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Samenvatting g 

Dee centrale vraag in dit proefschrift is 'Hoe ontwerp en optimaliseer je complexe fabrieken 

mett goed dynamisch gedrag en goede regeleigenschappen'. Zulke complexe fabrieken zijn 

meestall  in hoge mate geïntegreerd en ondervinden veel interactie door het terugvoeren van 

materiaall  en energie. Voor zover alleen stabiele toestanden worden beschouwd bevat de 

ontwerpproceduree al systematische methoden. Echter, een systematische aanpak van de 

dynamicaa van het proces, tijdens de conceptontwerpfase, teneinde alternatieve 

processtructurenn met betere regeleigenschappen te creëren, is nog niet beschikbaar. Het doel 

vann dit werk is enerzijds het bestuderen van fundamentele aspecten, zoals de dynamica van 

recyclestromenn en de regeleigenschappen van hele fabrieken, en anderzijds het ontwikkelen 

enn implementeren van computer analyse technieken welke kunnen bijdragen tot het 

formulerenn van een systematische aanpak voor het optimaal dynamisch ontwerpen van een 

complexee chemische fabriek. 

Hett eerste aspect, uitgewerkt in hoofdstuk 2, betreft de ontwikkeling van een 'Systematische 

Aanpakk van de Regeleigenschappen van de Fabriek als Geheel'. De voorgestelde methode 

combineertt het ontwerpen van de stabiele toestanden met dynamisch modeleren en 

techniekenn voor de analyse van de regeleigenschappen, zowel statisch als in het 

frequentiedomein.. Naast bekende analysetechnieken, zoals Relative Gain Array en Singular 

Valuee Decomposition, worden nieuwe technieken geïntroduceerd voor het analyseren van het 

verbandd tussen het ontwerp, de recyclestromen en de prestatie van regelstructuren voor de 

helee fabriek. Deze technieken zijn de Performance Relative Gain Array, de Closed Loop 

Disturbancee Gain en de Relative Disturbance Gain. Ze worden in dit proefschrift voor het 

eerstt toegepast voor de analyse van de regeleigenschappen van de hele fabriek. Dit is in 

tegenstellingg tot eerdere studies, die bijna allemaal betrekking hebben op individuele 

apparatenn of academische problemen. 

Dee aanpak wordt in hoofdstuk 3 toegepast op de 'Regeling van Onzuiverheden in een Fabriek 

mett Recyclestromen', met name voor het bestuderen van de dynamica van onzuiverheden in 
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eenn complexe Vinyl Chloride Monomeer (VCM) fabriek. In eerste instantie tonen we aan dat 

dee interacties tussen recyclestromen gebruikt kunnen worden voor het creëren van 

uitvoerbaree regelstructuren voor de hele fabriek, waarbij de variabelen afkomstig kunnen zijn 

vann verschillende apparaten. Zulke regelstructuren zouden onmogelijk zijn als alleen het 

gedragg van de individuele apparaten in beschouwing zou worden genomen. Dus, de 

regeleigenschappenn van complexe fabrieken worden bepaald door de competitie tussen 

meekoppelingseffecten,, zoals recyclestromen, en de tegenkoppelingseffecten zoals uitgaande 

stromenn en chemische reactoren. Op basis hiervan wordt er een extra reactor geïntroduceerd 

voorr de conversie van onzuiverheden om de regeleigenschappen te verbeteren. Het gebruik 

vann chemische conversie voor de eliminatie van componenten die accumuleren in 

recyclestromenn kan gezien worden als een algemene ontwerpregel voor recyclesystemen. De 

techniekenn voor de analyse van de regeleigenschappen, met name SVD en CLDG, kunnen 

wordenn gebruikt voor een kwantitatieve beoordeling van zowel het reactorontwerp als 

structurelee veranderingen van het stroomschema. 

Hoofdstukk 4 is gewijd aan de 'Recycle Interactie Effecten op de Regeleigenschappen van de 

Helee Fabriek'. Dit proefschrift presenteert voor de eerste keer een kwantitatieve aanpak van 

ditt cruciale industriële probleem, in het bijzonder met betrekking tot het aanpassen van 

bestaandee fabrieken. We tonen aan hoe de verbindingen tussen bestaande apparaten 

beschouwdd kunnen worden als vrijheidsgraden in het ontwerpen van fabrieken met 

recyclestromen.. De introductie van een chemische reactor voor de conversie van 

onzuiverhedenn genereert een aantal alternatieve processtructuren met verschillende 

regeleigenschappen.. Sommige zijn beter dan de originele structuur. Ook hier maakt de 

interactiee tussen de recyclestromen een betere regeling van de materiaalbalansen van 

componentenn mogelijk. We laten zien dat de recyclestructuur een grote invloed heeft op het 

nominalee operatiepunt van de fabriek, wat weer effect heeft op de regeleigenschappen. 

Daaromm heeft de evaluatie van de regeleigenschappen van de nieuwe recyclestructuren als 

belangrijkk gevolg de noodzaak van het opnieuw ontwerpen van de hele fabriek, deze keer met 

vooruitzichtt op de regeling van de hele fabriek. 

Dee bovenstaande studie laat zien dat door dynamisch ontwerpen, met daarin opgenomen 

aspectenn van regeling, essentiële kennis wordt verkregen van zowel ontwerp als operatie. 

Daarnaastt bieden de grote dynamische fabrieksmodellen de mogelijkheid voor het toepassen 

vann een hele reeks technieken voor de analyse van regeleigenschappen die normaal alleen 

wordenn toegepast op kleine problemen. Als gevolg hiervan vereist een groot dynamisch 

modell  een adequate reductie in grootte, wat geen triviaal probleem is. 
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Hoofdstukk 5 behandelt 'Grootschalige Modelreductie'. Standaard reductietechnieken falen 

vaakk voor grote systemen. Daarom introduceren we een methode waarbij de oplossingen van 

grotee Lyapunov vergelijkingen worden benaderd door gebruikmaking van Oblique 

Projectiemethodenn op Krylov deelruimten van de Controlleerbaarheids- en 

Observeerbaarheidsruimten.. We laten zien dat het systeem gebalanceerd kan worden met de 

benaderdee oplossingen, waardoor de meest belangrijke toestanden geselecteerd en in het 

gereduceerdee model opgenomen kunnen worden. We beschrijven ook hoe de 

projectiemethodenn gebruikt kunnen worden om gereduceerde toestandsrealisaties direct te 

genereren,, zonder te balanceren. 

Wee tonen ook aan dat de decompositie van een groot systeem in een aantal deelsystemen de 

grootschaligee modelreductie verbetert. Een lineair dynamisch model van een VCM fabriek 

mett 668 toestanden kan niet worden gereduceerd met standaard technieken. Toepassing van 

hett Krylov modelreductie schema op de volledige realisatie faalt ook. Echter, als het systeem 

wordtt opgesplitst in 10 deelsystemen, elk een klein interval van eigenwaarden bevattende, 

kann de realisatie eenvoudig worden gereduceerd tot 115 toestanden zonder het invoer-uitvoer 

gedragg significant te beïnvloeden. 

Tott aan dit punt demonstreert het proefschrift dat de systeemaanpak, inclusief een lineaire 

modelreductiee stap, kan worden gebruikt voor het evalueren van verschillende ontwerp- en 

regelalternatievenn teneinde een vergelijking te kunnen maken van hun prestaties met 

betrekkingg tot een zeker regeldoel. In deze aanpak wordt elk alternatief apart bestudeerd. Het 

kann echter interessanter zijn om een 'superstructuur' op te bouwen met de alternatieven die 

gegenereerdd worden door een systematische aanpak van de processynthese. De evaluatie van 

dee regeleigenschappen kan dan simultaan worden uitgevoerd. De structuur van het 

processchemaa en het ontwerp van de individuele apparaten kunnen vrijgehouden worden 

voorr optimalisatie. Criteria voor de regeleigenschappen van de hele fabriek, nodig voor een 

regelbaarr fabrieksontwerp, kunnen worden toegevoegd als extra randvoorwaarden. 

Daaromm bekijken we een andere aanpak, beschreven in hoofdstuk 6, gewijd aan 'Dynamische 

Optimalisatiee van Proces- en Regelstructuren'. We maken een vergelijking tussen twee in 

beginsell  verschillende aanpakken voor het oplossen van deze dynamische 

optimalisatieproblemen.. In de eerste aanpak wordt een dynamisch model opgelost met 

standaardd integratietechnieken binnen de optimalisatieroutine, die in een buitenloop geplaatst 

is.. Het optimalisatieprobleem zelf bevat de doelfunctie en aanvullende randvoorwaarden om 

eenn regelbaar ontwerp van de fabriek te garanderen. Deze twee-staps methode heeft als 

voordeell  dat het optimalisatieprobleem klein is, terwijl snelle integratieroutines gebruikt 
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kunnenn worden om het dynamische probleem op te lossen. Een nadeel is echter dat de 

gradiëntfunctiee van het optimalisatieprobleem alleen numeriek bepaald kan worden. 

Daarvoorr zijn veel extra functieevaluaties nodig, inclusief de integratie van het dynamische 

model.. Daarom kan het in sommige gevallen interessant zijn om het dynamisch model direct 

toee te voegen aan het optimalisatieprobleem als aanvullende randvoorwaarden. Dit vereist de 

discretisatiee van de modelvergelijkingen, waarvoor de methode van orthogonale collocatie op 

eindigee elementen kan worden gebruikt. Een nadeel van deze methode is dat de omvang van 

hett optimalisatieprobleem behoorlijk vergroot wordt. Echter, omdat de gradièntfunctie nu 

analytischh bepaald kan worden is het aantal functieevaluaties gereduceerd en daarom kan de 

optimalee oplossing sneller gevonden worden. 

Wee hebben aangetoond dat beide methoden toegepast kunnen worden op kleine problemen en 

datt het afhankelijk is van de karakteristieken van het probleem welke methode een betere 

keuzee is. Het probleem van de Trambouze reactie in een batch reactor met discrete 

beladingenn wordt veel sneller opgelost met de directe aanpak terwijl de optimale 

regelparameterss van een dynamisch vloeistof-damp scheidingsvat gemakkelijker gevonden 

wordenn met de twee-staps methode. Concluderend, als het dynamische model kan worden 

gecolloceerdd op een beperkt aantal eindige elementen is het interessant om de directe aanpak 

tee proberen. Voor systemen met een complex dynamisch gedrag is het beter om de twee-staps 

methodee te gebruiken. 

Niett bestudeerd in dit proefschrift is de invloed van een Mixed Integer probleem formulering 

vann proces- en regelstructuren op de dynamische optimalisatiemethoden. Dat is een 

onderwerpp voor verder onderzoek. 


