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I 

 

Sammanfattning 

Att driva av vatten ur använd kokvätska (lut) från massakokarna kallas indunstning och är den 

mest energikrävande processen inom den kemiska massaindustrin. Dock måste det göras för 

att dessa lutar ska kunna förbrännas i sodapannan och kemikalierna återvinnas. På Gruvöns 

bruk i Grums innebär samåtervinningen av svartlut och rödlut att beläggningar lättare uppstår 

på utrustningen och arbetet med att förbättra och effektivisera processen pågår ständigt. Som 

ett led i detta arbete har luten undersökts med en mätare som bygger på aktiv akustisk 

spektroskopi. I detta examensarbete har ljudspektrum undersökts i syfte att korrelera dessa till 

lutens egenskaper med den främsta målsättningen att skapa en modell som kan prediktera 

torrhalten. Med hjälp av multivariata analysmetoder samt en rad olika förbehandlingar kunde 

en prediktionsmodell med goda prediktiva egenskaper åstadkommas. Modellen samt ett antal 

andra intressanta observationer som kan vara av värde för processen redovisas och diskuteras. 

Även ett flertal vidare arbeten föreslås. 

 

Abstract 

The most energy consuming process in the chemical pulp production is the liquor 

evaporation. However, it must be done in order to recycle the chemicals. The cross recovery 

of black- and red liquor at Gruvön mill, Grums Sweden, generate increased problems due to 

growth of scaling formation and efforts to improve the process is therefore of great interest. 

As part of this work the liquor was studied with an instrument based on active acoustic 

spectroscopy. In this master thesis acoustic spectrum has been investigated in order to 

correlate these signals to liquor characteristics. The primary objective was to create a model 

that is able to predict the dry matter content. By using multivariate analysis methods and 

several pre-treatment methods a prediction model with good predictive qualities was 

achieved. The model and a number of observations that may be of interest to control the 

process are presented and discussed. Further work is suggested. 
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1 Inledning 

Hotet mot en framtid där både människor och djur kan leva tillsammans på jorden blir allt mer 

påtagligt. I takt med ständigt ökade utsläpp av växthusgaser till atmosfären fortsätter den 

globala uppvärmningen och leder till att vattennivåerna i världshaven höjs samtidigt som 

öknarna breder ut sig på allt större landområden. Arbetet för att samhället ska utvecklas på ett 

mer hållbart sätt blir viktigare för varje dag som går. En stor del av detta arbete består i att 

minska användningen av fossila råvaror. 

Skogen är en förnyelsebar resurs som kan användas inom en mängd olika områden, allt från 

byggnadsmaterial till näsdukar. Skogsindustrin har dessutom en viktig roll i den svenska 

ekonomin genom sin export av förädlade trävaror samt de många arbeten som den ger i hela 

landet. Genom att tillverka förpackningslösningar av träfibermassa som kan konkurrera med 

konventionella plastförpackningar bidrar BillerudKorsnäs till arbetet för en hållbar 

utveckling.  

Att producera pappersmassa är en komplicerad process i många steg som kräver att störningar 

snabbt upptäcks för att utrustningen inte ska skadas och att produktionstakten kan bibehållas 

på en hög nivå. Under indunstningsprocessen i ett kemiskt massabruk ökas torrhalten på 

avlutar från massakokarna i ett antal steg för att de ska kunna förbrännas i sodapannan. Med 

kontinuerlig tillförlitlig information om lutens torrhalt kan styrningen av de olika 

indunstningsstegen och sodapannan optimeras. På Gruvöns bruk i Grums pågår ständigt 

arbetet med att effektivisera indunstningsprocessen, eftersom denna är en gemensam resurs 

för flera produktionsavsnitt och därmed är kritisk för produktionen som helhet. Ett steg i 

arbetet med indunstningen är att hitta säkrare metoder för att mäta lutens torrhalt. Under en 

testperiod har en mätare, som bygger på aktiv akustisk spektroskopi, från företaget Acosense 

AB varit installerad för att utvärdera hur mycket information om luten denna teknik kan ge. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att korrelera de akustiska signalerna till lutens egenskaper, 

framförallt torrhalt, samt att utreda om det är möjligt att extrahera ytterligare information som 

kan vara av värde för processen. 

Målsättningen är att skapa en modell utifrån de akustiska spektrumen som tillsammans med 

data från processen kan användas för att prediktera torrhalten. Spektrumen ska även 

undersökas för att försöka få fram ytterligare information om indunstningsprocessen. Arbetet 

ska resultera i två separata delar: 

 En modell som kan användas för att prediktera torrhalten i tjocklut. 

 En utredning kring om akustisk spektroskopi kan användas för att upptäcka okända 

förändringar i processen som uppkommer under drift. 
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1.2 BillerudKorsnäs Gruvöns bruk 

I och med sammanslagningen av Billerud och Korsnäs den 29 november 2012 bildades 

BillerudKorsnäs AB. Bolaget är idag en världsledande leverantör av nyfiberbaserat 

förpackningsmaterial med sammanlagt åtta produktionsanläggningar och en omsättning på 

cirka 20 miljarder SEK. En av koncernens största anläggningar är Gruvöns bruk i Grums, med 

880 anställda och en produktionskapacitet på 685 000 ton/år. Brukets flödesschema visas i 

Fig. 1. Bruket är ett integrerat massa- och pappersbruk som i dagsläget omfattar tre 

massalinjer, fem pappersmaskiner, en bestrykningsmaskin och två flingtorkar för torkning av 

avsalumassa som säljs externt. Den största delen av massaproduktionen går till tillverkning av 

säck- och kraftpapper samt de olika delarna i wellpapp (liner och fluting) i fabrikens eget 

pappersbruk. (BillerudKorsnäs AB, 2012) 

 

Fig. 1.  Flödesschema över produktionen på Gruvöns bruk. (Jervant, 2014) 

1.2.1 Sulfatmassaprocessen 

Två av de tre massalinjerna tillverkar kemisk sulfatmassa, där flis kokas i en alkalisk 

kokvätska som kallas vitlut för att lösa upp ligninet och frigöra cellulosafibrerna. Beroende på 

vilken vedråvara som används varierar massans egenskaper. Därför kokas löv- och 

barrvedsflis i olika kokare (SK1 respektive SK2). (Sondell, 2012) 

Vitluten innehåller natriumhydroxid (NaOH) och natriumsulfid (Na2S) och har ett pH-värde 

på cirka 14. Under kokprocessen reagerar kemikalierna med vedämnen och bildar nya 

kemiska föreningar. Efter kokarna tvättas och silas massan innan den bleks och slutligen 

torkas. Kokvätskan som tvättats bort kallas svartlut. (Kassberg, 1998) 

1.2.2 Neutralsulfitmassaprocessen 

Den tredje massalinjen är en halvkemisk neutralsulfitmassalinje (NSSC, Neutral Sulfite Semi 

Chemical) som enbart använder björkflis. Denna kokas med en annan typ av kokvätska i NS-

kokaren för att mjuka upp flisen innan den genomgår en mekanisk bearbetning där den mals i 

skivkvarnar för att separera fibrerna från varandra. Denna teknik ger en massa som är väldigt 
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styv och används som det vågformiga mellanskiktet i wellpapp (fluting) för att ge styrka och 

stabilitet i förpackningarna. (Dahlgren, et al., 1980) 

Den aktiva kemikalien i kokvätskan som används är natriumsulfit (Na2SO3), vilken framställs 

genom att svaveldioxid (SO2) får reagera med natriumhydroxid (NaOH). Under kokningen 

reagerar sulfitjonerna med ligninet så att detta delvis bryts ner och blir lösligt i kokvätskan. 

Efter att massan tvättats kallas kokvätskan för rödlut. Den har då ett pH-värde mellan 6 och 7. 

(Dahlgren, et al., 1980) 

1.2.3 Kemikalieåtervinningen 

Efter tvätt är kokvätskornas torrhalt (viktandel torrsubstans) ungefär 15 % och innehåller 

förutom använda och blandade kemikalier, även organiskt material som lösts ut från flisen. 

Eftersom kemikalierna som används är både dyra och skadliga för miljön skickas luten in i 

fabrikens kemikalieåtervinning. Eftersom svartlutarna från SK1 och SK2 och rödluten från 

NS-kokaren har samma kemikaliebas kan dessa blandas och återvinnas tillsammans, så kallad 

samåtervinning (cross recovery). (Dahlgren, et al., 1980)  

Första steget i denna återvinningsprocess är indunstningen där torrhalten ökas till cirka 72 %. 

Det är en energikrävande process där vattnet i luten förångas i olika steg, så kallade effekter, 

med olika tryck och temperaturer och kan liknas vid en motströmsvärmeväxlare med ånga 

som värmemedium. Effekterna är numrerade utifrån ångans väg i processen.  Fördelen med en 

indunstningsanläggning i flera steg är att den lutånga som skapas kan användas som 

värmemedium i senare effekter för att höja torrhalten på den tunnare luten, se Fig. 2. Det 

medför att färskånga endast behöver tillsättas i de första effekterna, den så kallade 

slutindunstningen, där lutens torrhalt är som högst. (Kassberg, 1994) 

Innan luten går vidare i återvinningscykeln passerar den ett antal så kallade lutflashar. De 

används för att sänka temperaturen på luten på ett kontrollerat sätt och ta tillvara på 

värmeenergin och den ånga som luten avger. (Stensson, 2014)  

Efter indunstningen kallas blandningen för tjocklut. Den skickas till sodapannan för att 

förbrännas. Vid förbränningen omvandlas kemikalierna till grönlut på pannans botten och den 

värmeenergi som frigörs då det organiska materialet förbränns används till att producera ånga. 

Med hjälp av en skrubber renas sodapannans rökgaser från miljöskadliga ämnen, bland annat 

svaveldioxid som används till att bereda ny kokvätska till NS-kokaren. Kretsloppet sluts i 

kausticeringen, där grönluten reagerar med släckt kalk (kalciumhydroxid) och bildar vitlut 

som återigen kan användas i sulfatkokarna. (Sondell, 2012) 

 

Fig. 2.  Schematisk bild över indunstningsanläggningen på Gruvöns bruk. (Jervant, 2014) 
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1.2.4 Problembeskrivning 

Under de delar av indunstningsprocessen då lutens torrhalt överstiger 45 % uppstår 

beläggningar, så kallade inkruster, på indunstarens ytor, se Fig. 3. Det beror på att 

natriumsalter (främst natriumkarbonat och natriumsulfat) som bildats under kokprocessen 

fälls ut när vattenhalten i luten minskar. (Adams, 2001) 

 

Fig. 3.  Exempel på inkrusterdrabbade indunstare. (Uller, 2014) 

Eftersom rödluten innehåller höga halter av karbonatjoner innebär samåtervinning ofta ökade 

problem med inkrustering, jämfört med separat indunstning av svartlut. Om veden dessutom 

innehåller mycket kalcium kan detta ge utfällningar i form av kalciumkarbonat. 

Inblandningen av rödlut försämrar även möjligheterna att avskilja såpa som finns i svartluten 

och när luten kokar kan såpan bränna fast på indunstarnas ytor. (Kassberg, 1994) 

Beläggningarna leder till att värmeöverföringen successivt försämras. Därför stoppas vissa 

indunstningssteg regelbundet för rengöring, med minskad produktion som följd. Natriumsalter 

och organiska beläggningar tvättas bort med tunnare lut eller vatten. För att få bort hårdare 

beläggningar, som kalciumkarbonat, tvättas de drabbade effekterna med syra. (Kassberg, 

1994) 

När en inkrusterdrabbad effekt tvättas töms denna på lut och ersätts med tvättlut. Övriga 

effekter är fortfarande i drift, dock med något lägre flöde för att uppnå samma torrhalt. Vid 

tvätt av effekt 1A går tvättluten även genom lutflasharna för att dessa inte ska täppas igen. 

(Stensson, 2014) 

Med information om lutens torrhalt och sammansättning kan de olika indunstningseffekterna 

styras. Bland annat kan rengöringsbehovet bedömas. Torrhalten har även betydelse för 

styrningen av temperaturen i sodapannan. (Kassberg, 1994)  
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2 Teori 

2.1 Befintliga metoder för torrhaltsbestämning 

För att kunna styra indunstningen och sodapannan på ett säkert och ekonomiskt sätt krävs att 

torrhalten kan regleras på ett sådant sätt att denna kan hållas stabil på en nivå som är nära den 

optimala för processen. Det innebär att variationer i torrhalt snabbt måste kunna upptäckas. 

Detta görs genom in-line-mätningar på flera positioner i processen. Instrumenten som 

används vid sådana mätningar är indirekta, vilket innebär att de mäter en egenskap i luten som 

är beroende av torrhalten. Sambandet behöver bestämmas för att kunna kalibrera mätarna så 

att de direkt visar torrhalten. Exempel på torrhaltsberoende egenskaper är brytningsindex, 

densitet och ljudhastighet. (Grace & Larsen, 1975) 

2.1.1 Manuella mätningar 

På Gruvöns bruk görs manuella undersökningar på luten i olika delar av processen. Genom att 

ta prover från processflödet och undersöka dessa i ett laboratorium bestäms tjocklutens 

torrhalt genom att behandla den med värme för att evaporera bort vattnet. Provuttag av 

tjocklut görs efter lutflasharna, se Fig. 2. Torrhalten definieras som kvoten av provets massa 

efter och före behandlingen (utan och med vatten) (Kassberg, 1994). Detta sker vanligtvis en 

gång i veckan av brukets laboratoriepersonal som lägger ut resultaten på brukets intranät där 

de används som underlag för kontroll och kalibrering av de indirekta mätarna som sitter i 

processen. 

Den traditionella tekniken T650 om-09 innebär att provet (cirka 15 g lut) vägs innan det 

torkas i en ugn med en temperatur på 105 °C. Med 12 timmars mellanrum tas provet ut och 

vägs till dess att ingen skillnad mellan två mätningar kan observeras. Tidigare studier för att 

undersöka noggrannheten i denna mätmetod visar att standardavvikelsen för totalt 27 lutprov 

låg mellan 0,59 och 1,85 %-enheter. (Leite, et al., 2012) 

Numera används en IR-våg, Precisa XM 120, för detta ändamål. Instrumentet fungerar så att 

provet (cirka 2,5 g) torkas vid en temperatur på 150 °C. Provets massa vägs kontinuerligt 

under torkningen och avslutas när ingen viktförändring kan observeras. Två prov av lut från 

samma tillfälle undersöks. Torrhalten bestäms genom medelvärdet av de två proven, vars 

skillnad inte får vara större än 0,5 %-enheter. Se laborationsrapport i Bilaga 1 för utförligare 

metod. 

2.1.2 In-line-mätningar av torrhalt på Gruvön 

I dagsläget används en beräkningsmodell, som utifrån lutens densitet och temperatur beräknar 

torrhalten, för att styra processen på Gruvön. Densiteten i sin tur beräknas utifrån skillnaden 

mellan två tryckgivare i indunstareffekt 1A med ett känt avstånd i höjdled från varandra. 

Beroende på många olika faktorer i processen, bland annat ångflödet från lutflasharna, 

kompenseras det beräknade värdet på torrhalten för att bättre stämma överrens med resultaten 

från de manuella torrhaltsmätningarna. (Stensson, 2014)  

Metoden har visat sig fungera bra och ger en jämn signal under långa tidsperioder. Dock 

innehåller den vissa felkällor. Bland annat tas inte hänsyn till att lutens sammansättning, och 

därmed densiteten, kan förändras på grund av skiftande produktionsbalanser mellan de olika 

kokarna. Skillnader i densitet antas endast vara beroende av vatteninnehållet i luten, vilket kan 

ge felaktiga resultat. (Stensson, 2014) 
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En annan av lutens torrhaltsberoende egenskaper är dess brytningsindex. Den mäts med hjälp 

av en refraktometer som är installerad i processflödet (Maley, 1968). Denna metod har 

emellertid visat sig inte vara tillräckligt tillförlitlig. På grund av att luten är opak mäts 

brytningsindex endast på den del av flödet som är i direkt kontakt med refraktometerns 

prisma. Detta kan ge upphov till en väldigt hackig signal. Dessutom påverkar beläggningarna 

brytningsindex, vilket leder till missvisande resultat om den inte rengörs. 

Med en säkrare metod för torrhaltsmätning kan indunstningsprocessen optimeras genom att 

upprätthålla en stabil torrhalt utan att problemen med inkruster ökar. Dessutom kan tidpunkter 

för tvätt bestämmas med större noggrannhet. Eftersom kemikalierna i luten är mycket frätande 

innebär det alltid en risk för personalen att handskas med dessa. Med en mer exakt och robust 

mätmetod behöver inte mätarens resultat kontrolleras lika ofta, vilket innebär att färre prov 

behöver tas ut och undersökas i laboratoriet. 

 

2.2 Akustisk spektroskopi 

Genom att undersöka hur ljud påverkas av en fluids egenskaper kan mycket information 

erhållas. När ljudvågorna sprider sig i mediet reagerar dessa på olika sätt och förlorar energi. 

Med en accelerometer kan vågorna mätas och energiförlusterna beräknas. Tekniken för den 

här typen av mätningar har funnits länge, problemet har varit att kunna extrahera önskad 

information. Tack vare kraftfullare datorer som möjliggjort framsteg inom multivariat analys 

har mättekniken kunnat utvecklas på senare tid. (Dukhin & Goetz, 2001a) 

Metoderna som används för att undersöka ett processflöde med ljudvågor kan delas upp i två 

delar, passiv- eller aktiv akustisk spektroskopi. Det som skiljer är sättet som signalen 

uppkommer på, vilket leder till att metoderna delvis ger information om olika saker. Den 

passiva akustiska spektroskopin innebär att sensorer mäter ljudet i röret som uppstår av sig 

själv när vätskan flödar genom detta. (Esbensen, et al., 1998) 

Om målet är att endast undersöka själva processfluiden är denna metod inte optimal. Detta 

eftersom sensorerna även tar upp störningar på grund av vibrationer från mekaniska källor, 

exempelvis pumpar, som påverkar fluiden. Det försvårar kalibreringen av instrumentet. 

Däremot kan den användas för att hitta fel på processutrustningen. (Liljenberg, et al., 2002)  

Aktiv akustisk spektroskopi går ut på att en känd ljudsignal skickas in i fluiden. Sensorer på 

röret mäter hur mycket signalen dämpas, det vill säga hur mycket energi som signalen 

förlorar. Det uppmätta spektrumet jämförs med ursprungssignalen och analyseras med 

multivariata analysmetoder. (Esbensen, et al., 1998) 

Ljudvågens energiförlust kan härledas till sex olika mekanismer som uppstår mellan 

ljudvågen, mediet och mediets partiklar (Dukhin & Goetz, 1996): 

 Viskositet: Högre viskositet innebär större friktion mellan mediet och partiklarna i detta 

vilket leder till att ljudvågens energi minskar. 

 Termodynamik: Temperaturgradienter som uppstår nära partikelns yta ger upphov till 

termiska energiförluster i ljudvågen. 

 Spridning: När ljudvågen träffar en partikel ändras riktningen, vilket leder till att den 

inte når fram till sensorn. 

 Interna: Ljudets interaktion med mediets material leder till att den akustiska energin 

minskar. 
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 Strukturegenskaper: När sammankopplade partiklar förflyttas uppstår energiförluster. 

 Elektrokinetik: När laddade partiklar i mediet rör sig uppstår elektricitet, vilket leder till 

att ljudvågens energi minskar. 

Om långa våglängder (större än partiklarnas storlek) används kan förenklingar för att beskriva 

hur dessa mekanismer förhåller sig till varandra göras. De strukturella och elektrokinetiska 

mekanismerna påverkar inte energiinnehållet i en lång ljudvåg. Sambandet mellan den totala 

dämpningen ( ) och dämpning på grund av viskösa, termodynamiska och interna mekanismer 

samt spridning visas i (1). (Babick, et al., 2000)  

 

                      (1) 

Tidigare forskning har visat att aktiv akustisk spektroskopi kan användas för att bestämma 

partikelstorlek och mikrostrukturer i en dispersion (en blandning av partiklar i olika faser) 

(Dukhin & Goetz, 2001b). Tekniken ger även möjlighet att bestämma volymviskositeten och 

därmed hur kompressibel en fluid är (Dukhin & Goetz, 2009). 

Vidare har Dukhin och Goetz (2001b) beskrivit teorin för att mäta det elektriska fält som 

uppstår i fluiden när den träffas av ultraljud med små våglängder, elektroakustisk 

spektroskopi. Det elektriska fältet uppkommer på grund av de ytladdningar som partiklarna i 

vätskan har. Det är en mer komplex mätmetod som kan användas för att få fram information 

om kolloiderna i en dispersion. 

2.2.1 Instrumentets installation och systemets uppbyggnad på Gruvön 

Företaget Acosense AB har med ett patent från ABB utvecklat ett mätinstrument, Acospector 

Acoustic Chemometer, utifrån tekniken med aktiv akustisk spektroskopi. Instrumentet gör det 

möjligt att undersöka egenskaper hos komplexa fluider, exempelvis lut, som är svåra eller 

omöjliga att mäta med andra tekniker. (Acosense AB, 2013) 

Ljudkällan sänder ut signaler med frekvenser mellan 0-50 kHz. Det innebär att våglängderna 

är större än lutens partiklar och det förenklade sambandet som visas i (1) kan användas. 

Vanligtvis förekommer den intressanta informationen i frekvenser under 20 kHz (Liljenberg, 

et al., 2002).  

Produkten installerades efter lutflasharna, på samma ställe som dagens refraktometer, och togs 

i drift den 28 oktober 2013. Mätutrustningen består av en signalomvandlare och en 

dataanalysenhet tillsammans med en sändare (emitter) och en eller flera sensorer 

(accelerometrar) som fästs på utsidan av röret i vilket processmediet flödar, se Fig. 4. Genom 

att styra ljudkällan så att signalernas amplitud, frekvens, fas och/eller tidpunkt förändras kan 

undersökningen riktas in på specifika egenskaper hos partiklarna (Liljenberg, et al., 2002). 

Instrumentet är aldrig i kontakt med processflödet. Det medför att installation, kalibrering och 

underhåll av produkten kan genomföras utan att produktionen behöver stoppas. (Acosense 

AB, 2013) 
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Fig. 4.  Schematisk uppställning av den Acospector som installerats på Gruvön. 

2.2.2 Signalen 

Signalerna från accelerometrarna konverteras från analog till digital och registreras som 

tidsserier,     . Dessa jämförs med signalen som sändes från emittern och genererar ett 

frekvenssvar (Frequency Response Function, FRF). Signalerna genomgår sedan en 

transformering från tidsplanet till frekvensplanet. Det är dessa transformerade frekvenssvar 

som används för att analysera tjockluten i processen. Med ungefär en minuts mellanrum 

genereras ett frekvensspektrum,     . Varje spektrum består av 4097 punkter som 

representerar olika frekvenser mellan 0 till 50 kHz, med linjär frekvensskala. Eftersom 

systemet innehåller två accelerometrar skapas två spektrum parallellt. Dessa benämns som 

höger- och vänsterspektrum utifrån sensorernas placering. (Hall, 2014) 

 

2.3 Förbehandling av data 

För att kunna extrahera och analysera relevant information är det viktigt att reducera 

störningar som uppstår i signalen. En stor del av störningarna är brus som uppkommer i 

mätarna, men störningar kan också bero på att systemet ändrar beteende över tid (till exempel 

pumpar i systemet och externt ljud). Därför används olika förbehandlingsmetoder innan 

analyseringen av data görs. 

2.3.1 Eliminering av irrelevanta frekvenser 

Om kunskap att den önskade informationen primärt ligger inom vissa frekvensintervall finns 

kan övriga, irrelevanta frekvenser elimineras. Det gör att datamängden minskar och 

analyserna går snabbare. Det gör även att analyserna blir mer stabila. (Nørgaard, et al., 2000) 

2.3.2 Medelvärdesbildning 

Genom att beräkna medelvärdet av ett antal frekvenser och använda det i analysen reduceras 

bruset och gör att signalen blir tydligare. Dessutom minskar datamängden, vilket gör att 

analyserna går snabbare att genomföra. Det går även att medelvärdesbilda signalerna över tid 

för att jämna ut spektrumens tidsberoende förändringar. (Gustafsson, et al., 2010) 
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2.3.3 Savitzky-Golay-filtrering 

Ett Savitzky-Golay-filter är ett digitalt lågpassfilter som anpassar ett polynom till ett antal på 

varandra följande punkter i signalen. På detta sätt kan brus elimineras och signalen jämnas ut. 

Beroende på polynomgrad och hur många punkter som polynomet passas in på (frame size) 

varierar kurvans jämnhet. Ett stort antal punkter i förhållande till polynomgrad leder till en 

jämnare kurva. Risken med en alltför utjämnad signal är att viktig information kan förloras.  

(Savtizky & Golay, 1964) 

2.3.4 Höger- minus vänsterspektrum 

Eftersom två olika spektrum genereras kan dessa antingen analyseras separat eller användas 

tillsammans, i ett så kallat ”cross-spectra” (Seybert & Ross, 1977). Om systemförändringarna 

över tid påverkar de båda mätarna lika mycket kan störningarna på grund av detta minskas 

genom att subtrahera ett spektrum från det andra. Detta är en förenklad metod som bygger på 

”Two-microphone method” beskriven av Seybert och Ross (1977). (Hall, 2014) 

2.3.5 Centrering och skalning 

För att underlätta beräkningarna i kommande undersökningar kan datasetet centreras genom 

att subtrahera medelvärdet för varje variabel i datasetet. För att ta hänsyn till att variabler 

varierar olika mycket kan datasetet skalas om genom att dividera variablerna med deras 

standardavvikelse, vilket gör att variansen för alla variabler blir lika. Detta är inte nödvändigt 

om alla variabler i ett dataset har samma enhet. Centrering och skalning illustreras i Fig. 5. 

(Geladi & Kowalski, 1986) 

 

Fig. 5  Centrering och skalning av ett dataset. Staplarna representerar variablernas varians.  A) Rådata. 

B) Resultat efter centrering. C) Resultat efter skalning. D) Resultat efter centrering och skalning. 
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2.4 Multivariata analysmetoder 

Modern spektroskopisk mätutrustning genererar väldigt mycket data som gör det möjligt att 

studera olika parametrar i ett medium utifrån en och samma observation. Dock kan den stora 

datamängden göra det svårt att direkt hitta något samband mellan dessa. Syftet med 

multivariata analysmetoder är att reducera komplexa dataset genom att studera olika 

egenskaper i detta. Genom att se varje frekvenskomponent i ett ljudspektrum som en variabel 

kan spektrumen analyseras internt eller jämföras mot kända målvariabler, exempelvis 

torrhalten. (Miller & Miller, 2005) 

2.4.1 PCA 

Principal Component Analysis (PCA) används för att komprimera ett dataset, matrisen X, där 

det finns en korrelation mellan variablerna. Detta görs genom att projicera X på ett antal 

principalkomponenter (PC), som representerar linjära kombinationer av variablerna i X. Varje 

spektrum ses som en punkt i ett koordinatsystem med lika många dimensioner som antalet 

variabler (frekvenser) som det består av. Principalkomponenterna är ortogonala mot varandra 

och väljs så att variansen maximeras. Den första komponenten (PC1) ligger i den riktning där 

variansen i X är störst och den andra komponenten (PC2) i den riktning som har störst varians 

ortogonalt mot den första och så vidare, se Fig. 6. På detta sätt kan antalet dimensioner i 

datasetet minskas utan att alltför mycket information förloras. (Shlens, 2014) 

 

Fig. 6.  Illustration av PCA. a) Ett givet dataset i tre dimensioner. b) De tre principalkomponenterna för 

datasetet. c) De två första komponenterna projicerade mot varandra. (Kavraki, 2007) 

Principalkomponenterna består av två uppsättningar av vektorer: scores (t) och loadings (p). 

X-matrisen kan då beskrivas med sambandet i (2), där h är antalet principalkomponenter och 

E är en residual som beskriver variationen som inte kan förklaras av principalkomponenterna. 

(Geladi & Kowalski, 1986) 

                       (2) 

Score-vektorerna innehåller information om hur varje observation i X projicerats mot 

respektive principalkomponent. Loading-vektorerna beskriver vilken riktning som de olika 

komponenterna har. Mycket information kan erhållas genom att studera plottar av dessa 

vektorer. Bland annat kan grupperingar, trender och avvikande observationer identifieras. 

(Geladi & Kowalski, 1986) 
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2.4.2 PLS 

Partial Least Squares (PLS) är en komprimeringsmetod som bygger på PCA och tar hänsyn 

till två matrisers inbördes relationer. Den används för att bygga modeller som utifrån ett antal 

observerade variabler X beskriver en eller flera målvariabler Y. Metoden liknar PCA i det 

avseendet att X-matrisen reduceras genom att denna projiceras på ett mindre antal 

dimensioner. Det som skiljer är metoden för att hitta de nya komponenterna, så kallade latenta 

variabler (LV). Istället för att maximera variansen inom datamängden X väljs de latenta 

variablerna så att de beskriver största möjliga kovarians mellan X och Y. (Geladi & Kowalski, 

1986) 

På samma sätt som för en PCA resulterar en PLS i score- och loading-vektorer. Dessa 

beskriver den största variationen i X som korrelerar mot variationen i Y. Om Y endast 

innehåller en målvariabel kan vektorerna användas för att skapa en linjär regressionsmodell 

mellan denna och variablerna i X enligt (3). (Wold, et al., 2001) 

        (3) 

Om målvariablerna är många och är beroende av varandra kan dessa modelleras tillsammans 

genom att komprimera Y på samma sätt som X. (Wold, et al., 2001)  

2.4.2.1 iPLS och siPLS 

Förbehandlingsmetoden som tas upp i kapitel 2.3.1 innebär att frekvensvariabler som inte 

innehåller någon information om det som ska undersökas kan elimineras. Det är dock både 

svårt och tidsödande att manuellt undersöka vilka regioner i spektrumen som ger den bästa 

modellen. För att underlätta dessa undersökningar presenterar Nørgaard et al. (2000) två 

metoder som går ut på att spektrumen delas upp i lika stora intervall. Den första metoden, 

Interval PLS (iPLS), innebär att en PLS-modell skapas för varje intervall. Den andra metoden, 

synergy interval PLS (siPLS) går ut på att kombinera två, tre eller fyra intervall som 

tillsammans används för att skapa en PLS-modell. Detta ger en övergripande bild om var den 

relevanta informationen i spektrumen finns. Utifrån de olika modellernas prestanda kan det 

optimala frekvensintervallet bestämmas. (Nørgaard, et al., 2000)  

En jämförelse mellan olika PLS-metoder gjordes vid en undersökning då NIR-spektrum (near 

infrared) för grönt te studerades för att ta reda på halten polyfenoler. Resultatet visar att en 

modell baserad på siPLS är bättre än de modeller som fås genom att göra en PLS-regression 

på hela spektrum och iPLS-baserade modeller. (Chen, et al., 2008) 

 

2.5 Validering av prediktionsmodell 

För att kunna bedöma hur bra en modell är på att återge information den är skapad för att 

beskriva används olika valideringsmetoder. Genom att använda ett separat dataset, som inte 

använts vid modellkalibreringen, kan modellens beteende och prediktiva förmåga 

kontrolleras. Detta görs vanligtvis genom att dela upp det totala antalet observationer i två 

dataset. (Gustafsson, et al., 2010) 

Om datamängden inte är tillräckligt stor för att delas upp utan att modellen påverkas negativt 

kan korsvalidering användas för att uppskatta modellens egenskaper. Den vanligaste 

varianten, den så kallade k-fold cross-validation. Metoden går ut på att ett antal punkter 
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utesluts ur datasetet innan modellen byggs. De uteslutna punkterna används sedan för 

validering. Proceduren upprepas till dess att alla punkter har uteslutits en gång. Eftersom 

datasetet förändras och nya modeller skapas är denna valideringsmetod mer osäker än vid 

användning av ett separat valideringstest. (Rodríguez, et al., 2010)  

2.5.1 RMSE 

För att ta reda på hur väl modellen lyckas prediktera punkterna i ett dataset kan avvikelsen 

mellan modellerade och observerade värden undersökas. Denna beräknas med genom RMSE 

(Root Mean Square Error) enligt (4), där    respektive   är modellens respektive 

målvariabelns värde i en punkt och   är det totala antalet punkter i datasetet. Beroende på 

vilket dataset som används ändras beteckningarna för detta mått, men beräkningarna görs på 

samma sätt. Exempelvis betecknas modellens avvikelse jämfört med valideringsdata för Root 

Mean Square Error of Prediction (RMSEP). (Chen, et al., 2008) 

      
          

 
 

 
 

(4) 

 

2.5.2 Förklaringsgrad: R
2 
och Q

2
 

Förklaringsgraden är ett mått på hur stor andel av målvariabelns variation runt medelvärdet 

som modellen kan återge. R
2
 beskriver denna andel för kalibreringssetet och Q

2
 för 

valideringssetet. Beräkningen görs enligt (5) där    är modellens värde,   är målvariabelns 

värde i samma punkt och    är medelvärdet av målvariablerna i respektive dataset. Utifrån R
2
 

och Q
2
 kan lämpligt antal komponenter i en multivariat regressionsmodell bestämmas. 

(MathWorks, 2014)  

     
         

  
 

          
 

 (5) 

 

2.5.3 Avstånd till modellen 

Genom att ta reda på hur långt ifrån en observation befinner sig jämfört med modellplanet kan 

avvikande mätpunkter upptäckas. Detta kan göras genom att studera standardavvikelsens för 

modellens residualer ( ) vid varje observation och används för att hitta avvikande spektrum 

som modellen inte känner igen. Om avvikelsen för en observation är större än 2,5 gånger 

medelvärdet för alla avvikelser indikerar detta att observationen skiljer sig för mycket från de 

andra och borde plockas bort ur datasetet. Denna uppskattning kallas ibland för orthogonal 

distance eller DmodX. (Wold, et al., 2001) 
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3 Metod 

3.1 Mjukvara 

Detta arbete har genomförts med MatLab V8.1 i PC-miljö, där algoritmerna för PCA och 

PLS-regression har funnits tillgängliga i statistics toolbox. Algoritmer för iPLS och siPLS 

finns att tillgå genom en extern nedladdningsbar toolbox, iToolbox (Nørgaard, 2004).  

 

3.2 Råspektrum 

Data från den akustiska mätaren lagras i h5-filer (hierarchial data format). Ur dessa plockas 

frekvenssvaren för den högra och vänstra sensorn samt en tidsmarkering för observationen 

och lagras i separata CSV-filer (comma-separated values) med hjälp av ett MatLab-program 

utvecklat av Acosense AB (Hall, 2014). För att undvika alltför stora datafiler, som kan leda 

till minnesproblem i programvaran, och förenkla hanteringen delades datamängden upp för 

varje dygn och sparades i mat-filer. Under uppdelningen kontrollerades även mätarens 

tillförlitlighet genom att undersöka om det förekom några saknade värden (NaN, Not a 

Number) som skulle ställa till problem i analyserna. I Fig. 7 visas hur spektrumen för 

frekvenssvaren från vänster sensor ser ut den 27 mars 2014. 

 

Fig. 7  Samtliga frekvenssvarsspektrum från vänster sensor i 2d- resp. 3d-plot för den 27 mars 2014. 

Eftersom mätarens samplingstid varierar är antalet spektrum inte samma för alla dygn. Dock 

innehåller de flesta filer antingen 1594 eller 1595 spektrum, vilket motsvarar ungefär 66 

observationer per timme. 

När indunstningseffekt 1A tvättas byts tjocklutsflödet i röret där mätaren är placerad ut mot 

tunnare tvättlut. Detta leder till stora avvikelser i spektrumens utseende, se Fig. 8. 

Under tidsperioden 11 till 26 februari genererades ingen data från instrumentet. Det berodde 

på att strömmen till utrustningen kopplades om felaktigt den 10 februari vilket gjorde att 

mätaren stängdes av. 
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Fig. 8  Samtliga frekvenssvarsspektrum från vänster sensor i 2d- resp. 3d-plot för den 28 mars 2014. 

 

3.3 Prediktionsmodell för torrhalt 

En prediktionsmodell som utifrån ljudspektrum kan användas för att ta reda på tjocklutens 

torrhalt kan skapas genom att använda kommandot plsregress i MatLab. Denna funktion 

komprimerar spektrumen enligt PLS till ett valt antal latenta variabler (LV) och hittar en linjär 

regressionsmodell mellan frekvensvariablerna och en målvariabel enligt minsta 

kvadratmetoden. Ur funktionen kan mycket information hämtas, bland annat scores- och 

loadingvektorer samt koefficienterna för regressionen. 

För att skapa en modell som överensstämmer med verkligheten så väl som möjligt är det 

viktigt använda ett stort dataunderlag som är representativt för processen över tid. De båda 

metoderna för in-line-mätning som används ger mycket information som loggas kontinuerligt, 

men eftersom de baseras på de manuella torrhaltsmätningarna och dessutom visat sig 

innehålla osäkerheter kan en modell utifrån dessa mätningar inte prediktera torrhalten med ett 

säkrare resultat. Därför valdes att göra prediktionsmodellen mot de manuella mätningarna 

trots att mindre data finns tillgängligt. 

3.3.1 Insamling av dataunderlag 

När arbetet startade i januari 2014 hade den akustiska mätaren varit i drift i två månader. 

Under denna tid hade 22 mätningar av tjocklutens torrhalt gjorts. Varje gång en ny mätning 

gjordes hämtades resultatet från brukets intranät och lades in i underlaget för modellen som 

därmed växte under arbetets gång. 

I samband med idrifttagandet av en mellanlutcistern den 8 april gjordes utökade 

undersökningar av luten under en period för att se hur den nya cisternen påverkade processen. 

Bland annat mättes tjocklutens torrhalt vid 26 tillfällen under fyra dygn. 

För att ta reda på hur väl de manuella mätningarna stämmer överens med den verkliga 

torrhalten gjordes en känslighetsanalys där fem lutprov från samma uttagstillfälle undersöktes 

med en torrhaltsvåg. Utifrån dessa kunde mätmetodens standardavvikelse bestämmas. En 

utförligare metod redovisas i Bilaga 1.  
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3.3.2 Förstudie 

Under tiden som data samlades in gjordes en förstudie där modeller baserade på det 

tillgängliga underlaget och spektrum med olika förbehandlingar jämfördes. Värdena på 

torrhalten kopplades samman med det spektrum som låg närmast i tid (exakt) samt ett 

tidsmedelvärdesbildat spektrum av fem spektrum (två före och två efter den aktuella 

tidpunkten). 

Eftersom alla värden användes till modellkalibreringen fanns inget externt valideringsset och 

korsvalidering gjorde modellen väldigt känslig på grund av få mätningar. Därför undersöktes 

endast modellens förklaringsgrad R
2
, det vill säga hur stor del av variansen i kalibreringssetet 

som modellen kunde förklara.  

Genom att förbehandla spektrumen med olika metoder, bland annat genom att eliminera vissa 

frekvenser, och jämföra modellernas R
2
 kunde vissa slutsatser dras gällande vilka 

frekvensvariabler som innehåller information om torrhalten. Samtliga förbehandlingsmetoder 

som undersöktes redovisas i Bilaga 2. 

3.3.3 Kalibrerings- och valideringsdata 

Den 17 april avslutades insamlingen av data att bygga modellen på. Då hade totalt 72 

användbara torrhaltsmätningar samlats in under hela perioden som mätaren varit i drift. Dessa 

kopplades samman med spektrumen på samma sätt som vid förstudien och resulterade i två 

dataset vardera för höger och vänster sensor, som hädanefter refereras till som exakta och 

medelspektrum. Mätvärdena sorterades på storlek och delades upp i kalibrerings- och 

valideringsdata genom att var fjärde värde används för validering. Storleken på dataseten för 

kalibrering respektive validering uppgick till 54 respektive 18 observationer. 

3.3.4 Urvalsprocess till optimal modell 

För att på ett strukturerat och effektivt sätt kunna hitta den bästa prediktionsmodellen gjordes 

en urvalsprocess för att välja ut de förutsättningar och förbehandlingsmetoder som genererar 

denna. Det första steget i denna process var att ta reda på vilket dataset från respektive sensor 

som är bäst lämpat för torrhaltsprediktering. Denna undersökning baserades på de 

förbehandlingsmetoder som gav bäst modellegenskaper i förstudien. Det innebar att endast 

frekvensvariablerna mellan 400 och 1700 studerades med 4 latenta variabler. Dessutom 

filtrerades dataseten radvis med ett Savitzky-Golay-filter (SG-filter) genom funktionen 

sgolayfilt för att reducera brus. Polynomgraden sattes till tre och frame size, det vill säga 

antalet punkter som polynomet passas in på, sattes till 23. Utifrån dessa förutsättningar 

jämfördes RMSEP (Root Mean Square Error of Prediction) och Q
2
 (förklaringsgraden av 

valideringsdata) för modeller baserade på sex olika dataset: exakta spektrum från höger och 

vänster sensor, höger och vänster medelspektrum samt ett korsspektrum (höger minus 

vänster) för de exakta respektive medelvärdesbildade spektrumen. Det dataset från varje 

sensor som gav bäst prediktionsegenskaper valdes ut för studeras närmare. 

Steg två i urvalsprocessen gick ut på att hitta vilka frekvensvariabler som innehöll mest 

information om torrhalten för att kunna eliminera övriga frekvenser. Detta åstadkoms genom 

att göra en siPLS-undersökning med hjälp av iToolbox. Alla frekvensvariabler för de dataset 

som valdes ut i steg ett inkluderades i undersökningen och filtrerades radvis med ett SG-filter 

vars polynomgrad sattes till tre och frame size = 23. Funktionen delade upp kalibreringssetet i 

ett antal intervall, i denna studie undersöktes 22 till 32 intervall. Genom att kombinera två, tre 

eller fyra intervall skapade funktionen en PLS-regressionsmodell för alla möjliga 
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kombinationer. Genom att korsvalidera modellerna och beräkna medelvärdet av RMSECV 

(Root Mean Square Error of Cross Validation) för varje modell hittar funktionen till slut de 

frekvensintervall och antalet latenta variabler där modellernas RMSECV är lägst. De fyra med 

lägst RMSECV för respektive spektrum valdes ut för vidare studier. 

I det tredje steget undersöktes hur antalet latenta variabler påverkar modellernas 

prediktionskraft genom att använda det externa valideringssetet. Anledningen till detta var att 

minimera risken för att modellen överanpassas till kalibreringssetet. För vart och ett av de åtta 

alternativen som valdes ut i steg två skapades modeller baserade på tre till sex LV. I de fall 

där resultatet från steg två visat att en modell med fler LV ger lägst värde på RMSECV har 

även dessa tagits med i undersökningen. Genom att studera de olika modellernas 

prediktionsegenskaper kunde modellen med lägst RMSEP och högst Q
2
 identifieras. 

Det fjärde steget innebar att undersöka hur mycket filtreringen av signalen påverkar 

modellens egenskaper. Det gjordes genom att studera hur RMSEP och Q
2
 för modellen som 

valts ut i steg tre förändrades när värdet på SG-filtrets frame size ändrades. Utifrån denna 

undersökning kunde den optimala modellen baserad på det tillgängliga dataunderlaget plockas 

fram. Resultaten från urvalsprocessens alla steg redovisas i Bilaga 3. 

3.3.5 Avstånd till modellen 

För att kontrollera att dataunderlaget inte innehöll några avvikande observationer undersöktes 

standardavvikelsen för modellens residualer. Det ger en uppskattning om hur långt ifrån 

modellplanet en observation befinner sig. För kalibreringssetet kan residualerna ( ) plockas 

fram genom funktionen som används för att skapa PLS-regressionen, plsregress. Ur denna 

funktion kan även viktvektorer ( ), som beskriver hur de latenta variablerna är framtagna, 

hämtas. Dessa viktvektorer användes för att beräkna scoresvektorerna (     ) för nya dataset 

(     ), exempelvis valideringsdata genom (6). Residualerna för det nya datasetet beräknades 

genom (7), där   är loadingvektorerna för modellen. 

 

             (6) 

 

                   (7) 

3.3.6 Kontinuerlig torrhaltsprediktering  

För att se hur modellen beter sig i den verkliga processen och kunna jämföra den med de 

befintliga mätmetoderna kördes modellen mot all data som samlats in under tidsperioden som 

mätaren varit i drift. I enlighet med resultatet i urvalsprocessen byggdes modellen på 

medelspektrum. Därför tidsmedelvärdesbildades även det nya datasetet och förbehandlades 

med samma metoder som användes vid kalibreringen. Centreringen gjordes genom att 

subtrahera medelvärdet för varje frekvensvariabel i kalibreringssetet från respektive 

frekvensvariabel i det nya datasetet.  

Genom att hitta tidpunkter då systemet tvättas och eliminera data från dessa tillfällen undveks 

de problem som uppstår i samband med tvätt av effekt 1A. Information om refraktometerns 
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och beräkningsmodellens värden samt tidpunkter för tvättsekvenserna hämtades från brukets 

historikdatabas för processdata, MOPS (Mill Information and Optimization). 

 

3.4 Processförändringar under drift 

För att operatörerna ska veta när en indunstningseffekt behöver tvättas studeras bland annat 

effekternas värmeöverföringskoefficient (K-värde). Denna beräknas genom en effektbalans 

där ångans och lutens flöden och temperaturer studeras. När K-värdet är lågt inleds en 

tvättsekvens för den drabbade effekten. (Stensson, 2014) 

I samband med idrifttagandet av en mellanlutcistern upptäcktes några tillfällen då K-värdena 

sjönk snabbare än normalt, se Fig. 9.  Detta tyder på hastig inkrustering och innebär att 

effekterna måste tvättas oftare. Fler tvättar leder till att lutflödet genom indunstningen 

reduceras och hela brukets produktion minskar. (Stensson, 2014) 

 

Fig. 9.  Bild hämtad från MOPS som visar K-värdenas beteende vid ökad inkrustering. 

Anledningen till att dessa tillfällen uppstår är inte klarlagt, men en teori är att luten förändras 

på något sätt i den nyligen installerade cisternen (Stensson, 2014). Totalt fem tillfällen 

upptäcktes där problem av denna typ har uppstått. Dessa redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1.  Tillfällen där K-värdet av okänd anledning sjunkit snabbare än normalt. 

Tillfälle Datum Tid 

1 2014-04-10 01:30 

2 2014-04-23 00:00 

3 2014-04-24 19:00 

4 2014-04-28 07:00 

5 2014-04-28 21:00 
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3.4.1 PCA vid processförändringar 

Som ett led i att försöka förstå vad som sker i luten vid dessa tillfällen undersöktes om någon 

störning kan observeras i ljudspektrumen i samband med att problemen uppstår. Det gjordes 

genom att studera spektrumen med PCA och analysera trenderna i de olika 

principalkomponenterna för att försöka identifiera vilka egenskaper i luten de representerar. I 

MatLab användes funktionen pca för att plocka fram scorevektorer, som representerar 

principalkomponenterna när de plottas mot tiden. De fem första principalkomponenterna 

plockades ut ur funktionen och jämfördes mot data från processen, bland annat k-värden och 

torrhalt.  

Eftersom analysmetoden inte tar hänsyn till att systemet är tidsberoende, utan undersöker hela 

datasetet på samma gång, kommer principalkomponenternas värde för en bestämd tidpunkt att 

vara olika beroende på hur mycket data som undersökts. Genom att variera mängden data 

studerades hur ”minnet” påverkade komponenternas utseende. Två dataset för varje tillfälle, 

där ”minnet” var två dygn innan respektive två veckor innan problemtillfället, undersöktes. 

Då problemen upptäcktes sent i projektet fanns inte tid att undersöka olika 

förbehandlingsmetoder eller frekvensintervall. Därför användes de förbehandlingsmetoder 

som urvalsprocessen genererade. Dessutom togs hänsyn till att variablerna varierar olika 

mycket genom att datasetet centrerades och skalades med funktionen zscore. För att undvika 

de problem som uppstår vid tvätt eliminerades data som genererats under dessa sekvenser från 

datasetet. 

För att försöka analysera och förstå vad i processen de olika komponenterna representerar 

studerades dessa enskilt under en period av elva dygn då indunstningen fungerade normalt, 

innan mellanlutcisternen togs i drift.  
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4 Resultat 

4.1 Känslighetsanalys för den manuella mätmetoden 

Känslighetsanalysen som gjordes för den manuella metoden för mätning av tjocklutens 

torrhalt visar att standardavvikelsen för fem mätningar är 0,064 %-enheter TS. 

4.2 Den akustiska mätarens tillförlitlighet 

Under hela perioden som mätaren varit i drift fram till den 30 april, förutom avbrottet mellan 

11 som 26 februari som berodde på att mätaren blivit strömlös, hade 268 113 spektrum 

samlats in kontinuerligt utan att några saknade värden (NaN) upptäckts. 

4.3 Optimal prediktionsmodell mot torrhalt 

4.3.1 Förstudien 

Förstudien, som gjordes på de 28 mätpunkter som samlats in fram till den 10 mars, visar att 

modeller som baserats på spektrum där höga frekvenser eliminerats kunde förklara mest av 

variationen i torrhalt. Resultaten från förstudien redovisas i sin helhet i Bilaga 2. 

4.3.2 Urvalsprocessen 

Nedan redovisas resultaten från urvalsprocessens olika steg i korthet. Samtliga resultat från 

urvalsprocessens alla steg redovisas i Bilaga 3.  

4.3.2.1 Steg 1 

Resultatet från urvalsprocessens första steg redovisas i Tabell 2, där de spektrum som valdes 

ut för vidare studier markerats med fet stil. Resultatet visar att modeller baserade på 

medelspektrum hade bäst prediktionskraft utifrån de givna förutsättningarna.  

 

Tabell 2. Resultat från urvalsprocessens första steg 

Spektrum R
2
 RMSE Q

2
 RMSEP 

Vänster exakt 0,82098 0,85803 0,68943 1,0328 

Vänster medel 0,81947 0,86164 0,69875 1,0172 

Höger exakt 0,80895 0,88639 0,64839 1,0989 

Höger medel 0,8133 0,87624 0,67018 1,0644 

H minus V exakt 0,75843 0,99671 0,34882 1,4955 

H minus V medel 0,75654 1,0006 0,35006 1,4941 

 

4.3.2.2 Steg 2 

Urvalsprocessens andra steg resulterade i de fyra kombinationer av frekvensintervall för 

respektive spektrum som gav lägst medelfel genom korsvalidering som redovisas i Tabell 3. 

Resultatet visar att modeller baserade på vänster medelspektrum ger lägst RMSECV. 
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Tabell 3. Kombinationerna av frekvensintervall som gav lägst RMSECV för respektive spektrum.  

Spektrum Antal intervall Antal kombin Antal LV Valda intervall RMSECV 

Höger medel 26 3 7 [3 4 7] 0,8038 

Höger medel 30 3 5 [3 5 8] 0,8086 

Höger medel 30 4 5 [3 4 5 8] 0,806 

Höger medel 31 4 5 [3 4 5 8] 0,8077 

Vänster medel 26 3 3 [3 7 8] 0,7925 

Vänster medel 29 3 8 [3 9 14] 0,7716 

Vänster medel 29 4 8 [3 4 9 14] 0,7743 

Vänster medel 31 3 9 [3 10 15] 0,7889 

 

4.3.2.3 Steg 3 

I Tabell 4 redovisas modellerna för respektive intervall av frekvensvariabler tillsammans med 

det antal latenta variabler som kunde prediktera valideringssetet bäst. Resultatet från det tredje 

steget visar två modeller med likvärdiga prediktionsegenskaper, markerade med fet stil. Dessa 

undersöktes vidare. 

 

Tabell 4. De modeller med bäst prediktionsegenskaper utifrån valideringssetet 

Modell Spektrum Intervall av frekvensvariabler Antal LV Q
2
 RMSEP 

1 Höger medel 317-632, 949-1106 4 0,83903 0,74355 

2 Höger medel 275-411, 549-685, 960-1096 4 0,81811 0,79041 

3 Höger medel 275-685, 960-1096 4 0,83739 0,74734 

4 Höger medel 267-665, 930-1061 4 0,80808 0,81191 

5 Vänster medel 317-474, 949-1264 5 0,82017 0,78592 

6 Vänster medel 285-426, 1137-1277, 1842-1982 6 0,75198 0,92297 

7 Vänster medel 285-568, 1137-1277, 1842-1982 6 0,75388 0,91943 

8 Vänster medel 267-399, 1194-1325, 1854-1985 8 0,71855 0,9832 

 

4.3.2.4 Steg 4 

Resultatet för urvalsprocessens fjärde steg visar att frame size = 33 för Modell 1 i Tabell 4 ger 

de bästa prediktionsegenskaper utifrån valideringssetet, se Tabell 5. Därför valdes denna ut 

som den optimala prediktionsmodellen.  

 

Tabell 5. Resultat för Modell 1 och Modell 3 i urvalsprcessens fjärde steg 

Modell 1  Modell 3 

Frame Size Q
2
 RMSEP  Frame Size Q2 RMSEP 

Ingen filtrering 0,74166 0,94198  Ingen filtrering 0,70961 0,94198 

13 0,7133 0,99234  13 0,72666 0,96894 

23 0,83903 0,74355  23 0,83739 0,74734 

33 0,89526 0,5998  33 0,85955 0,69454 

43 0,87239 0,66205  43 0,85641 0,70228 

53 0,84533 0,72887  53 0,84007 0,74115 
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4.3.3 Modellen 

I Tabell 6 redovisas de förbehandlingsmetoder och förutsättningar som utifrån det givna 

dataunderlaget ger den bästa modellen. I Tabell 6 redovisas även egenskaperna för modellen 

som är baserade på dessa. De skuggade fälten i Fig. 10 visar de optimala intervallen av 

frekvensvariabler, dessa hanteras hädanefter som ett intervall med 472 variabler. 

Frekvensvariablernas intervall motsvarar ljudfrekvenser mellan 3,87 – 7,71 respektive 11,58 – 

13,50 kHz.  

 

Tabell 6. Optimala förutsättningarna som urvalsprocessen genererade och modellens egenskaper. 

Spektrum Frekvensintervall Antal LV Frame size R
2
 RMSE Q

2
 RMSEP 

Höger medel [317:632 949:1106] 4 33 0,90894 0,61195 0,89526 0,5998 

 

 

 

Fig. 10.  Frekvensvariabler som innehåller mest information om torrhalten. 
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Modellens kalibreringskurva visas i Fig. 11, där det uppmätta torrhaltsvärdet (x-axeln) 

jämförs mot modellens värde (y-axeln). Ringar markerar kalibreringsdata och trianglar 

markerar valideringsdata. 

 

Fig. 11.  Kalibreringskurva för modellen inklusive valideringsdata. 

 

Fig. 12 visar prediktionsmodellens koefficienter för varje frekvensvariabel i datasetet. 

 

Fig. 12.  Modellens koefficienter för respektive frekvensvariabel. 

 



- 23 - 

 

Loadingvektorerna för de fyra latenta variabler som PLS-regressionen för modellen bygger på 

visas i Fig. 13. 

 

Fig. 13.  Loadingvektorer för de latenta variablerna i PLS-regressionen som ger den bästa modellen. 
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Avståndet till modellen för observationerna i datasetet för kalibrering respektive validering, 

som redovisas i Fig. 14 respektive Fig. 15, visar inga stora avvikelser i något av dataseten. 

Gränsen är baserad på kalibreringssetets residualer. 

 

Fig. 14.  Standardavvikelsen för kalibreringssetets residualer. Observationerna är sorterade på torrhalt. 

 

 

Fig. 15.  Standardavvikelsen för valideringssetets residualer. Observationerna är sorterade på torrhalt. 
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Fig. 16 visar PLS-modellens, refraktometerns och beräkningsmodellens värden under hela 

perioden som den akustiska mätaren varit i drift, från 28 oktober till 30 april. 

Observationernas avstånd till modellen för denna period redovisas i Fig. 17, där gränsen är 

baserad på kalibreringssetets residualer. 

 

Fig. 16.  Modellen jämfört med refraktometer och beräknade värden för hela testperioden. 

 

 

Fig. 17.  Standardavvikelsen av residualerna för hela testperioden. 
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Fig. 18 till och med Fig. 21 visar PLS-modellens, refraktometerns och beräkningsmodellens 

värden under ett antal mindre tidsperioder där minst en torrhaltsmätning gjorts som inte 

använts för kalibreringen av modellen. Dessa är markerade med trianglar i figurerna. I Fig. 21 

har modellen körts på spektrum som tillkommit efter att modellen skapades. 

 

Fig. 18.  Modellen jämfört med refraktometer och beräknade värden för den 4 november 2013. 

 

 

Fig. 19.  Modellen jämfört med refraktometer och beräknade värden, perioden 13 till 14 november 2013. 
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Fig. 20.  Modellen jämfört med refraktometer och beräknade värden under perioden 8 till 9 april 2014. 

 

 

Fig. 21.  Modellen jämfört med refraktometer och beräknade värden under perioden 21 till 22 april 2014. 
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PLS-modellens, refraktometerns och beräkningsmodellens värden för varje tillfälle en 

torrhaltsmätning som användes för validering av modellen gjordes samt skillnaden mot detta 

för respektive mätmetod redovisas i Tabell 7. De två sista mätningarna tillkom efter att 

modellen skapades och har därför inte tagits med vid beräknandet av modellens RMSEP och 

Q
2
. 

Tabell 7.  Torrhaltsmätningar som användes i modellens valideringsset tillsammans med modellens, 

refraktometerna och beräkningsmodellens värden för respektive tidpunkt. 

Datum 

tid 

Labb-

värde  

[% TS] 
Typ 

Modellens 

värde  

[% TS] 

Skillnad  

[% TS] 

Refrak-

tometer  

[% TS] 

Skillnad 

[% TS] 

Beräknings- 

modell 

 [% TS] 

Skillnad 

[% TS] 

2013-11-04 

07:28 74,1 ▲ 

Validering 73,8 0,3 72,6 1,5 74,0 0,1 

2013-11-13 

18:28 72,4 ▲ 

Validering 73,2 0,8 72,4 0,0 72,5 0,1 

2013-11-14 

08:02 74,8 ▲ 

Validering 74,5 0,3 75,2 0,4 73,7 1,1 

2014-01-02 

10:13 73,5 ▲ 

Validering 73,4 0,1 73,5 0,0 73,4 0,1 

2014-01-07 

08:32 73,1 ▲ 

Validering 73,4 0,3 74,6 1,5 73,3 0,2 

2014-01-27 

08:36 72,8 ▲ 

Validering 73,3 0,5 74,3 1,5 72,9 0,1 

2014-03-17 

09:01 73,6 ▲ 

Validering 72,5 1,1 73,8 0,2 74,2 0,6 

2014-04-04 

14:06 71,9 ▲ 

Validering 71,8 0,1 70,5 1,4 71,9 0,0 

2014-04-08 

12:00 69,7 ▲ 

Validering 70,7 1,0 68,6 1,1 67,9 1,8 

2014-04-08 

23:58 70,0 ▲ 

Validering 69,0 1,0 68,7 1,3 68,7 1,3 

2014-04-09 

07:00 72,5 ▲ 

Validering 72,5 0,0 72,3 0,2 71,3 1,2 

2014-04-09 

10:00 73,2 ▲ 

Validering 73,3 0,1 73,1 0,1 71,9 1,3 

2014-04-10 

15:00 71,7 ▲ 

Validering 71,1 0,6 71,9 0,2 70,8 0,9 

2014-04-11 

11:00 69,3 ▲ 

Validering 69,8 0,5 68,8 0,5 68,5 0,8 

2014-04-14 

08:42 68,3 ▲ 

Validering 69,3 1,0 67,9 0,4 68,2 0,1 

2014-04-14 

15:00 69,1 ▲ 

Validering 68,9 0,2 68,9 0,2 68,4 0,7 

2014-04-16 

11:00 70,5 ▲ 

Validering 71,1 0,6 69,7 0,8 70,1 0,4 

2014-04-16 

15:00 70,9 ▲ 

Validering 70,9 0,0 69,9 1,0 71,6 0,7 

2014-04-22 

08:25 71,0 ▲ 

Validering 71,4 0,4 71,7 0,7 71,1 0,1 

2014-04-28 

08:51 71,7 ▲ 

Validering 71,3 0,4 72,4 0,7 72,8 1,1 

∑ Skillnad    9,4  13,7  12,7 
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4.4 PCA vid processförändringar 

4.4.1 Samband med problemtillfällena 

Inga tydliga och återkommande samband mellan principalkomponenterna för respektive 

tillfälle kan observeras. Komponenter och K-värden under ett dygn för varje problemtillfälle 

redovisas i Bilaga 4. 

4.4.2 Minnets påverkan på principalkomponenterna 

Fig. 22 och Fig. 23 visar principalkomponenterna tillsammans med K-värden under samma 

tidsperiod för samma problemtillfälle, den 23 april. Skillnaden är att komponenterna i Fig. 22 

har baserats på data från 2 dygn innan problemet upptäcktes, medan komponenterna i Fig. 23 

är baserade på data från 2 veckor innan. 

 

Fig. 22.  Principalkomponenter för tillfälle 2 med två dygns minne. 

 

Fig. 23.  Principalkomponenter för tillfälle 2 med två veckors minne. 
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4.4.3 Analys av principalkomponenter 

Principalkomponenter för vilka en analys av vad de kan tänkas representera varit möjlig visas 

i Fig. 24 och Fig. 25. Dessa analyseras närmare i diskussionsdelen. 

 

Fig. 24.  Principalkomponent 1 och K-värdet för effekt 1A under perioden 28 mars till och med 7 april. 

 

 

Fig. 25.  PC 2, PC 3 och PLS-modellen under perioden 28 mars till och med 7 april. 
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5 Diskussion 

5.1 Prediktionsmodell mot torrhalt 

Resultatet i detta arbete visar att det är möjligt att konstruera en modell som utifrån 

ljudspektrum kan prediktera torrhalten med goda resultat. Att modellen baserades på 

rutinmässiga laborationsprover innebar att få kalibreringspunkter under en lång tidsperiod 

användes. Provantalet är i minsta laget för att modellen och framförallt valideringen ska bli 

helt tillförlitlig. Dock uppvägs detta något av den långa tidsperioden, vilket gör att risken för 

att få in ett tidsberoende i modellen minskar. 

Då få mätningar används för kalibreringen är det viktigt att dessa är korrekta. Eftersom 

massan av lut som undersöks med de manuella metoderna är liten finns det en risk att provet 

inte är representativt för hela flödet. Små, lokala variationer i lutens sammansättning kan visas 

som stora skillnader och ge upphov till missvisande resultat. Även om känslighetsanalysen 

som gjordes för analysmetoden visar väldigt liten avvikelse kan det ändå uppstå fel under 

mätningarna som gör att resultatet inte stämmer. En sådan felkälla kan vara att all 

laboratoriepersonal inte gör på exakt samma sätt vid provuttag och mätningar. Dessutom kan 

fel uppstå på grund av mänskliga faktorn, exempelvis att mätaren lästs av felaktigt.  

Att modellen kalibrerats mot manuella tidsdiskreta analysvärden gör det också svårt att få ett 

mått på hur väl modellen stämmer med verkligheten när den körs mot kontinuerliga dataset. 

Ett alternativ, som dessutom skulle ge ett större dataunderlag, kan vara att kalibrera modellen 

mot data från någon av de kontinuerliga mätmetoderna som används i dagsläget 

(refraktometern eller beräkningsmodellen). Några initiala tester för att undersöka detta 

gjordes. Då båda dessa metoder var för sig innehåller felkällor och det faktum att en modell 

aldrig kan bli bättre än dess kalibreringspunkter undersöktes inte detta tillvägagångssätt vidare 

då målet med arbetet var att försöka hitta en bättre metod för att mäta torrhalten. 

5.1.1 Urvalsprocessen 

Förutsättningarna för urvalsprocessen samt ordningen i vilken spektrum, frekvensintervall, 

antal latenta variabler och filtrering valdes har troligtvis betydelse för vilka 

förbehandlingsmetoder som användes för den slutgiltiga modellen. Om ett annat 

tillvägagångssätt hade används, exempelvis om SG-filtreringen undersökts innan siPLS-

analysen, är det möjligt att andra kombinationer av frekvensintervall gett lägre RMSECV. 

Anledningen till att medelvärdesbildade spektrum undersöktes var att undvika att modellen 

påverkades av bruset i signalen alltför mycket. Dessutom upptäcktes att tidsindikeringen vid 

uttag av lutproverna vid några tillfällen inte redovisades med en minuts noggrannhet. Detta 

tillvägagångssätt medför dock en risk att även relevant information filtreras bort. I detta arbete 

har endast medelvärdet av fem spektrum undersökts. Det är möjligt att medelvärdesbildning 

för ett annat antal spektrum kan ge en bättre modell. Även storleken på SG-filtrets frame size 

kan undersökas närmare. I detta arbete har endast var tionde storlek mellan 13 och 53 

undersökts. 

Antalet latenta variabler (LV) har betydelse för modellens prediktionskraft. Många LV 

tenderar till att överanpassa modellen mot kalibreringssetet. Detta kan observeras i Bilaga 3, 

där det är tydligt att prediktionskraften blir sämre, trots att R
2
 och RMSE blir bättre för 

kalibreringssetet då antalet LV ökar. 
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5.1.2 Modellens egenskaper 

Fig. 16 samt Fig. 18 till och med Fig. 21 visar att modellen klarar av att prediktera torrhalten 

kontinuerligt under hela testperioden och visar upp trender som liknar refraktometerns och 

beräkningsmodellens. I de flesta fall ligger modellens värde närmare den uppmätta torrhalten, 

vilket även summan av felen i Tabell 7 visar. En intressant iakttagelse som gjorts är att 

modellkurvorna är betydligt jämnare i november 2013 (Fig. 18 och Fig. 19) jämfört med 

modellkurvorna i april (Fig. 20 och Fig. 21). En möjlig förklaring är att idrifttagandet 

mellanlutcisternen den 8 april kan ha något med detta att göra med. Det mest sannolika är 

dock att det är en slump, eftersom kurvans hackiga beteende kan förklaras med att effekt 1A 

precis tvättats och att det tar en tid för systemet att jämnas ut. 

Att modellens intervall av frekvensvariabler motsvarar ljudfrekvenser mellan 3,87 – 7,71 

respektive 11,58 – 13,50 kHz innebär att teorin om att intressant information vanligtvis finns i 

frekvenser under 20 kHz presenterad av Liljenberg et al. (2002) stämmer även för torrhalt. 

Modellens koefficienter, Fig. 12, går från att vara negativa till positiva efter cirka 60 

frekvenskomponenter på ett väldigt distinkt sätt. Det kan tolkas som att dämpningen av de 

lägsta frekvenserna, under cirka 4,5 kHz, har ett negativt förhållande till torrhalten, vilket 

innebär att ljudvågornas dämpning sjunker då torrhalten ökar.  

Att felet vid validering (RMSEP) är lägre än felet vid kalibrering (RMSE) är 

anmärkningsvärt. Det kan tyda på att modellen är överanpassad till valideringssetet eftersom 

få punkter används för detta ändamål. En annan förklaring kan vara att torrhaltsmätningarna 

som används vid kalibreringen har större avvikelse jämfört med den verkliga torrhalten, på 

grund av de felkällor som diskuterats tidigare. 

För att göra modellen mindre känslig för enskilda felmätningar kan en lösning vara att låta 

fler punkter ingå i kalibreringen. Det innebär samtidigt att det blir färre punkter att validera 

mot, vilket gör valideringen mer osäker. Med fler provuttag kan dataseten för både kalibrering 

och validering göras större, vilket gör modellen mer robust.  

När modellen ska köras mot ny data är det viktigt att göra de olika förbehandlingarna i samma 

ordning som kalibreringssetet. Exempelvis är medelvärdet för en frekvensvariabel inte samma 

före och efter SG-filtrering, vilket gör att datasetet kommer att se annorlunda ut om man 

centrerar före eller efter filtrering. 

För att undvika de avvikande beteenden som uppstår i spektrumen i samband med tvätt av 

effekt 1A eliminerades samtliga tillfällen där en tvättsekvens i processen indikerades, inte 

bara 1A. Det innebar att spektrumens beteende vid tvätt av exempelvis effekt 2 eller 1C inte 

studerades. 

Vid prediktering kan residualernas standardavvikelse användas som ett mått på hur osäkert 

det predikterade värdet är. En hög standardavvikelse innebär att de latenta variablerna inte 

kan förklara lika mycket av variationen i spektrumet och leder till en mer osäker prediktering. 

Inga avvikande spektrum upptäcktes i varken kalibreringssetet eller valideringssetet. Däremot 

syns tydliga avvikelser när hela perioden undersöks, Fig. 17. Dessa kan härledas till händelser 

i processen. Den första avvikelsen beror på att mätaren inte var isolerad när den installerades. 

Detta gjordes först några dagar efter att den tagits i drift. Den andra beror på att bruket hade 

revisionsstopp under en vecka i november 2013. Den tredje avvikelsen, som inträffade i 

början av februari 2014, beror på att hela indunstningsanläggningen stoppades för vattentvätt 

under 20 timmar. 
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5.1.3 Vidare arbete med modellen 

Genom att studera modellens koefficienter för respektive frekvensvariabel, Fig. 12, kan 

intervall som är mindre viktiga identifieras. Det vore intressant att undersöka om modellens 

egenskaper kan bli ännu bättre om datasetet modifieras manuellt genom att exempelvis 

eliminera dessa intervall. 

Om modellen ska användas för att styra processen kan en viss filtrering av modellens värde 

vara lämpligt, för att eliminera brus och tydliggöra trender i torrhalten. Framförallt kan 

ytterligare filtrering behövas precis efter att effekt 1A har tvättats. Dessutom måste 

insamlingen och förbehandlingen av data från mätaren anpassas så att spektrumen kan 

kommas åt i realtid. 

 

5.2 PCA vid processförändringar 

Då PLS-modellen visade sig ha högre potential än förväntat lades mer tid än planerat på att få 

den så bra som möjligt. Det fick till följd att mindre tid kunde användas till att studera de 

tillfällen då problem uppstått i processen. Utifrån de förutsättningar som modellens 

urvalsprocess genererade kunde inga variationer i de fem första principalkomponenterna som 

är gemensamt för problemtillfällena observeras. 

5.2.1 Analys av principalkomponenterna 

Resultatet över hur minnets storlek påverkar principalkomponenterna, Fig. 22 och Fig. 23, 

visar att den första principalkomponenten inte förändras lika mycket som de övriga, den 

behåller ungefär samma trend. De flesta andra komponenterna ser något mer olika ut i de båda 

figurerna, men de behåller ändå liknande trender. Däremot visar den fjärde 

principalkomponenten (blå kurva) tydliga trendskillnader beroende på hur mycket minne som 

tas med. Det tyder på att den fångar upp olika variationer i spektrumen. För att kunna 

analysera olika tillfällen med hjälp av PCA måste därför hänsyn tas till vilken tidsperiod som 

undersöks. 

Gemensamt för samtliga komponenter är att signalerna blir väldigt känsliga direkt efter att 

effekt 1A tvättats för att sedan dämpas under tiden fram till att 1A tvättas på nytt. Detta 

beteende kan även observeras för PLS-modellen, där signalen jämnas ut under tiden efter att 

systemet tvättats. En förklaring till detta kan vara att inkruster bildas på rörets väggar och gör 

att ljudvågorna från sändaren inte kommer fram till mottagarna. 

Genom att jämföra principalkomponenterna med processdata under en längre tid under 

normal drift har återkommande trender observerats. Den första komponenten visar upp en 

trend som återkommer varje gång effekt 1A har tvättats, se Fig. 24. Detta kan indikera att den 

på något sätt beskriver signalstyrkan, vilket ger information om hur rent röret är. Efter tvätt är 

röret fritt från beläggningar, vilket ger en stark signal. Därefter sjunker kurvan i takt med att 

inkruster fälls ut ur luten. Om dessa beläggningar växer i samma takt i det undersökta röret 

som i effekt 1A kan denna komponent fungera som en indikator på när effekt 1A behöver 

tvättas. 

Trenderna för principalkomponent 2 och 3 visar stora likheter med PLS-modellens beteende, 

se Fig. 25. Det tyder på att dessa komponenter innehåller information om torrhalten. Eftersom 

trenderna inte är helt lika varandra kan det vara så att de innehåller olika delar av 

informationen om torrhalten.  
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5.2.2 Vidare arbete 

För att få rätsida på tidsberoendet i systemet bör någon form av dynamisk PCA-metod 

användas för att studera och jämföra olika processtillfällen. Det skulle även eliminera 

problemet med komponenternas ”minne” som diskuterats tidigare. 

Genom att försöka eliminera de trender som uppstår under normal drift kan en så kallad bulls-

eye-plot av principalkomponenterna skapas. Med hjälp av denna skulle onormala 

processförändringar snabbt kunna upptäckas. 

 

5.3 Utvärdering av den akustiska mätaren 

I och med att inte ett enda saknat värde har upptäckts under hela testperioden har Acospector 

som mätmetod visat sig vara mycket tillförlitlig. Resultaten i detta arbete visar att användbar 

information om luten kan extraheras ur de ljudspektrum som genereras samt att dessa inte på 

något påtagligt sätt ändrar karaktär med tiden. De tillfällen som indikerar avvikande 

observationer i Fig. 17 kan härledas till händelser som är kopplade till processen och beror 

alltså inte på själva mätutrustningen. 

Beroende på vad syftet med mätaren är kan placeringen i processen diskuteras. Om det är av 

intresse att studera lutens sammansättning kan det vara fördelaktigt att flytta på mätaren så att 

den undersöker blandluten som kommer in i indunstningsprocessen eller den lut som går ut ur 

mellanlutcisternen.  På detta sätt kan onormala variationer i luten upptäckas och åtgärder 

vidtas innan de orsakar problem i indunstningen. Med mätarens nuvarande placering kan 

tjockluten studeras, bland annat kan torrhalten bestämmas, vilket kan vara av intresse för att 

förebygga eventuella problem som kan uppstå i sodapannan. 
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6 Slutsatser 

Utifrån det tillgängliga dataunderlaget kunde en modell med goda egenskaper för att 

prediktera tjocklutens torrhalt skapas. 

Ljudspektrumen som genereras innehåller information som kan vara användbar för styrningen 

av indunstningsprocessen. För att kunna vidta åtgärder i tid om processen förändras bör dock 

en annan placering av mätaren övervägas. 
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Bilagor 
  



 

Bilaga 1 Laborationsrapport - bestämning av torrhalt i tjocklut 

Inledning 

En beräkningsmodell som utifrån ljudspektrum från en Acospector kan prediktera torrhalten i 

tjocklut efter indunstningsanläggningen på Gruvöns bruk ska skapas. Enligt de rutiner som 

finns mäts torrhalten en gång i veckan av personal på Gruvön. För att få ett större 

dataunderlag och på detta vis kunna skapa en mer robust prediktionsmodell har extra 

provtagningar gjorts under perioden 2014-04-10 till 2014-04-18. Syftet med denna laboration 

är, förutom att få fler mätresultat, även att underöka noggrannheten i analysmetoden för att få 

en uppfattning om hur väl resultaten stämmer överens med lutens verkliga torrhalt. 

Metod 

En termosbehållare fylls med tjocklut (cirka 3 dl) från provuttaget som är placerad efter 

indunstareffekt 1A, där lutens temperatur i processflödet är ungefär 110 °C. Provet tas med 

till labbet, där torrhalten bestäms med hjälp av en torrhaltsvåg (Precisa Gravimetrics modell 

XM 120). En aluminiumform och ett filter ställs på instrumentet och vågen nollställs. Filtret 

plockas bort och cirka 2,5 g lut hälls på aluminiumformen med en pipett. Filtret läggs tillbaka 

och instrumentets lock stängs. När provets vikt bestämts och instrumentets display istället 

börjar visa den aktuella torrhalten adderas destillerat vatten så att displayen visar mellan 250 – 

300 %. Instrumentet värmer upp provet till ungefär 150 °C för att evaporera bort allt vattnet i 

luten och beräknar torrhalten som kvoten av provets vikt efter och före behandlingen med två 

decimalers noggrannhet. Analysen tar cirka 20 minuter. 

Vid den standardmässiga undersökningen används två prov och torrhalten antas vara 

medelvärdet mellan dessa med en decimals noggrannhet, under förutsättning att skillnaden 

mellan proven är mindre än 0,5 %-enheter. Om skillnaden är större undersöks ytterligare prov 

tills det att ovan nämnda krav tillgodoses. Detta tillvägagångssätt har använts för att få fram 

dataunderlaget för modellen.  

För att kunna göra en bedömning av variationen i resultaten är dock två mätningar få. Vid ett 

tillfälle gjordes därför fem mätningar med lut från samma provtillfälle och utifrån 

medelvärdet av dessa kunde standardavvikelsen beräknas. 

 

Resultat 

Resultatet från tre provtillfällen samt den resulterande torrhalten redovisas i Tabell 1. Vid 

dessa tillfällen var tjocklutens torrhalt 70,3 %, 71,7 % respektive 70,5 %. 

Tabell 1. Resultat av torrhaltsmätningar 

Datum Tid Labmätning 1 Labmätning 2 Medel 

2014-04-10 11:00 70,42 % 70,20 % 70,3 % 

2014-04-10 15:00 71,49 % 71,91 % 71,7 % 

2014-04-16 11:00 70,43 % 70,55 % 70,5 % 

 



 

Mätningarna och resultatet från osäkerhetsundersökningen av lut från den 16 april klockan 

11:00 redovisas i Tabell 2. Standardavvikelsen bestämdes till 0,064 %-enheter. 

Tabell 2. Analys av provuttag den 2014-04-16 kl 11:00 

Mätning TH [%] 

1 70,43 

2 70,55 

3 70,38 

4 70,42 

5 70,55 

medel 70,47 

avvikelse 0,064 

 

Diskussion 

Order om utökad provtagning för den ordinarie personalen på grund av idrifttagande av en 

mellanlutcistern. Detta ledde till att mer dataunderlag för modellen skapades, men innebar 

också att tillgången till materiel och mätinstrument var begränsad. 

Eftersom analyserna görs på samma instrument varierar tiden mellan uttaget från 

processflödet och tidpunkten för analyserna. Det kan påverka resultatet eftersom vattnet i 

luten förångas under väntetiden. Dessutom sjunker temperaturen i luten till den andra 

analysen under tiden som den första analysen görs. Dock visar resultatet i Tabell 2 att ingen 

tydlig trend som tyder på detta kan observeras.  

Skillnaderna mellan resultatet kan istället bero på lokala torrhaltsskillnader i luten. Eftersom 

inga exakta mått anges för provets massa och mängden destillerat vatten kan även detta vara 

en orsak till skillnaderna mellan de olika mätningarna. Även laboratoriepersonalens 

tillvägagångssätt vid provuttag, transport och mätning kan ge upphov till skillnader i 

resultatet. 

För att undersöka hur snabbt lutens torrhalt förändras i processen hade det varit intressant att 

studera flera provuttag under en begränsad tidsperiod, exempelvis fem provuttag som plockats 

ut under tio minuter. På grund av den begränsade tillgången till materiel och mätinstrument 

hanns detta inte med inom examensarbetets tidsrymd. 

 

  



 

Bilaga 2 Utvärdering av förstudien 

PLS-modell mot labbvärden TH fram till 10 mars 
    28 mätpunkter 

         

           Förbehandling 1: ingen 
         spektra X: exakt_left 
 

medel_left 
 

exakt_right 
 

medel_right 

Antal LV 
Mod.kraft, R2 
[%]  Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

3 70,22 
 

3 70,15 
 

3 64,03 
 

3 63,27 

4 80,30 
 

4 79,39 
 

4 74,02 
 

4 72,98 

5 87,47 
 

5 86,37 
 

5 83,64 
 

5 82,12 

6 92,08 
 

6 89,81 
 

6 90,01 
 

6 88,71 

7 94,15 
 

7 92,84 
 

7 93,33 
 

7 92,05 

           Förbehandling 2: plockar bort låga frekvenser >>X(:,1800:4097) 
      spektra X: exakt_left 

 
medel_left 

 
exakt_right 

 
medel_right 

Antal LV 
Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

3 69,18 
 

3 69,55 
 

3 62,79 
 

3 63,05 

4 78,14 
 

4 78,13 
 

4 71,62 
 

4 71,95 

5 84,74 
 

5 84,52 
 

5 81,91 
 

5 82,46 

6 89,54 
 

6 88,34 
 

6 88,65 
 

6 89,17 

7 92,11 
 

7 91,73 
 

7 90,80 
 

7 91,27 

           Förbehandling 3: plockar bort höga frekvenser >>X(:,1:1800) 
      spektra X: exakt_left 

 
medel_left 

 
exakt_right 

 
medel_right 

Antal LV 
Mod.kraft, R2 
[%]] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

3 80,68 
 

3 75,20 
 

3 82,51 
 

3 78,80 

4 88,17 
 

4 82,40 
 

4 90,95 
 

4 84,79 

5 92,53 
 

5 86,18 
 

5 92,77 
 

5 91,07 

6 94,25 
 

6 93,56 
 

6 95,76 
 

6 93,10 

7 97,41 
 

7 97,23 
 

7 97,78 
 

7 95,03 

           Förbehandling 4: plockar bort medelvärdet för varje frekvens >>detrend(X,'constant') 
   spektra X: exakt_left 

 
medel_left 

 
exakt_right 

 
medel_right 

Antal LV 
Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

3 70,22 
 

3 70,15 
 

3 64,03 
 

3 63,27 

4 80,30 
 

4 79,39 
 

4 74,02 
 

4 72,98 

5 87,47 
 

5 86,37 
 

5 83,64 
 

5 82,12 

6 92,08 
 

6 89,81 
 

6 90,01 
 

6 88,71 

7 94,15 
 

7 92,84 
 

7 93,33 
 

7 92,05 

           Förbehandling 5: vänsterspektra-högerspektra >>X=…_left-…_right 
     spektra X: exakt 

 
medel 

       
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 

 

   3 68,85 
 

3 69,10 
    4 76,69 

 
4 76,77 

    5 85,77 
 

5 85,19 
    6 88,90 

 
6 88,38 

    7 90,83 
 

7 90,46 
               

           

           

           

           

           

           

           



 

Förbehandling 6: beloppet av vänsterspektra-högerspektra >>X=abs(…_left-…_right) 
   spektra X: exakt 

 
medel 

       
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

      3 73,71 
 

3 73,54 
      4 80,68 

 
4 80,49 

      5 89,55 
 

5 89,19 
      6 92,01 

 
6 91,72 

      7 94,43 
 

7 94,12 
      

           Förbehandling 7: första 1000 frekvenserna >>X(:,1:1000) 
      spektra X: exakt_left 

 
medel_left 

 
exakt_right 

 
medel_right 

Antal LV 
Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

3 71,46 
 

3 74,63 
 

3 74,14 
 

3 72,54 

4 83,61 
 

4 83,10 
 

4 84,18 
 

4 81,39 

5 88,52 
 

5 89,27 
 

5 89,96 
 

5 86,94 

6 94,80 
 

6 91,80 
 

6 93,96 
 

6 89,39 

7 96,70 
 

7 95,05 
 

7 96,54 
 

7 92,95 

           Förbehandling 8: frekvens 1001-2000 >>X(:,1001:2000) 
      spektra X: exakt_left 

 
medel_left 

 
exakt_right 

 
medel_right 

Antal LV 
Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

3 60,15 
 

3 60,07 
 

3 65,45 
 

3 65,58 

4 73,10 
 

4 73,30 
 

4 74,04 
 

4 74,39 

5 83,45 
 

5 83,63 
 

5 83,95 
 

5 84,12 

6 86,33 
 

6 86,54 
 

6 87,17 
 

6 87,13 

7 90,37 
 

7 90,34 
 

7 92,40 
 

7 92,69 

           Förbehandling 9: frekvens 2001-3000 >>X(:,2001:3000) 
      spektra X: exakt_left 

 
medel_left 

 
exakt_right 

 
medel_right 

Antal LV 
Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

3 65,93 
 

3 66,84 
 

3 68,33 
 

3 68,43 

4 74,79 
 

4 75,75 
 

4 78,15 
 

4 78,40 

5 80,56 
 

5 80,84 
 

5 81,30 
 

5 81,47 

6 83,96 
 

6 84,25 
 

6 86,10 
 

6 86,10 

7 88,55 
 

7 88,72 
 

7 88,93 
 

7 88,98 

           Förbehandling 10: frekvens 3001-4097 >>X(:,3001:4097) 
      spektra X: exakt_left 

 
medel_left 

 
exakt_right 

 
medel_right 

Antal LV 
Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, R2 
[%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%] 

 
Antal LV 

Mod.kraft, 
R2 [%]] 

3 60,12 
 

3 60,27 
 

3 58,08 
 

3 58,65 

4 67,41 
 

4 68,02 
 

4 67,48 
 

4 67,74 

5 72,27 
 

5 72,16 
 

5 73,46 
 

5 73,94 

6 82,40 
 

6 83,66 
 

6 82,65 
 

6 83,24 

7 85,54 
 

7 87,15 
 

7 87,66 
 

7 88,16 

 

  



 

Bilaga 3 Data från urvalsprocessen 

Steg 1: Vilket dataset är bäst? 

Förutsättningar: 

 Kalibreringsset: 3/4 av hela dataunderlaget, sorterat på storlek (54 punkter) 

 Valideringsset: var fjärde punkt av hela det sorterade dataunderlaget (18 punkter) 

 Savitzky-Golay-filter: polynomgrad 3, frame size 23 

 Frekvensintervall: 400-1700, >>X(:,400:1700) 

 Antal LV: 4 st 

Resultat: 

 

R2 RMSE Q2 RMSEP 

vänster exakt 0,82098 0,85803 0,68943 1,0328 

vänster medel 0,81947 0,86164 0,69875 1,0172 

höger exakt 0,80895 0,88639 0,64839 1,0989 

höger medel 0,8133 0,87624 0,67018 1,0644 

H minus V exakt 0,75843 0,99671 0,34882 1,4955 

H minus V medel 0,75654 1,0006 0,35006 1,4941 

Steg 2: Optimalt frekvensintervall - siPLS 

Förutsättningar: 

 Kalibreringsset: 3/4 av hela dataunderlaget, sorterat på storlek (54 punkter) 

 Savitzky-Golay-filter: polynomgrad 3, frame size 23 

 Korsvalidering med 5 punkter 

Resultat: 

  

Spektrum: höger medel 

 

 
 

 

Spektrum: vänster medel 

  

Bästa kombinationen 

  

Bästa kombinationen 

Antal 

intervall 

Antal 

kombin Antal LV valda interv RMSECV 

 

Antal 

intervall 

Antal 

kombin Antal LV valda interv RMSECV 

22 2 5 [3 4] 0,9589 

 

22 2 5 [3 4] 0,913 

 

3 8 [3 4 6] 0,9075 

  

3 8 [11 21 22] 0,912 

 

4 10 [1 4 7 21] 0,8837 

  

4 8 [1 11 21 22] 0,8956 

23 2 3 [3 4] 0,9563 

 

23 2 6 [3 4] 0,8832 

 

3 9 [2 21 23] 0,8568 

  

3 8 [3 7 23] 0,9684 

 

4 9 [2 6 21 23] 0,8494 

  

4 7 [2 7 22 23] 0,9044 

24 2 3 [3 4] 0,8516 

 

24 2 3 [3 7] 0,9092 

 

3 5 [3 4 5] 0,8425 

  

3 8 [2 18 23] 0,9025 

 

4 7 [2 8 22 24] 0,871 

  

4 9 [12 18 23 24] 0,8508 

25 2 4 [3 4] 0,8631 

 

25 2 4 [3 4] 0,9472 

 

3 5 [3 4 5] 0,8502 

  

3 4 [3 7 8] 0,8741 

 

4 7 [3 4 5 7] 0,8714 

  

4 4 [3 4 7 8] 0,8738 



 

  

Spektrum: höger medel 

 
 

 

Spektrum: vänster medel 

  

Bästa kombinationen 

  

Bästa kombinationen 

Antal 

intervall 

Antal 

kombin Antal LV valda interv RMSECV 

 

Antal 

intervall 

Antal 

kombin Antal LV valda interv RMSECV 

26 2 8 [4 7] 0,8795 

 

26 2 2 [3 8] 0,8823 

 

3 7 [3 4 7] 0,8038 

  

3 3 [3 7 8] 0,7925 

 

4 8 [1 2 14 20] 0,8373 

  

4 3 [3 4 7 8] 0,7965 

27 2 6 [3 7] 0,8711 

 

27 2 4 [3 8] 0,9894 

 

3 6 [3 4 7] 0,8339 

  

3 3 [3 7 8] 0,8939 

 

4 5 [3 4 5 7] 0,8165 

  

4 8 [3 8 9 13] 0,8497 

28 2 5 [3 5] 0,946 

 

28 2 3 [3 8] 0,9287 

 

3 6 [3 4 5] 0,8759 

  

3 4 [3 8 9] 0,8742 

 

4 7 [1 2 9 24] 0,8706 

  

4 4 [3 4 8 9] 0,8716 

29 2 5 [3 5] 0,9513 

 

29 2 3 [3 9] 0,8886 

 

3 5 [3 5 8] 0,8647 

  

3 8 [3 9 14] 0,7716 

 

4 7 [1 9 15 24] 0,8316 

  

4 8 [3 4 9 14] 0,7743 

30 2 5 [3 8] 0,9646 

 

30 2 10 [6 8] 0,8433 

 

3 5 [3 5 8] 0,8086 

  

3 3 [3 8 9] 0,8354 

 

4 5 [3 4 5 8] 0,806 

  

4 8 [1 9 10 29] 0,8366 

31 2 5 [3 8] 0,9342 

 

31 2 4 [3 10] 0,9552 

 

3 5 [3 5 8] 0,8185 

  

3 9 [3 10 15] 0,7889 

 

4 5 [3 4 5 8] 0,8077 

  

4 9 [3 4 10 15] 0,7997 

32 2 9 [9 13] 0,9714 

 

32 2 4 [3 10] 0,8444 

 

3 9 [3 10 31] 0,9119 

  

3 3 [3 9 10] 0,8197 

 

4 8 [2 10 19 27] 0,8616 

  

4 3 [3 4 9 10] 0,8235 

Steg 3: Optimalt antal latenta variabler 

Förutsättningar: 

 Kalibreringsset: 3/4 av hela dataunderlaget, sorterat på storlek (54 punkter) 

 Valideringsset: var fjärde punkt av hela det sorterade dataunderlaget (18 punkter) 

 Savitzky-Golay-filter: polynomgrad 3, frame size 23 

Resultat: 

  

 

  

Kalibrering Validering 

 Alt. Spektrum Frekvensintervall Frekvensintervall Antal LV R2 RMSE Q2 RMSEP 

 1 Höger medel [3 4 7] 317-632, 949-1106 3 0,83523 0,82317 0,69912 1,0166 

 

  

 

 

4 0,90159 0,63615 0,83903 0,74355 BÄST 

  

 

 

5 0,92499 0,5554 0,81907 0,78831 

 

  

 

 

6 0,94127 0,49145 0,77636 0,87643 

        7 0,95734 0,41884 0,61283 1,1532 siPLS 

     Kalibrering Validering  

Alt. Spektrum Frekvensintervall Frekvensintervall Antal LV R2 RMSE Q2 RMSEP  

2 Höger medel [3 5 8] 275-411, 549-685, 960-1096 3 0,84572 0,79653 0,72263 0,97605 

 

  

 

 

4 0,88455 0,68903 0,81811 0,79041 

 

  

 

 

5 0,9109 0,60532 0,69078 1,0306 siPLS 

       6 0,92227 0,56539 0,71177 0,99498 

 3 Höger medel [3 4 5 8] 275-685, 960-1096 3 0,84571 0,79657 0,72919 0,96444 

 

  

 

 

4 0,88756 0,68001 0,83739 0,74734 Näst bäst 

  

 

 

5 0,91382 0,59533 0,71005 0,99793 siPLS 

       6 0,93135 0,53132 0,73492 0,95418 

 



 

4 Höger medel [3 4 5 8] 267-665, 930-1061 3 0,84923 0,78742 0,67933 1,0495 

 

  

 

 

4 0,88266 0,69466 0,80808 0,81191 

 

  

 

 

5 0,90956 0,60986 0,69388 1,0254 siPLS 

       6 0,93527 0,51595 0,73774 0,9491 

 5 Vänster medel [3 7 8] 317-474, 949-1264 3 0,88526 0,68691 0,78479 0,85975 siPLS 

  

 

 

4 0,89991 0,64157 0,78492 0,85949 

 

  

 

 

5 0,92049 0,57181 0,82017 0,78592 

        6 0,93424 0,52002 0,756 0,91545 

 6 Vänster medel [3 9 14] 285-426, 1137-1277, 1842-1982 3 0,68304 1,1417 0,56773 1,2185 

 

  

 

 

4 0,82251 0,85435 0,69551 1,0227 

 

  

 

 

5 0,85488 0,77252 0,68944 1,0328 

 

  

 

 

6 0,89052 0,671 0,75198 0,92297 

 

  

 

 

7 0,91721 0,5835 0,70938 0,9991 

        8 0,92217 0,56576 0,69219 1,0282 siPLS 

7 Vänster medel [3 4 9 14] 285-568, 1137-1277, 1842-1982 3 0,68554 1,1372 0,57147 1,2132 

 

  

 

 

4 0,83436 0,82534 0,69661 1,0208 

 

  

 

 

5 0,85944 0,76029 0,69176 1,0289 

 

  

 

 

6 0,89425 0,65945 0,75388 0,91943 

 

  

 

 

7 0,91975 0,57447 0,71222 0,9942 

        8 0,92464 0,55669 0,69409 1,025 siPLS 

8 Vänster medel [3 10 15] 267-399, 1194-1325, 1854-1985 3 0,7659 0,98117 0,5473 1,247 

 

  

 

 

4 0,81098 0,88167 0,55285 1,2393 

 

  

 

 

5 0,8522 0,77962 0,58042 1,2005 

 

  

 

 

6 0,89998 0,64134 0,62128 1,1405 

 

  

 

 

7 0,90998 0,60845 0,6322 1,124 

 

  

 

 

8 0,91917 0,57653 0,71855 0,9832 

        9 0,93119 0,53197 0,67587 1,0551 siPLS 

 

Steg 4: Optimal frame size på SG-filter 

 Förutsättningar: 

 Kalibreringsset: 3/4 av hela dataunderlaget, sorterat på storlek (54 punkter) 

 Valideringsset: var fjärde punkt av hela det sorterade dataunderlaget (18 punkter) 

Modell 1: 

 Höger medelspektrum, frekvensintervall 317-632, 949-1106 

 Antal LV: 4 st 

Modell 3: 

 Höger medelspektrum, frekvensintervall 275-685, 960-1096 

 Antal LV: 4 st 

 

 

 

 



 

Resultat: 

Modell 1: 

Frame Size R
2
 RMSE Q

2
 RMSEP 

 ingen filt 0,88483 0,68819 0,74166 0,94198 

 13 0,88161 0,69777 0,7133 0,99234 

 23 0,90159 0,63615 0,83903 0,74355 

 33 0,90894 0,61195 0,89526 0,5998 BÄSTA MODELLEN 

43 0,91839 0,57934 0,87239 0,66205 

 53 0,91306 0,59794 0,84533 0,72887 

  

Modell 3: 

Frame size R
2
 RMSE Q

2
 RMSEP 

ingen filt 0,91 0,60838 0,70961 0,99869 

13 0,89144 0,66816 0,72666 0,96894 

23 0,88756 0,68001 0,83739 0,74734 

33 0,89215 0,66599 0,85955 0,69454 

43 0,89206 0,66625 0,85641 0,70228 

53 0,88976 0,67332 0,84007 0,74115 

 

  



 

Bilaga 4 PCA vid problemtillfällen 

Principalkomponenter och K-värden under ett dygn för respektive problemtillfälle. 

Komponenterna är baserade på data från två dygn innan problemen uppstår. 

 

 

Tillfälle 1: Principalkomponenter och K-värden under perioden 9 till 10 april 2014. 

 

 

Tillfälle 2: Principalkomponenter och K-värden under perioden 22 till 23 april 2014. 

 



 

 

 

Tillfälle 3: Principalkomponenter och K-värden under perioden 23 till 25 april 2014. 

 

 

Tillfälle 4: Principalkomponenter och K-värden under perioden 27 till 28 april 2014. 

 

 



 

 

Tillfälle 5: Principalkomponenter och K-värden under perioden 27 till 29 april 2014. 

 


