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Prosessdata

Hva er situasjonen:

• For lite data / For mye data ?

• For lite relevante data – usikre data – feil i data – tidsforsinkelser?

• Hvordan finne fram til data og få tilgang?  Historiske data, skyløsninger

• Data vi skulle ønske at vi hadde – "Smarte sensorer"

• Hvordan skal informasjon hentet ut fra data brukes i praksis?

• Prosessforståelse - Beslutningsstøtte – Regulering – "Plantwide-Control"

2



• Validering av data

• Kvalitetssjekk og tagging

• Klassiske metoder for identifisering 
og  parameterestimering

• Multivariat analyse 

• Maskinlæring / Kunstig intelligens
(ML/AI)
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Prosessdata for overvåkning og styring



AI, supports Estimation and Control

• Taking incomplete observations about the world and use that as a basis 
for decisions and control

• Research Disciplines:
• Cybernetics
• Machine Learning (AI)
• Statistics and Statistical Learning

• 30+ researchers in Oslo and Trondheim
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Application areas

• Industrial estimation and control

• Mobile robots

• Inspection and maintenance

• Microgrids

• Industrial robotics

• Autonomous ships

• Technical safety and security
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Noen prosjekter i SINTEF som 
adresserer utnytting av prosessdata

Strategisk satsning på å undersøke/utnytte potensialet i nye
metoder for dataanalyse, maskinlæring/ kunstig intelligens
• TAPI

• Smart Furnace

• OPTIMAT

• SAM
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• Malvann – Rensing av avløpsvann

• UnWarp – Bedre bølgepapp

• COGNITWIN – EU

• Autoactive – Olympiatoppen



TAPI-Towards Autonomus Process Industry

• KPN med 29,25MNOK, 2PhD, 1 Postdoc 

• Mål: Øke nivået av autonomi i norsk landbasert prosessindustri

• Kontekst: Komplekse prosesser med store ulineariteter, utfordrende
miljø og få målinger kan gjøre detvanskelig å observere og kontrollere
prosessen. 

• Resultat: Kombinere tradisjonelle, fysikkbaserte metoder med 
datadrevne metoder for estimering og kontroll i prosessindustrien
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TAPI- Towards Autonomus Process Industry
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• Volume
• Speed of generation
• Variety
• Trustworthiness
• Basis for learning



• IPN med Elkem

• Mål: Redusere energiforbruket med 5%, 
tilsvarende årlig strømforbruk for 8500 
eneboliger

• Ulike metoder for kunstig intelligens, 
maskinlæring, digital tvilling og 
ekspertsystem for å stille riktig diagnose av 
ovnstilstanden og gi råd om hvilke tiltak som 
bør gjøres
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Smart Furnace
Redusert strømforbruk



• Objctive: 
Improved earnings and reduced CO2 footprint

• Work packages:
• Mapping existing data – quality and availability

• New data from sensors and on-line measurements

• Data based models – Data analytics and data modelling

• Data based models – a framework for self-adaptive models

• Partners:
Bilfinger, SINTEF Industri & Digital, USN,  Boliden, Equinor, 
Eramet, Elkem, Hydro Aluminimum, Rec Solar, Yara12

SAM
Self Adapting Model-based system for Process Autonomy 
-using data-based modelling and advanced sensors (BIA-IPN)



Hvordan utnytte tilgang til mer presis 
prosessinformasjon

• Prosessammehenger fra data (black box)

• Kombinere estimering fra data med kjente modeller (grey box)

• Bedre prosessforståelse og innsyn i egne prosesser

• Bedre underlag for beslutningsstøtte

• Bedre grunnlag for design av basis reguleringsstrukturer  "Plantwide-Control"

• Bedre modeller som åpner for modellbasert prediktiv styring (MPC) 
og overordnet prosessoptimering (RTO)
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Effektmål for oppgradert regulering –
basert på forbedret prosessinformasjon

• Reduserte variasjoner i kvalitetsvariable

• Høyere produksjon, tettere opp til kapasitetsgrenser

• Bedre kontroll med utslipp 

• Bedre energieffektivitet

• Større fleksibilitet mhp omstilling av produksjon

• Bedre robusthet for forstyrrelser 

• Forbedret sikkerhet og regularitet 
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Konklusjon

• De grunnleggende konsepter for identifikasjon og regulering gjelder!
• E.g: Observerbarhet/identifiserbarhet/regulerbarhet/Begrensninger for styring

• Nye metoder kan forbedre analyse/modellering fra data, men er ikke magi!

• Mer effektiv datalagring /håndtering, nye sensorer, mer regnekraft hjelper! 
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Teknologi for et bedre samfunn
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