaisinkytkentää hyväksi käyttävää Elmanin neuroverkkoa
ennustamaan kappalukua edellä mainittujen
aiemmista

keitoista

saatuja mittauksia

vahvistusjoukkoihin.
ongelmatonta

puuttuvan

avulla.

ja ne jaettiin

Kyseisessä tutkimuksessa

osittain

mittausten

Datana käytettiin

perinteisesti

opetus-

opetus ei ollut kuitenkaan

datan ja suuren

hajonnan

vuoksi.

ja

aivan

Kahta eri

lähestymistapaa ja erilaisia neuronimääriä käytettiin testaamaan neuroverkon toimintaa.
Neuroneiden määrän huomatiin parantavan oppimisprosessia, mutta samalla myös
hidastavan sitä. Verkkoa testattiin 50 uudella eräkeitolla ja huomattiin, että kaikissa
tapauksissa noin 70–80 % kappaluvuista oli riittävän lähellä hyvää tulosta. Neuroneiden
määrän ei siis suoranaisesti

havaittu

vaikuttavan

lopputulokseen.

Huomioita vaa

tuloksissa oli myös se, että dataa suurilla kappaluvuilla oli hyvin vähän, mistä johtuen
ainoastaan tulokset pienillä kappaluvuilla olivat luotettavia.
Keinotekoisen neuroverkon avulla on mahdollista ennustaa myös yleisiä massan laatuun
vaikuttavia

tekijöitä.

neuroverkon avulla

Dufour

ym.

(2005) tutkimuksessa

pyrittiin

keinotekoise n

tunnistamaan kahdeksaa yleisintä massan laatuun vaikutta vaa

häiriötä, jotka perustuivat pääasiassa raaka-aineissa esiintyviin luonnollisiin vaihteluihin.
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Näiden vaihteluiden on havaittu vaikuttavan merkittäväsi Kappalukuun, vaikka käytössä
olisi kehittyneitäkin prosessinohjausmenetelmiä. Vaihteluiden tunnistamisella saataisiin
siis rakennettua

ennustava malli.

backpropagnation

algoritmia

datajoukkomallilla.

Syöttönä

aikaisempia

mittauksia

Neuroverkon opetuksen ja vahvistuksen kautta
käytettiin

käytettiin

ja ulostulona

tutkimuksessa
reaktiivisen
saatiin

kolmella

alkalin

aiemmin

erilaise lla

sekä

hydrosulfid in

mainitut

häiriötekijät.

Yksinkertaisen datajoukon mallissa haasteena oli suuri datamäärä. Siinä pystyttiin
ennustamaan vain osa mahdollisista häiriötekijöistä. Lisäksi datasetin ulkopuole lla
testatessa, neuroverkko ei kyennyt ennustamaan mitään onnistuneesti.
datajoukon

mallissa

ulostulossa

huomioon

otettiin

ainoastaan

kolme

Supistetun
tärkeintä

häiriötekijää ja myös vaihteluväliä pienennettiin. Tulokset olivat aiempaa parempia
opetusdatan alueella ja myös datan ulkopuolella neuroverkko kykeni ennustamaa n
häiriötekijöitä. Huomioon tulisi kuitenkin ottaa myös ulkopuoliset muuttujat. Viimeise nä
robustin datajoukon mallissa otettiin huomioon nämä mahdolliset ulkopuoliset alkalin ja
hydrosulfidin mittauksiin vaikuttavat tekijät. Kyseinen malli oli raskain, mutta tuloksista
nähtiin,

että häiriöiden

ennustaminen oli tehokasta myös datan ulkopuolella

neuroverkko pystyi jättämään huomiotta ohimenevät häiriöt.

ja
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5 POHDINTOJA
Viiveellisen
tutkimuksissa

prosessin haasteellinen
pyrittiin

hakemaan

säätö on ongelma,
ratkaisua.

johon edellä mainituissa

Neuroverkkojen

käyttöä

kyseiseen

ongelmaan on tutkittu jo yli toistakymmentä vuotta ja tuloksia on tullut, niin hyviä kuin
huonojakin.

Kenties tärkeintä kuitenkin on, että tutkimusta on tehty ja tehdään

tulevaisuudessakin. Osa vanhemmista tutkimustuloksista vaatii nykypäivän tulkintaa
varten hieman kriittistä ajattelua; Voitaisiinko

jotain tehdä tänä päivänä toisin?

Tutkimuksissa esitettiin paljon erilaisia lähestymistapoja, jotka ottivat kantaa myös
erilaisiin ongelmiin kappaluvun säädössä. Tuloksien vertailu tasavertaisuuden nimissä ei
tästä syystä ole aivan yksiselitteistä, vaikkakin jotain yhtäläisyyksiä ja eroja on syytä
mainita.
Yleisesti keinotekoista neuroverkkoa voidaan opettaa ja hyödyntää tilanteissa, joissa
sisään- ja ulostulolla on suora yhteys (Correia, 2018). Tutkimustuloksissa kuitenkin
eniten esille nousi sellunkeittoprosessin monimutkaisuus ja se, kuinka kappaluku ja
yleisesti massan laatu ovat monen tekijän summa. Realistinen tosiasia on, että massan
laatu ei suinkaan ole helposti säädeltävissä ennustuksen avulla, vaikkakin tietyillä
tekijöillä on muita suurempi vaikutus laatuun. Haastetta lisää myös Dufour ym. (2005)
tutkimukseen viitaten se, ettei kaikkia massan laatuun vaikuttavien tekijöiden mittauks ia
ole olemassa, vaan dataa pitää luoda teoreettiseen pohjaan perustuen. Ongelmana osassa
tutkimuksista

oli lisäksi niukka datan määrä tietyillä

kappaluvuilla.

Realistista

neuroverkon ennustamaa kuvaa massan laadusta näillä alueilla ei siis ole mahdollista
saavuttaa. Keinotekoinen neuroverkko vaatii tästä syystä erittäin laaja-alaista dataa
aiemmista keitoista, jotta se pystyisi ennustamaan kappalukua myös opetusdatan
ulkopuolella riittävällä tarkkuudella.
Tutkimuksissa testattiin erilaisia neuroverkkoja ja huomiota herättävää oli se, ettei
neuroneiden määrä näyttänyt aina korreloivan tulosten paranemisen kanssa kuten
Leiviskä (2006) tutkimuksessa kävi ilmi. Neuroneiden määrä ainoastaan lisäsi opetuksen
tehokkuutta. Myös Correia (2018) tutkimuksessa eri neuronimäärien vertailu yhden ja 23
välillä antoi parhaaksi tulokseksi vain kolmen neuronin käytön. Toisaalta Dufour ym.
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(2005) tutkimuksessa neuroneiden määrän kasvattaminen paransi tuloksia, mutta se ei
ollut kuitenkaan tutkimusasetelman kannalta olennainen huomio, koska datajoukkomallit
olivat eri neuroverkoilla erilaiset. Yleistä päätelmää neuroneiden määrän vaikutukse sta
tuloksiin ei siis voida tutkimusten perusteella suoraan määrittää, vaan neuroverkko täytyy
rakentaa alusta asti jokaiselle ongelmalle sopivaksi niin ettei ylisovittamisen riski kasva
liian korkeaksi.
Keinotekoisen neuroverkon katsotaan olevan syväoppiva, jos se sisältää sisään- ja
ulostulokerroksen lisäksi vähintään yhden piilokerroksen. Piilokerrosten määrän voidaan
katsoa lisäävän verkon kykyä ennustaa yhä kompleksisempia ongelmia (Pathmind, 2020).
Tutkimuksissa

käytettiin kuitenkin ainoastaan yhtä tai kahta piilokerrosta,

mikä

herättääkin kysymyksen siitä, voisiko piilokerrosten määrän kasvattaminen parantaa
tuloksia? Toisaalta piilokerrosten määrän liiallinen kasvattaminen voi herkästi johtaa
liian monimutkaiseen neuroverkkoon.
Tällä hetkellä keinotekoisten neuroverkkojen hyödyntäminen varsinaisessa prosessissa ei
toisi kovinkaan paljon lisäarvoa säädölle, joka jo nyt mahdollistaa viiveestä huolima tta
hyvän massan laadun. Sen sijaan, keinotekoisen neuroverkon etuasema on tällä hetkellä
vahvasti

prosessisäädön

ulkopuolella

esimerkiksi

erilaisissa

luokitteluongelmissa.

Neuroverkkojen käyttö täysimittaisessa prosessisäädössä vaatisi vielä paljon tutkimusta
ja testausta, jotta perinteisen säädön korvaaminen olisi kannattavaa. Nykyisen säädön
tukeminen jollain tapaa keinotekoisten neuroverkkojen avulla voisi kenties olla parempi
vaihtoehto. Tutkimusten pohjalta voidaan lisäksi todeta, että perinteiset koesuunnitte lun
menetelmät ovat tärkeitä neuroverkon toiminnan ja kehityksen kannalta.
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6 YHTEENVETO
Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli perehtyä sellunkeittoprosessin kulkuun ja saada
lukija ymmärtämään kyseisen prosessin merkitys sellun valmistuksessa, sekä tutustua
keinotekoisiin neuroverkkoihin ja siihen, miten niitä voitaisiin hyödyntää kyseisessä
prosessissa. Massan kappaluvun säätö ei ole täysin yksinkertaista pitkien viiveide n,
muuttuvien olosuhteiden sekä puuttuvien mittausten vuoksi.

Kappaluvun ja yleisesti

massan laadun

paranneltuja

hallintaan

ja säätöön pyritään

etsimään

ratkaisuja

tutkimuksen ja laitekehityksen kautta. Syväoppivien keinotekoisten neuroverkkojen
ennustuskyvyn potentiaalia tähän ongelmaan on tutkittu jo useita vuosikymmeniä ja
lupaavia tuloksia on saatu. Keinotekoisten neuroverkkojen toimivuus on hyvin pitkälti
datasta riippuvaa, mistä johtuen realistinen ennustaminen vaatisi paljon ja monipuolises ti
dataa erilaisista keitoista. Tutkimusta ja suunnittelua täytyy siis tehdä vielä paljon, jotta
nykyisen prosessisäädön tukeminen tai jopa korvaaminen olisi kannattavaa.
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