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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, voiko tislausprosessin energiankulutusta 
pienentää hyödyntämällä kehittyneempiä mallipohjaisia säätimiä yksikkösäätimien (PID) 
sijaan. Tislaus kuluttaa hyvin paljon energiaa, joten pienetkin säästöt energian käytössä 
voivat tuoda suuria säästöjä taloudellisuus ja ympäristö huomioon ottaen. PID-säätö on 
yleisin käytössä oleva säädin prosessiteollisuudessa, mutta viime vuosikymmeninä on 
suunniteltu kehittyneempiä säätömenetelmiä, jotka voivat olla suorituskykyisempiä kuin 
PID-säätö. Tämä työ on kirjallisuusselvitys kolmesta tutkimuksesta, joissa on vertailtu eri 
säätöperiaatteiden suorituskykyä tislauksessa. Vertailun perusteella tislauksen 
energiankulutusta panostislauksessa on mahdollista vähentää parhaimmillaan jopa 40 %, 
kun asetusarvo saavutetaan nopeammin. Lämpötilan nousuaikaa sekä asettumisaikaa 
asetusarvoon on mahdollista pienentää, joissakin tapauksissa murto-osaan alkuperäiseen 
PID-säätöön verrattuna. Tällä on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Tulokset 
olivat samansuuntaisia kaikissa kolmessa tarkastellussa tutkimuksessa, joten niissä 
esitettyjen säätöratkaisujen hyödyntämistä olisi hyvä tutkia lisää.  
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1 JOHDANTO 
Työn tarkoituksena oli vertailla MPC- ja PID-säätimiä sekä niiden vaikutusta 
tislausprosessin energian kulutukseen. Tislausprosessi on yksi yleisimmistä 
yksikköprosesseista kemianteollisuudessa ja se kuluttaa energiaa. Aiheen tutkiminen on 
tarpeellista, sillä energiakustannukset nousevat jatkuvasti ja tislausteollisuuden 
energiankulutus on osa ilmastokuormitusta, jota pyritään vähentämään.  
Tislaus on yksi vanhimmista kemianteollisuuden yksikköprosesseista ja eniten käytössä 
olevista erotusprosesseista. Tislaus on energiaintensiivinen prosessi, koska se perustuu 
toisiinsa liuenneiden aineiden erottamiseen kuumentamalla. Tällöin pienetkin säästöt 
energiankäytössä voivat tuoda suuria taloudellisia säästöjä. Työn alussa tutustutaan 
tislausprosessiin ja sen energiankulutukseen. Lisäksi esitellään molemmat tutkittavat 
säätömenetelmät ja niiden toimintaperiaatteet. Lopuksi vertaillaan eri säädintyyppien 
vaikutusta kirjallisuudessa esitettyjen tislausprosessien energiankulutukseen. 
PID-säätö on edelleen kemianteollisuuden ylivoimaisesti käytetyimpiä säätömenetelmiä. 
PID tulee sanoista Proportional-Integral-Derivative eli suhteellinen, integroiva ja 
derivoiva. Se on yksinkertainen ja vanha yksikkösäädin, joten työn tarkoitus oli selvittää, 
voiko uudemmalla mallipohjaisella säädöllä saavuttaa parempaa energiatehokkuutta 
verrattuna yksikkösäätimeen.  
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2 TISLAUS 
Tislaus on prosessi, jossa toisiinsa liuenneita nesteitä erotetaan kahteen tai useampaan 
komponenttiin kuumentamalla liuosta. Kun seos kiehuu, on sen höyryssä suurempi osuus 
korkeamman haihtuvuuden omaavaa komponenttia. Tämä perustuu eroihin 
komponenttien haihtuvuuksissa. Kun syntynyttä höyryä jäähdytetään, on korkeamman 
haihtuvuuden omaavalla komponentilla enemmän taipumusta kondensoitua kuin 
alemman haihtuvuuden komponentilla. (Kister 1992)  
Tislauksen säädettäviä muuttujia ovat lämpötila, paine, virtausnopeus, pinnankorkeus ja 
syötteen koostumus. 
Tislaus on yksi ihmiskunnan vanhimmista teollisista erotusmenetelmistä, ja sitä onkin 
hyödynnetty laajasti jo tuhansien vuosien ajan. Ensimmäisiä tislauslaitteistoja käytettiin 
useimmiten juomien alkoholipitoisuuden nostamiseen. (Kister 1992) 
1800-luvun alkupuoliskolla kehitettiin useita vielä nykypäivänäkin käytössä olevia 
tislaustekniikoita ja -laitteistoja. Ensimmäisen jatkuvatoimisen pystykolonnin kehitti 
Cellier-Blumenthal Ranskassa vuonna 1813. Clement käytti lasikuulia täytekappaleina 
etanolin tislauksessa 1820. Ensimmäisen seulapohjakolonnin kehitti Coffey vuonna 
1830. (Kister 1992) 
K-arvo kuvastaa komponentin haihtuvuutta. Mikäli K-arvo on suuri, komponentti 
konsentroituu höyryyn ja jos K-arvo on pieni, se konsentroituu nesteeseen. K-arvo on 
lämpötilan, paineen ja koostumuksen funktio. Komponentin l K-arvo saadaan kaavasta 1: 

Kl = 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑖 𝑚𝑜𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 ℎö𝑦𝑟𝑦𝑓𝑎𝑎𝑠𝑖𝑠𝑠𝑎

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑖 𝑚𝑜𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑓𝑎𝑎𝑠𝑖𝑠𝑠𝑎
 . 

Suhteellinen haihtuvuus on kahden komponentin välinen suure, joka mittaa niiden 
erottamisen helppoutta. Suhteellinen haihtuvuus, α, komponenteille i ja j on     

αij = 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑖 𝐾−𝑎𝑟𝑣𝑜

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑗 𝐾−𝑎𝑟𝑣𝑜
. 
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Jos suhteellinen haihtuvuus on korkea, on toisella komponentilla suurempi taipumus 
höyrystyä kuin toisella ja näiden erottaminen tislaamalla on helppoa. (Kister 1992) 
Kuvassa 1 on esitetty tislauskolonni. Syötettä syötetään kolonniin, jossa se kiertää 
kiehuttimen läpi. Kiehutin kuumentaa seoksen kiehuvaksi. Höyry nousee kolonniin, jossa 
seoksen erottuminen tapahtuu. Korkeamman haihtuvuuden komponentti eli ylite nousee 
kolonnista edelleen lauhduttimeen, jossa se tiivistyy nesteeksi, matalamman 
haihtuvuuden komponentin palatessa takaisin kiehuttimeen. Lauhduttimessa on putkien 
ympärillä vesivaippa, joka jäähdyttää höyryn nesteeksi. 
 

Kuva 1. Tislauskolonnin prosessikaavio (mukaillen Woolf 2021). 
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Tislaus on kemianteollisuuden pääasiallinen erotusmenetelmä, huolimatta sen kehnosta 
energiatehokkuudesta. Tislaus on termodynaamisista ja kineettisistä syistä hyvä ja paljon 
käytetty erotusmenetelmä nesteille. Yleisesti ottaen tislaus on kustannustehokkain 
erotusmenetelmä nesteille, paitsi jos (Kister 1992): 

1. Komponenttien haihtuvuusero on pieni 
2. Pieni määrä korkean kiehumispisteen tuotetta halutaan erottaa syötteestä 
3. Seos on termisesti epävakaa jopa tyhjiössä 
4. Seos on hyvin syövyttävä tai tahraava. 

Atseotroopit ovat seoksia, joiden koostumusta ei pystytä enää muuttamaan tislaamalla. 
Seoksien kiehumisesta syntyvillä höyryillä on sama koostumus kuin nesteellä. (Kister 
1992) 
 

2.1 Tislauksen energiatehokkuus 
Suuresta energiankulutuksesta huolimatta tislaus on yksi suosituimmista 
erotusmenetelmistä. Energiaa kulutetaan tislauksessa lämmitykseen ja jäähdytykseen. 
Jäähdytykseen tarvitaan vettä ja ilmaa, lämmitykseen polttoaineita. Prosessin 
energiatehokkuutta pyritään parantamaan, jotta saadaan minimoitua käyttökustannuksia 
sekä ympäristökuormitusta. Energiankäytön analysointi ja prosessin optimointi ovat 
tislausteollisuudessa jatkuvaa, sillä tislaukseen käytettävä energia voi suurimmillaan olla 
jopa puolet tuotantolaitoksen käyttökustannuksista. Tislauksen termodynaaminen 
hyötysuhde on matala, eli se vaatii suuren määrän energiaa, jotta komponentit erottuvat 
toisistaan. Samalla tämä lämpöenergia hukataan lauhduttimessa. Energiatehokkuutta 
voidaan pyrkiä parantamaan joko laitteisto- tai säädintasolla. Energian muoto, laatu ja 
määrä vaikuttavat merkittävästi tislauksen energiakustannuksiin. Energiatehokkuuteen 
tulisikin kiinnittää erityistä huomiota tislausprosessia suunniteltaessa.   
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2.1.1 Lämmitys 
Tislauksessa lämmitys tapahtuu usein prosessihöyryllä. Prosessihöyryn käyttö on 
suhteellisen energiatehokas ja turvallinen lämmitystapa, jota hyödynnetään laajasti 
teollisuudessa. Lämmön johtuminen tapahtuu, kun höyry kondensoituu ja luovuttaa 
lämpöä prosessiin. Termodynamiikan toisen lain mukaisesti höyryn lämpötilan tulee olla 
korkeampi kuin lämmitettävän prosessivirtauksen. Kiehumispiste on lämpötila, jossa 
nesteen höyrynpaine on yhtä suuri kuin nesteeseen kohdistuva ulkoinen kokonaispaine. 
Kiehumispiste alenee, kun paine pienenee ja nousee kun paine nousee.  Vesihöyryn 
kriittinen lämpötila, jossa se ei voi enää kondensoitua on +374 °C. Käytännön 
prosesseissa vesihöyryn paine onkin noin 4000 kPa, joka vastaa noin +250 celsiusasteen 
kondensoitumislämpötilaa.  (Jobson 2014)  
Prosessihöyryn tuotanto on yleensä osana kokonaisprosessia. Polttoaineita polttamalla 
saadaan tuotettua korkea paineista höyryä (jopa 11000 kPa). Korkeapaineisen höyryn 
painetta voidaan laskea eri tasoille tarpeen mukaan. Tämän jälkeen höyry jaetaan eri 
kohteisiin paineiden perusteella. Höyryn kondenssilämpötila laskee paineen mukana, 
mutta samalla höyrystymislämpö kasvaa. Täten on mielekästä käyttää mahdollisimman 
pieni paineista höyryä, jonka lämmönsiirtonopeus on riittävä prosessiin. (Jobson 2014) 
2.1.2 Energiatehokkuus ja sen vaikutukset 
Tislauksen energiaoptimoinnilla on suorat vaikutukset tuotannon kestävään kehitykseen. 
Tuotannon vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön tulee minimoida energian, raaka-
aineiden ja päästöjen osalta. Energiatehokkuutta suunnitellessa tulee huomioida myös 
käytetyn energian vaikutukset. (Jobson 2014) 
Tislaus on monipuolinen prosessi, jossa on paljon säädettäviä muuttujia. Erotusasteen 
määrää kuitenkin hyvin pitkälti haluttu lopputuotteen puhtaus. Energiatehokkuutta 
suunnitellessa täytyy kuitenkin ensisijaisesti pitää mielessä lopputuote, jotta energian 
säästön nimissä laatu ei laske. (Jobson 2014)  
Tislauksen energiatehokkuutta voidaan nostaa pääasiassa kahdella tavalla: käytön ja 
säädön optimoinnilla, mikä on ensisijainen ja halvempi tapa tai kolonnisuunnittelua 
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parantamalla, mikä on kalliimpi tapa. (Lemmons 2022) Energiankäyttö on optimaalista, 
kun prosessi seuraa asetusarvoja mahdollisimman tarkasti. Mikäli asetusarvoista 
poiketaan, voi tuotteen laatu laskea, prosessi voi hidastua tai energiankulutus kasvaa. 
Tuotantolaitoksia tulee valvoa, huoltaa ja kehittää, jotta kolonnien operointi pysyy 
suunnitellulla tasolla. (Jobson 2014) Kehittyneitä säätimiä voidaan hyödyntää kolonnin 
operoinnissa ja kestävässä hyödyntämisessä.  
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3 YKSIKKÖSÄÄTÖ 
Yksikkösäädin eli PID-säädin (engl. Proportional-Integral-Derivative) on kolmiosainen 
säädin, jolla on pitkä historia automaatiossa. Sen yksinkertaisuus sekä suorituskyky ovat 
mahdollistaneet sen käytön suuressa määrässä erilaisia prosesseja. PID onkin 
muodostunut teollisuuden standardisäätimeksi. Se on kehittynyt muun teknologian 
mukana, ja nykyään se toteutetaankin usein ohjelmistollisesti eikä elektronisilla tai 
pneumaattisilla komponenteilla. PID voi toimia itsenäisenä yksikkösäätimenä (single-
station), tai osana suurempaa kokonaisuutta kuten PLC (engl. Programmable Logic 
Controller) tai DCS (engl. Distributed Control System). PID toimii usein myös 
kehittyneempien säätömenetelmien perusosana, mikäli perustason säätölait eivät riitä 
haluttuun suorituskykyyn tai on kyse monimutkaisesta säätöongelmasta. (Visioli, 2006) 
Takaisinkytkettyjen säätöjärjestelmien tavoitteena on saada aikaan toivottu vaste 
systeemissä. Tämä voidaan saavuttaa joko avoimen tai suljetun piirin systeemeillä. 
Avoimen piirin systeemissä säädin määrittää tulosignaalin prosessiin vain 
referenssisignaalin pohjalta, kun taas suljetun piirin systeemi hyödyntää prosessin 
vasteesta saatua mittausta. Vasteen säätäminen on pakollista, jotta prosessimuuttujat 
saadaan pidettyä lähellä tavoitearvoja huolimatta häiriöistä ja muutoksista prosessin 
dynamiikassa. (Visioli 2006) 
PID-säätimen ulostulo u on kolmen termin summa. Sisäänmeno on mitatun arvon ja 
asetusarvon erotus eli erosuure e. 

1. Proportional eli suhteellinen termi on nimensä mukaisesti suhteellinen nykyiseen 
virheeseen seuraavan kaavan mukaisesti:  
u(t) = Kpe(t), 
jossa Kp on suhteellinen vahvistus. Vahvistus kasvattaa ohjausta, kun erosuure on 
suuri. Kun erosuure on pieni, ohjauskin pienenee. Tämä on suhteellisen säätimen 
hyvä sekä huono puoli: Se ei tee liiallisia säätötoimenpiteitä, mutta sen on lähes 
mahdotonta päästä tismalleen asetusarvoon. Tämä aiheuttaa pysyvän tilan 
virheen. Siirtofunktio on C(s) = Kp. (Visioli 2006) 
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2. Integraalitermi on suhteellinen virheen integraaliin: 
u(t) = Ki∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0  , 
jossa Ki on integraalin vahvistus. Siirtofunktio on C(s) = 𝐾𝑖

𝑠
. Jos kompleksitason 

origossa on napa, voidaan pysyvän tilan virhe korjata, kun asetusarvo syötetään 
systeemiin. Toisin sanoen integraalitermi korjaa automaattisesti pysyvän tilan 
virhettä. PI-säädin ratkaisee siis On-Off-säätimen liittyvän oskillointiliikkeen ja 
P-säätimeen liittyvän pysyvän tilan virheen (Visioli 2006). Ti on integraalin 
aikavakio. Kuvassa 2 havainnollistettuna PI-säätimen toimintaperiaate. 

 
Kuva 2. PI-säädin automaattisen resetoinnin kokoonpanona. (Mukaillen Visioli 
2006) 
 

3. Derivative eli derivoiva termi perustuu ennustettuihin tulevaisuuden 
säätövirheisiin. Derivoiva säätölaki on seuraavaa muotoa: 
u(t) = Kd𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 , 

jossa Kd on derivoiva vahvistus. Vastaava siirtofunktio on C(s) = Kds. 
Derivoivalla termillä on potentiaalia parantaa säädön suorituskykyä sillä se osaa 
odottaa vääränlaisen trendin säätövirheessä ja tehdä toimenpiteitä sen 
korjaamiseksi. (Visioli, 2006) 

Yhdessä nämä termit muodostavat PID-säätimen. Kokonaista PID-säädintä kuvaa 
siirtofunktio Ci(s) = Kp(1 + 1

Tis
 + Tds) jossa Kp on suhteellinen vahvistus, Ti on integraalin 

aikavakio ja Td on derivaatan aikavakio. (Visioli, 2006)  
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Säätimen tyypin (P, PI, PD, PID) valinta onkin olennainen osa säätöjärjestelmän 
suunnittelua, koska tavoitteena on hyvä hintahyötysuhde ja silloin yksinkertaisin säädin, 
joka tuottaa tyydyttävän lopputuloksen on suotuisin. (Visioli 2006) 
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4 MALLIPREDIKTIIVINEN SÄÄTÖ 
Malliprediktiivinen säätö (MPC, engl. Model Predictive Control) on kehittynyt 
säätöalgoritmi, joka on ollut käytössä esimerkiksi öljy- ja kemian teollisuudessa jo 1980-
luvulta asti. Öljyteollisuus olikin ensimmäinen teollisuusala, jossa MPC-säätimiä otettiin 
käyttöön. Öljyteollisuuden kokoluokassa MPC-säätimillä on vuositasolla saatu jopa 
miljoonaluokan säästöjä (Darby et al. 2012)  
Syy MPC:n kehitykselle oli teollisuuden tarve säätöalgoritmille, johon voidaan integroida 
myös fysikaalisia ja taloudellisia rajoituksia. Perinteisiin mallipohjaisiin 
säätöalgoritmeihin näitä oli mahdotonta sisällyttää. (Posio 2002, s.2) Koska MPC on ainut 
säätömetodi, jolla rajoitukset voidaan ottaa huomioon, mahdollistaa se toimimisen lähellä 
prosessin rajoja, mikä taas parantaa kannattavuutta. (Majanne 2015)  
Nykyään MPC:n käyttömahdollisuudet ovat hyvin laajat, aina teollisuuden prosesseista 
robotiikkaan ja sementtiteollisuuteen. Näissä sovelluksissa todettu korkea suorituskyky 
todistaa MPC:n kyvyn toimia pitkiä aikoja ilman ihmisen vaikutusta. (Camacho & Alba 
2013) 
MPC on kokoelma useita menetelmiä, jotka hyödyntävät kehitettyä prosessimallia 
muodostettaessa säätösekvenssi, joka minimoi kustannusfunktion ennustushorisontissa. 
Nämä periaatteet johtavat mallipohjaisiin säätimiin, joiden rakenne on hyvin 
samanlainen. Perusideat, jotka ilmenevät enemmän tai vähemmän kaikissa 
malliprediktiivisissa säätimissä ovat (Camacho & Alba 2013) 

1. Mallin hyödyntäminen prosessin lähtöjen ennustamiseen aikahorisontissa 
2. Kustannusfunktion minimoivan säätösekvenssin laskeminen ja  
3. Laskennan etenemisperiaate, jossa joka kerta kun ennustushorisontti siirtyy aika-

askeleen eteenpäin, lasketaan säätösekvenssin ensimmäinen säätösignaali.  
MPC:n perustana on prosessin dynaaminen malli. Prosessimalli voi periaatteessa olla 
millainen tahansa, mutta sen tulee kyetä ennustamaan tulevaisuuden lähtösuureita 
tulevaisuuden tulosuureiden sekä nykyhetken lähtöarvojen perusteella. Prosessimallin 
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matemaattinen muoto vaikuttaa merkittävästi MPC-algoritmin kattavuuteen ja siten myös 
ennusteen luotettavuuteen. Mallin luominen onkin säätimen suunnittelun haastavin ja 
aikaa vievin osuus, sillä mallin tulee kyetä kuvaamaan systeemin dynamiikka tarkasti, 
jotta säätimen suorituskyky olisi korkea. (Posio 2002, s.6) 
MPC:llä on useita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä suotuisan vaihtoehdon teolliseksi 
säätöjärjestelmäksi. Sen perusperiaatteet ovat intuitiivisia eivätkä vaadi kompleksista 
matematiikkaa, eikä käyttäjien ei tarvitse tuntea säätöteoriaa laajasti. Komponentit 
voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti ja sen toimivuus ja käytännöllisyys on todettu 
useissa tosielämän käyttötarkoituksissa, mukaan lukien epästabiileissa ja pitkän viiveen 
prosesseissa. MPC soveltuukin periaatteessa lähes jokaiseen säätöongelmaan, mutta 
suurimmat edut sen käytöstä saavutetaan, kun prosessissa on useita muuttujia sekä 
toimintarajoituksia. (Camacho & Alba 2013) 
MPC:llä on kuitenkin omat heikkoutensa. Koska laskentaa suoritetaan jokaisella 
näytteenottokierroksella, tarvitaan paljon laskentatehoa. Kun otetaan huomioon 
rajoitukset, laskentatehon tarve kasvaa edelleen. Nykyään laskentatehoa on saatavilla 
paljon, mutta usein teollisuudessa käytetyt säätötietokoneet eivät ole uusimpia ja 
tehokkaimpia malleja. Prosessin tietokonetta joudutaan usein käyttämään myös muihin 
käyttötarkoituksiin kuten kommunikaatioon, hälytyksiin tai tallentamiseen. Suurin tarve 
MPC:n hyvän toimivuuden takaamiseksi on kuitenkin prosessimallin hyvyys. (Camacho 
& Alba 2013) 
MPC ennustaa siis muutoksen mallinnettavissa muuttujissa riippumattomien muuttujien 
mittauksien perusteella. Riippumattomat muuttujat, joita voidaan hallita säätimillä ovat 
useimmiten asetusarvoja joko PID-säätimille tai säätölaitteille. Niitä riippumattomia 
muuttujia, joita ei voida säätää käsitellään häiriöinä. MPC hyödyntää nykyisiä mittauksia, 
prosessin dynaamista tilaa, sille muodostettua mallia ja muuttujille asetettuja rajoituksia, 
joiden avulla lasketaan tulevat muutokset riippumattomille muuttujille. Nämä muutokset 
laskemalla MPC voi pitää ohjattavat muuttujat tavoitetasolla, ottaen samalla huomioon 
prosessille asetetut rajoitukset. Tyypillisesti otetaan käyttöön säätösekvenssin 
ensimmäinen säätösignaali, jonka jälkeen laskennat suoritetaan uudelleen seuraavaa 
säätötoimenpidettä varten. (Mehta & Reddy 2015, s.550) 
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Vaikka useat reaalimaailman prosessit eivät ole lineaarisia, voidaan niitä tutkia 
lineaarisina lyhyellä aikavälillä. Lineaarista lähestymistapaa hyödynnetään useimmissa 
tapauksissa ja MPC:n takaisinkytkentä kompensoi ennustevirheitä mallin ja 
reaalimaailman välisten erojen vuoksi. (Camacho & Alba, 2013) MPC:n metodologiaa 
havainnollistaa Kuva 3. 

 
Kuva 3. MPC strategia, ennustetut lähdöt saadaan menneiden tulojen, lähtöjen sekä 
tulevaisuuden säätösignaalien avulla. (Mukaillen Camacho & Alba, 2013) 

1. Tulevat lähdöt ennustehorisontille N ennustetaan jokaisella ajanhetkellä t 
hyödyntäen prosessimallia. Nämä ennustetut lähdöt y(t + k | t) k = 1…N riippuvat 
tunnetuista arvoista hetkeen t asti ja tulevaisuuden säätösignaaleista                                     
u(t + k | t) k = 0…N – 1, jotka lähetetään systeemiin ja lasketaan. 

2. Tulevat säätösignaalit lasketaan optimoimalla ne determinoituihin kriteereihin, 
jotta prosessi voidaan pitää mahdollisimman lähellä asetusarvoa. Nämä kriteerit 
ovat yleensä neliöllisiä funktioita virheestä, joka on ennustetun arvon ja 
asetusarvon välinen erotus. Jos kriteeri on neliöllinen, malli on lineaarinen ja 
rajoituksia ei ole, voidaan saada täsmällinen vastaus. Muissa tapauksissa 
käytetään iteroivaa optimointimenetelmää. 

3. Säätösignaali u(t | t) lähetetään prosessiin ja samalla seuraavat lasketut 
säätösignaalit hylätään, sillä seuraava mittaushetki y(t + 1) tunnetaan jo ja vaihetta 
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1 toistetaan uudella arvolla, jotta kaikkiin sekvensseihin saadaan päivitettyä uusin 
informaatio. Täten u(t + 1 | t + 1) lasketaan hyödyntäen etääntyvän horisontin 
menetelmää. (Camacho & Alba 2013) 

Jotta edellä mainittua strategiaa voidaan hyödyntää, tarvitaan kuvan 4 mukainen 
rakenne. Mallia käytetään ennustamaan tulevaisuuden lähdöt perustuen menneisiin ja 
nykyisiin arvoihin ja ehdotettuihin optimaalisiin tulevaisuuden säätöihin. 
Optimointialgoritmi suorittaa nämä laskelmat ottaen samalla huomioon 
kustannusfunktion ja rajoitukset. Prosessimallilla on siis ratkaiseva rooli säätimessä. 
Optimointialgoritmi on toinen fundamentaalinen osa MPC:tä sillä se tuottaa 
säätötoimenpiteet. Jos kustannusfunktio on neliöllinen, sen minimi voidaan löytää 
menneiden tulojen ja lähtöjen sekä asetusarvon lineaarisena funktiona. (Camacho & 
Alba 2013) 

 

 
Kuva 4. MPC:n periaate (mukaillen Camacho & Alba 2013). 
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5 KIRJALLISUUSKATSAUS 
Tässä kappaleessa esitellään kolme tutkimusta, joissa vertaillaan MPC:n ja PID:n 
suorituskykyä joko simuloiden ja/tai käytännön kokein. Tutkimuksissa on erilaisia 
tislaustapoja: panostislaus, höyrytislaus ja vesitislaus. Mallien muodostamiseen ja PID-
säädinten virittämiseen on käytetty erilaisia menetelmiä. 

5.1 Malliprediktiivinen säätö panostislauskolonnin energiaoptimoinnissa 
Harjamulya et al. (2019) julkaiseman tutkimuksen ”Design and Implementation of MPC 
for Energy Optimization of Boiler in Batch Distillation Column” tavoitteena oli 

muodostaa alkoholin panostoimiseen tislausprosessiin kuuluvalle höyrystimelle 
säätöjärjestelmä malliprediktiivisella säätimellä. Esimerkissä prosessin lämpötila 
säädettiin lähelle höyrystimen käyttölämpötilaa, joka oli noin 85 °C ja oletettiin että 
massan muutos on systeemin häiriö. Etanolia seoksessa oli 30 %. (Harjamulya et al. 2019) 
Tässä tutkimuksessa malli saatiin identifioimalla höyrystimen tulot ja lähdöt. 
Lämpötilavasteen kokeellinen data saatiin kahdesti samoilla aika- ja 
lähtötilanneparametreilla, toinen mallintamista ja toinen validointia varten. Kokeellisen 
lämpötiladatan perusteella saatiin kolmannen asteen siirtofunktio 

𝐺(𝑠) =
0,01676𝑠2+0,0001476𝑠+4,741𝑒−8

𝑠3+0,003577𝑠2+1,339𝑒−6𝑠+6,509𝑒−11 𝑒−126𝑠 . 

Ja koska höyrystimessä on lähtöviive, noin 126 s, kolmannen asteen Pade- 
approksimaatiolla saatiin korkeamman asteen siirtofunktio 

𝐺(𝑠) =
−0,01676𝑠5+0,001449𝑠4−4,9933𝑒−10𝑠3+4,521𝑒−7𝑠2+8,675𝑒−9𝑠+2,844𝑒−12

𝑠6+0,09882𝑠5+0,004121𝑠4+7,363𝑒−5𝑠3+2,196𝑒−7𝑠2+8,057𝑒−11𝑠+3,905𝑒−15 . 

Siirtofunktio-malli validoitiin vertailemalla sitä kokeelliseen dataan ja paras sovitusaste 
oli 96,73 %. 
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Tutkimuksessa on kaksi skenaariota, joista ensimmäisessä tutkitaan MPC:n vastetta, kun 
lämpötila on alle seoksen kiehumispisteen ja säätösignaalin rajat 0 %–100 % eli lämmitys 
voi mennä pois päältä. Toisessa skenaariossa tutkitaan MPC:n vastetta eri parametreilla: 
lämpötila on yli seoksen kiehumispisteen ja säätösignaalin rajat 0,1 %–100 % eli 
lämmitys on koko ajan päällä. 
Skenaariossa 1 säätimen ennustushorisontti oli 30 s, säätöhorisontti 15 s ja asetusarvo 85 
°C. Ennustushorisontti on saatu jakamalla lämpötilavasteen tasaantumisaika, 1800 s 
säätimen näytteenottojakson ajalla 60 s. Lisäksi takaisinvirtausventtiili on kiinni ja 
säätösignaalin rajoituksena 0 %≤ uk ≤100 %. Ensimmäisessä skenaariossa höyrystimen 

lämpötila seuraa asetusarvoa nousuajalla 2059 sekuntia ja 2,28 % ylityksellä. Lämpötilan 
pysyvän tilan virhe on ±1,42 %. 
Skenaariossa 2 asetusarvolämpötila nostettiin 87°C:seen, takaisinvirtausventtiili on auki 
ja rajoituksena 0,1≤uk≤100. MPC seuraa edelleen asetusarvoa, ja nousuaika on tässä 
tapauksessa 2024 sekuntia, ylitys 0 % ja lämpötilan pysyvän tilan virhe on ±1,50 %. 
Taulukossa 1 esitellään skenaariot 1, 2 sekä referenssi energiankulutuksen suhteen. 
Molemmissa skenaarioissa energiankulutus on merkittävästi matalampi kuin 
normaalikäytössä, 41,6 % skenaariossa 1 ja 22,97 % skenaariossa 2. Skenaariossa 2 
energiankulutus on ensimmäistä skenaariota suurempi, sillä säätimelle asetettujen 
rajoitusten vuoksi lämmitys oli koko ajan päällä. 
Taulukko 1. Energiankulutuksen vertailu 
  Skenaario 1  Skenaario 2  Referenssi  

Energiankulutus per operaatio (Wh) 816,729 
 
 

1078,416 
 
 

1400 
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5.2 Malliprediktiivinen säätö höyrytislauksen lämmönsäädössä 
Muhammad et al. (2018) julkaiseman tutkimuksessa ”Steam temperature control for 
steam distillation pot using model predictive control” malliprediktiivistä säätöä tutkittiin 
höyrytislauksen lämpötilan säädössä. Höyrytislauksessa eteerisiä öljyjä erotellaan 
kasveista höyryn avulla ja lämpötilan ylitys voi olla haitallinen. Muhammad et al. mukaan 
tavallisesti höyrytislauksessa säätimiä ei ole lainkaan ja se vaikuttaa järjestelmän 
robustisuuteen ja suorituskykyyn. MPC-säädintä ehdotetaan ratkaisuksi, ja PID-säädin on 
tutkimuksessa mukana vertailun vuoksi. Mallirakenteeksi valittiin ARX 
(Autoregressiivinen malli ulkoisella selittäjällä) ja höyryn lämpötiladataa kerättiin 5000 
näytettä, joka jaettiin kahtia estimointiin ja mallin validointiin. ARX-mallin sovitus oli 
99,05 %. PID optimoitiin käyttäen gradienttimenetelmää (engl. gradient descent). 
Tutkimuksen ensimmäisessä vertailussa nähdään molempien säätimien vaste, kun 
asetusarvo on vakaa. Kuvasta 7. nähdään, että MPC-säädin saavuttaa asetusarvon 400 
sekunnissa ja PID-säädin 500 sekunnissa. Kumpikaan säädin ei ylitä asetusarvoa 
merkittävästi eikä pysyvän tilan virhettä ole.  

 
Kuva 7. MPC- ja PID-säädön vasteet, yksi asetusarvo (Muhammad et al. (2018) IEEE 
lupakäytäntö) 
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Toisessa vertailussa asetusarvo muuttuu kahdesti, ja säätimien vasteet eroavat paljon. 
Kuvasta 8. nähdään, että matalampi aloitusasetusarvo johtaa PID-säätimellä suureen 
ylitykseen. PID ei ole ehtinyt asettua, kun asetusarvo jo muuttuu. Kolmannessa 
asetusarvossa PID:n nousuaika on hitaampi kuin MPC ja ylitys on jälleen merkittävä. 
Molemmissa vertailuissa MPC-säätimellä on lyhyt nousu- ja asettumisaika ja MPC seuraa 
asetusarvoa ilman ylitystä.  

 
Kuva 8. MPC- ja PID-säädön, muuttuva asetusarvo (Muhammad et al. (2018) IEEE 
lupakäytäntö) 
 

5.3 Yksikkösäädön ja malliprediktiivisen säädön vertailu kompaktissa vesitislausprosessissa 
Mohammad et al. (2017) julkaisemassa tutkimuksessa ”Comparison between MPC and 
PID control for compact hydro distillation process” vertailtiin MPC ja PID säätöjä 
vesitislausprosessissa. Tässä tutkimuksessa käytettävä ARX-malli muodostettiin 
keräämällä tulo- ja lähtödataa, molempia 9000 näytettä. ARX-mallin paras sovitus oli 
98,97 %. 
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Suorituskykyvertailu perustui nousuaikaan, asettumisaikaan ja ylitykseen. PID-säätimen 
viritykseen käytettiin kahta eri viritysstrategiaa, Ziegler Nichols (PIDZN) ja Cohen-Coon 
(PIDCC), jotta varmistetaan myös PID-säätimen optimitoiminta. (Mohammad et al. 
2017) 
Ensimmäisessä testissä tavoitelämpötila oli 80 °C. MPC:n suorituskyky on nousuajan 
suhteen samaa luokkaa mutta asettumisaika oli kumpaakin PID-säädintä huomattavasti 
lyhyempi, 459 sekuntia kun taas PIDZN 1725 sekuntia ja PIDCC 1821 sekuntia. MPC-
säätimellä ei tapahtunut ylitystä, toisinkuin molemmilla PID-säätimillä. Taulukossa 2 on 
esitetty testin 1 eri säädintyyppien nousuajat, asettumisajat ja ylitykset.  
Taulukko 2. Suorituskykytestin 1 tulokset. (Mohammad et al. 2017) 

Säädin  Nousuaika (s) Asettumisaika (s) Ylitys (%) 
PIDZN   
PIDCC  
MPC 

359 
359 
339 

1725  
1821 

          459 

2,259 
 2,168  
    0   

Suorituskykytestissä 2 vertailtiin suorituskykyä, kun lämpötilatavoite muuttuu. Kaikki 
säätimet saavuttavat 50 °C ja 80 °C suunnilleen yhtä nopeasti, mutta 65 °C asetusarvon 
MPC saavuttaa 16 s ja 11 s nopeammin. Suurimmat erot säätimien välillä nähdään 
asettumisajoissa, MPC:n asettumisaika kaikilla lämpötiloilla on murto-osa molempien 
PID-säätimien asettumisajoista. Myös ylityksen suhteen MPC on artikkelissa esitetyistä 
paras saavuttaen pienimmän ylityksen jokaisessa pisteessä. Nousuaika on kaikilla 
säätimillä sama, mutta PIDZN asettuu merkittävästi hitaammin kuin kumpikaan muu 
säädin, kun taas PIDCC jää oskilloimaan hyvin pitkäksi ajaksi. Taulukossa 3 on esitelty 
lämpötilatavoitteet sekä eri säädintyyppien nousuajat, asettumisajat ja ylitykset. 
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Taulukko 3. Suorituskykytestin 2 tulokset (Mohammad et al. 2017). 
 Lämpötilatavoite MPC PIDZN PIDCC 
Nousuaika (s) 50°C 

65°C 
80°C 

379 
189 
291 

377 
205 
289 

377 
200 
290 

Asettumisaika 
(s) 

50°C 
65°C 
80°C 

468 
238 
381 

1296 
1130 
1697 

1286 
1132 
1758 

Ylitys (%) 50°C 
65°C 
80°C 

0,268 
0,284 
0,006 

4,406 
1,055 
1,899 

4,093 
0,970 
1,748 

 
Kolmannessa suorituskykytestissä vertailtiin säätimien palautumisaikaa asetusarvoon, 
kun systeemissä on häiriö. Noin 8000 s kohdalla systeemiin tehdään häiriö, joka laskee 
lämpötilan 75 celsiusasteeseen. MPC-säätimellä palautumisaika on merkittävästi nopein, 
35 s nopeampi kuin PIDZN ja 21 s nopeampi kuin PIDCC. Taulukossa 4 esiteltynä eri 
säädintyyppien palautumisajat asetusarvoon. 
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Taulukko 4. Suorituskykytestin 3. tulokset. (Mohammad et al. 2017) 
Säädin Palautumisaika (s) 
PIDZN 324 
PIDCC 310 
MPC 289 

 
5.4 Pohdinta 
Esiteltyjen tutkimusten perusteella MPC-säätö toimii PID-säätöä paremmin 
panostislauskolonnin energiaoptimoinnissa. Panostislauskolonnin tapauksessa MPC-
säädön toiminta varmistettiin ensin simuloimalla, ja sitten käytännön kokeilla. MPC-
säätö laskee panostislauksen energiankulutusta skenaariossa 1 41,6 % ja skenaariossa 2 
22,97 %. Energiankulutuksen lasku lähtötilanteeseen nähden on suuri, mikä voi johtua 
epäoptimaalisesta lähtötilanteesta. Ylitys on skenaariosta riippuen joko pieni tai nolla. 
Asetus- ja nousuajat ovat hyväksyttäviä, mutta pysyvän tilan virhettä ei saatu kokonaan 
poistettua. 
Höyrytislauksen lämmönsäätelyssä MPC-säädön ja PID-säädön nousuajat ovat 
samansuuruiset, mutta PID-säätö ei kerkeä saavuttaa asetusarvoa, kun tavoitelämpötila 
muuttuu. MPC-säätö kykenee seuraamaan asetusarvoa tavoitelämpötilan muutoksista 
huolimatta, ilman ylitystä ja lyhyellä asettumisajalla. Kummallakaan säätimellä ei ollut 
pysyvän tilan virhettä. 
Kompaktissa vesitislausprosessissa MPC-säädön ja PID-säädön nousuajoissa on vain 
pieniä eroja, mutta MPC-säädön asettumisaika on murto-osa PID-säädön asettumisajasta. 
PID-säädön viritysstrategialla ei ole suurta vaikutusta. Ylitys MPC-säädöllä on testin 
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mukaan joko olematon tai pieni, PID-säädöllä 1 % – 4 %. Yhdessä testissä Cohen-Coon-
strategialla viritetty PID jää oskilloimaan pitkäksi aikaa. 
Ensimmäinen tutkimus oli suoritettu sekä simuloimalla että käytännön kokein. Toinen ja 
kolmas tutkimus olivat simulointeja. Tutkimusten välinen vertailu on haastavaa, sillä 
niiden tutkimusmenetelmät eroavat toisistaan. Vaikka tutkimuslähtökohdat ovatkin 
erilaisia, ovat niiden tulokset samansuuntaisia: malliprediktiivisen säädön suorituskyky 
on PID-säätöä korkeampi.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Ensimmäisessä tutkimuksessa, jossa vertailtiin suoraa energiankulutusta, panostislauksen 
energiansäästö oli jopa 41,6 %. Toisessa ja kolmannessa tutkimuksessa vertailu keskittyy 
nousuaikoihin, asettumisaikoihin ja ylitykseen.  Vaikka ylitys ja nousu- sekä 
asettumisajat eivät ole suoraan verrannollisia energiankulutuksen suhteen, voidaan 
todeta, että energiatehokkuus on korkeimmillaan, kun asetusarvoja seurataan 
mahdollisimman tarkasti. Tislausprosessin energiankulutukseen voidaan siis vaikuttaa 
säätötekniikalla. 
Kolmannessa tutkimuksessa oli käytetty kahta viritysstrategiaa PID-säädölle 
optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Viritysstrategioiden väliset erot olivat pieniä, 
eikä kummallakaan strategialla PID-säädön suorituskyky yltänyt MPC-säädön tasolle. 
Joissain skenaarioissa PID-säätö ylsi MPC-säädön tasolle nousuajan suhteen. Tämä johtui 
todennäköisesti lämmitysrajoitteista. MPC-säädöllä on kaikissa tutkimuksissa joko yhtä 
nopea tai nopeampi nousuaika kuin PID-säädöllä, ja ylitys jää joko nollaan tai häviävän 
pieneksi. Esitellyissä tutkimuksissa pysyvän tilan virhettä ei MPC-säädöllä esiintynyt, ja 
PID-säädöllä vain vähän. 
Malliprediktiivisessä säädössä mallin muodostaminen on haastavin osuus. Tutkimuksissa 
mallin muodostamisessa oli onnistuttu, ensimmäisessä mallin sovitus 96,73 %, toisessa 
99,05 % ja kolmannessa 98,97 %. Mallit siis seurasivat prosessia tarkasti. Suuri 
datamäärä auttoi tarkan mallin muodostamisessa ja validoinnissa. Pienempi datamäärä tai 
-laatu voi johtaa huonompaan sovitukseen ja matalampaan suorituskykyyn. Esiteltyjen 
tutkimusten perusteella MPC-säätö toimii PID-säätöä paremmin kaikissa tapauksissa, 
kunhan mallin sovitus on riittävän hyvä. 
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7 YHTEENVETO 
Tislaus on kemianteollisuuden käytetyin erotusmenetelmä, huolimatta sen kehnosta 
energiatehokkuudesta. Energiankäytön analysointi ja prosessin optimointi ovat 
tislausteollisuudessa jatkuvaa, sillä tislaukseen käytettävä energia voi olla jopa puolet 
koko tuotantolaitoksen käyttökustannuksista. Energiatehokkuutta voidaan pyrkiä 
parantamaan joko laitteisto- tai säädintasolla. Näistä säädön optimointi on ensisijainen ja 
halvempi tapa. Aiheen tutkiminen on tarpeellista, sillä energiakustannukset nousevat 
jatkuvasti ja tislausteollisuuden energiankulutus on osa ilmastokuormitusta, jota pyritään 
vähentämään.  
Käytännössä energiatehokkuus on optimaalista, kun tislausprosessi seuraa asetusarvoja 
mahdollisimman tarkasti. Mikäli asetusarvoista poiketaan, voi tuotteen laatu laskea, 
prosessi hidastua tai energiankulutus kasvaa. Tämän työn tavoitteena oli selvittää, 
voidaanko malliprediktiivisellä säädöllä parantaa tislausprosessin energiatehokkuutta 
verrattuna PID-säätöön. PID-säätö on edelleen kemianteollisuuden ylivoimaisesti 
käytetyimpiä säätömenetelmiä, vaikka se on yksinkertainen ja vanha menetelmä.   
MPC-säätö on kehittynyt säätöalgoritmi, jonka perustana on prosessin dynaaminen malli. 
Mallin perusteella MPC ennustaa tulevaisuuden lähtösuureita tulevaisuuden 
tulosuureiden sekä nykyhetken lähtöarvojen perusteella. Jotta säätimen suorituskyky olisi 
riittävän korkea, tulee mallin kyetä kuvaamaan systeemin dynamiikka tarkasti. Mallin 
luominen onkin säätimen suunnittelun haastavin ja aikaa vievin osuus. 
Työn aluksi tutkittiin tislausprosessia ja tislauksen energiankulutusta yleisellä tasolla ja 
perehdyttiin PID- ja MPC-säädön periaatteisiin sekä rakenteisiin. Työn 
tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuuskatsaus. Kolme aihetta käsittelevää tutkimusta 
esiteltiin, ja näiden tutkimusten tutkimusmenetelmistä ja tuloksista tehtiin pohdinta ja 
johtopäätökset. 
MPC-säädön suorituskyky oli kaikissa tutkimuksissa vähintään yhtä korkea kuin PID-
säädön. Useimmiten säätimien nousuajat olivat samat, mutta MPC-säädön nopeampi 
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asettumisaika, kyky seurata asetusarvoa ja ylityksen pienuus tekevät siitä merkittävästi 
suorituskykyisemmän säätömenetelmän.  
MPC- ja PID-säädön tutkimusvertailua kemianteollisuudesta löytyy kohtuullisesti, mutta 
erityisesti energiatehokkuuden kannalta sitä on tehty niukasti. Myös tehdyn tutkimuksen 
laadussa on vaihtelua. Valtaosa tutkimuksesta on tehty simulaatioina tai pienissä pilot-
luokan laitoksissa. Koska MPC-säädön hyödyt ja edut ovat selvät, sen käyttökohteita ja 
käyttöönottoa tulisi tutkia laajemmin. Ehdotan että jatkotutkimuksia suoritetaan 
simuloinnin lisäksi myös käytännön kokein teollisessa mittakaavassa.  
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