
 

 1

 
 
 
 

Modellering och styrning av flis till 
en sulfatkokare 

 
 

 
 

Examensarbete utfört i reglerteknik 
vid Linköpings tekniska högskola 

av 
 

Staffan Ohlsson 
 

LITH-ISY-EX-05/3696--SE 
 

Linköping 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 2



 

 3

 

Modellering och styrning av flis till 
en sulfatkokare 

 

 
 

 
Examensarbete utfört i Reglerteknik 
Vid Linköpings tekniska högskola 

av 
 

Staffan Ohlsson 
 

LITH-ISY-EX-05/3696--SE 
 

 

Handledare: Jonas Gillberg 

  ISY, Linköpings universitet 

                Klas Norborg 

        Stora Enso 

     Examinator:  Torkel Glad 

         ISY, Linköpings universitet 

Linköping,  26 maj, 2005 



 

 4



 

 5

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Institutionen för systemteknik 
581 83 LINKÖPING 

 

Datum 
Date 
2005-05-25 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  

ISRN   LITH-ISY-EX--05/3696--SE    

 
     

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/2005/3696/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Modellering och styrning av flis till en sulfatkokare  
 
Modelling and control of wooden chips to a sulphate digester 

 

Författare 
 Author 

 

Staffan Ohlsson 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
At the Skoghall pappermill, sulphatepaper pulp is produced in a continuous digester originally 
from 1969. To be able to maintain a high level of production there is a need for a process with few 
disturbances. Variations in how well the wooden chips are packed in the digester is one form of 
disturbance. Today there are no available measurements on how well the chips are packed. Instead 
this is regarded as being constant. The variation in the so called bulk density of the chips is mainly 
due to variations in the percentage with small dimensions. Chips are classified in relation to their 
size and one of the smallest classes is referred to as pin chips. These are believed to have a big 
impact on the bulk density. The amount of pin chips fluctuate more then the other classes, there by 
causing disturbances. The Skoghall pappermill has invested in a ScanChip. This is an instrument 
that measures the dimensions of the chips optically. ScanChip presents figures on chip quality, 
including a measurement of the bulk density. However, it has been shown that this measurement 
is not valid for the Skoghall pappermill. By using data from ScanChip a model that predicts how 
well the chips are packed has been devised. This value is the bulk density divided by the basic 
density. The model has proved to yield good results, despite a relatively small amount of data. A 
theoretical value of the amount of produced pulp has been computed based on the revolutions of 
the production screw that feeds chips into the digester. This value takes in consideration how well 
the chips are packed. The value has shown great similarities with the empirical measurements that 
are used today. A simulation during one month has shown that differences in the mixture of chips 
have effected the measurement of produced pulp with up to 7 ton/h. Chips are stored in open pile 
storages before they are being used in the process of transforming them into pulp. Four screws are 
used to move chips from the piles to conveyer belts. It has been shown in work done previously, 
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that the movement of the screws contributes to variations in the amount of pin chips measured by 
ScanChip. During the work with this master’s thesis I have found that there are variations in the 
piles that make it difficult to predict the amount of pin chips accordingly. However by filtering the 
measurements of pin chips to remove these variations, the results are improved. A new way of 
controlling the movements of the screws was operational on the 10 of March and this improved the 
results. The direction in which the screws are moving influence the speed of the screws, mainly in 
the pile with the so called sawmill chips. By changing the amount of chips that each screw puts 
out, the differences in speed have been reduced. The mixtures found in the two piles are not 
completely homogenous. There are a greater amount of pin chips in the northern parts compared 
with the southern parts. This could be an effect of the wind direction, and will still cause 
variations.  
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Sammanfattning 

Vid Skoghalls pappersbruk tillverkas sulfatmassa i en kontinuerlig kokare från 1969. 
För att hålla en hög produktionstakt krävs en jämn process med få inslag av 
störningar.  En form av störning i processen är variationer i hur väl träflisen är 
packad i kokaren. Idag finns det inget mått på detta, utan packningsgraden antas 
vara konstant. Det är framför allt variationer i andelen flisbitar med små dimensioner 
som påverkar flisens packningsgrad.  

Flisbitar klassificeras efter storlek och en av de minsta klasserna benämns pinnflis. 
Det tros vara denna som står för en stor del av variationerna i hur hårt flisen packar 
sig. Denna andel varierar kraftigare än de övriga klasserna.  

Skoghalls pappersbruk har investerat i en ScanChip, vilket är ett instrument som 
mäter flisens dimensioner på optisk väg. Från ScanChip fås bland annat ett mått av 
densiteten av löst packad flis. Det är uppenbart att detta mått inte är tillräckligt bra, 
framför allt vad det gäller mätningar gjorda på Skoghalls bruk. Genom att använda 
mätdata från ScanChip har ett antal modeller över flisens fastvolymandel skapats. 
Med fastvolymandel menas den andel av en given volym av löst packad flis som 
utgörs av flis. Detta modellerande av fastvolymandelen har gett goda resultat, trots en 
begränsad mängd data. 

Ett teoretiskt värde för producerad mängd pappersmassa har beräknats utifrån 
varvtalet på den produktionsskruv som matar in flis i kokaren. Det teoretiska värdet 
tar hänsyn till fastvolymandelen. Värdet uppvisar stora likheter med det empiriska 
mått som används idag. Det har visats att under en månad har skillnaden i 
flissammansättning påverkat måttet för producerad mängd pappersmassa med upp 
till 7 ton/h.  

Flis lagras i stackar innan den ska omvandlas till pappersmassa. Utmatningen från 
stackarna sker med ett antal skruvar. Tidigare arbeten har visat kvalitativt att det är 
skruvarnas rörelse som bidrar till de stora variationerna i andelen pinnflis.  

Det har arbetets gång visat sig att det finns variationer i stackarna som gör att det 
inte går att prediktera pinnflisandelen fullt ut. Genom att filtrera bort dessa 
variationer så kan resultatet förbättras betydligt och det går att visa att det är 
utmatningsskruvarnas rörelse som ger upphov till stora delar av pinnflisandelens 
variationer. Den nya styrning som togs i drift den 10 mars i år har minskar 
variationen i andelen pinnflis markant. 

Utmatningsskruvarnas hastighet är kraftigt beroende av deras åkriktning, framför 
allt under stacken med så kallad sågverksflis. Genom att variera momenten till 
skruvarna så kan skillnaderna i åkhastighet minskas. En styrning som bygger på 
detta resonemang har tagits i bruk under stacken med sågverksflis. Även styrningen 
under den så kallade rundvedsstacken är förändrad. Denna har som uppgift att 
reglera bort de variationer i pinnflisandel som återstår då skruvarna rör sig bättre 
under stackarna. 

Stackarnas sammansättning är inte homogen utan pinnflisandelen torde vara större i 
de norra ändarna än i de södra. En orsak skulle kunna vara vindens inverkan.  
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Abstract 

At the Skoghall pappermill, sulphatepaper pulp is produced in a continuous digester 
originally from 1969. To be able to maintain a high level of production there is a need 
for a process with few disturbances. Variations in how well the wooden chips are 
packed in the digester is one form of disturbance. Today there are no available 
measurements on how well the chips are packed. Instead this is regarded as being 
constant.  

The variation in the so called bulk density of the chips is mainly due to variations in 
the percentage with small dimensions. Chips are classified in relation to their size 
and one of the smallest classes is referred to as pin chips. These are believed to have a 
big impact on the bulk density. The amount of pin chips fluctuate more then the 
other classes, there by causing disturbances. 

The Skoghall pappermill has invested in a ScanChip. This is an instrument that 
measures the dimensions of the chips optically. ScanChip presents figures on chip 
quality, including a measurement of the bulk density. However, it has been shown 
that this measurement is not valid for the Skoghall pappermill. By using data from 
ScanChip a model that predicts how well the chips are packed has been devised. This 
value is the bulk density divided by the basic density. The model has proved to yield 
good results, despite a relatively small amount of data.  

A theoretical value of the amount of produced pulp has been computed based on the 
revolutions of the production screw that feeds chips into the digester. This value 
takes in consideration how well the chips are packed. The value has shown great 
similarities with the empirical measurements that are used today.  A simulation 
during one month has shown that differences in the mixture of chips have effected 
the measurement of produced pulp with up to 7 ton/h.   

Chips are stored in open pile storages before they are being used in the process of 
transforming them into pulp. Four screws are used to move chips from the piles to 
conveyer belts. It has been shown in work done previously, that the movement of the 
screws contributes to variations in the amount of pin chips measured by ScanChip. 

During the work with this master’s thesis I have found that there are variations in the 
piles that make it difficult to predict the amount of pin chips accordingly. However by 
filtering the measurements of pin chips to remove these variations, the results are 
improved. A new way of controlling the movements of the screws was operational on 
the 10 of March and this improved the results.     

The direction in which the screws are moving influence the speed of the screws, 
mainly in the pile with the so called sawmill chips. By changing the amount of chips 
that each screw puts out, the differences in speed have been reduced. The mixtures 
found in the two piles are not completely homogenous. There are a greater amount of 
pin chips in the northern parts compared with the southern parts. This could be an 
effect of the wind direction, and will still cause variations. 
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1 INLEDNING 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till examensarbetet, vilket sedan leder fram 
till arbetets syfte. Gjorda avgränsningar beskrivs därefter kortfattat. Kapitlet 
avslutas med en disposition av rapporten. 

1.1 BAKGRUND 
Vid Skoghalls pappersbruk tillverkas sulfatmassa i en kontinuerlig kokare från 1969. 
För att kunna hålla en hög produktionstakt krävs en jämn process med få störningar.  
En form av störning är variationer i hur väl träflisen är packad i kokaren. Är flisen 
hårt packad tar det längre tid för kemikalierna att bryta ner den till pappersmassa än 
vad som är fallet om flisen är löst packad. Variationer i packningsgraden hos flisen 
ger upphov till förändringar i uppehållstiden i kokaren, eller leder till att en 
förändrad mängd kemikalier behöver tillsättas.  

Idag finns det inget mått på hur väl träflisen är packad, utan den antas vara konstant. 
Skoghalls bruk har för ett par år sedan investerat i en ScanChip som mäter flisens 
dimensioner. Genom att använda mätdata från ScanChip för att prediktera 
packningsgraden hos flisen kan ett bättre mått på flismängden i kokaren fås. Detta 
skulle kunna användas för att få en jämnare och stabilare kokningsprocess genom att 
styra inmatningen av flis eller tillsatsen av kemikalier. En ökad stabilitet skulle kunna 
leda till en ökad produktionstakt.  

Det är framför allt variationer i andelen flisbitar med små dimensioner som påverkar 
flisens packningsgrad. Flisbitar klassificeras utefter storlek och en av de minsta 
klasserna benämns pinnflis. Det tros vara denna dimension som står för en stor del 
av variationerna i hur väl flisen packar sig. Denna andel varierar kraftigare än de 
övriga klasserna och bidrar därmed till stora variationer.  

Flis lagras i stora stackar innan den ska omvandlas till pappersmassa. Utmatningen 
från stackarna sker via ett antal skruvar. Tidigare arbeten har kvalitativt visat att 
skruvarnas rörelse bidrar till stora variationerna i andelen pinnflis. Genom att 
undersöka deras inverkan på pinnflishalten skulle det kunna vara möjligt att minska 
variationerna genom förändrad styrning. 

1.2 SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är tvådelat. Dels syftar det till att ta fram en modell 
som predikterar fastvolymandelen i kokaren utgående från data rörande dimensioner 
och storleksfördelning på flisen. För det andra syftar arbetet till att förbättra 
styrningen av flisutmatningen så att en jämnare pinnflisandel uppnås.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
ScanChip innehåller fler mätvärden än de som används idag. Det finns dock en 
begränsning i hur många värden som kan överföras till styrsystemet. Därför har 
endast de mätvärden som kunde göras tillgängliga utan att det har påverkat 
kommunikationen används.  

Metoden för att ta fram en modell för fastvolymandelen är generell men den data 
som har använts är till stor del specifik för Skoghalls pappersbruk och de framtagna 
modellerna är därmed endast tillämpbara för Skoghalls bruk.  
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Vindens inverkan på andelen pinnflis i stackarna har endast studerats kvalitativt.  

1.4  DISPOSITION 
Kapitel 1  Beskriver bakgrunden till examensarbetet och leder fram till arbetets syfte.     

Kapitlet avslutas med denna disposition. 

Kapitel 2  Innehåller kortfattad information om Stora Enso.  

Kapitel 3 Klargör för processen att producera pappersmassa. Fokus är på delar som 
har betydelse för detta arbete. 

Kapitel 4 Beskriver ScanChip, vilket är den analysator kring vilket detta examens-
arbete har kretsat. 

Kapitel 5 Utgör det första av två kapitel som beskriver den teori som har använts 
under arbetets gång med att modellera fastvolymandelen.   

Kapitel 6 Är det andra teorikapitlet och innehåller den teoribildning som används i 
det dynamiska modellarbetet. 

Kapitel 7  Innehåller det empiriska arbetet med modellerandet av fastvolymandelen. 

Kapitel 8  Visar på en tillämpning av resultaten från kapitel 7. 

Kapitel 9 Beskriver det empiriska arbetet med att undersöka och försök till att    
förbättra nuvarande styrning av utmatningsskruvarna under de båda  
stackarna. 
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2 STORA ENSO 

I detta kapitel beskrivs företaget Stora Enso och Skoghalls bruk samt brukets 
utveckling från starten 1917 fram till idag. Kapitlet inleds med Stora Ensos vision 
som ska genomsyra allt arbete inom koncernen. 

 

”Vi ska vara det ledande skogsindustriföretaget i världen. Vi tar täten i 
utvecklingen av skogsindustrin. Kunderna väljer oss för de mervärden vi skapar. Vi 
skapar värde för våra investerare. Vi är stolta över att arbeta för Stora Enso. Vi är 

en attraktiv partner för våra leverantörer”. 

Stora Enso tillverkar framför allt olika former av pappersprodukter såsom 
tryckpapper och kartong till förpackningar. Företaget är en skogsindustrikoncern 
som bildades genom sammangåendet mellan det finska Enso och svenska Stora vid 
årsskiftet 1998-1999.  

Stora Ensos omsättning under 2004 uppgick till 12,4 miljarder EUR. Koncernen har 
cirka 45 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig 
produktionskapacitet på 16,4 miljoner ton papper, varav 21 % av kapaciteten 
återfinns i Sverige. Produktionen återfinns i Asien, Nordamerika och Europa. [17] 

Bruket i Skoghall har funnits sedan 1917 då Uddeholmsbolaget byggde en sulfitfabrik 
med en årlig produktion på 12 000 ton pappersmassa. År 1978 tog Billerud över och  
byggde 1981 kartongmaskin 7 med en kapacitet på 110 000 ton pappersmassa per år. 
Stora tog över bruket 1984 och idag produceras 650 000 ton kartong och bruket har 
1168 anställda. Detta gör Skoghalls bruk till världens femte största kartongbruk vad 
det gäller produktionskapacitet. De viktigaste produkterna är vätskekartong för mat 
och dryck samt det yttre lagret i wellpapp. Bruket tillverkar blekt och oblekt 
sulfatmassa samt Chemi-ThermoMechanical Pulp, (CTMP). [17] 

År 2004 startades ett stort energiprojekt vid Skoghalls bruk med en budget på 1,9 
miljarder. Målet är att förbättra effektiviteten i använd energi och minska dagens 
utsläpp till luft och vatten. Arbetet, som slutförs 2006, kommer att leda till att 
andelen egenproducerad el ökar från dagens 15 % till 38 % och andelen förbränd olja 
minskar från 28 % till 4 %. Det sker genom en ökad användning av biobränslen och 
en ökad återanvändning av energin i de kemikalier som används i processen.[17] 
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3 PAPPERSMASSATILLVERKNING 

I detta kapitel ges en kortfattad framställning av hur pappersmassa tillverkas. 
Störst tonvikt har lagts vid de delar som är relevanta för rapportens innehåll som 
helhet. 

3.1 TRÄ 
Ved består till största delen utav cellulosa, hemicellulosa och lignin. Cellulosafibrerna 
i träet binds samman av lignin och de är den grundläggande råvaran i pappersmassa. 
Genom att lösa upp ligninet, och därmed bindningarna, och förändra fibrernas 
egenskaper skapas en massa som lämpar sig väl för tillverkning av olika former av 
papper. Ligninet kan lösas upp på kemisk eller mekanisk väg.   

Figur 1 En översikt över de olika stegen vid tillverkningen av pappersmassa. 
Figuren är en bearbetning av internt presentationsmaterial från [15].   

3.2 TRÄHANTERING 
Träråvaror anländer till Skoghalls pappersbruk antingen i form av träflis som köps 
från sågverk, där de är en biprodukt vid tillverkningen av sågade trävaror, eller i form 
av ved. Veden måste behandlas innan den kan användas i processen. Först separeras 
barken eftersom denna försämrar styrkan på slutprodukten och är svår att bleka. 
Barken avlägsnas i stora roterande trummor där stockarna gnids mot varandra. 
Stockarna huggs därefter till flis. Resultatet från huggningen beror på en mängd 
faktorer såsom årstid och vedens kvalitet. [22]  

Flis som har huggits vid Skoghalls bruk, så kallas rundvedsflis, och även 
sågverksflisen förvaras därefter i väntan på vidare användning. Förvaringen sker i två 
separata stackar där flisen fylls på från toppen. Genom att den fylls på från toppen 
sprids flisen ut i skikt över stacken. Den matas sedan ut av två skruvar som rör sig 
fram och tillbaka under vardera stackar. Skruvarna kommer således att mata ut flis 
från många olika skikt. Tanken med detta är att jämna ut variationer i 
sammansättningen av flis. Uppehållstiden i stackarna är c:a tre dygn. Se figur 2. [23] 
[24]  
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Figur 2 En principskiss över hantering av ved. Bearbetning av figur från [22] . 

För att få en jämn kvalitet måste för stora och för små storleksfraktioner av flis sållas 
bort. Sållning sker genom att den från stackarna utmatade flisen passerar flera, på 
varandra placerade, skakbord. Borden har perforeringar i form av spalter och hål av 
olika storlekar. Flisen matas in från toppen via bordet med störst perforeringar. Här 
sållas de största bitarna bort medan resterande bitar faller ner på nästa bord. På så 
sätt separeras flisen.  

Sållningen vid Skoghalls bruk består av tre plåtar, där flis som är för stor sorteras 
bort på det översta bordet medan acceptflis tas ut på det andra bordet. Flis som är för 
stor kan malas eller huggas i mindre bitar och återföras till processen. Flis med för 
små dimensioner eldas upp. [22]  

Då sållningen inte resulterar i ett perfekt resultat, varierar storleksfördelningen även 
efter sållningen. För att övervaka flisens dimensioner och kunna optimera processen 
vid förändringar av sammansättningen av flis, har Skoghalls bruk investerat i en 
ScanChip. ScanChip analyserar flisens dimensioner och storleksfraktioner optiskt och 
beskrivs mer utförligt i kapitel 4.      

3.3 KOKNING 
Syftet med kokningen är att lösa upp lignin och att separera cellulosafibrerna. Det 
finns två huvudsakliga metoder för detta. Det kan dels ske med hjälp av kemikalier 
och dels med mekanisk kraft och dessa två sätt kommer att beskrivas nedan. 
Tonvikten ligger på sulfatkokning eftersom detta är i den processen som ScanChip 
återfinns på Skoghalls bruk.  
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3.3.1 MEKANISK MASSA 
Uppvärmd träflis bearbetas i detta fall mekaniskt. Den tillförda energin hettar upp 
flisen och sönderdelar densamma. Utbytet är högt och ligger mellan 96-98 %. [5] 
Innan flisen utsätts för mekanisk bearbetning kan den impregneras med kemikalier. 
På så vis blir det mekaniska arbetet lättare. 

 

Figur 3 Mekanisk bearbetning av flisen för att frigöra cellulosafibrerna. Detta sker i 
så kallade raffinörer. [22]  

3.3.2 SULFATTEKNIK 
Denna teknik löser upp lignin med hjälp av kemikalier. För att detta ska ske med en 
minimal nedbrytning av cellulosa används så kallad vitlut, som är en blandning av 
natriumhydroxid (NaOH), natriumsulfid (Na2S) och vatten. Natriumhydroxid bryter 
ner lignin och natriumsulfid tillsätts för att förbättra reaktionstiden. Normalt ger 
sulftatkokning ett utbyte på 46-49% för barrved. [22]    

Innan flisen når kokaren höjs temperaturen i ett så kallat basningskärl genom tillsats 
av ånga. Luften i flisbitarna trängs då undan och flisen impregneras med vit- och 
svartlut. Svartlut utgörs av utlösta vedämnen som har återförts från senare steg i 
processen. Ämnet gör ligninet mer lättåtkomligt och skyddar cellulosan mot 
nedbrytning.  

Impregnerad flis tillsätts vid kokarens topp och massa tas ut i botten. Därvid bildas 
en pelare av flis, som långsamt rör sig nedåt i kokaren. Från botten tillsätts en ström 
av tvättvätska och vitlut som sakta rör sig uppåt. Vätska dras av i mitten av kokaren 
och det som tas bort, svartlut, och är en blandning av restkemikalier och ämnen som 
har lösts ut under kokningen. I transporten av flis från kokaren sänks trycket till en 
bar. Denna trycksänkning ger upphov till att de mjuka och uppblötta flisbitarna 
sönderfaller. [22]  
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Figur 4 En kontinuerlig kokare med markerade flöden. Fri bearbetning av [22] . 

3.4 TVÄTTNING OCH SCREENING 
Den nu sönderdelade flisen tvättas med hjälp av ett motriktat flöde av vatten. På så 
vis renas massan från svartlut och andra restämnen. Svartluten bränns för att 
generera ånga och en oorganisk förening som upparbetas till ny vitlut som återförs 
till processen, detta sker i den så kallade sodapannan. Material som har följt med 
genom processen såsom bark, sand och plast filtreras bort, liksom träflis som inte är 
tillräckligt sönderdelad.  

Tvättningen består av flera på varandra följande steg, där varmvatten tillsätts i det 
sista steget. Detta vatten blir mer och mer utblandat med kemikalier under sin väg till 
det första steget. Tvättningen sker med hjälp av tre principer, förtjockning, förträning 
och diffusion. Alla tre sker mer eller mindre samtidigt. Med förtjockning menas att 
vätskan i massan pressas ut. Förträngning sker genom att ren vätska rör sig genom 
massan och blandas därmed med kemikalier. Då vätskan kring cellulosafibrerna blir 
renare uppstår det en koncentrationsdifferens av kemikalier i fibrerna och utanför. 
Genom utjämning av differensen dras kemikalier ut ur fibrerna. Figur 5 utgör en 
sammanfattning av processen fram till och med tvättningen. [7] 
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Figur 5 Översiktlig bild över kokning och tvättning och de flöden som påverkar 
processen. Bilden kommer från [7]. 

3.5 SYRGASSTEG 
Genom att reducera syre till vatten kan ytterliggare lignin lösas upp. Lignin är svårt 
att bleka och genom detta steg minskas användningen av de kemikalier som 
förekommer i blekningen av pappersmassa. Denna form av upplösning av lignin är 
mjukare än den som sker i kokaren. [22]   

3.6 BLEKNING 
Genom att rensa bort kemiska föroreningar som absorberar ljus bleks 
pappersmassan. Föroreningarna finns framför allt i form av lignin, och blekningen 
sker med hjälp av kemikalier som löser upp restligninet. För att minimera förlusten 
av fibrer, sker blekningen ofta i flera steg. Mellan blekstegen tvättas massan så att det 
upplösta ligninet rensas bort.  

Blekningen påverkar även andra egenskaper. Viskositeten minskar medan styrkan 
längs med fibrerna ökar. Variabler som studeras vid blekning är bland annat renhet, 
ljushet och eftergulning. Renhet är mått på antalet mörka partiklar per areaenhet. 
Ljushet är ett mått på massans reflektans och eftergulning är ett mått på hur mycket 
massan eller snarare pappret som görs av massan gulnar med tiden. [5] , [22]  
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4 SCANCHIP OCH MÄTMETODER 

I detta kapitel beskrivs ScanChip, vilket är den mätapparat som rapporten kretsar 
kring. Dessutom beskrivs de mätmetoder som har använts. 

4.1 SCANCHIP 
Kvaliteten hos träflisen påverkar givetvis kokprocessen. Ett sätt att studera flisen är 
genom att undersöka dess dimensioner och storleksfördelning. Fördelningar och 
dimensioner förändras med tiden och orsakerna till detta är många. Några som kan 
nämnas är ålder och ursprung på träd, kvalitet på knivarna i huggen, årstid och 
utomhustemperatur. Det är viktigt att kunna mäta variationer i kvaliteten på ett 
tillförlitligt vis, eftersom dessa har stor inverkan på processen.  

Tidigare har mätningar på flis utförts genom manuell provtagning, vilket är 
tidsödande och utförs med långa intervall. ScanChip är ett instrument som on-line 
mäter flisens dimensioner och storleksfraktioner. Samplingstiden är beroende av den 
tid det tar för varje prov att analyseras och varierar därför men den är vanligtvis c:a 
15 minuter.  

ScanChip har utvecklats av Iggesund Tools AB. Den består av en provtagare som tar 
prover från strömmen av flis efter sållning. Provet tar sig sedan via två skakbord, vars 
uppgift är att separera flisbitarna, till en mättransportör. Ovanför mättransportören 
sitter en kamera och ett belysningssystem. Kameran mäter flisens längd och bredd.  

Tjockleken kan inte mätas direkt utan kameran mäter de skuggor som flisbitarna 
kastar på transportören då de belyses. Dimensionerna längd, bredd, rymddiagonal 
och tjocklek fås som ett medelvärde enbart för de flisbitar som har en skarp och 
identifierbar skäryta från huggkniven. Hur stor denna andel är varierar beroende på 
typen av flis. För rundvedsflis ligger den normalt på 50-65 % och för sågverksflis är 
andelen så låg som 30 %. [1]  

ScanChip levererar även fördelningar för flisens längd, bredd och tjocklek. Som den 
är inställd på Skoghalls bruk fås en fördelning över tjockleken. Denna fördelning 
bygger på alla flisbitar i provet, d.v.s. även de bitar som inte har en identifierbar 
skäryta. Fördelningen har åtta intervall och kallas för elektronisk tjocklekssållning.  

Instrumentet levererar även en simulerad storleksfördelning som bygger på den 
indelning som görs manuellt vid laboratoriesållning. Då skakas flisen genom ett 
system av plåtar. Dessa plåtar är perforerade med antingen spalter eller hål av olika 
storlekar. Mätning av den andel flis som återfinns på vardera plåt efter skakningen 
ger storleksfördelningen. Denna sållning bygger enbart på välformade flisbitar. [1], 
[11] 

Sammanlagt levererar ScanChip vid Skoghalls bruk 18 signaler rörande kvaliteten på 
flis. Mätnoggrannheten uppges till ±1 mm. En sammanställning av dessa signaler 
visas i tabell 1. Av dem har 17 använts som insignaler vid modelleringsarbetet. Den 
sista signalen, Iden, är ett predikterat värde på bulkdensiteten i provet. Detta värde 
bygger på de övriga mätvärdena.        
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Scan - manuell sållning [vikt %]  Elektronisk tjocklekssållning [vikt %]

1. Överstor 1,88  10. 12 mm 5,90 

2. Övertjock 6,86  11. 10 mm 2,28 
3. Accept 85,39  12. 8 mm 14,40 
4. Pinnflis 5,76  13. 6 mm 58,07 
5. Spån 0,08  14. 4 mm 14,00 

   15. 3 mm 4,42 
Medelvärden [mm]  16. 2 mm 0,79 

6. Längd 24,72  17. < 2 mm 0,10 
7. Bredd 22,14    
8. Tjocklek 4,00  18. Iden 136,97 
9. Rymddiag. 12,09    

Tabell 1 Sammanställning av de signaler som fås från ScanChip. De värden som 
visas är ett medelvärde av 3310 mätningar. 

4.2   MÄTMETODER 
Hur väl träflisen är packad inverkar på kokningsprocessen. Är den tätt packad blir 
lutens väg genom och runt den längre och tiden för att bryta ner flisen blir längre. 
Två olika densitetsmått kommer att användas i denna rapport: bulkdensitet och torr-
rådensitet. Skillnaden mellan dessa två mått är den volym som används vid 
beräkningarna. Bulkdensitet avser löst packad flis och det är därmed en volym  
bestående av flis och tomrum mellan själva flisbitarna som används. Torr-rådensitet 
använder sig enbart av den volym som flisen upptar.  

Bulkvolymen mäts genom att träflis hälls i ett rör med bestämd area varefter höjden 
på flispelaren mäts. Torr-råvolym mäts med hjälp av Arkimedes princip, där flis 
sänks ned i vatten. [11] 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∗

= 3,
m
kg

volym
torrhaltvikt

etBulkdensit
flispackadlöst

flisvåt
   (4.1) 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∗

=− 3,
m
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volym
torrhaltvikt

rådensitetTorr
flisenbart

flisvåt
   (4.2) 

Genom att dividera bulkdensitet med torr-rådensitet fås ett mått på hur stor andel av 
en löst packad volym som utgörs av flis. 

 

[ ]%,
flispackadlöst

flisenbart

volym
volym

ndelFastvolyma =    (4.3) 

 

Det är fastvolymandelen som ska predikteras i detta arbete.  
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5 MULTIVARIATA STATISKA METODER 

Detta kapitel innehåller teori kring de statistiska metoder och modeller som har 
använts för att prediktera fastvolymandelen. Metoder rörande validering av 
framtagna modeller beskrivs också. 

5.1 FÖRBEARBETNING AV DATA 
För att få modeller med god prediktionsförmåga krävs det ibland att data bearbetas 
innan modellerandet tar vid. Detta arbete beskrivs i nedanstående två avsnitt. 

5.1.1 CENTRERING AV DATA 
De datamängder som kommer att användas i rapporten består av matriser eller 
vektorer där kolumnerna utgörs av olika variabler och raderna utgörs av olika 
mätningar.  

nxmℜ∈Χ  
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Så kallad centrering innebär att origo flyttas till centrum av datamängden X. 
Medelvärden för de olika variablerna, kolumnerna, eller mätningar, rader, kan 
användas. Här används medelvärden för variabler. Medelvärdet fås genom 
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j
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xm     (5.1) 

och den centrerade matrisen blir  

.1 mi K=−= xc mXX                                     (5.2) 

Genom att subtrahera medelvärden från en datamäng fås ofta ett förbättrat resultat. 
Till exempel så utgör den första prinicpalkomponenten i PCA av en vektor från origo 
till centrum av datamängden eller någonstans i närheten.  Om datamängden inte är 
centrerad kan problem uppstå eftersom efterföljande vektorer måste vara ortogonala 
mot alla föregående vektorer. Mer om detta i avsnitt 5.3. 

5.1.2 VARIANSSKALNING 
I många fall beskriver de ingående variablerna olika fysikaliska storheter med olika 
stora medelvärden och varianser. Variabler med stor varians tenderar i sådana fall att 
få en stor inverkan på utsignalen, medan signaler med små variationer tenderar att få 
en liten inverkan. Genom att skala variablernas varians så att samtliga ligger inom 
intervallet [0,1] ges alla variabler samma möjlighet att inverka. I detta arbete mäts 
variablerna i procent och längd. Tjockleken på flisbitarna har ett medelvärde på 4,00 
mm medan medelvärdet på längden är 24,72 mm, se tabell 1. 

Variansen hos de ingående variablerna fås från 
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Det är inte alltid som variansskalning ger ett bättre resultat utan det är något som får 
provas empiriskt. Att utföra centrering och variansskalning kallas autoskalning. 

5.1.3 AVVIKANDE VÄRDEN 
Avvikande mätvärden kan bidra till ett bättre modelleringsresultat eftersom dessa 
mätningar kan innehålla specifika omständigheter som inte visar sig i andra 
mätningar. Det kan även vara så att de avvikande mätningarna beror på brus eller på 
fel eller missar vid mätningar. Att avgöra vad som är den bakomliggande orsaken till 
ett avvikande mätvärde är problemspecifikt. Anses värdet vara felaktigt tas det helt 
sonika bort eller ersätts av ett medelvärde. 

5.2 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 
I studerandet av linjära och statiska samband mellan ut- och insignaler i ett system 
utgör linjär regression ett grundläggande verktyg. Det är en linjär metod som skattar 
ett hyperplan till en given datamängd. Detta sker genom att beräkna modellens 
ingående parametrar med hjälp av minsta-kvadrat metoden. Är sambandet mellan 
in- och utsignal linjärt ges sambandet av:  
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i
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Här är y utsignal och X=(x1, x2, x3, …, xn) är insignaler. Ofta visar det sig att 
sambandet inte är helt och hållet linjärt i de mätvärden som finns, eller att 
mätningarna innehåller brus. Avvikelser från det linjära sambandet mellan in- och 
utsignaler kan modelleras med hjälp av en slumpterm. Denna kan antas vara 
normalfördelad med väntevärde noll och varians σ2. Utökas sambandet med en sådan 
term fås följande modell: 
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Här är βi de parametrar som ska bestämmas. Om matrisen X, som innehåller 
insignalerna, utökas med en konstant variabel med värdet 1 fås det mer kompakta 
formen 
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.εXβy +=      (5.7) 

De predikterade värdena, 
∧

y , ges i så fall av  

∧∧

= βXy      (5.8) 
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där skattningen av β väljs genom att minimera kvadratsumman av avståndet från den 
observerade punkten och det hyperplan som modellen spänner upp. Givet att 

0)det( ≠XXT väljs parametrarna som 

( ) .yXXXβ T1T −∧

=     (5.9) 

Om någon eller några av variablerna i X är linjärt beroende av övriga variabler i X 
är )det( XXT noll och inversen av XTX existerar ej. Råder det ett approximativt linjärt 
beroende i X blir värdet av determinanten litet och osäkerheten i skattningen av β 
blir därmed hög.  

Den geometriska tolkningen är att 
∧

βX  är projektionen av y ner på det hyperplan 
som X spänner upp och att prediktionsfelet är det ortogonala avståndet från planet 
till det observerade värdet. [14] 

5.2.1 STEGVIS REGRESSION 
Då det finns en stor mängd förklaringsvariabler, kan det vara intressant att använda 
sig av en delmängd av dem i byggandet av modeller. Detta för att fokusera på de 
variabler som påverkar prediktionsvariabeln mest och för att minska komplexiteten i 
modellerna.  

Genom att utgå från en tom modell och sedan, i tur och ordning, välja in de insignaler 
som har högst korrelation med utsignalen fås en modell som består av en delmängd 
av insignalerna. Nya insignaler väljs in så länge som de har en signifikant betydelse. 
Denna metod benämns framåtvalsmetoden.  

Stegvis regression utgör en utökning av denna metod. Tillägget är att i varje steg, det 
vill säga när en ny signal har inkluderats i modellen, undersöks huruvida alla 
ingående signaler fortfarande har en signifikant betydelse eller om de bör tas bort.  

En tredje metod, bakåteliminationsmetoden, utgår från en modell där samtliga 
förklaringsvariabel ingår. Därefter utesluts, i tur och ordning, de signaler som 
påverkar resultatet minst. Detta fortgår tills modellen endast innehåller signifikanta 
variabler. [4]  

I nästkommande avsnitt presenteras fler metoder för att extrahera information och 
minska komplexiteten i modeller utan att förlora möjligheten till god prediktion. 

5.3 PRINCIPALKOMPONENTANALYS 
Principalkomponentanalys, PCA, är en metod som försöker beskriva en så stor andel 
som möjligt av den relevanta informationen som finns i variablerna X=(x1, x2, …, xn) 
med hjälp variablerna T=(t1, t2, …, tk), där k≤n. PCA är speciellt användbart då 
variablerna innehåller liknande information och är beroende av varandra. Då finns 
utrymme för att förklara en stor andel av variansen i X med ett mindre antal 
variabler t. Variablerna ti betecknas ofta som loadingvektorer och beskriver hur 
variablerna i X förhåller sig till varandra.  

Givet en matris nxmℜ∈Χ med n variabler och m observationer så bygger PCA på en 
uppdelning i egenvektorer av kovarians- eller korrelationsmatrisen av X.  

1
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Har variansen i X skalats så att alla variabler har samma varians uttrycker 5.10 
korrelationsmatrisen, annars kovariansmatrisen. Ekvationen förutsätter att X har 
centrerade medelvärden. En egenvektorsfaktorisering av kovariansmatrisen ger 

iii ppCov ∗=∗ λ)(X     (5.11) 

vilket även ger loadingvektorerna som  

.ii pt ∗≡ X      (5.12) 

Här är pi egenvektorer till kovariansmatrisen och λi dess egenvärden. Egenvektorerna 
betecknas ofta scorevektorer och beskriver hur observationerna förhåller sig till 
varandra. Egenvärdena är ett mått på den varians i X som de beskriver. Genom att 
egenvärden och egenvektorer ordnas med det största egenvärdet först och de 
resterande i fallande ordning, fås pi i den ordning i vilken de beskriver mest varians. 
Loadingvektorerna är inbördes ortonormala och scorevektorerna är inbördes 
ortogonala. Det framgår av (5.12) att loadingvektorerna är linjärkombinationer av X 
som bestäms av scorevektorerna. Detta leder till att X kan uttryckas som 

EptptptX t
kk

T
22

T
11 +++= K    (5.13) 

och varje par tipi utgör en så kallad principalkomponent (PC). Ju fler par som tas 
med desto mer av variansen i X förklaras. Hur många PC som ska tas med är 
beroende på det problem som studeras. Det finns vissa riktlinjer som ger en 
uppfattning om valet av modellkomplexitet. Generella metoder beskrivs i avsnitt  
5.7 – Validering. Metoder som är specifika för PCA beskrivs här.  

Om X är autoskalad är summan av alla egenvärden lika med antalet ursprungliga 
variabler och varje enskilt egenvärde anger hur många variabler som beskrivs av 
motsvarande PC. Komponenter som förklarar mer än två variabler bör tas med 
medan komponenter med egenvärden mindre än 1 användas restriktivt eftersom de 
troligtvis ej förklarar signifikanta variationer. Dessa egenvärden försöker snarare att 
modellera bruset i mätningarna. Komponenter med egenvärden mellan 1 och 2 är 
svårare att uttala sig om. [14] 

 Den varians som varje komponent beskriver är en avtagande funktion. Figur 6 nedan 
visar ett typiskt utseende för hur egenvärdena avtar med ökande ordning på 
principalkomponenterna. Det framgår att de tre första komponenterna har 
egenvärden större än ett. Det är dock så att lutningen är förhållandevis brant enda 
fram till komponent 7. Den ytterliggare förklarade variansen som tillförs om 7 i stället 
för 6 komponenter tas med är litet. I detta fall får flera modeller tas fram och testas. 
Dessa bör innehålla mellan 3 och 6 komponenter. 
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Figur 6 Den varians som  principalkomponenterna förklarar. Är insignalerna 
autoskalade så är summan av egenvärdena lika med antalet variabler.  

5.3.1 GEOMTERISK TOLKNING AV PCA 

I figuren nedan ges ett geometriskt exempel med tre variabler. Två 
principalkomponenter spänner upp det plan som innehåller den största variationen. 
Den första principalkomponenten anger i vilken riktning som den mesta variationen 
förklaras. Nästföljande komponent visar den, mot den första komponenten 
ortogonala, riktning som därefter förklarar mest av den kvarvarande variansen. 
Genom att studera residualerna fås ett mått på den varians som vald modell inte kan 
förklara. Residualerna fås som  

.)( T
ii

T
iii xxeeQ T

kk PPI −==    (5.14) 

Här är Pk den matris som innehåller de scorevektorer som modellen innehåller. Ur 
figuren framgår det att en svart punkt avviker mycket inom modellen men går att 
förklara. Den gråa punkten ligger långt från det plan som de två 
principalkomponenterna spänner upp och modeller ger därför en stor avvikelse här. 
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Figur 7 Geometrisk tolkning av PCA.  

5.4 PRINICPALKOMPONENTREGRESSION 
Principalkomponentregression (PCR), bygger på en utförd principalkomponent-
analys, som beskrivs i avsnitt 5.3. De komponenter som tas fram i PCA skattar endast 
variansen i X utan att ta hänsyn till y. PCR genomförs därför på samma vis som 
multipel linjär regression, där principalkomponenterna är inbördes ortogonala. 
Eftersom principalkomponenterna är ortogonala är den multipla regressionen en 
summa av oberoende linjära regressioner av en variabel. [6]  

Utsignalen ges av  

.ε+=+= XPβεTβy     (5.15) 

De predikterade värdena ges av  

.
∧∧

= βPXy pred      (5.16) 

Matrisen Xpred innehåller de observationer som ska predikteras och denna matris 
förutsätts vara centrerad. Precis som vid PCA måste antalet principalkomponenter 
som ska tas med i modellen bestämmas. Skillnaden är att i fallet med regression så är 
det modellens prediktiva förmåga som bör maximeras. Detta görs förslagsvis med 
hjälp av korsvalidering som beskrivs utförligt i avsnitt 5.7.1. 

5.5 PARTIELL MINSTA KVADRATMETODEN 
De två metoderna linjär regression och PCR skiljer sig åt i sin uppbyggnad. Linjär 
regression maximerar variansen mellan X och y. PCR försöker också att förklara 
variansen mellan X och y men grundar sig på PCA som endast maximerar variansen 
inom X. Partial least square (PLS) är en metod som placerar sig mellan PCR och 
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linjär regression genom att maximera variansen mellan X och y samtidigt som 
variansen inom X maximeras.  

Uppbyggnaden av PLS bygger även den på scorevektorer, t, och loadingvektorer, p. 
Till detta kommer viktvektorer w och koefficienter b som relaterar scorevektorerna 
till y.  

Det finns ett antal algoritmer för beräknandet av så kallade latenta variabler, vilka 
motsvarar principalkomponenter i PCA. Nedan beskrivs en av de vanligaste nämligen 
nonlinear iterative partial least squares (NIPALS).  

Först beräknas viktvektorn w1, som sedan ger scorevektorn t1. Loadingvektorn p1 fås 
som projektionen av t1 på X, medan b1 fås som projektionen av t1 på y, se ekvation 
(5.17)-(5.20). Residualerna i X och y, det vill säga det som inte förklaras av den första 
uppsättningen variabler bildas som E1 och F1, ekvation (5.21)-(5.22). Därefter 
upprepas det hela med den enda skillnaden att X byts ut mot E1 och y byts ut mot F1. 
Det maximala antalet latenta variabler som kan tas med är det samma som antalet 
variabler. Tas alla variabler med återfås samma lösning som i den multipla linjära 
regressionslösningen. 

yX
yXw

T

T

1 =           (5.17) 

11 Xwt =      (5.18) 

1
T
1

1
T

1 tt
tXp =      (5.19) 

1
T
1

1
T

tt
ty

=1b      (5.20) 

T
111 ptXE −=      (5.21) 

.1 11 tyF b−=      (5.22) 

På samma vis som var fallet med PCR så står man inför valet av hur många latenta 
variabler som ska tas med i modellen. Resonemanget kring detta val är det samma 
som för PCA och PCR. Givet att antalet variabler som tas med i lösningen är n ges de 
värden som modellen predikteras utav 

B)X(PTBy 1T −==ˆ        (5.23) 

där  

( )nbb L1=B      (5.24) 

och 

( ).n1 ppP L=      (5.25) 

 

Genom att kombinera PLS med neurala nätverk går det att få en modellstruktur som 
även kan hantera icke-linjära samband.  
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5.6 SUPPORT VECTOR MACHINES 
Denna typ av modellstruktur minskar inte antalet variabler som t.ex. stegvis 
regression. I stället utnyttjar den skillnader mellan olika mätningar och använder de 
mätpunkter som innehåller mest information. 

5.6.1 VAPNIK CHERVONENKIS DIMENSIONER 
Modellkomplexitet uttrycks ofta i antalet parametrar som en viss modell innehåller. 
Vapnik Chervonenkis dimensioner, VC, är ett annat mått på modellkomplexiteten i 
funktioner f som avbildar x på y. Där x representerar insignaler och y utsignal. 

).(xfy =      (5.26) 

Antag att { } αα ,1,1),( xx ∀−∈f . Givet att vi har n punkter och att alla dessa punkter 
kan, oberoende av varandra, anta värdena -1 och 1. VC dimensionen definieras då för 
en given funktion f som det maximala antalet punkter som kan klassificeras som 
antingen -1 eller 1. Som exempel kan R2 studeras. Om f är mängden av linjära 
funktioner kan det visas att tre punkter kan klassificeras men inte fyra. Se figur 8. 
Med klassificering menas att punkterna kan separeras och att det går att fastställa 
vilka som är röda och vilka som är blå. Detta går att generalisera till att hyperplan i 
Rn har VC dimensionen n+1. För att kunna klassificera fyra punkter krävs mer 
avancerade funktioner såsom ellipser, vilka innehåller fler parametrar än linjära 
funktioner. [19]  

 

Figur 8 Visar att de röda punkterna går att separera från de blå med en linje då 
antalet punkter är tre, däremot går det inte med fyra punkter. 

 

5.6.2 STRUKTURELL RISK 
Genom att använda ett resonemang som bygger på VC-dimensioner går det att 
fastställa en övre gräns för olika modellers prediktionsfel. I detta kapitel används 
begreppet risk, R, och det likställs med prediktionsfel.  

Det prediktionsfel som f(x) kommer att ge upphov till kan beskrivas med följande 
integral  

.),())(,()( dydypfyLfR xxx∫=    (5.27) 

Där ),( yp x är den gemensamma sannolikhetsfunktion för x och y. ))(,( xfyL är den 
så kallade förlustfunktionen, som kan definieras på en rad olika sätt, till exempel 
absolutbeloppet av differensen av det sanna värdet och det predikterade. 
Förlustfunktionen är ett mått på den kostnad som uppstår vid prediktionsfel. Den del 
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av den totala risken som kan mätas genom validering kallas empirisk risk, Remp och 
ges av 

.))(,(1)(
1
∑
=

=
n

i
iiemp fyL

n
fR x     (5.28) 

Det går att visa att genom att välja 10 ≤≤η fås med sannolikheten η−1 en övre 
gräns på den totala risken som 

h
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  (5.29) 

där h är Vapnik Chervonenkis dimension, vilket alltid är ett positivt heltal, av 
funktionen f. Det intressanta med (5.29) är att den är helt oberoende av fördelningen 

),( yp x . Det enda som antas är att data är vald slumpmässigt från någon fördelning 

),( yp x . Av figur 9 nedan framgår det att (5.29) minimeras av låga värden på h. 

 

Figur 9 VC-uppskattning av den totala som funktion av kvoten mellan VC-
dimension och antalet observation som modellen bygger på. 

Målet med modellerandet är, enligt denna teori, att få en så låg total risk som möjligt. 
Support vector machines bygger på en uppdelning av funktioner i klasser beroende 
på deras VC-dimension. För varje subklass, där VC-dimensionen är känd eller där det 
finns ett tak på densamma, beräknas den modell som ger lägst empirisk risk. För 
varje subklass tas en modell fram och av dem väljs den modell som har lägst total 
risk.  

5.6.3 SVM FÖR SEPARABEL DATA 
För att bygga upp teorin för SVM regression inleder vi med det enklaste fallet, 
nämligen klassificering av data som är helt separabel, { } iyi ∀−∈ 1,1 . Om data kan 

separeras med hjälp av ett hyperplan finns det ofta en mängd olika plan att välja 
mellan.  
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Exempelvis kan linjen i den vänstra av de två graferna i figur 8 väljas på en rad olika 
sätt. Frågan är hur linjen eller hyperplanet ska väljas på bästa möjliga sätt. SVM 
väljer det hyperplan som maximerar avståndet mellan de punkter, i datamängden, 
som ligger närmast hyperplanet och hyperplanet. Det vill säga metoden bygger på att 
välja det separerande hyperplan som skapar ett så stort avstånd som möjligt mellan 
sig själv och de punkter som ligger närmast det. Avståndet benämns marginal. 

Antag att det separerande hyperplanet ges av 

.0=+ bwxi      (5.30) 

Här är w normal till planet och w/b  är avståndet från origo till hyperplanet. 

Följande gäller för datamängden  

11 =≥+ iyförbwxi     (5.31) 

11 −=−≤+ iyförbwxi     (5.32) 

vilket kan sättas samman till 

.,01)( ibyi ∀≥−+wxi     (5.33) 

De punkter som uppfyller likhet i (5.31) och (5.32) är de punkter som ligger närmast 
det separerande hyperplanet. Avståndet mellan planet och den närmaste punkten blir 
då avståndet från origo w/1 b−  för 5.31 och w/1 b−−  för 5.32. Eftersom (5.31), 

(5.32), (5.33) alla är parallella ger det ger en marginal på w/2 . Denna marginal 

maximeras genom att minimera 2w . Resonemanget förtydligas i figur 10. De 

punkter som uppfyller (5.31) och (5.32) är ifyllda. 

 

Figur 10 Det hyperplan som maximerar marginalen mellan två separabla 
datamängder. 
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Genom att ställa upp det hela som ett optimeringsproblem fås problemet på en mer 
hanterbar form som ger stora numeriska vinster. Då detta blir ett konvext problem 
kan det duala problemet formuleras som 
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   (5.34) 

Där αi är Lagrange multiplikatorer. Lösningen ges av 

∑
=

=
n

i
ii y

1
ixw α     (5.35) 

Det finns en multiplikator för varje observation och αi>0 innebär att observationen 
ligger på marginalen. Dessa observationer kallas support vectors och är avgörande för 
den optimala lösningen eftersom det är de som ligger närmast de separerande 
hyperplanen. För mer om den matematiska bakgrunden hänvisas till [19], [6] och 
[18]. 

5.6.4 SVM FÖR ICKE SEPARABEL DATA 
Om data inte är separabel, det vill säga att det kan finnas punkter yi=-1 som uppfyller 
(5.31) kan problemformulering utökas genom att införa slackvariabler i villkoren 
(5.31) och (5.32) 

11 =−≥+ ii yförb ζwxi     (5.36) 

11 −=+−≤+ ii yförb ζwxi     (5.37) 

ii ∀≥ 0ζ  

På så vis tillåts felklassificeringar. För att kunna styra hur många fel som tolereras 
införs en variabel C som anger en övre gräns för antalet fel. Om dessa nya bivillkor 
förs in i problemformuleringen kommer det duala problemet att påverkas mycket 
litet. Den enda skillnaden är att det finns en ny övre gräns på multiplikatorerna. [18] 
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5.6.5 OLINJÄRA SVM 
I de fall där linjära funktioner inte klarar av att klassificera data på ett bra sätt kan 
det krävas olinjära funktioner för bättre anpassning. Dimensionen på olinjära 
modellstrukturer blir snabbt mycket stor om korstermer och termer med höga 
ordningstermer tas med.  

∑ ∑ +++=
i lk

lkkliin xxgxgxxxf
,

021 )()(),,,( KK β   (5.39) 
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Om mängden tillgänglig kalibreringsdata är begränsad kan det leda till problem. En 
lösning är att använda av en begränsad funktionsklass t.ex. kärnfunktioner ĸ(x). 
Kärnfunktioner är enkla funktioner såsom enhetspulsen, sigmoidfunktionen 

xe
x −+
=

1
1)(κ      (5.40) 

 eller radiella gaussiska funktioner såsom 

.)(
22 2/ σκ xex −=     (5.41) 

En olinjär modell som har en utsignal ges av 

))(()(ˆ txgty =      (5.42) 

där funktionen g är olinjär. Genom att använda sig av många uppsättningar av en och 
samma kärnfunktion som skalar storleken med hjälp av βk och placeras med hjälp av 
γk fås g som summan över alla kärnfunktioner. Kär kan αk ses som en viktfunktion. θ  
är vektorn av parametrar som måste bestämmas 

( )Tnnn λγββααθ ,,,,,,, 111 KKK= .[8] Detta ger 
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kkk xxg

1
))((),( γβκαθ    (5.43) 

och utsignalen av modellen ges då som 
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k
kkk xty

1
))(()|(ˆ γβκαθ    (5.44) 

För mer information om olika kärnfunktioner hänvisas läsaren till [18]. 

5.6.6 SVM REGRESSION 
För att kunna hantera regression måste funktionen för prediktionsfel förändras så att 
den tar hänsyn till storleken på felet istället för att enbart avgöra om punkter är rätt 
eller fel klassificerade. Det finns ett antal olika former av funktioner som är 
användbara för detta, alla med olika egenskaper. Exempelvis kan kvadraten av 
prediktionsfelet användas. En vidareutveckling har tagits fram av Huber och denna 
funktion ger en kvadratisk residual då felet är under ett visst valt värde. Är felet 
större ges residualerna av en linjär funktion, detta för att minska inverkan av 
avvikande värden. Nedan kommer resonemangen visas för en så kallad ε-okänslig 
förlust-funktion. Inom ett intervall på ±ε från det sanna värdet antas prediktionsfelet 
vara noll. Därefter ökar prediktionsfelet linjärt. Funktioner som dessa ger ett 
kvantitativt värde på prediktionsfelet, vilket krävs då regression kräver  
förlustfunktioner som beskriver kostnaden för storleken på felet. Se figur 11 nedan.  
[6]  
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Figur 11  ε-okänsliga förlustfunktionen och en kvadratisk dito. 

Genom samma princip som i fallet med klassificering så kan regressionsproblemet 
omformas till ett kvadratiskt optimeringsproblem 
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där ji xx  är skalärprodukten mellan xi och xj. Denna kan även bytas ut mot de 

linjära eller olinjära funktioner av den typen som beskrevs i kapitlet ovan. För mer 
om den matematiska formuleringen hänvisas till [18] och [6]  

I ovanstående avsnitt har vi beskrivit hur modeller tas fram. Nedanstående avsnitt 
innehåller metoder för att undersöka modellernas kvalitet. 

5.7 VALIDERING 
Syftet med validering är att testa giltigheten i de modeller som skapats. Framförallt 
genom att undersöka modellernas förmåga till prediktering. Genom ett väl genomfört 
valideringsarbete kan modeller med olika strukturer jämföras. Det kan även vara en 
fråga om att välja lämplig komplexitet för en specifik modellstruktur. Exempelvis 
genom att välja hur många principalkomponenter som ska tas med i PCR.  

Prediktionsfelet kan delas upp i två delar. Dels påverkas mätningar allt som oftast av 
någon form av brus. Detta ger en osäkerhet i modellen och betecknas ofta som 
variansfel. Den andra faktorn härrör från det faktum att det kan finnas information i 
kalibreringsdata som vald modell inte klarar av att förklara vilket ofta benämnt 
biasfel. Givetvis är målet att få båda dessa faktorer små. Variansfelet kan ofta 
minskas genom att stora mängder data används vid kalibreringen. Både varians- och 
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biasfel är beroende av komplexiteten på vald modell. Ökas komplexiteten minskar 
biasfelet. Tvärtom så ökar variansfelet då komplexiteten ökar. Detta eftersom 
modellen försöker förklara brus som är specifikt för kalibreringsdata.  

5.7.1 KORSVALIDERING 
Ofta är mängden data för modellbyggandet begränsad och för att få bra modeller 
krävs all tillgänglig data vid byggandet av dessa. Det går då ej att göra en uppdelning i 
kalibrerings- och valideringsdata. Korsvalidering är en metod som ger en uppfattning 
om modellers prediktionsförmåga utan att använda värdefull data till validering. 
Kalibreringsdata delas upp i sekvenser, där sekvensernas längd är problemberoende. 
Om processen som ska modelleras är statisk kan sekvensernas längd väljas 
förhållandevis fritt. Är datamängden liten är ett bra val att välja korta sekvenser. Om 
processen är dynamisk är det vanligt att bruset inte är helt slumpmässigt utan att det 
finns en viss korrelation mellan närliggande observationer. Är detta fallet är det 
lämpligt att använda längre sektioner. Submodeller byggs sedan på alla utom en 
sektion och submodellen utvärderas sedan på den utelämnade sektionen. Detta 
genomförs så att alla sektioner utelämnas en gång. På så vis fås lika många 
submodeller som det finns sektioner. Sammantaget fås ett mått på modellen kvalitet i 
alla punkter som modellen sedan byggs på. Detta är en bra metod för att välja rätt 
komplexitet i vald modell eller för att skatta parametrar. [14] 

5.7.2 KVANTITATIVA MÅTT 
Genom att studera kvadratsumman av skillnaden mellan den predikterade 
utsignalen, iy) , och den faktiska, iy , fås ett mått på modellens kvalitet.  Det finns 

många varianter på mått som utnyttjar denna summa och det som kommer att 
användas här är root mean square error of prediction (RMSEP) och prediction error 
(PE). 

∑
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    (5.48) 

ii yyPE −= )
     (5.49) 

Här kommer iy)  och iy  från valideringsdata. Används kalibreringsdata fås istället 

root mean square error of calibration (RMSEC) och calibration error (CE). 
Kalibreringsfelet är en avtagande funktion av komplexiteten i modellen. Är 
komplexiteten för hög modelleras bruset i kalibreringsdata. Detta leder till att 
modellen ger låga fel för kalibreringsdata men högre värden för valideringsdata. Är 
komplexiteten för låg finns det information i kalibreringsdata som inte utnyttjas, men 
som skulle förbättra modellen om hänsyn tas till denna information. Detta ger höga 
värden för både kalibrerings- och prediktionsfelet. 
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Figur 12 Prediktions- och kalibreringsfelet som funktion av komplexitet. 

Genom att studera valideringsdata kan en optimal komplexitet eller rätt värden på 
skattade parametrar hittas. Som framgår av figuren ovan har prediktionsfelet ofta ett 
minimum, medan kalibreringsfelet är en avtagande funktion. Anledningen till detta 
har beskrivits ovan. Genom att välja den komplexitet eller de värden på skattade 
parametrar som svarar mot minimum av prediktionsfelet fås optimal modell. Skulle 
prediktionsfelet vara en avtagande funktion är valet svårare. En god tumregel är att 
välja en modell där prediktionsfelet planar ut. Det vill säga när förbättringen av en 
ökad komplexitet är liten. 
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6 DYNAMISKA KONFEKTIONSMODELLER 

I föregående kapitel beskrevs metoder för att modellera statiska samband. I detta 
kapitel redovisas modeller som tar hänsyn till signaler som är förskjutna i tiden. 

Det finns två huvudgrupper av dynamiska modeller. Dels är det fysikaliska modeller, 
och som namnet avslöjar så byggs sådana modeller upp av fysikaliska samband. Det 
finns många modelleringsfall där det inte är möjligt eller lönsamt att modellera en 
process med hjälp av den grundläggande fysiken. Det finns då standardiserade 
konfektionsmodeller att använda sig av. Här har de ingående parametrar inte någon 
fysikalisk tolkning utan är anpassade för att få en så bra överensstämmelse mellan 
predikterad och uppmätt utsignal som möjligt. Dessa modeller går under namnet 
”black-box” modeller, och ges ofta som överföringsfunktioner. Modelleringsarbetet 
utgörs av att välja rätt struktur på modellen och att därefter skatta de ingående 
parametrarna. 

                   

 

Figur 13 När sambanden mellan in- och utsignal är obekanta eller inte är 
lönsamma att fastställa, utgör ”black-box”  modeller ett strukturerat hjälpmedel i 

modellerandet.   

Ett linjärt tidsinvariant tidsdiskret system kan beskrivas av följande 

)(),()(),()( teqHtuqGty θθ +=    (6.1) 

här är y(t) utsignal, u(t) är insignal och e(t) är vitt brus. Operatorn q är 
förskjutningsoperatorn. Överföringsfunktionerna kan beskrivas som kvoten mellan 
två polynom 
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där nk är den tidsförskjutning som finns mellan in- och utsignal. Variablerna nb, nf, 
nc och nd avgör hur många av tidigare in- oh utsignaler som ska tas med i 
modellbeskrivningen. När dessa fem parametrar är valda återstår att bestämma  
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Den modellform där B(q), F(q), C(q) samt D(q) används benämns Box-Jenkins-
modellen, Utifrån den kan en rad förenklade modeller tas fram genom att 
antaganden görs angående delpolynom.  

• Om störsignalen inte modelleras, det vill säga nc=nd=0 fås en Output-Error-
modell, OE-modell. 

• Genom att låta insignalens och störsignalens nämnarpolynom vara lika fås en 
modell som kallas Autoregression moving avrerage, ARMAX-modell. Denna 
anpassning av nämnaren kan likställas med att störningarna kommer in tidigt 
i processen.  

• Genom att gå ett steg längre och dessutom anta att nc=0 fås en ARX-modell. 
Här filtreras inte det vita bruset.  

De olika modellstrukturerna har olika egenskaper och vilken som passar bäst avgörs 
av det specifika problem som studeras. För vidare studier rekommenderas [8] och [9]  
från vilket materialet till detta avsnitt är hämtat. 
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7 MODELLERING AV FASTVOLYMANDEL 

Detta är det första kapitlet innehållande empiri. Arbetet med framtagandet av en 
modell av fastvolymandelen beskrivs, samt att en jämförelse mellan de olika 
modellernas uppträdande under lite längre tid redovisas. 

7.1 HANTERING AV DATA 
Den datamängd som har används består av 17 insignaler och en utsignal. En 
förteckning över de olika insignalerna och hur de mäts finns beskrivna i kapitel 4 - 
ScanChip. Utsignalen är fastvolymandel. 

Den uppsättning av data som har använts bygger på en intern rapport, [12] , där flis 
har undersökts vid Stora Ensos bruk i Sverige och Finland. Data har utökats med 
mätningar som är utförda vid Skoghalls bruk under våren 2005. Sammanlagt består 
datamängden av 107 mätningar. Figur 14 visar detta material. Mätning 1-57 bygger 
på mätningar från olika bruk. Många av dessa mätningar är tagna innan flisen har 
blivit sållad, därav de stora variationerna. Mätning 40-57 är tagna på CTMP-flis. 
Denna har en annan sammansättning som i detta fall visar på en högre 
fastvolymandel. Intervallet 58-107 bygger på mätningar vid Skoghalls bruk och 
innehåller mindre variationer än de andra mätningarna. 

 

Figur 14 Den datamängd som har använts i analysarbetet. 

Som verktyg vid analysarbetet har Matlab och Simulink använts. Alla de mått på 
prediktion som används i detta kapitel är absoluta tal, ett prediktionsfel på 1 % 
motsvarars av att fastvolymandelen har felpredikterats med 1 %. 
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7.2 KORRELATION  
För att få en första inblick i datamaterialet har korrelationen mellan de olika 
insignalerna som beskrivs i tabell 1 beräknats. Beräkningen har skett i Matlab. 

    Scan      
 Längd Bredd Tjocklek Överstor Övertjock accept pinnflis spån D/T

Längd                   
Bredd 0,447                 

Tjocklek 0,63 0,188               
h 45 0,707 0,512 0,309             
sp 8 0,456 0,115 0,576             
sp 5 0,392 0,097 0,833             
h 13 0,003 0,406 -0,429             
h 7 -0,631 -0,624 -0,317             
sp 3 -0,337 -0,392 -0,32             
h 3 -0,497 -0,559 -0,226             

< h 3 -0,482 -0,412 -0,276             
överstor 0,436 0,385 0,117             
övertjock 0,681 0,363 0,709 0,289           

accept -0,14 0,21 -0,243 -0,12 -0,30         
pinnflis -0,528 -0,571 -0,342 -0,498 -0,572 -0,519       

spån -0,471 -0,389 -0,282 -0,467 -0,424 -0,361 0,697     
D/T 0,452 0,441 0,045 0,682 0,285 0,111 -0,534 -0,573   

 

 
Elektronisk 
sållning %        

 h 45 sp 8 sp 5 h 13 h 7 sp 3 h 3 < h 3 
Längd                 
Bredd                 

Tjocklek                 
h 45                 
sp 8 0,165               
sp 5 0,079 0,501             
h 13 0,243 -0,328 -0,392           
h 7 -0,728 -0,258 -0,283 -0,623         
sp 3 -0,271 -0,38 -0,465 -0,457 0,746       
h 3 -0,76 -0,038 -0,178 -0,587 0,862 0,446     

< h 3 -0,597 -0,112 -0,246 -0,353 0,63 0,281 0,812   
överstor 0,838 -0,078 -0,042 0,237 -0,54 -0,102 -0,642 -0,5 
övertjock 0,58 0,785 0,63 -0,186 -0,572 -0,48 -0,446 -0,427 

accept -0,087 -0,352 -0,057 0,789 -0,424 -0,464 -0,462 -0,366 
pinnflis -0,662 -0,242 -0,373 -0,591 0,951 0,766 0,908 0,718 

spån -0,562 -0,128 -0,262 -0,324 0,6 0,272 0,782 0,998
D/T 0,788 -0,102 -0,191 0,404 -0,567 0,019 -0,772 -0,61 

Tabell 2 Korrelationen mellan de olika insignalerna. 

Av tabellen framgår att korrelationen är stark mellan många mätvärden, framförallt 
mellan elektroniska tjocklekssållningen och scansållningen. För att fördjupa denna 
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analys har dessa två gruppers korrelation studerats mer ingående. För att kunna 
jämföra den elektroniska tjocklekssållningen med den simulerade scansållningen har 
intervallen i tjocklekssållning slagits samman. Enligt tabell 3 nedan är korrelationen 
mellan dessa mätmetoder hög. Det framgår av tabellen att det finns ett i stort sätt 
linjärt samband när det gäller de två fraktionerna pinnflis och spån. Det tycks 
därmed inte som den stora andelsskillnaden av antalet analyserade flisbitar har 
någon stor inverkan. 

 Överstor Övertjock accept pinnflis spån 
överstor 0,838         
övertjock   0,785       

accept     0,774     
pinnflis       0,988   

spån         0,998 

Tabell 3 Korrelationen mellan den simulerad scansållning, horisontell, mot den 
elektriska tjocklekssållnig, lodrät. 

7.3 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 
Som framgår av tabellerna ovan uppvisar datamaterialet tecken på kolinjäritet och 
stark korrelation mellan vissa signaler. Detta leder till att en regressionslösning som 
baseras på alla insignaler har blivit instabil, se figur 15 nedan. Denna linjära 
regressionsmodell innehåller alla mätvärden och uppvisar två ordentliga avvikelser, 
den största på drygt 9 %. 

 

Figur 15 Korsvalidering av en regressionsmodell som innehåller alla 17 
insignalerna. Noterbart är de stora avvikelserna vid mätning 59 och 88.   

För att få en robustare modell har olika former av stegvis regression används och ur 
detta arbete har delmängder av insignalerna plockats ut. Tabell 4 nedan visar 
prediktionsfelet för dessa olika modeller då de har testats mot valideringsdata. 
Delmängderna har tagits fram med hjälp av statistikprogrammet Minitab [21]. 
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 Medel PE Max PE
Regression med alla insignaler 1,08 5,15 

   
Stegvis regression innehållande följande variabler:   

Längd, sållning hål 45, sållning spalt 3,  pinnflis 1,08 3,31 
Ovanstående + D/T, överstor, spån, sållning spalt 5, tjocklek 0,96 3,37 

Allt utan Scansållning 0,86 2,76 
Allt utan elektrisk tjocklekssållning 1,14 3,23 

Allt utan Scansållning, Tjocklekssållning sammanslagen till 5 
intervall 0,84 2,93 

Tabell 4 Resultat av regressionsanalys med olika kombinationer av variabler. Både 
det maximala prediktionsfelet och felet i medel presenteras.  

I figur 16 nedan visas resultatet från en korsvalidering för den regressionsmodell som 
ger lägst medelfel samt ett lågt maximalt fel. Det framgår att det fortfarande finns 
tendenser till avvikelser vid samma mätningar, fast amplituden på felen har 
reducerats markant. För att vidare studera materialet och undersöka om det finns 
andra möjligheter till att minska antalet variabler har en principalkomponentanalys 
genomförts. Resultatet utav denna redovisas i nästa avsnitt. 

 

Figur 16 Korsvalidering för den regressionsmodell som gett bäst resultat. 
Avvikelserna vid mätning 59 och 88 har minskats betydligt. 

7.4 PCA 
Regressionsanalyserna visar, att det genom att minska antalet variabler går att få en 
bättre förklaringsgrad i modellerandet. Principalkomponent-analysen som beskrivs 
här har två funktioner. Dels för att närmare undersöka hur variabler förhåller sig till 
varandra och dels utgör den grunden för att utföra en regression på de ortogonala 
komponenter som tas fram här.  
Tabellen nedan visar den varians som förklaras av de olika komponenterna. Det 
framgår att de tre första förklarar nästan 90 % av variansen i X. De första sju har ett 
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egenvärde större än ett och de förklarar därmed mer än en av de 17 ingående 
variablerna var. Genom att använda 7 komponenter kan drygt 98 % av variansen i X 
förklaras.  

Principal Egenvärde Varians Varians 
komponent av förklarad av förklarad 

nummer Cov(X) denna PC (%) totalt (%) 
1 60 53,34 53,34 
2 28,4 25,22 78,56 
3 12,3 10,89 89,45 
4 4,77 4,24 93,69 
5 2,98 2,65 96,34 
6 1,49 1,32 97,66 
7 1,1 0,98 98,63 
8 0,64 0,57 99,2 
9 0,343 0,3 99,51 
10 0,255 0,23 99,73 
11 0,19 0,17 99,9 
12 0,0784 0,07 99,97 
13 0,0259 0,02 100,00 
14 0,037 0,00 100,00 
15 0,01 0,00 100,00 
16 0,00623 0,00 100,00 
17 0,00219 0,00 100,00 

Tabell 5 Varians som förklaras av principalkomponenterna. 

Genom att använda en modell bestående av två principalkomponenter kan resultatet 
av analysen studeras grafiskt. Eftersom scorevektorer innehåller information om hur 
mätningarna förhåller sig till varandra kan dessa plottas mot de två första 
principalkomponenterna. I det ideala fallet ska mätningarna bilda ett mönster där 
det går att göra iakttagelser i form av: ”ett lågt värde på komponent 1 och ett högt 
värde på komponent 2 ger en hög fastvolymandel”. Att detta inte är fallet framgår 
dock av figur 17. Titeln på de olika punkterna är fastvolymandelen för respektive 
mätning.  Detsamma gäller för det kluster som finns. 
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Figur 17 Scoreplot som visar hur mätpunkterna förhåller sig till varandra. Endast 
två principalkomponenter används. Det framgår att det inte finns något tydligt 

mönster för fastvolymandelen. 

Studeras loadingvektorernas förhållande till de två första principalkomponenterna 
fås figur 18. Ur denna framgår det hur variablerna förhåller sig till varandra. Den kan 
användas på samma vis som den stegvisa regressionen, för att ta bort variabler som 
ger ungefär samma information.  

Intressant är att variablerna med hål på 7 mm från de två sållningsmetoderna skiljer 
sig åt. I avsnitt 7.2 framgick det att det med stor sannolikhet finns ett linjärt samband 
mellan de två sållningsmetoderna det vill säga scanelsåll = β*scansåll där scansåll = 
α1*PC1+α2*PC2, om så är fallet är svårt att avgöra utifrån denna analys. Medan andra 
variabler såsom spalter på 3 mm ger i stort sett samma resultat för de två metoderna. 
Detsamma gäller för hål med mindre diameter än 3 mm. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att de två komponenterna som har presenterats tillsammans endast 
förklarar drygt 78 % av variansen i X.      
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Figur 18 Loadingplot som visar hur variablerna förhåller sig till varandra. Endast 
två principalkomponenter har tagits med. 

7.5 PCR 
Utförs en regression, som bygger på de principalkomponenter som tagits fram och 
presenterades i tabell 6, fås följande resultat: 

Principal Varians i X Varians i X Varians i y Varians i y 

komponent förklarad av förklarad förklarad av förklarad 

nummer denna PC (%) totalt (%) denna PC (%) totalt (%) 

1 46,41 46,41 14,23 14,23 

2 21,16 67,57 7,66 21,89 

3 12,48 80,05 14,89 36,78 

4 6,55 86,6 1,13 37,92 

5 3,65 90,24 0,02 37,94 

6 3,37 93,62 0,37 38,31 

7 2,36 95,98 6,45 44,76 

8 1,8 97,78 2,72 47,48 

9 0,78 98,55 2,79 50,28 

10 0,52 99,07 3,6 53,87 

11 0,37 99,45 0,44 54,31 

12 0,34 99,79 0,2 54,51 

13 0,16 99,95 0,04 54,56 
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14 0,05 100,00 0,37 54,93 

15 0,00 100,00 0,01 54,94 

16 0,00 100,00 0,38 55,32 

17 0,00 100,00 0,15 55,47 

 

Tabell 6 Variansen som förklaras av principalkomponenterna. Insignalerna och 
utsignalen är autoskalade. 

Som framgår av tabellen ovan, kan inte variansen i utsignalen förklaras i samma 
utsträckning som är fallet med insignalen. Värt att notera är att komponent 5 och 6 
bidrar mycket lite till att öka förklaringsgraden i utsignalen medan komponent 7-12 
förklarar mer. Anledningen till att dessa värderas lägre är att komponenterna är 
valda utefter hur stor andel de förklarar av X. Tas tio komponenter med så förklaras 
knappt 54 % av variansen i utsignalen. Denna modell har testats mot samma 
valideringsdata som regressionsmodellerna och har gett följande resultat 

PCR Medel PE Max PE

10 komponenter 0,9455 3,2046 

Tabell 7 Resultat då en PCR-modell innehållande 10 principalkomponenter testas 
mot valideringdata. 

Detta resultat är bättre än det från regressionsanalysen, men sämre än resultatet från 
den bästa stegvisa regressionen. Genom att lägga en större tonvikt vid att förklara 
variansen i utsignalen borde resultatet kunna förbättras. Detta undersöks i nästa 
avsnitt, där PLS har använts. 

7.6 PLS 
Eftersom PLS försöker maximera den förklarade variansen i X samtidigt som 
detsamma görs med kovariansen mellan X och y så finns det möjligheter till ett 
förbättrat resultat. Tabell 7 nedan visar ett par intressanta fenomen. PLS konvergerar 
snabbare än vad PCR gör. Skillnaden mellan att ta med 6 komponenter och 17 är 
drygt 1 %. Fenomenet med att komponenter med högre nummer förklarar mer av 
variansen i y än vad komponenter med lägre nummer finns fortfarande kvar men 
skillnaden har minskat markant.  

Latent Varians i X Varians i X Varians i y Varians i y 

variabel förklarad av förklarad förklarad av förklarad 

nummer denna LV (%) totalt (%) denna LV (%) totalt (%) 

1 41,76 41,76 29,72 29,72 

2 2,45 62,22 11,54 41,26 

3 14,99 77,21 4,13 45,39 

4 5,48 82,69 5,63 51,02 

5 5,42 88,1 1,42 52,44 

6 1,82 89,92 1,77 54,21 

7 2,55 92,47 0,3 54,52 
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8 1,96 94,43 0,1 54,62 

9 1,17 95,6 0,08 54,7 

10 3,17 98,77 0,02 54,72 

11 0,47 99,24 0,12 54,84 

12 0,25 99,49 0,07 52,92 

13 0,18 99,67 0,01 54,93 

14 0,33 100,00 0 54,93 

15 0,00 100,00 0,03 54,96 

16 0,00 100,00 0,44 55,4 

17 0,00 100,00 0 55,4 

 

  Tabell 8 Variansen som förklaras av de latenta variablerna. Insignalerna och 
utsignalen är autoskalade. 

Två modeller har testats mot valideringsdata. Dels har en modell med 6 variabler och 
dels en med 10 variabler testats. Resultatet visas i tabell 9 nedan. Det framgår att 
båda dessa modeller är bättre än den totala regressionsmodellen men att de inte är 
fullt lika bra som den stegvisa regressionen. Intressant nog så är resultatet även 
sämre än det resultat som ficks med hjälp av PCR. 

PLS Medel PE Max PE

6 LV 0,9941 3,911 

10 LV 1,1386 5,166 

Tabell 9 En jämförelse av resultat från två olika PLS-modeller. 

7.7 SUPPORT VECTOR MACHINES 
För att gå vidare så har en Support vector machine kalibrerats och resultatet har 
jämförts med de som framkommit tidigare. 

7.7.1 LINJÄR SVM 
Vid analysarbetet har jag har använt mig av en färdig programvara, SVM Light och 
ett gränssnitt till Matlab [15], [16].  Det är ett program för SVM, som löser de duala 
optimeringsproblemen. 

Att ta fram den optimala SVM-modellen innebär ett iterativt sökande efter de 
parametrar som ger bäst resultat, det vill säga lägst prediktionsfel. De parametrar 
som bestäms av användaren är följande: 

C – Den faktor som avgör kostnaden för felklassicifieringar, det är en avvägning 
mellan bredden på marginalen och antalet mätpunkter som klassificeras.  

ε – Bredden på förlustfunktionen för regression, då den ε-okänsliga förlust-
funktionen används. 

j – Parameter som beskriver hur positiva och negativa fel förhåller sig till varandra.  

Den bästa SVM-modellen har lägre prediktionsfel, både i medel och vad det gäller det 
maximala värdet, än den stegvisa regressionen. Dock är skillnaden förhållandevis 
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liten, se tabell 10 och figur 19 nedan.  I Figur 19 finns även det värde på bulkdensitet 
som levereras av ScanChip. Värdet har dividerats med torr-rådensiteten för att få ett 
mått på fastvolymandelen. Som synes så avviker detta värde kraftigt från det 
uppmätta. 

  Medel PE Max PE
SVM 0,78 2,54 

Stegvis regression 0,84 2,93 

Tabell 10 En jämförelse av resultat från SVM och den stegvisa regressionen. 

 

Figur 19  Korsvalidering med SVM och den regressionsmodell som använder alla 17 
insignaler. Det värde som levereras av ScanChip är också med i jämförelsen. 

7.7.2 OLINJÄR SVM 
Försök med olinjära SVM-modeller med en rad olika kärnfunktioner har inte 
förbättrat resultatet utan snarare gett större variationer.  

7.8 JÄMFÖRELSE AV MODELLER 
För att jämföra de två modeller som gett bäst resultat, SVM och stegvis regression,  
under en längre period har data från den 13 december 2004 till och med den 20 
januari 2005 använts. Data består av de 17 insignalerna. Dock finns det inga 
uppmätta värden på fastvolymandelen så det går inte att uttala sig om vilken modell 
som är närmast verkligheten utan snarare hur de skiljer sig åt och om det 
förekommer några stora avvikelser. Figur 20 visar den predikterade 
fastvolymandelen. Som synes fås en kraftig nedgång av fastvolymandelen runt 
mätning 1200-1300. Svaret står att finna i figur 21 där ett urval av signalerna från 
ScanChip visas. Av dessa framgår det att under tiden för den stora avvikelsen så har 
andelen stora flisbitar varit markant mycket högre än vanligt, detta på bekostnad av 
de mindre flisbitarna. Att 1 kilo flis som består av stora flisbitar tar upp större volym 
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än vad ett kilo med små flisbitar gör känns naturligt, då tomrummen mellan de stora 
flisbitarna blir stora.  

Det framgår också av figur 20 att regressionsmodellen ger större utslag vid denna 
avvikelse. I övrigt ger de förhållandevis lika resultat även om SVM-modellen 
innehåller större långsamma variationer och uppvisar något som skulle kunna vara 
en negativ trend mot slutet. Anledningen till att mätserien inte är längre beror på att 
ett skakbord till ScanChip gick sönder den 20/1 och online-prover inte gick att ta 
under knappt en månads tid. 

 

Figur 20 Den predikterade fastvolymandelen under tiden 13/12 04 – 20/1 05. Den 
röda kurvan bygger på en stegvis regression medan den blå bygger på en SVM-

modell. 
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Figur 21 Ett urval av de tillgängliga signalerna om flisens kvalitet under tiden  
13/12 04 – 20/01 05.
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8 FLISKVALITETENS INVERKAN PÅ PRODUKTIONSMÅTT 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av arbetet med att ta fram ett mått över 
mängden producerad pappersmassa som tar hänsyn till hur väl flisen är packad. 

Med de modeller som tagits fram och analyserats i föregående kapitel kan dagens 
mått över producerad mängd pappersmassa förändras så att hänsyn tas till flisens 
kvalitet. Det nuvarande måttet på producerad pappersmassa är rent empiriskt, där 
packningen hos flisen ses som konstant.  

Träflis matas in i kokaren av en produktionsskruv. Den fylls med flis i ytterkanten 
och för flisen in mot mitten där den faller ner i kokaren, se figur nedan. 

 

Figur 22 Principskiss över inmatningen av flis till kokaren. 

Det empiriska måttet består av ett antal linjära funktioner av produktionsskruvens 
varvtal. Dessa funktioner är sammankopplade i brytpunkter. Lutningen på 
funktionerna avtar med ökat varvtal eftersom det antas att skruven inte fylls helt vid 
höga varvtal. I figur 23 återfinns dagens empiriska mått. 
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Figur 23 Nuvarande mått på producerad pappersmassa. 

Genom att beräkna den volym som produktionsskruven matar in i kokaren och 
multiplicera denna med fastvolymandelen fås ett mått på volymen träflis som matas 
in i kokaren, Q. 
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Fyllnadsfaktorn är en korrektionsfaktor som innehåller vissa idealiseringar såsom att 
skruven alltid, oberoende av varvtal, är helt fylld. Termen innehåller även vissa 
geometriska förenklingar.  

En annan faktor som kan påverka resultatet är att flisen antagligen inte rör sig rakt 
igenom skruven utan i en spiralformad bana. Detta leder till att flisen rör sig en längre 
sträcka innan den når kokaren, vilket i sin tur ger en lägre hastighet för flisen än för 
skruven. 

Producerad pappersmassa fås sedan som 
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där utbytet är den andel av den inmatade flisen som kommer ut som pappersmassa.  
Utbytet har i ett examensarbete som utförts samtidigt vid Skoghalls bruk beräknats 
till 43 %. Att produktionen delas med 90 % beror på att måttet avser antal ton som 
består av pappersmassa med 90 % torrhalt. Fyllnadsfaktorn anpassas så att måttet 
får samma medelnivå som det empiriska måttet. Fyllnadsfaktorn varierar med 
produktionstakten men ligger kring cirka 0.87. Ekvation (8.1) och (8.2) kommer från 
[24]  
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Implementeringen av dessa ekvationer finns beskriven i bilaga C. Figur 24 visar en 
jämförelse mellan mått med hänsyn tagen till flisens kvalitet och det ursprungliga 
empiriska måttet. Jämförelsen bygger på lite drygt en månads produktion. Data är 
samma som vid jämförelsen mellan SVM och den stegvisa regressionen. Den 
avvikelse i fastvolymandel som där kunde härledas till flisens storlek ger även här ett 
stort genomslag och skapar en differens mellan de två måtten som maximalt är 7 
ton/h som maximalt. I övrigt så är avvikelserna förhållandevis små även om 
variationer i fliskvalitet gör det modellerade värdet svängigt.  

 

Figur 24 En jämförelse mellan dagens empiriska mått (den röda kurvan) och ett 
mått med hänsyn tagen till flisens kvalitet (den blå kurvan).
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9 STYRNING AV UTMATNINGSSKRUVAR 

I detta kapitel redovisas arbetet med att försöka förklara variationer i mängden 
pinnflis och dess ursprung, samt ett försök till att förbättra styrningen. 

9.1 SKRUVARNAS PÅVERKAN AV PINNFLISHALTEN 
Vid Skoghalls bruk finns två stackar med flis. En innehåller köpt sågverksflis medan 
den andra innehåller egentillverkad rundvedsflis. Under varje stack finns två skruvar 
som matar ut flisen som ska användas i produktionen. Figur 25 nedan visar en 
principskiss över processen. Skruvarna betecknas efter det vädersträck  åt vilket de 
pekar. Under varje stack finns det en skruv som betecknas som norra och en som 
betecknas som södra. Varje skruv rör sig i ett fast spår under stacken i östlig-västlig 
riktning. De rör sig oberoende av varandra och matar ut flis till ett löpande band i 
mitten av stackarna. Produktionstakten bestämmer mängden flis som ska matas ut ur 
stackarna. 

 

Figur 25 Förklaring av skruvarnas beteckningar och rörelseriktningar. 

För att styra skruvarna bestäms först den andel flis som ska komma från varje stack. 
Därefter beräknas hur mycket flis som ska komma från de två skruvarna under varje 
stack. Detta sker genom att beräkna den så kallade norrandelen. 

[ ]%
skruvensödradenplusskruvennorradenfrånflisutmatadmängd

skruvennorradenfrånflisutmatadmängdNorrandel =  

Resonemanget kan förklaras med följande exempel: Antag att alla fyra skruvarna är i 
rörelse och norrandelen för rundvedsstacken är 50 % och norrandelen för stacken 
med sågverksflis är 40 %. Produktionstakten kräver att flis matas ut ur stackarna 
med flödet 40 ton/h och att en sågflisandel på 25 %.  

Då ska 30 ton/h rundved matas ut och 10 ton/h sågverksflis matas ut. Eftersom 
norrandelen för rundvedsstacken är 50 % så ska båda skruvarna under denna stack 
mata ut lika mycket flis, det vill säga 15 ton/h vardera. För sågverksflisen gäller att 
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den norra skruven ska leverera 40 % av flismängden. Det vill säga 4 ton/h medan den 
södra skruven bidrar med 6 ton/h. 

De fyra skruvarna med tillhörande motorer fungerar alla på samma vis. De är 
momentreglerade, där ett moment ges till motorn. Detta moment används för att 
vrida skruven så att den matar ut flis med ett jämt varvtal. Det moment som inte 
krävs för att vrida skruven rör skruven i spåret under stacken, antingen åt öster eller 
åt väster. De norra skruvarna har en gängning som är motsatt den gängning som de 
södra skruvarna har. Skruvarna för flis med små dimensioner framför sig då 
rörelseriktningen sammanfaller med rotationsriktningen, samtidigt som den borstar 
upp desamma om förhållandet mellan rotations- och rörelseriktning är motsatt, se 
figur 26. Detta berörs ytterliggare i avsnitt 9.3.1, som behandlar skruvarnas inverkan 
på pinnflisandelen.  

 

Figur 26 Skruvarnas rörelse- och rotationsriktning när de rör sig österut. 

Konfektionsmodellering kräver stora datamängder och till grund för modellerandet 
har data insamlat under 2004 använts, med femton minuters intervall. Den 
information som har funnits tillgänglig och som jag har använt mig av är skruvarnas 
åkriktning, hur många ton per timme som varje skruv matar ut, samt sågflisandel. 
Sammanlagt nio möjliga insignaler: 

• Åkriktning Rundved Norr {-1,0,1} 

• Åkriktning Rundved Söder {-1,0,1} 

• Åkriktning Sågverksflis Norr {-1,0,1} 

• Åkriktning Sågverksflis Söder {-1,0,1} 

• Norrandel Rundved {0:100} 

• Norrandel Sågverksflis {0:100} 

• Andel sågverksflis {0:100} 

Åkriktningen för skruvarna har tre lägen. Rörelse åt öster betecknas med -1, medan 
rörelse åt väster betecknas med 1. Om skruven står stilla betecknas detta med 0. 

Under arbetets gång har det visat sig att de fall då respektive norrandel är skild från 
50% samtidigt som båda skruvarna rör på sig är mycket få och det har därför inte 
varit möjligt att ta använda dessa som insignaler till systemet.  

Att ändra andel sågverksflis är till stor del en ekonomisk fråga eftersom det innebär 
en förändring av den mängd som måste köpas från olika sågverk. Det finns en 
möjlighet att göra små ändringar men dessa ska ske mycket restriktivt.  

9.2 PINNFLISHALT 
Utsignalen från modellen är den simulerade scansållningens pinnflisandel som har 
beräknats av ScanChip. Signalen innehåller stora variationer och genom att studera 
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den noggrant kan tre olika komponenter särskiljas. Den som framhävs tydligast är en 
svängning med en periodtid på ungefär 9 timmar. Denna tid sammanfaller till stor 
del med den periodtid som skruvarna har under stackarna. Se figur 27 nedan.  

 

 

Figur 27 Pinnflissignalen och en lågpassfiltrerad version av densamma. Den 
lågpassfiltrerade signalen är flyttad i tiden.   

Det finns dessutom en mycket lågfrekvent svägning med en periodtid på ett par 
månader. Denna borde kunna förklaras av bland annat årstid, temperatur och vart 
ifrån flisen kommer. Överlagrat på detta finns ett starkt brus som är svårt att förklara 
utifrån de signaler som finns tillgängliga. Den största delen av bruset torde dock 
komma från variationer i stackarna.  Till det kommer även osäkerheter i provtagning 
och analys i ScanChip. Bruset visas i figur 28 nedan. 



Styrning av utmatningsskruvar 
 

 

 46

 

Figur 28 Brus som finns kvar när den lågpassfiltrerade signalen som visas i figur 
24 har subtraherats från den ursprungliga signalen. 

9.3  MODELLERING AV FLISUTMATNING  
För modelleringsarbetet har System Identification toolbox för Matlab använts. 
Modellens uppförande har sedan studerats i Simulink. 

De modellstrukturer som har testats har uppvisat skilda resultat. Vissa modeller har 
gett instabila resultat och har inte kunnat användas. Som utsignal har olika signaler 
använts. Dels har den ursprungliga pinnflissignalen använts, dels har brussignalen 
och den lågpassfilterade signalen använts var för sig. Den bästa överensstämmelsen 
har fåtts då en OE-modell har använts med åkrörelsen för de fyra skruvarna som 
insignaler och den lågpassfiltrerade signalen sin utsignal. Som figur 29 nedan visar så 
predikterar modellen svängningen förhållandevis väl men missar ibland vad det 
gäller amplitud och nivå. Detta skulle kunna förklaras med variationer av 
sammansättningen av den flis som finns i stackarna.  



Styrning av utmatningsskruvar 
 

 

 47

 

Figur 29 Pinnflisandel som vald OE-modell predikterar (blå), samt den uppmätta 
pinnflisandelen. 

Den högfrekventa delen av utsignalen har inte kunnat modelleras på ett tillförlitligt 
sätt utan får ses som brus. Eftersom en OE-modell inte modellerar bruset har vitt 
brus använts i simulink. Figur 30 visar utsignalen från Simulink-modellen då brus, 
med en brusfaktor på 0.2, har adderats. Detta jämförs i figuren med den totala 
variationen i pinnflisandel. 

 

 

Figur 30 OE-modellens utsignal med adderat brus. 
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9.3.1 SKRUVARNAS INVERKAN 
Det resonemang som förs i avsnitt 9.1 har testats i praktiken. Modellen består av fyra 
delmodeller, med en överföringsfunktion från varje skruv till pinnflisandelen. 
Delmodellernas stegsvar har studerats då skruvarna byter riktning. Resultaten 
återfinns i figur 31 och 32. Av stegsvaret för överföringsfunktionen från den norra 
skruven under stacken med sågverksflis till pinnflishalten framgår att halten ökar då 
skruven ändrar riktning från öst till väst. 

Figur 31 Stegsvar för delmodellen med åkriktningen för den norra skruven under 
sågverksstacken som insignal. Åkriktningen ändras från öst till väst. Skalan på y-
axeln kommer sig av att endast en av de fyra överföringsfunktionerna använts och 

att steget i insignalen appliceras vid en jämn nivå med 0 % pinnflis.   

För de södra skruvarna är gängningen den motsatta, vilket leder till en motsatt effekt. 
Nedan visas stegsvaret för överföringsfunktionen från den södra skruven under 
sågverksstacken. Det framgår att en ändring av riktning från väst till öst minskar 
pinnflisandelen. 
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Figur 32 Ett stegsvar för delmodell med åkriktningen för den södra skruven under 
sågverksstacken som insignal. Åkriktningen ändras från öst till väst. Skalan på y-
axeln kommer sig av att endast en av de fyra överföringsfunktionerna använts och 
att steget i insignalen appliceras vid en jämn nivå med 0 % pinnflis. 

Med detta som utgångspunkt borde det gå att jämna ut pinnflishalten genom att styra 
åkriktningen för de olika skruvarna. En form av sådan styrning är idag 
implementerad och beskrivs mer utförligt i nästkommande kapitel.  

9.3.2 NUVARANDE STYRNING 
De fyra utmatningsskruvarna är överdimensionerade. Om alla fyra skruvarna 
används samtidigt som produktionstakten är låg arbetar skruvarna med ett lägre 
varvtal än det som de är dimensionerade för. För varje skruv finns det ett undre 
gränsvärde på det varvtal som den kan arbeta vid. Är momentet som genererar 
varvtalet lägre stängs skruven av och momentet flyttas över till de andra skruvarna.  

Detta uppstår främst under stacken med sågverksflis eftersom andelen sågverksflis är 
låg. Vid en produktion på 30 ton/h, en andel av sågverksflis på 25 % och en norrandel 
för sågverksflis på 50 % så skulle de två skruvarna under stacken med sågverksflis ge 
3,75 ton/h vardera. Den undre gränsen låg tidigare på 3,9 ton/h. Genom att sänka 
detta värde kan båda skruvarna användas samtidigt. Dagens värde ligger på 0.5 
ton/h.  

Att endast använda en av de två skruvarna i taget leder till stora variationer i 
pinnflishalten eftersom varje skruv har en riktning då den bidrar med mycket pinnflis 
och en då bidraget är mindre. Dessa variationer minskar om båda skruvarna används 
samtidigt och om de rör sig parallellt under stacken, då en skruv bidrar med mycket 
pinnflis och en skruv bidrar med mindre. Synkroniseringen sker genom att den skruv 
som först når ett vändläge väntar in den långsammare skruven. Övergången till 
denna styrning skedde den 9/3 och förbättringen ses i figur 33 där svängningarna 
inte alls är lika framträdande. Styrningen har sedan tidigare funnits för rundved men 
har inte alltid använts. Däremot är det helt nytt att styrningen även gäller 
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sågverksflis. Utformningen av styrningen bygger på ett internt arbete vid Skoghalls 
bruk och har inte uppkommit utifrån detta examensarbete. 

 

Figur 33 Förändringen av pinnflisandelen vid tiden för övergången till en ny 
styrning visas. Övergången skedde under eftermiddagen den 9/3. 

Det finns dock vissa aspekter av denna styrning som skulle kunna förbättras 
ytterliggare. Hastigheten hos skruvarna varierar beroende på åt vilken riktning de rör 
sig. Detta leder till en lång väntan i vändlägena, som i sin tur tär på skruvarna som får 
byta riktning ofta och att det bildas hål i stackarna. Framförallt är detta fenomen 
tydligt under stacken med sågverksflis, vilket framgår i figur 34. De två övre kurvorna 
visar den norra och den södra skruvens riktning. En hög nivå anger rörelse västerut 
medan en låg nivå anger rörelse österut. Spikarna visar den rörelse som skruvarna 
utför medan de väntar på varandra. Detta beror på att skillnaden i hastighet 
beroende på riktning är betydligt mycket större under denna stack med sågverksflis 
än under den innehållande rundved. 

 

Figur 34 De fyra skruvarnas rörelse under stackarna under knappt två dygn visas. 
Uppifrån och ner är det den norra skruven under sågverksstacken, därefter den 

södra dito. Den tredje är den norra skruven under rundvedsstacken den nedersta är 
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den södra dito. En hög nivå anger rörelse åt väster medan en låg nivå anger rörelse 
åt öster. 

Den modell som har tagits fram har testats med skruvrörelserna som insignaler, då 
dessa är styrda med den nuvarande styrning. Resultatet framgår i figur 35 och det 
påminner mycket om tidigare resultat. Svängningen kan förklaras på ett bra sätt av 
modellen, dock ej dess nivå. Fenomenet med att skruvar står och byter riktning i 
vändpunkterna syns i figuren som det sågtandsformade mönstret på svängningen. 

 

Figur 35 Simulerad utsignal från OE-modell och den uppmätta pinnflishalten med 
den nuvarande styrningen inkopplad. 

9.3.3 FÖRHÅLLADNET MELLAN SKRUVARNAS INVERKAN 
De två norrandelarna anger hur stor del av den utmatade flisen som ska komma från 
varje skruv och därmed det moment som ges till varje skruv. Genom att ändra dessa 
andelar kan momenten till de olika skruvarna regleras och detta borde påverka 
åkhastigheten under stackarna. Försök för att fastställa detta har utförts. I dessa har 
de två norrandelarna ändrats med ±10 % i omgångar, så att en andel ändras i taget. 
Varje förändring har varat i ungefär två dygn och därefter har tiderna för skruvarnas 
olika åkrörelser registrerats. Under två dygn hinner skruvarna röra sig fram och 
tillbaka under stackarna fyra till fem gånger. Resultatet för rundvedsstacken visas i 
tabell 10 och 11 medan resultaten för sågverksflis-stacken visas i tabell 12 och 13.  

RUNDVEDSSTACK  
För den norra skruven gäller att åkhastigheten ökar i båda riktningarna när 
norrandelen ökar. Däremot skiljer sig storleksordningen på förändringen kraftigt åt. 
Ökas andelen från det normala, det vill säga 50 %, till 60 % så minskar tiden det tar 
för skruven att gå åt öster med ungefär 19 minuter. Åt väster är minskningen bara 
drygt 1 minut. Vid en norrandel på 40 % så går skruven ett par minuter långsammare 
både åt öst och väst. 
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För den södra skruven så är situationen en annan. En ökad norrandel leder till en 
högre hastighet åt väster medan hastigheten minskar då skruven rör sig österut. För 
denna skruv ligger alla förändringar inom 6 minuter.  

Om de två skruvarna ska jämföras får den norra skruvens västra rörelse jämföras 
med den södra skruvens östra rörelse. Detta eftersom gängningen skiljer sig åt. Som 
visats i ovanstående avsnitt har åkriktningen betydelse för hur stor andel pinnflis 
som skruvarna bidrar med. För den norra skruven gäller att rörelse västerut ger en 
ökad andel pinnflis. Hastigheten i denna riktning är långsammare än vad den är för 
rörelse österut. För den södra skruven är sambandet det omvända.  I medel rör sig 
den södra skruven snabbare än den norra vilket är egendomligt eftersom de rör sig 
under samma stack och är likvärdiga. En förklaring till detta kan vara vindskiktning 
som studeras i avsnitt 9.3.6. 

Genom att använda en låg norrandel när skruvarna rör sig österut och på hög när de 
rör sig västerut skulle tidsskillnaden kunna jämnas ut.  

Flistyp Rundved Rundved Rundved Rundved Rundved Rundved

Skruv Norr Norr Norr Norr Norr Norr 

Riktning Öster Öster Öster Väst Väst Väst 

Norrandel 40 50 60 40 50 60 

Period 1 263 254 248 293 284 269 

Period 2 257 240 254 287 282 265 

Period 3 253 249 245 282 286 266 

Period 4 257 253 248 285 286 262 

Period 5 251 250 245 - 280 262 

Medel [minuter] 256,2 249,2 248,0 286,8 283,6 264,8 

Standardavvikelse 4,6 5,5 3,7 4,6 2,6 2,9 

Tabell 10 Resultat från provkörning med varierande norrandel för 
rundvedsstacken. 

Flistyp Rundved Rundved Rundved Rundved Rundved Rundved

Skruv Söder Söder Söder Söder Söder Söder 

Riktning Öster Öster Öster Väst Väst Väst 

Norrandel 40 50 60 40 50 60 

Period 1 250 258 269 241 249 241 

Period 2 254 254 266 238 238 241 

Period 3 252 259 260 238 246 242 

Period 4 255 265 259 237 247 242 

Period 5 247 253 260 - 240 241 

Medel [minuter] 251,6 257,8 262,8 238,5 244 241,4 

Standardavvikelse 3,2 4,8 4,4 1,7 4,7 0,5 

Tabell 11 Resultat från provkörning med varierande norrandel för 
rundvedsstacken. 
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STACK FÖR SÅGVERKSFLIS  
Resultaten för sågverksflis visar i stort sett upp samma resultat som försöken med 
rundvedsflis. Den norra skruven går fortare åt väst om norrandelen är hög. Det 
framgår av tabell 12 att motsvarande effekt för rörelse åt öster ej har kunnat påvisas. 
Det är dock få mätvärdena och hastigheten på den norra skruven, då den rör sig åt 
öster, borde vara hög om norrandelen är låg. Vad det gäller den södra skruven så är 
resultatet lättare att tyda. Av de mätningar som har gjort så framgår det att en 
förändrad norrandel påverkar hastigheten. Resultaten är osäkra då det är få 
mätvärden och i vissa fall så är variationerna mycket kraftiga.  

Det finns en viktig faktor som jag inte tagit hänsyn till under försöken och det är 
produktionstakten. Även om norrandelen är fix under försöken så påverkar 
produktionstaken de moment som ges till skruvarna. I nästa avsnitt har takten på 
produktionen använts som förklaringsvariabel för variationerna i hastighet. 

 

Flistyp Sågflis Sågflis Sågflis Sågflis Sågflis Sågflis 

Skruv Norr Norr Norr Norr Norr Norr 

Riktning Öster Öster Öster Väst Väst Väst 

Norrandel 40 50 60 40 50 60 

Period 1 465 322 270 974 689 763 

Period 2 347 290 286 1099 697 665 

Period 3 326 314 239 723 663 660 

Period 4 319 309 - 612 611 - 

Period 5 - 293 - 799 716 - 

Medel [minuter] 364,25 305,6 265 841,4 675,2 696 

Standardavvikelse 68,21229 13,7 23,9 195,2 40,6 58,1 

Tabell 12 Resultat från provkörning med varierande norrandel för stacken med 
sågverksflis. 

 

Flistyp Sågflis Sågflis Sågflis Sågflis Sågflis Sågflis 

Skruv Söder Söder Söder Söder Söder Söder 

Riktning Öster Öster Öster Väst Väst Väst 

Norrandel 40 50 60 40 50 60 

Period 1 572 578 777 262 316 422 

Period 2 450 569 803 245 330 419 

Period 3 415 623 600 295 329 380 

Period 4 - 680 - 280 313 - 

Period 5 - 592 - - 266 - 

Medel [minuter] 479 608,4 726,7 270,5 310,8 407 

Standardavvikelse 82,4 45,0 110,5 21,7 26,2 23,4 
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Tabell 13 Resultat från provkörning med varierande norrandel för stacken med 
sågverksflis. 

9.3.4 PRODUKTIONSTAKTENS INVERKAN 
Det moment som driver skruvarna framåt under stackarna varierar med det totala 
momentet som ges till varje skruv. Detta har visats i avsnittet ovan. För att ta reda på 
mer beträffande sambandet, så har tiden för en förflyttelse från det västra ändläget 
till det östra och tvärtom registrerats tillsammans med det antal ton flis per timme 
som skruven matar ut. Detta har gjorts för respektive skruv. Figur 36 visar mätningar 
gjorda när den södra skruven under stacken med sågverksflis rör sig västerut.  
Genom att skatta en linjär funktion till mätvärdena har jag fått fram tiden som 
funktion av produktionen. Givet en total produktion så kan jag med hjälp av de 
linjära funktionerna hitta den mängd flis som varje skruv ska mata ut för att få den 
lägsta tidsskillnaden. Utifrån detta kan en norrandel beräknas.   

 

Figur 36 Den tid som den södra skruven under stacken med sågverksflis tar på sig 
att röra sig från det östra vändläget till det västra som funktion av den mängd flis 
som skruven matas ut.  Den linjära funktion som har skattats via minsta-kvadrat 

metoden. 

Hur norrandelarna varierar med produktionstakten och åkriktning framgår ur figur 
37 och 38. För att få en uppsättning enkla funktioner som kan implementeras i 
Skogahalls bruks styrsystem har olinjäriteten anpassats med linjära funktioner. 
Styrningen finns endast för stacken med sågverksflis. Anledningen till varför 
rundvedsstacken inte styrs på samma vis förklaras i nästa avsnitt. 
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Figur 37 Den framtagna norrandelen då skruvarna rör sig österut.  

 

Figur 38 Den framtagna norrandelen då skruvarna rör sig västerut. 

Resultaten av införandet av en styrning som varierar norrandelen under stacken med 
sågverksflis redovisas i figur 39. Den tid som skruvarna måste vänta på varandra har 
mer än halverats med den nya styrningen.  
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Figur 39 Den tid som skruvarna under stacken med sågverksflis, de två övre 
kurvorna, har minskat betydligt. 

9.3.5 RELGERING AV PINNFLISANDEL 
Skillnaden i hastighet beroende på riktning är betydligt mindre i rundvedsstacken än 
vad den är i stacken med sågverksflis och därmed skulle vinsten genom styrning av 
norrandelen för att uppnå en jämn hastighet vara mindre. Genom att enbart införa 
styrningen för sågverksflis frigörs norrandelen för rundved och den kan därmed 
användas för andra ändamål. Det faktum att andelen pinnflis är beroende av 
skruvarnas riktning är grunden för en styrning av rundvedens norrandel. Styrningen 
sker genom att reglera norrandelen utifrån uppmätt andel pinnflis. Regleringen 
använder sig av lågpassfiltrerade pinnflisandelar både som börvärde och mätvärde. 
Andelen är lågpassfiltrerad med en filtreringstid på ett dygn för börvärdet, medan 
filtreringstiden för mätvärdet är 10 minuter. Mätvärdet är filtrerat för att ge ett 
mjukare utseende och ta bort de stora diskreta hopp som finns i signalen från 
ScanChip. Felet regleras sedan via en PI-regulator som har norrandel som utsignal. 
Beroende på riktning på skruvarna väljs utsignalen antingen till regulatorns utsignal 
eller som 100 minus regulatorns utsignal. Då regulatorn endast varit i bruk en 
kortare period är det svårt att uttala sig om resultatets tillförlitlighet men det finns en 
tendens till att pinnflisandelen har jämnats ut och att variationerna mellan 
mätningarna i ScanChip har blivit mindre. Det återstår dock en del trimmning av 
regulatorn, se figur 40. 

Figur 40 Pinnflisandelens utseende efter att regleringen tagits i bruk visas. 
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9.3.6 VINDENS INVERKAN 
De norra skruvarna har lägre åkhastighet än de södra. Då de fyra skruvarna är i stort 
sätt identiska borde förklaringen ligga i skillnader i det motstånd som skruvarna 
möter under stackarna. En förklaring till den långsamma hastigheten för de norra 
skruvarna skulle därför kunna vara att det finns mer pinnflis i de norra delarna av 
stackarna. Om så är fallet är svårt att uttala sig säkert om, men det finns resultat som 
pekar i den riktningen. Samma data som användes vid modellerande av 
pinnflisandelen har använts, det vill säga data insamlat under hela 2004. 
Medelvärdet på andelen pinnflis under detta år är 5,76 %. Ett par filtreringar har 
genomförts och genom detta har delmängder fåtts fram som innehåller olika fall. 
Dels har varje stack studerats var för sig och där har fall tagits ut där endast en av 
skruvarna har varit i rörelse, se tabell 14. Pinnflisandelen är större när endast de 
norra skruvarna rör sig, skillnaderna är dock små. Det är dessutom förhållandevis få 
mätpunkter där den norra skruven under rundvedsstacken står stilla. Eftersom 
endast en stack studeras i taget så finns det faktorer i den andra stacken som 
påverkar resultatet. För att få tydligare resultat har de fall som innebär att antingen 
bara de norra skruvarna eller bara de södra rör sig. Här blir skillnaden större och 
medelvärdet för fallet då de södra skruvarna står stilla ligger 0.5 % över medelvärdet 
för hela året. Medelvärdet för fallet då de norra skruvarna står still ligger istället 0.5 
% lägre än medelvärdet. Detta tyder alltså på att pinnflisandelen varierar i stacken. 
Den troligaste orsaken till detta är vindsiktning.   

I rörelse Medel Varians Antal mätpunkter 

Medel under ett år 5,76 1,07 23852 

Norra Rundved 5,89 1,22 195 

Södra rundved 5,21 0,96 1170 

Norra sågverksflis 5,46 1,22 4263 

Södra sågverksflis 5,30 1,08 4415 

Båda norra skruvarna 6,26 0,93 126 

Båda södra skruvarna 5,24 0,79 355 

Tabell 14 Värden för pinnflisandelen under olika omständigheter. Rad 2 och 3 tar 
endast hänsyn till skruvarna under rundvedsstacken och inte de under stacken med 

sågverksflis, för rad 4 och 5 gäller det motsatta. 

Vindskiktning innebär att små flisbitar påverkas mer av vinden än större och tyngre 
flisbitar, vilket gör att när flisen landar på stacken så är innehållet inte homogent 
blandat utan att det finns en uppdelning av flis i stackarna. Se figur 39.  
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Figur 39 Figuren visar hur stackarna fylls på med flis. 

En översiktsbild över Skoghalls bruk med de två stackarna markerade visas i figur 40. 
På Skoghalls bruk finns det en väderlekstjänst som bland annat sparar information 
om vindens riktning och hastighet. Under ett år har vindriktningen i medel varit 189° 
och har haft en standardavvikelse kring detta värde på 80°. Detta innebär i stora drag 
att vinden i medel kommer söder ifrån och att variationen i vindriktning från öst till 
väst via söder täcks in av en standardavvikelse.    

 

Figur 40 Översiktsbild över Skoghallsverken. De två stackarna är markerade. 

Med resonemanget ovan som utgångspunkt går det att hävda att det är vinden som 
ger upphov till skiktningen i stackarna. Det som återstår är att försöka utveckla detta 
kvalitativa resonemang till ett med kvantitativt tänkande som mer utförligt förklarar 
hur vindens riktning och hastighet påverkar sammansättningen i stackarna. Detta 
steg är stort och svåröverkomligt. Skillnaden i pinnflisandel mellan extremfallen, då 
endast de norra eller de södra skruvarna arbetar, är ungefär 1 %. Vilket är mindre än 
vad skillnaden mellan två på varandra följande mätvärden från ScanChip kan vara. 
Uppehållstiden för flis i stackarna ligger mellan ett och två dygn, beroende på 
produktionstakten och mängd tillförd flis i stackarna. Detta gör det mycket svårt att 
koppla ihop rätt tidpunkt för flisen då den kommit till stacken med den tidpunkt då 
den lämnat stacken och nått ScanChip där pinnflishalten mäts. Storleksordningen på 
vindens effekt borde också bero på höjden av stacken eftersom en stack med lite flis 
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innebär en längre fallhöjd för flisen, vilket ger vinden längre tid att verka. Som visats 
ovan så är de mätpunkter där endast de södra eller de norra skruvarna arbetar 
relativt få. Sammantaget har detta lett till att omfattningen på detta examensarbete 
inte räcker till för att studera vindens inverkan mer utförligt. 
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10 SLUTSATSER OCH VIDARE STUDIER 

Kapitlet innehåller de viktigaste resultaten som har kommit fram under arbetets 
gång. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vad som skulle kunna utgöra en 
intressant fortsättning på detta arbete. 

10.1 SLUTSATSER 
Det är uppenbart att det mått som finns på bulkdensiteten i ScanChip inte är 
tillräckligt bra, framför allt vad det gäller mätningar gjorda på Skoghalls bruk. 
Modellerandet av fastvolymandelen har gett goda resultat. Detta trots den 
begränsade mängd data som har funnits tillgänglig. Den modell som har producerat 
bäst resultat är en SVM-modell med den fördelen jämfört med regressionsmodellen 
att den är mindre känslig för avvikelser. Den har dessutom en bättre 
prediktionsförmåga. Det faktum att modellen har påvisat stora avvikelser från det 
normala då fliskvaliteten har varit kraftigt förändrad stärker modellens kvalitet.  

Genom att utgå från ett teoretiskt värde på den volym som produktionsskruven 
matar in i kokaren vid ett givet varvtal och att sedan multiplicera med 
fastvolymandelen har visat mycket goda resultat. Speciellt därför att det har stora 
likheter med det empiriska värde som används för närvarande. Det har visats att 
skillnad i flissammansättning kan påverka måttet över producerad mängd 
pappersmassa med upp till 7 ton/h. Dock är variationerna i medel betydligt mycket 
mindre än så. Eftersom varken modellen över fastvolymandel och måttet på mängd 
producerad pappersmassa innehåller några specifika egenskaper för Skoghalls bruk 
torde möjligheterna till generaliseringar vara stora. Dock är ungefär hälften av den 
data som använts uppmätt vid Skoghalls bruk. 

Det finns variationer i stackarna som gör att det inte går att prediktera 
pinnflisandelen fullt ut. Genom att filtrera bort dessa variationer så kunde resultatet 
förbättras betydligt och det går att visa att det är utmatningsskruvarnas rörelse som 
ger upphov till pinnflisandelens cykliska utseende. Den styrning som togs i drift den 
9 mars i år har förbättrat resultatet markant. Problemet som återstår är att 
skruvarnas hastighet är kraftigt beroende av åkriktning, framför allt under stacken 
med sågverksflis. Jag har kunnat visa att genom att variera de båda norrandelarna så 
kan skillnader i åkhastighet minskas. En styrning som bygger på detta resonemang 
har tagit i bruk under stacken med sågverksflis. Även styrningen under 
rundvedsstacken är förändrad. Denna har till uppgift att reglera bort de variationer i 
pinnflisandel som återstår då skruvarna rör sig parallellt under stackarna. 

Stackarnas sammansättning är inte homogen utan pinnflisandelen torde vara större i 
de norra ändarna än i de södra. En orsak till detta skulle kunna vindskiktning. Ett 
kvalitativt resonemang har förts kring denna orsak, dock har det inte varit möjligt att 
omvandla detta till en kvalitativ modell.  

10.2 VIDARE ARBETE 
Förhoppningsvis kan detta arbete ligga till grund för en hel del vidare studier. Den 
modell som har tagits fram för fastvolymandelen har implementeras och kan 
användas som ett verktyg för att upptäcka avvikelser från det normala flisflödet. Dels 
borde modellen kunna användas för att härleda problem med driften av kokaren 
bakåt i processen. Idag används pinnflisandelen bara som en signal kopplad till 
flisens inverkan. Modellen torde ge en bättre bild.  
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Det mått som har tagits fram för mängden producerad pappersmassa har utvärderats 
och borde kunna användas för att få en bättre uppskattning av producerad 
pappersmassa. Måttet skulle kunna jämföras med de mått på använd pappersmassa 
som fås från kartongmaskinerna.  

Genom att vända på resonemanget så skulle produktionsskruvens varvtal kunna 
styras så att jämn produktionstakt kan hållas. 

Vad det gäller styrningen av utmatningsskruvarna så finns det en hel del intressanta 
fenomen att studera. Sammansättningen i stackarna är också intressant att studera. 
Om stackarna påverkas av vindskiktning så skulle befintlig modell behöva utvecklas 
så att vindens riktning och hastighet tas med. En möjlighet är att försöka modellera 
stacken med dels vinden som insignal men även information om veden som huggs 
och den flis som köps.  
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BILAGA A – DATA FÖR REGRESSIONSMODELLER OCH SVM 
Nedan visas den matrisen som utgör SVM-modellen. För att få en mer 
överskådlighet så har den matris som SVM Light [15] och [20] ger från sig 
förenklats och avrundats. Kolumnerna motsvarar variabler och raderna motsvara 
de support-vektorer som modellen har tagit med. 

 
SVM-light Version V6.01 
0 # kernel type 
3 # kernel parameter -d  
17 # highest feature index  
212 # number of training documents  
31 # number of support vectors plus 1  
-34.644337 # threshold b, each following line is a SV (starting with alpha*y) 
 
 
-0.25   0.14   0.54 -0.05  1.20 -1.10 -0.56  0.40 -0.26 -0.14 -0.75 -0.55  0.62 -0.32  0.59 -0.47 -0.50  1.04  
 0.05   0.61   0.21   0.78  0.13  0.87  0.94 -0.06 -0.54 -1.16 -0.20 -0.55 -0.21  0.53  0.47 -0.62 -0.63 -0.74 
-0.43 -0.63 -0.52  0.78 -1.23  0.54  2.53  -1.26   0.31  0.01   0.02 -0.31 -0.80  0.43  0.15 -0.04 -0.40 -1.06 
 0.05 -0.84 -0.32 -0.17 -0.90  0.77 -0.30  0.96 -0.10 -1.31   0.11  -0.53 -0.77  0.08  0.81 -0.33  -0.53 -1.02 
 0.05  0.92 -0.58   2.05 -0.19  0.60  1.18   -1.48  0.47  0.03  0.87  0.89 -0.80  1.30  -1.59  0.61    0.88 -0.87 
 0.05  0.18  -0.24 -0.49 -0.11  0.60 -0.24 -0.75  0.72  0.24   0.72 -0.34 -0.29  0.05 -0.32  0.43 -0.48 -0.71 
 0.05 -1.18  -0.82   1.42 -1.31  1.08    1.05 -1.42   1.16  0.32    0.98 -0.46 -1.21  0.03 -0.42  0.95 -0.53 -1.34 
-0.09 -1.06 -1.86   0.78 -1.60  0.59 -0.12 -3.18  3.10  3.32    2.36   0.56 -1.20 -0.72 -2.18  2.88  0.39  -1.17 
 0.05  0.55 -0.13  0.78  -0.68  0.80  1.76 -0.74  0.03 -0.54  -0.16 -0.29 -1.03  0.76  0.64 -0.60 -0.43 -0.70 
-0.021 2.77  0.63  2.69  2.17    1.77  2.13   -1.95  -1.01 -1.15  -0.08  0.42  0.99  3.36 -2.71 -0.74  0.41  0.45 
 0.05  0.90 -0.57  0.91 -0.89 -0.49  0.55  -1.04   1.02 -0.04   1.62  0.65 -0.87 -0.64 -0.48  1.19  0.61 -0.93 
 0.05 -0.20 -0.20 -1.13 -0.99  0.92 -0.68  0.37  0.38 -0.11     0.75 -0.39 -0.63 -0.23  0.23  0.32 -0.43 -0.72 
 0.05  2.28  0.11    2.69  0.73  2.71    2.35 -2.00 -0.45 -0.61 -0.03 -0.55   -0.09  2.54 -1.61 -0.43 -0.65 -0.57 
 0.05 -1.95 -0.77 -1.19 -1.33    0.04 -0.78 -0.29  1.25   -0.50   1.74     2.26 -1.18 -0.68 -0.87  1.45  2.36 -1.32 
-0.43 -0.75  5e-1 -1.13 -0.57    0.18 -0.76  0.58  0.04   -0.56  0.72  1.52 -0.59  0.09 -0.43  0.34  1.57 -0.87 
 0.05 -1.56 -1.20 -0.49 -1.44 -0.82 -0.71 -0.46   1.60    0.70  1.13   1.93 -1.04 -1.67  0.42  1.12  1.84 -1.13 
 0.05  0.30  0.18  0.14 -0.24  1.00   0.43 -0.83 -3e-3    0.32  1.03  1.38  0.04  0.34 -1.55  0.84  1.42 -0.87 
 0.05  0.34  0.64 -0.03  0.66 -0.38 -0.27  0.78 -0.75  -0.07 -0.83 -0.67  0.06 -0.03  0.84 -0.63 -0.63  1.04 
 0.05  1.59   -0.19  1.35 -0.10  0.82    1.19 -1.33   0.20  -0.53   1.14  1.15 -0.87  0.69 -1.06  0.60  1.20 -0.89 
 0.05 -1.18   -1.17 -1.76 -1.34 -0.08  -1.00 -0.28  1.21   1.29  1.49  0.25 -0.94 -1.09 -0.40  1.57  0.19 -0.92 
 0.05  0.40  0.96  0.21 -0.55 -0.82  0.08   2.06 -1.40 -1.58 -0.30  0.37 -0.68 -0.90  2.18 -0.93  0.41 -0.54 
 0.05 -2.30 -1.38  0.14 -1.66 -0.26  -0.65 -1.52  1.95  0.90  2.80  4.85 -1.23 -1.42 -1.83  2.48  5.02 -1.51 
 0.05  0.11 -1.17     0.78 -1.32  0.36  0.08 -1.62  1.68  1.33  1.74     1.03 -1.08 -0.43 -1.23  1.73  0.88 -1.09 
 0.05 -0.11  0.18 -0.81 -1.19 -1.49 -0.84  2.00 -0.38 -1.13  0.61    0.44 -0.86 -1.63  1.93 -0.09  0.48 -0.73 
 0.05 -1.93 -0.44  1.42 -1.55 -0.75  2.03 -0.49  0.37 -0.08  0.03 -0.27 -0.92 -0.16  0.81 -0.11 -0.36 -1.17 
 0.05  0.11  0.28  0.78 -0.57  0.96  0.80 -0.23 -0.32 -0.56  0.47  1.38 -0.53  0.26 -0.17 -0.01  1.40 -0.83 
 0.025 1.065 0.80  0.59 -0.43 -1.16  0.40  1.93 -1.22 -1.67 -0.72 -0.64 -0.90 -1.26  3.16 -1.24 -0.65 -0.46 
 0.05  0.40  0.66  0.05  1.15 -0.22 -0.10  0.27 -0.65 -0.13 -0.78 -0.61  1.00  0.84 -0.48 -0.59 -0.59  1.26 
 0.05  0.60  0.74  0.01  1.65  0.38 -0.37  0.19 -0.81 -0.29 -0.84 -0.67  0.88  0.90 -0.33 -0.70 -0.63  0.96 
 0.05 -1.49 -0.89 -0.49 -1.43 -0.31 -0.20 -0.12  0.90  0.28  1.08  0.63 -1.16 -0.78  0.35  0.73  0.58 -1.04 
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Nedan redovisas koefficienterna i vald regressionsmodell och i två PCR-modeller 
samt en PLS-modell: 
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0.0760    
0.2038    
0.1906    
0.4188-   
0.1947-   
0.0206    
0.2991    
0.3818-   
0.0954    
0.1129    
0.2990-   
0.2617    
0.1084-   
0.6876    
0.0707-   
0.2110    
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⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
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⎝

⎛

=

0.2934    
0.0885    
0.3423    
0.1448    
0.4959-   
0.3184-   
0.0764-   
0.3366    
0.7094-   
0.1953    
0.0071    
0.2520-   
0.2637    
0.0021    
0.6102    
0.0887-   
0.1747    
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BILAGA B – ÖVERFÖRINGSFUNKTION FÖR FLISSTACKARNA 
Denna bilaga innehåller ett blockschema från Simulink för överföringsfunktionerna 
från skruvarnas rörelse till andelen pinnflis. Bilagan innehåller även 
överföringsfunktionerna.  

num(z)

den(z)
sågflis söder

num(z)

den(z)
sågflis norr

num(z)

den(z)
rundved söder

num(z)

den(z)
rundved norr

[T,u9]

Utan styrning4

[T,u8]

Utan styrning3

[T,u7]

Utan styrning2

[T,u6]

Utan styrning1

simout

To Workspace

Scope

[T1,skruv(:,4)]

Med Styrning4

[T1,skruv(:,3)]

Med Styrning3

[T1,skruv(:,2)]

Med Styrning2

[T1,skruv(:,1)]

Med Styrning1

Man Switch4

Man Switch3

Man Switch2

Man Switch1

-C-

Constant

 

Figur X visar den blockschema som har använts i Simulink för att simulera den 
framtagna modellen. 

Överföringsfunktion för norra skruven under stacken med sågverksflis: 

11

11

7693,0698,11
04709,005042,0),( −−

−−

+−
−

=
qq
qqqG θ  

Överföringsfunktion för södra skruven under stacken med sågverksflis: 

21

21

4456,0271,11
06986,008966,0),( −−

−−

+−
+−

=
qq

qqqG θ  

Överföringsfunktion för norra skruven under rundvedsstacken: 

21

21

8187,0776,11
05479,005938,0),( −−

−−

+−
−

=
qq
qqqG θ  

Överföringsfunktion för södra skruven under rundvedsstacken: 
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21

21

3246,0324,11
2544,02527,0),( −−

−−

+−
+−

=
qq
qqqG θ  



Bilaga C – Styrning av utmatningsskruvar 
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BILAGA C – STYRNING AV UTMATNINGSSKRUVAR 
Denna bilaga innehåller blockscheman över den implementerade styrningen av 
utmatnings-skruvarna. 
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På svenska 
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