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Sammanfattning
Abstract
Under ventilprov vid kärnkraftverket Oskarshamnsverket 3 har oscillationsfenomen detekterats
vid vissa driftlägen, främst i samband med stängning av någon av högtrycksreglerventilerna som
reglerar ångflödet ut från reaktortanken. Syftet med detta examensarbete är att förklara
uppkomsten av dessa oscillationer.

För att kunna analysera problemet har en modell över reaktor och tryckregulator tagits fram. Detta
har gjorts dels med hjälp av befintlig systemdokumentation och dels genom att skatta modeller av
olika delar av systemet. Det har visat sig att det går att få fram en modell som skattar reaktortrycket
ganska väl med ångflöde och neutronflöde som insignaler. En tidigare beskrivning av ångflöde för
olika ventilöppningsgrader har visat sig vara felaktig och därför har en ny ångflödesfunktion tagits
fram. Vid simuleringar med den modell som har byggts upp över tryckreglersystemet har
oscillationsfenomenet kunnat påvisas.

Tryckregulatorn syftar till att hålla reaktortrycket konstant genom att variera ångflödet ut från
reaktorn. Detta görs genom att variera ventilernas öppningsgrad. Förhållandet mellan
öppningsgrad och ångflöde är dock inte linjärt. Meningen är att detta ska kompenseras i
reglerservomotorn som ska reglera ventilerna så att ångflödet motsvarar det beordrade ångflödet
från regulatorn. Denna linjärisering bygger dock på det felaktiga sambandet mellan
ventilöppningsgrad och ångflöde. Vid stängning av en högtrycksreglerventil kommer signalen från
tryckregulatorn att förstärkas jämfört med fallet med samtliga ventiler öppna, något som med stor
sannolikhet leder till uppkomsten av självsvängningar.

I rapporten ges två förslag till lösningar på självsvängningsproblemet. Om man kan få fram en bra
bild av det olinjära sambandet mellan regulatorns signal och ångflödet borde detta kunna
kompenseras i regulatorn så att man åter får ett linjärt samband. Ett annat alternativ är att byta ut
de kurvskivor som nu används för linjärisering i reglerservomotorerna så att man får ett linjärt



samband mellan regulatorns beordrade ångflöde och det verkliga ångflödet.
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Under ventilprov vid kärnkraftverket Oskarshamnsverket 3 har oscillationsfenomen
detekterats vid vissa driftlägen, främst i samband med stängning av någon av
högtrycksreglerventilerna som reglerar ångflödet ut från reaktortanken. Syftet med detta
examensarbete är att förklara uppkomsten av dessa oscillationer.

För att kunna analysera problemet har en modell över reaktor och tryckregulator tagits
fram. Detta har gjorts dels med hjälp av befintlig systemdokumentation och dels genom
att skatta modeller av olika delar av systemet. Det har visat sig att det går att få fram en
modell som skattar reaktortrycket ganska väl med ångflöde och neutronflöde som
insignaler. En tidigare beskrivning av ångflöde för olika ventilöppningsgrader har visat
sig vara felaktig och därför har en ny ångflödesfunktion tagits fram. Vid simuleringar
med den modell som har byggts upp över tryckreglersystemet har oscillationsfenomenet
kunnat påvisas.

Tryckregulatorn syftar till att hålla reaktortrycket konstant genom att variera ångflödet
ut från reaktorn. Detta görs genom att variera ventilernas öppningsgrad. Förhållandet
mellan öppningsgrad och ångflöde är dock inte linjärt. Meningen är att detta ska
kompenseras i reglerservomotorn som ska reglera ventilerna så att ångflödet motsvarar
det beordrade ångflödet från regulatorn. Denna linjärisering bygger dock på det
felaktiga sambandet mellan ventilöppningsgrad och ångflöde. Vid stängning av en
högtrycksreglerventil kommer signalen från tryckregulatorn att förstärkas jämfört med
fallet med samtliga ventiler öppna, något som med stor sannolikhet leder till
uppkomsten av självsvängningar.

I rapporten ges två förslag till lösningar på självsvängningsproblemet. Om man kan få
fram en bra bild av det olinjära sambandet mellan regulatorns signal och ångflödet
borde detta kunna kompenseras i regulatorn så att man åter får ett linjärt samband. Ett
annat alternativ är att byta ut de kurvskivor som nu används för linjärisering i
reglerservomotorerna så att man får ett linjärt samband mellan regulatorns beordrade
ångflöde och det verkliga ångflödet.
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Oscillations have been detected during valve tests in the nuclear power plant
Oskarshamnsverket 3. The oscillations appear when one of the high pressure valves that
control the steam flow from the reactor is closed. The purpose of this master thesis
project is to explain the oscillation phenomenon.

To be able to analyze the problem, a model of the reactor tank and the pressure control
system has been made. The model has been based on both system documentation and
estimated models. It has turned out to be possible to to estimate a model that describes
the reactor pressure rather well with steam flow and neutron flux as input signals.
Furthermore, the previously used description of steam flow as a function of valve
opening percentage has turned out to be erroneous and a new function has therefore
been derived.  Simulations with the complete pressure system model have shown
similar oscillations as in the real case.

The aim of the pressure controller is to keep the reactor pressure at a constant level by
varying the steam flow from the reactor. The steam flow can be adjusted by changing
the opening percentage of the valves. However, there is no linear connection between
opening percentage and steam flow. This is supposed to be compensated for in a
servomotor so that the actual steam flow corresponds to the demanded steam flow from
the pressure controller. This compensation is however based on the incorrect relation
between steam flow and valve opening rate. Thus, the result is that when one valve is
closed the control signal will be amplified and this probably causes the oscillations.

Two solutions to the oscillation problem are suggested in this report. The problem can
be solved if an appropriate description of the connection between the control signal and
the steam flow is derived and compensated for in the controller. Another solution is to
replace the curve discs which are used for linearization in the servomotor so that a linear
connection between the control signal and the actual steam flow is achieved.
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Här följer en sammanställning över några förkortningar som används i rapporten.

ARX Auto Regression eXternal signal
ARMAX Auto Regression Moving Average eXternal signal
BJ Box-Jenkins
BÅTT Beordrat Ångflöde Till Turbinen
DRV Dumpreglerventiler
EHW Elektrohydraulisk omvandlare
HTRV Högtrycksreglerventiler
LTRV Lågtrycksreglerventiler
MÖHRV Mellanöverhettarreglerventiler
O3 Oskarshamnsverket 3
OE Output Error
PI Proportionell och Integrerande
VHBPRV Vidhetsbypassreglerventil
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I det första kapitlet ges kort information om bakgrunden till detta examensarbete och
om OKG. Dessutom beskrivs målet med examensarbetet och de metoder som använts
för att nå detta. I kapitlet beskrivs också kort rapportens utformning.

�	�� 
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För att reglera trycket i en kärnkraftsreaktor används en tryckregulator. Vid
undersökningar av tryckregulatorn i Oskarshamnsverket 3 har det visat sig att
reaktortrycket börjar oscillera vid så kallade ventilprov. Vid ventilprov stängs en av fyra
högtrycksreglerventiler (dessa beskrivs närmare i kapitel 3) och då måste man gå ner på
en lägre effektnivå än normalt. Om man stänger en högtrycksreglerventil vid 75 %
reaktoreffekt uppstår oscillationer i trycket. Detta är naturligtvis ingen önskvärd
egenskap hos systemet utan man vill ha ett mer stabilt uppförande.

För att få bort oscillationerna när man utför ventilproven måste man gå ner på en ännu
lägre effektnivå och då räcker det inte att bara ändra huvudcirkulationsflödet i
reaktortanken. Det krävs dessutom att reaktorns styrstavar skjuts in och det tar längre tid
att påverka effekten med dessa än genom att ändra huvudcirkulationsflödet.
Sammantaget innebär detta att man tvingas gå ner på lägre effekt och att det tar längre
tid innan reaktorn når full effekt efter ett ventilprov jämfört med om provet hade kunnat
genomföras på 75 % effektnivå. Oscillationsproblemet leder därför till betydande totala
effektförluster. Undersökningar som utförts tidigare tyder på att oscillationsfenomenet
kan relateras till reglersystemet. Man skulle vilja justera detta så att det går att utföra
ventilprov vid 75 % effekt utan att oscillationer uppstår i trycket.
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Oskarshamnsverkets kraftgrupp, OKG, är sedan 1993 ett dotterbolag till Sydkraft och
har cirka 900 anställda (”Om OKG”, 2003). Utöver Sydkraft är också Birka Energi och
Fortum Kraft delägare. OKG ligger på Simpevarpshalvön ungefär tre mil norr om
Oskarshamn. Här finns tre kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1,
Oskarshamnsverket 2 och Oskarshamnsverket 3 (O1, O2 och O3). Dessa togs i drift
1972, 1974 och 1985. OKG producerar el till delägarna i proportion till deras
ägarandelar och står för tio procent av Sveriges totala elproduktion. På
Simpevarpshalvön finns dessutom CLAB, centrala mellanlagret för använt kärnbränsle.
CLAB tar emot använt kärnbränsle från alla de svenska reaktorerna och drivs av OKG
på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering, SKB.

�	�� �����������

Målet med examensarbetet var att utifrån den tillgängliga systemdokumentationen och
de mätningar som är gjorda finna en förklaring till varför tryckoscillationerna i reaktorn
uppstår vid vissa driftlägen och att ge förslag på hur man kan komma till rätta med
problemet.

�	�� ������

Problemet med att analysera tryckreglersystemet i ett kärnkraftverk är att möjligheterna
till testkörningar på det verkliga systemet är högst begränsade. Det är därför önskvärt att
bygga upp en simuleringsmiljö där systemets egenskaper kan testas. En sådan
simuleringsmiljö har skapats genom att identifiera modeller av reaktorn och andra
odokumenterade system. I övrigt har simuleringsmodellen baserats på befintlig
systemdokumentation. Simuleringar har därefter genomförts där målet var att
simuleringsmodellen skulle återge systemets egenskaper vid ventilprov och generera
oscillationer vid ventilstängning. Vid dessa simuleringsförsök har även olika
möjligheter att häva oscillationerna undersökts.

�	�� �������������������

Kapitel 2 ger insyn i vissa av de teoretiska begrepp som används i rapporten. Kapitlet
ger en kortare allmän teorigenomgång av olika tänkbara orsaker till oscillationer.
Dessutom presenteras grundläggande teori om identifiering och resonemang om
stabilitet och instabilitet i linjära och olinjära system. Vidare ger kapitel 3 en allmän
beskrivning av hur en kokvattenreaktor fungerar och en mer detaljerad beskrivning av
tryckreglersystemet på O3. I kapitel 4 visas hur modeller som beskriver trycket i
kärnkraftsreaktorn och styroljetrycket i de elektrohydrauliska omvandlarna har skattats.
Dessa skattade modeller har inkluderats i en större simuleringsmodell som också
innehåller delsystem som beskrivs i systemdokumentationen av tryckregulatorn.
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Framtagandet av simuleringsmodellen beskrivs i kapitel 5 medan simuleringarna
redovisas i kapitel 6. I kapitel 7 diskuteras resultat och förslag till förbättringar ges.
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För att ge en god grund inför de kommande avsnitten görs i detta kapitel en genomgång
av den teori som kommit till användning under examensarbetet. Kapitlet ger en allmän
beskrivning av oscillationer och tänkbara orsaker till att oscillationer uppstår. Dessutom
görs en genomgång av systemidentifiering, något som använts för att beskriva olika
delar av tryckreglersystemet. Slutligen diskuteras instabilitet i linjära och olinjära
system.

�	�� "������������#���������

Oscillationer kan medföra flera oönskade effekter, bl.a. ökad energiåtgång och slitage
på ställdon och andra komponenter. Därför vill man i så hög grad som möjligt begränsa
förekomsten av oscillationer. Oscillationsfenomen har bland annat studeras inom
pappersindustrin (Stattin 1998).

Oscillationer i flödessystem kan uppstå till följd av så kallad ventilstiktion, vilket
innebär för stor friktion i ventilen, felinställda regulatorparametrar eller att en
närliggande krets till det undersökta systemet oscillerar. Det går att få viss ledning om
orsaken till oscillationer genom att studera den oscillerande signalens utseende.

Oscillation på grund av ventilstiktion uppstår genom att friktion i ventilen hindrar den
att öppna sig direkt när regulatorn ger signal att så ska ske. Detta leder till att när
ventilen väl öppnas har regulatorsignalen blivit så stor att ventilen öppnas för mycket.
Regulatorn ger då direkt signal att ventilen måste stängas igen. På samma sätt som vid
öppningen av ventilen gör friktionen i ventilen att stängningen fördröjs och sedan
överkompenseras så att ventilen stängs för mycket och regulatorn åter slår om till en
hög signal. Regulatorsignalen pendlar därför mellan högt och lågt värde.

Vid ventilstiktion får regulatorsignalen därför ett fyrkantigt utseende men om
oscillationer uppstår till följd av dåligt trimmade regulatorparametrar får signalerna
däremot i högre grad utseendet av en sinusvåg. Så är fallet för kärnkraftsreaktorn, vilket
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enkelt kan ses genom att titta på styrsignalen från tryckregulatorn. Om insignaler och
utsignaler främst uppvisar sinusegenskaper, d.v.s. dåligt trimmade regulatorparametrar,
bör man kontrollera om ventiler i systemet har olinjär karakteristik. En sådan kan
nämligen göra att regulatorparametrarna är bra inställda för normaldrift men samtidigt
dåligt inställda för andra arbetsområden.

�	�� %&����������������

Modelleringen av hur trycket i reaktorn varierar är en central del av den här rapporten.
Eftersom en någorlunda exakt fysikalisk modell är mycket tidskrävande att ta fram i
detta fall har istället moderna systemidentifieringsmetoder använts (Glad & Ljung,
1991). Dessa har också använts för att ta fram modeller för andra delsystem i
tryckreglerloopen. I det här avsnittet beskrivs kortfattat den teori som ligger till grund
för framtagandet av dessa modeller.

När man saknar information om vissa parametrar i en modell av ett dynamiskt system
finns möjligheten att skatta dessa. Det finns två huvudvarianter av modeller vid
parameterskattning av dynamiska system. I den ena använder man skräddarsydda
modeller där modellstrukturen är given av fysikaliskt modellbygge och parametrarna
oftast har en fysikalisk tolkning. I vissa fall har man dock inte tillräckligt med
information om systemet eller också ett för komplext system för att man ska kunna
modellera det fysikaliskt. I detta fall kan man använda sig av den andra huvudmetoden,
nämligen att göra konfektionsmodeller eller s.k. ”svartlådemodeller”. I kommande
avsnitt kommer endast konfektionsmodeller att beskrivas eftersom det är denna typ av
modeller som använts vid modelleringen i det här examensarbetet. En mer detaljerad
beskrivning av systemidentifiering återfinns bl.a. i (Glad & Ljung, 1991)

�	�	�� �������������

Vid modellering och analys av ett system samlar man oftast in tidsdiskreta mätdata,
d.v.s. som samplade värden från den kontinuerliga signalen. Detta gör att det i många
fall är lämpligt att studera tidsdiskreta modeller och dynamiska system. För att
underlätta beskrivningen av dessa system används här tidsförskjutningsoperatorn � som
definieras som

               )1()( += �����  (2.1)

Idén bakom konfektionsmodellerna är enligt Glad & Ljung (1991) att uttrycka ett
systems utsignal som

(2.2)
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där � är insignal, � en rationell överföringsfunktion, � är en störningssignal och θ��en
vektor av okända parametrar. Ibland modellerar man även störningen och den kan då
uttryckas som

(2.3)

där 	 är en rationell överföringsfunktion som beskriver �:s frekvensfunktion och � är
vitt brus. I detta fall ges utsignalen � enligt
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θ +=    (2.4)

där , �, 
 och � är polynom i �-1. Med uppenbara beteckningar för
polynomkoefficienterna får man alltså

(2.5)

Denna modell kallas Box-Jenkins modell (BJ-modellen) och är den mest generella av de
linjära konfektionsmodeller som man brukar använda i systemidentifiering.
Parametrarna ���������������och �����bildar tillsammans de okända parametrarna i θ�
Genom att lägga på olika krav och begränsningar på -, �-, 
- och �-polynomen kan
man utifrån BJ-modellen definiera ett antal underklasser av modeller. I en del fall väljer
man t.ex. att betrakta störningssignalen som enbart vitt brus och då får man en modell,

(2.6)

som kallas Output-Error modellen eller OE-modellen. Vidare kan man definiera en
modell där insignal och brus går genom samma dynamik. Detta uppnås genom att sätta

(2.7)

Modellen får då utseendet

(2.8)

Denna modell kallas ARMAX-modellen. Ett specialfall av ARMAX-modellen är ARX-
modellen där man låter ������, d.v.s.

(2.9)

� � 	 � � �( ) ( , ) ( )= θ

� �
� � � �

� � � �
� �

� � � �

� � � �
� �

Q

Q

Q Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

N

E

N E

I

I

F

F

G

G
( )

...

...
( )

...

...
( )=

+ +

+ + +
+

+ + +
+ + +

− − − +

− −

− −

− −
1

1

1
1

1
1

1
11

1

1

)()(
)(

)(
)( ����

��
�

�� +=

QD

QD
�������
�� −− +++=== ...1)()()( 1

1

)()()()()()( ����������� +=

)()()()()( ��������� +=



(

Vad är då de fyra modellstrukturernas för- respektive nackdelar? En nackdel med ARX-
modellen

(2.10)

är att ���� ska beskriva både en del av överföringsfunktionen från insignalen och
störningsdynamiken. Detta får till följd att modellen ibland kan ge en något felaktig
systemdynamik eller onödigt höga ordningstal på ���� och ���. En stor fördel med
ARX-modellen är att den är relativt enkelt uppbyggd, vilket illustreras av figur 2.1.
Dess parametrar är dessutom lätta att skatta.
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ARMAX-modellen är lik ARX-modellen men ger större utrymme för att hantera
systemdynamik och störningar olika. ARMAX-modellen skiljer sig nämligen från
ARX-modellen genom att den har ett extra block � som används till att anpassa en
bättre störningssignalmodell. ARMAX-modellen delar dock ARX-modellens problem
med att ���� ingår både i överföringsfunktionen från insignalen och störningssignalen,
se figur 2.2.
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OE-modellen är i likhet med ARX tilltalande eftersom den är relativt enkel. Om
störsignalen kan betraktas som vitt brus är OE-modellen ett naturligt val. En intressant
egenskap hos denna modellstruktur är att även om vitt brus inte skulle vara någon bra
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beskrivning av störningssignalen så kan OE-modellen ändå ge en god beskrivning av
systemets överföringsfunktion. Principen för OE-modellen visas i figur 2.3.
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BJ-modellen modellerar störningsmodellen helt separat och är som tidigare nämnts den
mest generella av de nämnda modellerna. Den är samtidigt den mest komplicerade och
det gör att det kan vara svårt att hitta lämpliga ordningstal för ���,�����,�
��� och
������Om man har en störningssignal som kommer in sent i en process och som inte går
att betrakta som vitt brus är ändå sannolikt BJ-modellen enligt Glad & Ljung (1991) att
föredra framför övriga modeller. Figur 2.4 visar modellstrukturen för BJ-modellen.
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I föregående avsnitt beskrevs en rad olika modellstrukturer. I detta avsnitt diskuteras
vidare hur parameterskattningar kan beräknas för de olika modellerna. Även detta
behandlas mer utförligt i Glad & Ljung (1991). Samtliga modeller som nämndes i
avsnitt 2.2.1 kan alltså skrivas

(2.11))(),()(),()( ���	������ θθ +=
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Modellernas koefficienter �L���L���L���L eller �L ingår här i parametervektorn θ. Ett sätt att
beräkna värden på komponenterna i θ� är att använda så kallade prediktionsfelsmetoder.
Dessa är baserade på att man med hjälp av dator i varje tidpunkt kan göra en skattning
av utsignalen ),(ˆ θ�� , baserad på tidigare värden på � och �� Parametervektorn θ��väljs i

sin tur genom att man bestämmer de parametervärden som minimerar ett givet, ofta
kvadratiskt, mått på avvikelsen mellan det skattade och uppmätta värdet på �. I det här
examensarbetet har MathWorks System Identification Toolbox i MATLAB använts för
identifiering med hjälp av prediktionsfelsmetoder.
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Att ta fram en lämplig modell med hjälp av systemidentifiering är i mångt och mycket
en iterativ process. Först görs ett modellval (ARX, ARMAX, OE eller BJ) och ofta
börjar man den minst beräkningskrävande ARX-strukturen. När man väl valt en
modellstruktur kvarstår problemet att välja lämpliga ordningstal på ����,����,�����,

��� och ���� för modellen. Första tanken är kanske att ju högre ordningstal man väljer
desto bättre modell får man men så är dock inte fallet. Bortsett från att modellen blir
mer komplex och svår att överblicka så kan ett högre ordningstal innebära att modellens
prediktion av ny data blir sämre än för en modell av lägre ordning. Detta beror på att de
överflödiga parametrarna kan göra att modellen anpassas till störningsrealiseringen i
just den datamängd som använts för estimering.

Med hjälp av System Identification Toolbox skattas ett θ  med hjälp av en
prediktionsfelsmetod. Modellen valideras sedan, t.ex. genom att jämföra dess
predikterade eller simulerade utsignal med den uppmätta utsignalen. Därefter görs
bedömningen om man är nöjd med modellen eller om man vill prova en annan
modellstruktur eller andra ordningstal. Den minst beräkningskrävande modellen att
skatta är ARX-modellen. I System Identification Toolbox är det lättare att välja just
ARX-modellens ordningstal eftersom programmet kan ge förslag på modeller med bäst
överensstämmelse till data för olika antal parametrar. Detta kan också ge ledning om
vilka ordningstal som skulle kunna vara aktuella för andra modeller. Därför kan det vara
lämpligt att börja försöka med en ARX-modell när man vill göra en modell.

I rapporten kommer begreppet fit, som är ett mått på hur väl modellens predikterade
eller simulerade utsignal överensstämmer med valideringsdata, att användas. Fit anges i
procent och definieras enligt följande:
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För att kunna förstå uppkomsten av självsvängningar i olika system är det viktigt att ha
en förståelse för grundläggande reglertekniska begrepp som stabilitet och instabilitet.
Till att börja med ska det linjära fallet diskuteras. I Glad & Ljung (1989) definieras
instabilitet enligt följande:
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En regulator i ett instabilt slutet system försöker kompensera större och större avvikelser
från önskat värde med en större och större insignal. Vid instabilitet i ett linjärt system
kan man alltså förvänta sig att styrsignalen växer mot oändligheten. I realiteten är nästan
alla system att betrakta som olinjära och då får instabilitet ofta ett annat uppförande.
Detta kan förklaras med att nästan alla verkliga system har en begränsad styrsignal
(Glad & Ljung, 1997). På så vis blir signaler som växer obegränsat i det linjära fallet
ofta begränsade i det olinjära.
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Kärnkraftsreaktorn på Oskarshamnsverket 3 är en kokvattenreaktor. Följande kapitel
innehåller en kortfattad beskrivning av hur en kokvattenreaktor fungerar. Mycket av
materialet kommer här från 53�60����)�������)�# #/����)���#� � (2000).
Kokvattenreaktorn har en rad reglersystem som kontrollerar olika funktioner. Här
redogörs kortfattat för en del av dem, främst de som är av intresse för detta
examensarbete.

�	�� 0��/����������

Huvudprincipen för kärnkraftsreaktorer är att åstadkomma fissioner, d.v.s. klyvningar
av atomer. En vanlig reaktortyp är kokvattenreaktorer. Det klyvbara materialet utgörs i
dessa av uranisotopen U-235 vilket motsvarar 3 % av kärnbränslet (53���)�������)
# #/����)���#� �, 2000). Kärnbränslet består också av uranisotopen U-238 som svarar
för resterande 97 %. De tunga atomkärnorna klyvs när de träffas av neutroner och
klyvningen orsakas av att den elektrostatiska repulsionen mellan de positivt laddade
protonerna i kärnan blir större än de sammanhållande kärnkrafterna (Bra Böckers
Lexikon, 1993). U-235-kärnan fångar lättare in neutroner om de rör sig långsamt, vilket
innebär att fissionen underlättas om neutronerna bromsas. Fissionsprocessen hålls vid
liv tack vare att neutroner frigörs från urankärnan vid klyvningen och dessa nya
neutroner kan i sin tur ge upphov till nya fissioner. Vid klyvningen frigörs dessutom en
stor mängd värmeenergi. Denna energi gör att en del av vattnet i kokvattenreaktorn
förångas. Ångan går via ångledningar ut från reaktorn och driver turbiner som genererar
elenergi. Därefter kyls ångan av i en kondensor och blir åter till vatten som pumpas
tillbaka in i reaktorn.

Reaktorns bränsle, uranet, finns i form av bränsleelement. Enligt 73����/�#�����680!1'
 �6�"0#��6��""�"��(�# #/����)���#� � (1999) kan värmeutvecklingen i bränslet styras
med styrstavar och huvudcirkulationspumpar. Effekten beror på hur många fria
neutroner som finns i reaktorhärden. Det är neutronflödet som kan styras med hjälp av
styrstavarna och genom att variera huvudcirkulationsflödet i reaktorn.
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På O3 är det neutronflödet som används som ett mått på effektnivån i reaktorn.
Maximal effektnivå är 109 % (att nivån ligger över 100 % beror på att den maximala
effekten ökat genom förändringar som gjorts sedan reaktorn togs i bruk 1985).

Styrstavarna skjuts in i reaktorn nerifrån och består av en neutronabsorberande
borförening. När styrstavarna skjuts in innebär det att neutronflödet minskar och på
samma sätt ökar neutronflödet när styrstavarna dras ut. Styrstavarna reglerar dessutom
effektutvecklingen i enskilda bränsleelement för att få så jämn utbränning som möjligt.
Huvudcirkulationsflödet påverkar hur mycket ånga som finns i tanken. Med ett ökat
huvudcirkulationsflöde minskar andelen ånga och andelen vatten blir större. Om det är
hög andel ånga i reaktorn bromsas de fria neutronerna sämre och då minskar antalet
fissioner. På så vis innebär ett ökat huvudcirkulationsflöde fler fissioner och högre
effektutveckling i reaktorn. I figur 3.1 visas reaktorn på O3 och några av dess
reglersystem. Här följer en sammanställning över blocken och signalerna i figuren:

�!��#� ��������
1 styrstavar A  fintryck
2 huvudcirkulationspumpar B  grovtryck
3 bränsleelement C  neutronflöde
4 högtrycksreglerventiler D  huvudcirkulationsflöde
5 högtrycksturbin E  turbinvarvtal
6 lågtrycksturbiner F  frekvens- och spänningsnivåer
7 mellanöverhettare G  eleffekt
8 dumpreglerventiler H  börvärde eleffekt
9 kondensor I  börvärde neutronflöde

10 elgenerator J  beordrat varvtal
11 ventillägesregulatorer  huvudcirkulationspumpar
12 EHW:er och EHW-lägesregulatorer K  beordrat ångflöde till turbinen
13 reglerservomotorer L  totalt beordrat ångflöde till
14 tryckregulator  turbinen
15 grovtrycksregulator
16 fintrycksregulator
17 upprullnings- och pålastningsregulator
18 språng- och gradientbegränsare
19 accelerationsbegränsare
20 väljare aktiv tryckregulator
21 väljare styrsignal BÅTT
22 högtrycksförvärmare
23 kondensatrening
24 lågtrycksförvärmare
25 effektregulator
26 neutronflödesregulator
27 lågtrycksreglerventiler
28 mellanöverhettarreglerventiler
29 vidhetsbypassreglerventil
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Figur 3.1 visar endast en principskiss över kokvattenreaktorn samt turbin- och
effektregulatorn. Det bör påpekas att figuren är en förenkling och att inte samtliga
system är utritade. Figuren bör dock kunna utgöra en god grund för att ge en
övergripande bild över systemet. Vatten som strömmar förbi bränsleelementen (3) kyler
bränslet. En del av vattnet förångas och går ut via ledningar i reaktorns övre del. Ångan
når en högtrycksturbin (5) efter att ha passerat högtrycksreglerventilerna, HTRV (4)
som styr ångflödet ut till turbinen. Vid effektnivåer över 102 % kommer dessutom en
del av ångflödet att ledas åt sidan via vidhetsbypassreglerventilen, VHBPRV (29).
Denna ånga används, tillsammans med ånga från högtrycksturbinen, bland annat till
uppvärmning av kondensatet i högtrycksförvärmaren (22). Vidhetsbypassregleringen
syftar till att skapa ett linjärt samband mellan styrsignalen från reglersystemet och
ångflödet ut från reaktorn (se avsnitt 3.3). Vid vissa tillfällen som t.ex. uppstart och
avställning kan man inte leda ut hela ångflödet via turbinerna. Med hjälp av så kallade
dumpreglerventiler, DRV (8), kan ångan då istället ledas direkt till kondensorn (9).

Turbinsystemet utgörs av en högtrycksturbin och tre lågtrycksturbiner (6), eftersom det
skulle innebära för stora påfrestningar om allt tryck skulle tas upp av en enda turbin.
Ångflödet in till lågtrycksturbinerna regleras av lågtrycksreglerventilerna (27). Trycket
vid inloppet till högtrycksturbinen är ca 6,2 MPa vid normaldrift. Om en trycksänkning
till 4 kPa, som är trycket efter sista skovelsteget i lågtrycksturbinerna, skulle ske på en
gång skulle det bildas vätskedroppar i ångan, något som kan skada turbinskovlarna. 40
% av ångans nyttiga energi avges i högtrycksturbinen. Därefter går den in i en så kallad
mellanöverhettare (7) där den värms och befrias från fukt innan den via
lågtrycksreglerventilerna går vidare till lågtrycksturbinerna där resterande 60 % av dess
nyttiga energi avges. En del av ångan från reaktorn går dock direkt till
mellanöverhettaren via mellanöverhettarreglerventilerna, MÖHRV (28). Via en
elgenerator (10) genereras elenergi från den mekaniska energin som alstras av
turbinerna.

Efter att ha passerat lågtrycksturbinen går ångan vidare till kondensorn (9) där den åter
blir till vatten (kondenseras) på utsidorna av rör som genomströmmas av havsvatten.
Kondensatet går sedan via lågtrycksförvärmaren (24), där det värms upp av ånga från
lågtrycksturbinen, till kondensatrening (23). Där renas kondensatet från
korrosionsprodukter och saltvatten, som skulle ha kunnat läcka in i kondensorn. När
kondensatet passerat kondensatreningen (vattnet kallas då matarvatten) går det vidare
till högtrycksförvärmaren (22) där vattnet värms ytterligare med hjälp av ånga från
högtrycksturbinen och ånga som passerat VHBPRV(29) innan det matas tillbaka in i
reaktorn.

Turbinregulatorn styr hur stort ångflöde som ska ledas till turbinerna och utgörs bl.a. av
tryckregulatorn (14) och upprullnings-/pålastningsregulatorn (17). I kommande avsnitt
kommer vissa delar av turbinregulatorn att beskrivas utförligare.
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I rapporten kommer omväxlande relativa och absoluta tryckangivelser att ges.
Skillnaden mellan absolut och relativ tryckangivelse är att i den senare tas ingen hänsyn
till det atmosfäriska trycket. T.ex. är det absoluta trycket i reaktorn 7,0 MPa och det
relativa 6,9 MPa(e). I rapporten kommer tryckangivelser att vara absoluta såvida inget
annat anges. Relativa angivelser kommer ofta att uttryckas Pa(e).

Trycket i reaktorn regleras genom att variera ångflödet ut från reaktorn. Ångflödet mäts
inte direkt, men en skattning av ångflödet görs genom att mäta matarvattenflödet in till
reaktorn. Detta bygger på ett antagande om att flödena ut från och in i reaktorn är lika.
Vid 75 % effekt är matarvattenflödet ca 1200 kg/s. Ångflödet regleras genom att variera
öppningsgraden för reglerventilerna. I figur 3.2 ges en förenklad illustration av hur
trycket i reaktorn regleras. Neutronflödet avspeglar effekten i reaktorn. Eftersom trycket
är nära knutet till effekten i reaktorn ger neutronflödet en grov uppskattning av lämplig
ventilöppningsgrad för olika effektnivåer (och trycknivåer). Vid sidan av
neutronflödesregleringen som ger en slags grovjustering av ventilernas öppningsgrad
sker tryckregleringen som reglerar direkt med avseende på trycket.
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Tryckregleringen sköts sammantaget av turbinregulatorn, som tryckregulatorn utgör en
del av. Turbinregulatorn består av en elektronisk regulator som via elektrohydrauliska
omvandlare i det så kallade regleroljesystemet styr turbinens reglerventiler.
Turbinregulatorn består bl.a. av språng- och gradientbegränsare,
accelerationsbegränsare, tryckregulator, pålastnings- och upprullningsregulator och
ventillägesregulatorer. Dessa kommer här att beskrivas kortfattat. Turbinregulatorn är
numera implementerad digitalt efter att ha varit analog fram till 1999.
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Studera åter figur 3.1. Reglerventilerna styrs normalt antingen av bara tryckregulatorn
(14) eller också av pålastnings-/upprullningsregulatorn (17) parallellt med
tryckregulatorn. Pålastnings- och upprullningsregulatorn är aktiv vid t.ex. uppstart, men
för det mesta styrs regleringen enbart av tryckregulatorn och det är det fallet som
illustreras i figur 3.2. I figur 3.1 utgörs utsignalen från block (21) av pålastnings-
/upprullningsregulatorns signal när denna är aktiv och tryckregulatorns signal när den är
aktiv. Den regulator som beordrar lägst ångflöde styr signalen beordrat ångflöde till
turbinen, BÅTT (K) (BÅTT anges i %). Eftersom trycket i reaktorn måste hållas
konstant kommer det ångflöde som inte kan ledas till turbinerna (totalt BÅTT (L) –
BÅTT (K)) att ledas via DRV (8) direkt till kondensorn (notera att ventillägesregulatorn
och regleroljesystemet för DRV inte är utritade i figur 3.1). När bara tryckregulatorn är
aktiv kommer ingen ånga att ledas via DRV.

Tryckregulatorns utsignal styrs antingen av grovtrycksregulatorn (15) eller av
fintrycksregulatorn (16). Grovtrycksregulatorn används vid exempelvis uppstart och när
man vill förändra trycknivån i reaktorn. I övrigt är det fintrycksregulatorn som reglerar
trycket. Det innebär att det är fintrycksregulatorns utsignal som också är utsignal från
hela turbinregulatorn, BÅTT (K), vid normaldrift. I figur 3.1 representerar block (20)
väljare för val av aktiv tryckregulator. Denna väljare fungerar så att den tryckregulator
som beordrar störst ångflöde till turbinen är aktiv.

Signalen för det beordrade ångflödet fungerar som insignal till de olika ventilläges-
regulatorerna (11). Ventilerna ska öppnas så att man får ett ångflöde till turbinen som
motsvarar det beordrade ångflödet från regulatorn. Ventillägesregulatorerna beskrivs
ytterligare i avsnitt 3.3. De elektrohydrauliska omvandlarnas (12) uppgift är att
omvandla ventilregulatorernas signaler till ett styroljetryck som sedan används till att ge
ventilerna önskad öppningsgrad.
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Grovtrycksregulatorn, som svarar mot block (15) i figur 3.1, används som sagt vid
större tryckjusteringar. Det betyder att den inte är aktiv vid något av de fall när
tryckoscillationer uppstår och därför kommer bara en kort beskrivning av
grovtrycksregulatorn att ges här. Enligt Svensson (2001) har grovtrycksregulatorn ett
flytande börvärde som varierar mellan 0 och 7,6 MPa. Grovtrycksregulatorn kan styras
manuellt från kontrollrummet eller av turbinregulatorn och tar som insignal en
grovtryckssignal som utgör medelvärdet av fyra uppmätta signaler. Upplösningen för
grovtryckssignalen och fintryckssignalen är olika eftersom grovtrycket täcker ett större
intervall. Båda signalerna är dock mätningar av trycket i reaktorn. Grovtrycksregulatorn
kan beordras i läge ”öka”, ”minska” eller ”stopp”.

I läge ”öka” ligger grovtrycksregulatorns börvärde mellan 0 och 0,1 MPa över tryckets
ärvärde, vilket får regulatorn att begära minskat ångflöde från reaktorn, med stigande
tryck som följd. På detta sätt kan trycket i reaktorn höjas gradvis. Under
tryckupptagningsfasen kommer fintrycksregulatorns börvärde som är fast på 6,9 MPa(e)
att vara högre än grovtrycksregulatorns som ska ligga max 0,1 MPa över aktuellt tryck.



�)

Det gör att grovtrycksregulatorn kommer begära högre totalt BÅTT och på så vis
fungera som utsignal från tryckregulatorn.

I läge ”minska” ligger grovtrycksregulatorns börvärde under tryckets ärvärde. Det gör
att regulatorn kommer att begära ett ökat ångflöde från reaktorn, vilket gör att trycket
sjunker. Regleravvikelsen får maximalt vara 0.1 MPa. Vid läge ”stopp” reglerar
grovtrycksregulatorn trycket mot ett konstant börvärde. Om fintrycksregulatorn är aktiv
så följer utsignalen från grovtrycksregulatorn tryckvärdet med en positiv förskjutning.

�	�	�� ����&#���������

Fintrycksregulatorn representeras av block (16) i figur 3.1 och har som insignal ett
medelvärde av fyra uppmätta värden på reaktorns tryck (i figur 3.1 har för enkelhets
skull endast en signal, (A), ritats ut). Detta medelvärde filtreras i ett lågpassfilter och ett
anpassningsfilter. Fintrycksregulatorn reglerar bara kring sitt fasta börvärde och
används därför inte till tryckuppbyggnad och trycknedtagning. När reaktortrycket
kommit upp i fintrycksregulatorns fasta börvärde, 6,9 MPa(e), kopplas
fintrycksregulatorn in istället för grovtrycksregulatorn. Det beror på att
fintrycksregulatorns tryckmedelvärde har en bättre upplösning i intervallet 6,5 – 8,0
MPa, något som ger en mer exakt tryckangivelse i det intervallet. I figur 3.3 visas en
principskiss över fintrycksregulatorn.
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Fintrycksregulatorn är den regulator som är aktiv vid driftläget där oscillationer uppstår
och kommer därför att analyseras mer noggrant än grovtrycksregulatorn. Eftersom
turbinregulatorn byttes 1999 kommer dels de ursprungliga kontinuerliga
överföringsfunktionerna och dels de diskreta överföringsfunktionerna som idag används
för att realisera de kontinuerliga att redovisas.

Som tidigare nämnts filtreras trycksignalen innan den jämförs med börvärdet i
fintrycksregulatorn. Det anpassningsfilter som används kan beskrivas av en
överföringsfunktion

(3.1)

Ångledningarnas utformning tenderar att påverka tryckmätningen och
anpassningsfiltrets syfte är att kompensera för de resonansfenomen som uppstår p.g.a.
detta. Därför kallas anpassningsfiltret ibland för ångledningsresonansfilter. Detta har
realiserats med den diskreta överföringsfunktionen
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(3.2)

Regleravvikelsen mellan det filtrerade trycket och tryckbörvärdet går in i ett
proportionellt och integrerande reglerblock som har överföringsfunktionen

(3.3)

vilken har realiserats med den tidsdiskreta överföringsfunktionen

(3.4)

Utsignalen från PI-blocket utgör fintrycksregulatorns utsignal och summeras med en
filtrerad neutronflödessignal. Neutronflödessignalen filtreras genom ett filter med
kontinuerlig överföringsfunktion

(3.5)

och den diskreta överföringsfunktionen är här

(3.6)

Neutronflödet (som symboliseras av (C) i figur 3.1) ger en bild av effektutvecklingen i
reaktorhärden. Effekt och tryck är nära knutna till varandra och när effekten i härden
förändras kommer detta också att påverka trycket. För att utnyttja den informationen
framkopplas neutronflödessignalen både vid grovtrycks- och fintrycksreglering och på
så vis kan regulatorn kompensera snabbare för tryckförändringar som beror på
ändringar i reaktoreffekten. Den summerade signalen utgör sedan totalt BÅTT (totalt
beordrat ångflöde till turbinen är samma sak som beordrat ångflöde till turbinen när
tryckregulatorn är aktiv). Neutronflödet diskuteras också i avsnitt 3.8. I figur 3.4 ges en
matematisk modell av fintrycksregulatorn.

15

4,1
)(3 +

=
"

"�

098.021,011,0

20,023,0
032,0)(

21 +−
−=
��

�
��	







−

−=
)1(5

5032,5
98,5)(2 �

�
�	

99.0

0090,0
)(3 −

=
�

�
�	






 +=

"
"�

5

1
198,5)(2



��

������*�-������(���"#���"#��/)�)���/���)����#"����!�� �)���!��)���"���"�13��)���������
�5/�)"" )��44��

�	�� 2�����������������

Ventillägesregulatorerna representeras av (11) i figur 3.1. Deras uppgift består i att
utifrån signalen för beordrat ångflöde till turbinen, BÅTT (K) beräkna en insignal till
respektive regleroljesystem.  Vissa av ventillägesregulatorerna är börvärdesberäknare
snarare än regulatorer eftersom de saknar återkoppling. Högtrycksreglerventilerna,
HTRV (4) och vidhetsbypassreglerventilen, VHBPRV (29) har en gemensam
ventillägesregulator. Uppbyggnaden är ungefär densamma för HTRV/VHBPRV,
lågrycksreglerventilerna, LTRV och mellanöverhettarreglerventilerna, MÖHRV och
visas i figur 3.5.
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Dumpreglerventilerna, DRV har också liknande uppbyggnad, men har som insignal
totalt BÅTT (L) – BÅTT (K), d.v.s. det ångflöde som inte kan ledas via turbinerna. I
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figur 3.1 är bara ventillägesregulatorn för HTRV/VHBPRV utritad av utrymmesskäl.
Reglerventilerna har inte linjär flödeskarakteristik. I samtliga ventillägesregulatorer
utom för HTRV kompenseras detta så att beordrat ångflöde omvandlas till en insignal
som är proportionell mot önskad öppningsgrad för ventilerna. För HTRV är
linjäriseringsfunktionen inbyggd i reglerventilernas servon mekaniskt (se även avsnitt
3.4) vilket innebär att ingen linjärisering görs i ventillägesregulatorn.
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När systemet drivs med full last är de stora HTRV:s reglering för grov för att stabil
reglering ska erhållas. För att förbättra regleringen vid full last har man s.k.
vidhetsbypassreglering som reglerar vid sidan av HTRV. Reglerventilerna är som sagt
inte linjära vilket innebär ett problem vid reglering. För att få en linjär funktion mellan
turbinregulatorns styrsignaler och det totala ångflödet måste ventilöppningen för höga
ventilöppningsgrader göras större per kg ånga än i början av ventilslaget.
Vidhetsbypassregleringen kompletterar fullastregleringen för att uppnå detta.
Regulatorn för HTRV och VHBPRV tar emot signalen BÅTT och fördelar den mellan
HTRV och VHBPRV enligt figur 3.6.
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Vid drift på en effektnivå under 102 % utgörs HTRV:s insignal av turbinregulatorns
beordrade ånga. Det är först vid effektnivåer över 102 % som
vidhetsbypassreglerventilens ingreppsområde börjar och då kommer signalen för
beordrad ånga att fördelas mellan VHBPRV och HTRV.  Detta gör också att VHBPRV
kan antas stängda i fallet där oscillationer uppstår eftersom effektnivån då är 75 %.
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Ventillägesregulatorn för DRV ser till att DRV tar emot den ånga som inte kan ledas till
turbinerna, exempelvis vid trycksättning av regulatorn, och att DRV hålls stängda då all
ånga ska ledas via övriga reglerventiler (t.ex. vid normal tryckreglering).
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Regulatorn för LTRV ser till att LTRV öppnas gradvis när ångflödet börjar ledas till
turbinerna. Vid normaldrift är lågtrycksventilerna helt öppna.
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MÖHRV:s öppningshastighet är begränsad för att inte utsätta mellanöverhettarna för allt
för stora termiska påfrestningar. Regulatorn för MÖHRV fungerar inte reglerande utan
mer som en styrfunktion som ser till att MÖHRV:s öppning från oöppnad till full
öppning inte går snabbare än tio minuter.
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Regleroljesystemet tar emot styrsignalen från turbinregulatorn. Regleroljesystemets
uppgift är att genom EHW:n vidarebefordra ett styroljetryck som är proportionellt mot
styrsignalen. Denna process är ganska komplex, men grovt förenklat kan man säga att
styrsignalen påverkar en s.k. differentialkolv i EHW:n. Denna rör sig i sidled och
kolvläget avgör sedan hur stort styroljetryck som når reglerservomotorn. Kolvläget, som
alltså speglar styroljetrycket, återförs elektroniskt till EHW-lägesregulatorn vars uppgift
är att styra kolven så att önskat styroljetryck skapas. Ett blockdiagram över
regleroljesystemet är illustreras i figur 3.7.
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Det finns fem olika elektrohydrauliska omvandlare i reglersystemet, en vardera för
ventilgrupperna VHBPRV, DRV, LTRV, HTRV och MÖHRV. Styroljetrycket regleras
som sagt av en differentialkolv. Denna rör sig i sidled efter påverkan av styrolja och
kraftolja. Differentialkolvens läge är proportionellt mot styroljetrycket och omvandlas
till en elektrisk signal som återkopplas till EHW-reglersystemet. En trycksignal
motsvaras på så vis av ett bestämt EHW-läge och styroljetryck.

�	�	�� �������/������

Reglerservomotorerna (13) ska i det här avsnittet beskrivas kortfattat. Dessa är
sammanbyggda med reglerventilerna och är markerade i figur 3.8.

������*�C�2�)��!!0��"����!�� �� �6����!�� !8�"�"��(��<�������)�0�����!��"��/ ( � �� �6
���!��/�)��!�(��#������

I reglerservomotorn omvandlas ett styroljetryck till ett visst ventilslag. Man vill ha ett
linjärt samband mellan regulatorns styrsignal och ångflödet genom HTRV. Eftersom
ångflödet inte är proportionellt mot ventilöppningsgraden, ska reglerservomotorn se till
att HTRV öppnas på ett sätt så att ett linjärt samband mellan styrsignal/styroljetryck och
ångflöde erhålls. I figur 3.9 visas hur HTRV öppnas för att åstadkomma detta. I figur
3.9 anges ventilöppning i ventilslag (mm), men i den här rapporten kommer
öppningsgrad (%) att användas. Förhållandet mellan ventilslag och öppningsgrad är
linjärt och ges approximativt av ekvation (3.7) där D�svarar mot öppningsgrad i % och
��D� är ventilslag i mm.

          DD� 68,1)( ≈   (3.7)
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Reglerservomotorerna har en komplex funktion där linjäriseringen sker med hjälp av en
s.k. kurvskiva och en hydraulisk återföringsmekanism. Dessa kommer inte att beskrivas
utförligare i den här rapporten. I fortsättningen görs istället antagandet att
reglerservomotorerna omvandlar styroljetryck till ventilslag enligt figur 3.9.
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I anslutning till ångledningarna från reaktorn sitter i tur och ordning inre och yttre
skalventiler, snabbstängningsventiler och högtrycksreglerventiler. Skalventilerna finns
av säkerhetsskäl, t.ex. ska skalventilerna stängas om en ångledning på vägen fram till
turbinen skulle gå av. Skalventilernas stora betydelse för reaktorsäkerheten gör att man
ofta vill kunna kontrollera att de fungerar.

Vid ventilprov stänger man en högtrycksreglerventil. Detta görs med hjälp av
regleroljesystemet. När högtrycksreglerventilen är stängd blockeras ledningen genom
att snabbstängningsventilen stängs. På så vis kan skalventilerna i den blockerade
ledningen kontrolleras. I de ledningar för HTRV där ledningar går parallellt till
mellanöverhettaren sitter snabbstängningsventilerna i den del där ångledningen är
gemensam. Det innebär att flödet genom en mellanöverhettarreglerventil blockeras när
en snabbstängningsventil för HTRV stängs i dessa ledningar. Detta illustreras i figur
3.10. Skalventilerna sitter alltså innan snabbstängningsventilerna men är inte utritade i
figur 3.10.
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Huvudsyftet med ventilprov är alltså att testa skalventilernas egenskaper t.ex. att de
öppnas och stängs tillräckligt fort. Olika reglerventiler har olika krav på hur snabbt de
ska kunna öppnas och stängas. Ventilproven utförs också för att kontrollera att inget
läckage finns då en reglerventil är stängd.

Vid ventilprov måste man gå ner på lägre effektnivå än normalt. Det går att sänka
effekten från maximala 109 % till 75 % nivå, bara genom att ändra
huvudcirkulationsflödet i reaktorn, men då uppstår oscillationer vid ventilproven. I
dagsläget måste man gå ner på 72 % effektnivå och då måste också styrstavarna skjutas
in. Förutom att man tvingas gå ner på lägre effekt innebär detta att ventilproven tar
längre tid än om proven hade kunnat genomföras på 75 % effektnivå, något som leder
till stora totala effektförluster.
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Vid uppstart är pålastnings- och upprullningsregulatorn aktiv. Upprullningen inleds när
ett tillräckligt ångflöde produceras i reaktorn för att turbinen ska kunna komma upp i sitt
normala varvtal runt 1500 varv/min (detta varvtal styrs av nätfrekvensen). Innan
turbinen sätts i rörelse leds all ånga direkt till kondensorn, via DRV och i detta läge är
fintrycksregulatorn aktiv. Om ångflödet på en gång skulle ledas över från DRV till
turbinen skulle denna komma att utsättas för otillåtna påfrestningar. En kall turbin får
till exempel inte utsättas för allt för kraftiga termiska påfrestningar.
Upprullningsregulatorn ser därför till att föra över ånga gradvis från DRV till turbinen
så att turbinen uppnår 1500 varv/min utan att ta skada.

Efter att turbinvarvtalet accelererats upp till 1500 varv/min, vilket motsvarar
tomgångsdrift, kan turbinen börja fasas in på det yttre nätet. I en synkroniseringsfas
anpassas frekvens- och spänningsnivåer (dessa representeras av signal (F) i figur 3.1) på
båda sidor om den brytare som sluts när turbinen kopplas in på nätet. När brytaren
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slutits går pålastningsregulatorn in i lastdrift. Pålastningsregulatorn styr ventilerna tills
all ånga letts över från DRV till turbinen.
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Det finns ett antal säkerhetsfunktioner som hanterar speciella driftfall. Här ska två
funktioner som begränsar varvtalsförändringar och pålastningshastigheter förklaras. Vid
lastfrånslag riskerar turbinens varvtal att öka dramatiskt och accelerationsbegränsarens
(18) uppgift är att förhindra detta. Visserligen har upprullnings- och
pålastningsregulatorn till uppgift att hålla varvtalet på en jämn nivå, men den är inte
tillräckligt snabb för att ensam klara en snabb varvtalsökning.

Även pålastningen av turbinen måste som sagt begränsas. Om turbinen utsätts för allt
för höga av- och pålastningshastigheter innebär det stora påfrestningar på turbinen.
Höga av- och pålastningsförändringar kan exempelvis bero på störningsförlopp på nätet
eller på interna regulatorfel. Språng- och gradientbegränsaren (19) begränsar av- och
pålastningshastigheterna.
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I början av detta kapitel nämndes två metoder för att reglera effekten i reaktorn. En
möjlighet är att skjuta in eller dra ut styrstavarna, vilket sker manuellt (styrstavarna
symboliseras av (1) i figur 3.1). Långsamma variationer i reaktivitet, d.v.s.
effektutveckling i bränsleelementen (3), regleras med styrstavarna. Under en driftsäsong
dras styrstavarna ut enligt ett bestämt schema, allt eftersom bränslets reaktivitet avtar.
Styrstavarna kan även användas för att göra större justeringar av effektnivån.

Mindre effektjusteringar kan däremot göras genom att variera huvudcirkulationsflödet
(,���#����!���)��+*, 1991). Det har tidigare konstaterats att ett ökat
huvudcirkulationsflöde innebär bättre kylning av härden, lägre relativt ånginnehåll och
högre andel vatten i reaktorn. Vattnet bromsar neutronerna till lägre hastigheter och
underlättar därvid möjligheten till fissioner. På så vis ger ökat huvudcirkulationsflöde
större termisk effekt i reaktorn. Huvudcirkulationsflödet styrs av åtta
huvudcirkulationspumpar (block (2) i figur 3.1) som sitter i direkt anslutning till
reaktorn.

Utöver stavpositioner och huvudcirkulationsflöde beror effekten i reaktorn på en rad
andra faktorer, bl.a. reaktortryck, reaktortemperatur och bränslets utbränningsgrad.
Effektnivån beräknas utifrån neutronflödessignalen och är därför ett mått på effekten i
själva reaktorn.

Effektregulatorn är anpassad för ett antal olika driftfall såsom varvtalsreglering,
effektreglering och frekvenskompensering (Svensson, 2000). Vid varvtalsreglering styrs
varvtalet för reaktorns huvudcirkulationspumpar av en operatör. Effektreglering och
frekvenskompensering används vid normaldrift. Frekvenskompensering innebär att
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reaktorns effekt anpassas om nätfrekvensen avviker för mycket från det
frekvensbörvärde som ställts in. Effektregulatorns huvuduppgift är att hålla
reaktoreffekten på en konstant nivå. Den avgivna elektriska effekten, som representeras
av signal (G) i figur 3.1, mäts därför och jämförs med det inställda börvärdet (H) i
effektregulatorn (25).

Effektregleringen i reaktorn kan ses som en slags kaskadreglering, där en yttre långsam
reglerloop som styrs av effektregulatorn återkopplar eleffekten för finjusteringar och en
snabbare inre loop där neutronflödesregulatorn (26) reglerar snabba förlopp genom
återkoppling av neutronflödet. En förenklad bild av effektregleringen ges i figur 3.11. I
effektregulatorn görs en jämförelse mellan inställt börvärde för effekt och den elektriska
effekten från generatorn. Utsignalen från effektregulatorn fungerar som börvärde för
neutronflödet till neutronflödesregulatorn. Om eleffekten till exempel är för låg ger
effektregulatorn ett höjt börvärde för neutronflödet till neutronflödesregulatorn för att på
så sätt kompensera för detta. I neutronflödesregulatorn beräknas ett varvtalsbörvärde för
huvudcirkulationspumparna baserat på en jämförelse mellan uppmätt neutronflöde och
neutronflödesbörvärdet från effektregulatorn samt uppmätt huvudcirkulationsflöde i
reaktorn.
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Processer i en reaktortank är komplexa och exempelvis tryck och effekt beror på en rad
faktorer som huvudcirkulationsflöde, neutronflöde, matarvattenflöde och ångflöde
genom reglerventiler. Eftersom syftet här inte är att ta fram en fullständig modell över
reaktorn utan bara en modell som är så pass exakt att tryckreglersystemet kan
analyseras, kan en del approximationer göras. I det här kapitlet redogörs för arbetet med
att få fram en lämplig modell som beskriver hur trycket i reaktorn varierar.
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Mätdata från en mängd olika system samlas in kontinuerligt vid O3, bl.a. vid ventilprov.
Vid identifiering är det här främst två datamängder som har använts. I tabell 4.1 görs en
sammanställning över dessa datamängder och i tabell 4.2 införs beteckningar för några
intressanta signaler.
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����������� Insamlingsdatum 990924

Signaler u, v w, x, y, z
Antal sampel 63021
Sampelfrekvens 50 Hz
Beskrivning Två succesiva ventilprov vid 75 % effekt

����������� Insamlingsdatum 990924
Signaler u, v w, x, y, z
Antal sampel 43416
Sampelfrekvens 50 Hz
Beskrivning Ett ventilprov vid 75 % effekt
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u Summerad öppningsgrad för HTRV
v Neutronflöde
w Beräknat ångflöde
x Simulerad insignal EHW
y Fintryck
z Styroljetryck
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I figur 4.1 visas hur trycket i Ventilprov 1, �, varierar med tiden när en högtrycksregler-
ventil stängs och öppnas. I det här fallet har två olika ventiler stängts och öppnats.
Notera speciellt hur trycket börjar oscillera när en ventil stängs. Trycket är angivet i
MPa(e) och tiden i sekunder.
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Av intresse här är i första hand att få fram en modell av hur trycket i reaktorn varierar
när reglerventilerna ändras. Eftersom reaktortrycket regleras genom att ändra ångflödet
till turbinerna med hjälp av HTRV kan det vara ett rimligt antagande att använda sig av
ventilernas öppningsgrad i en första modell av reaktortrycket. För HTRV och VHBPRV
finns det mätsignaler som anger just öppningsgraden. Vid det driftläge som är av
intresse här, d.v.s. 75 % effekt, antas LTRV vara helt öppna och VHBPRV helt stängd.
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LTRV öppnas mellan 0 och 20 % BÅTT och förblir sedan öppna för högre beordrat
ångflöde. Det aktuella driftläget ligger på en betydligt högre nivå än 20 % BÅTT och
det borde därför vara ett rimligt antagande att LTRV är helt öppna. VHBPRV har ett
ingreppsområde över 102 % effekt och under denna gräns leds all ånga genom HTRV.
Det har kontrollerats att mätsignalen för öppningsgrad för VHBPRV är 0. Antagandet
att VHBPRV är stängd verkar därför rimligt, helst som ventilens öppningsgrad inte
påverkas alls av att en högtrycksreglerventil stängs.

Vi försöker alltså skapa en modell med HTRV:s öppningsgrad som insignal. En första
ansats är att låta insignalen vara summan av de fyra högtrycksreglerventilernas
öppningsgrader. Denna signal visas i figur 4.2.
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Med hjälp av MATLAB och System Identification Toolbox har en modell skattats med
� som insignal och � som utsignal, båda signalerna från Ventilprov 1. Innan skattningen
har medelvärde subtraherats från � och �. De har sedan filtrerats med ett filter med
passband i intervallet 0 till 10 rad/s eftersom de mest intressanta frekvenserna antas
finnas i detta intervall.

Vidare har data decimerats så att vart åttonde sampel har valts ut. Data har sedan delats
upp så att en viss del utgör identifieringsdata för att finna lämpliga modellparametrar
och en annan valideringsdata. En rad olika modellstrukturer har testats med varierande
ordningstal, i första hand ARX- och OE-modeller. En av de bättre modellerna visade sig
vara en ARX-modell som beskrivs av tabell 4.3. Figur 4.3 visar hur väl det oscillativa
förloppet beskrivs när en ventil stängs och figur 4.4 visar modellens uppförande när alla
ventiler är öppna.
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namn Tryckmodell 1
modellstruktur ARX
insignal u
utsignal y
antal sampel 7878
estimeringsdata (Ventilprov 1) 2527-3830
valideringsdata (Ventilprov 1) 1-7878
na 8
nb 2
nk 7
fit, Ventilprov 1 (1-7878) 23,18%
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I dessa figurer ser man att öppningsgraden som väntat inverkar på trycket men även att
Tryckmodell 1 har svårt både att fånga upp oscillationerna och ge ett tillräckligt bra
uppförande när samtliga ventiler är öppna. Estimeringsdata har i det här fallet tagits från
mätdata där samtliga ventiler är öppna. Det gör att man får en dålig simulerad utsignal
för det oscillativa förloppet men en något bättre simulering för fallet med samtliga
ventiler öppna. Väljer man att använda ett dataintervall som innehåller ett oscillativt
förlopp som estimeringsdata kommer oscillationerna att kunna fångas upp, men då ger
modellen en ganska dålig simulering när samtliga ventiler är öppna. En ARX-modell
som har skattats med estimeringsdata både från intervall där en ventil är stängd såväl
som intervall med samtliga ventiler öppna redovisas i tabell 4.4. Modellens simuleringar
jämfört med uppmätta data från Ventilprov 1 visas i figur 4.5 och 4.6. Figur 4.5 visar att
Tryckmodell 2 ger mycket bra simulering av oscillativt fenomen, men det går ut över
simuleringen på intervall med samtliga ventiler öppna och det återspeglas också i den
dåliga fit som erhålls i figur 4.6.
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namn Tryckmodell 2
modellstruktur ARX
insignal u
utsignal y
antal sampel 7878
estimeringsdata (Ventilprov 1) 4037-6225
valideringsdata (Ventilprov 1) 1-7878
na 9
nb 2
nk 3
fit, Ventilprov 1 (1-7878) 36,50%
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Som tidigare diskuterats är effekt- och tryckutvecklingarna i tanken starkt kopplade till
varandra. Information om kommande effekt-, och därmed tryckförändringar, kan
erhållas från neutronflödet i reaktorn. Ett tilltagande neutronflöde tyder på en högre
effektutveckling i reaktorn och ett stigande tryck. Det känns således naturligt att
använda neutronflöde som en insignal till modellen. Neutronflödessignalen / från
Ventilprov 1 visas i figur 4.7. Den uppmätta signalen är ganska brusig, men man kan se
när ventilerna öppnas och stängs.
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Ett antal modeller har skattats med � och /�som insignaler och den bästa var en OE-
modell som beskrivs av tabell 4.5. I det här fallet har estimeringsdata valts från intervall
där samtliga ventiler är öppna. Med � och / från Ventilprov 1 som insignaler förbättras
modellen. Visserligen är fit på hela datamängden för Tryckmodell 3 sämre än för
Tryckmodell 2 men ger en mycket bättre överensstämmelse då samtliga HTRV är
öppna. Detta visas i figur 4.8.
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namn Tryckmodell 3
modellstruktur OE
insignal u v
utsignal y
antal sampel 7878
estimeringsdata (Ventilprov 1) 4245-6017
valideringsdata (Ventilprov 1) 1-7878
nb 4 4
nf 4 4
nk 10 10
fit, Ventilprov 1 (1-7878) 9,08%
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Problemet med att fånga upp oscillationerna vid stängning av en ventil kvarstår dock.
Figur 4.9 visar att Tryckmodell 3 inte förmår att simulera fram rätt amplitud hos
svängningarna. Visserligen går det att få bättre överensstämmelse på den oscillativa
delen, t.ex. genom att välja estimeringsdata även från oscillativa förlopp, men det sker
då på bekostnad av simuleringen på den statiska delen. Med införande av
neutronflödessignalen har modellen i varje fall förbättrats. Neutronflödessignalen verkar
ge en god grund för att förklara små och snabba förändringar i trycket, exempelvis
beroende på förändringar i reaktorhärden, även om den inte förbättrar möjligheten för
modellen att ge goda simuleringar av oscillationerna.
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Fram tills nu har ventilernas öppningsgrad använts för att förklara tryckvariationerna i
reaktorn men egentligen är det ju ångflödet genom HTRV som är den relevanta signalen
för detta ändamål. Med en modell där trycket beror av den summerade öppningsgraden
hos HTRV gör man approximationen att förhållandet mellan ångflödet och
öppningsgraden är linjärt. Detta är dock ingen sann beskrivning eftersom ventilerna inte
har linjär karakteristik, något som konstaterades i avsnittet om reglerservomotorerna (se
avsnitt 3.4.2). Det räcker dessutom att studera figur 4.1 och 4.2 för att konstatera att den
summerade öppningsgraden inte ger någon realistisk bild av ångflödet genom HTRV.
Eftersom det bara är öppningsgraden för HTRV som förändras när en ventil stängs
borde ångflödet genom de tre öppna ventilerna vid stängning av en ventil hamna på
samma nivå som ångflödet genom alla fyra när samtliga är öppna.

En förutsättning för detta är att ångflödet genom övriga reglerventiler är (i stort sett)
konstant. LTRV är redan fullt öppna och sitter inte parallellt med HTRV. VHBPRV är
stängd eftersom dess ingreppsområde ligger över 102 % effekt och vid ventilprov är den
75 %. DRV är också stängda eftersom tryckregulatorn är aktiv vid det aktuella
driftfallet. Ångflödet från reaktorn motsvaras därför av flödet genom HTRV och
MÖHRV.
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Genom MÖHRV passerar totalt ca 150 kg/s, d.v.s. ungefär 75 kg/s per
mellanöverhettarreglerventil. Flödet genom HTRV är ungefär 1025 kg/s eller ungefär
87 % av det totala ångflödet ut från reaktorn. Vid stängning av vissa
snabbstängningsventiler blockeras även flödet genom en  mellanöverhettarreglerventil
(se figur 3.10). Även om 75 kg/s (6 % av det totala ångflödet från reaktorn som ligger
på ca 1200 kg/s vid det aktuella driftfallet) inte är att betrakta som försumbart har ingen
hänsyn tagits till om en mellanöverhettarreglerventil blockeras vid stängningen eller
inte. Detta bör vara rimligt, bland annat med tanke på att tryckoscillationerna uppstår
oavsett om en mellanöverhettarreglerventil blockeras vid stängning eller inte. Därför har
approximationen gjorts att ångflödet helt styrs av HTRV:s öppningsgrad för det aktuella
driftfallet och att flödet genom MÖHRV är lika stort före och efter stängningen av en
ventil.

För att kunna använda ångflödet som insignal måste man ha en bild av hur det varierar
vid stängningen av en ventil. En funktion som omvandlar öppningsgrad till ångflöde
genom ventilerna ges av den tillgängliga grafen i figur 3.9. För öppningsgrader upp till
45 – 50 % visade sig denna funktion ge en ganska bra beskrivning av verkligheten. Om
man uppskattar att alla ventiler har samma öppningsgrad (detta är inte riktigt sant, men
skillnaden är så liten att den kan försummas i det här fallet) så får man ur figur 4.2 en
genomsnittlig öppningsgrad på ca 48,5 % innan en ventil stängs och därefter ca 55 %
för de tre ventiler som är öppna. För 55 % öppningsgrad borde man hamna på ett
ångflöde genom var och en av de öppna högtrycksreglerventilerna som är 33 % (1/3)
större än vid 48,5 % för att det totala flödet ska vara detsamma som innan stängningen.

Vid en undersökning av den graf (figur 3.9) som tidigare använts visade det sig dock att
denna inte gav det förväntade resultatet med 33 % ökat ångflöde för de öppna ventilerna
när en ventil stängdes och den kan därför starkt ifrågasättas. Vid undersökningen
jämfördes det beräknade ångflödet för 48,5 % och 55 % öppningsgrad (d.v.s. ca 81,5
mm och 92,4 mm ventilslag). En öppningsgrad på 48,5 % gav ett beräknat ångflöde på
ca 270 kg/s per ventil och 55 % öppningsgrad gav ett beräknat ångflöde på ca 310 kg/s.
Detta skulle vara en ökning med ca 15 % att jämföra med den förväntade ökningen på
33 %. Vidare undersökningar antydde att kurvan borde luta brant uppåt för ångflöde
som funktion av öppningsgrad vid öppningsgrader strax över 50 % istället för att ha den
avtagande lutning som den tidigare grafen uppvisade. Fysikaliskt innebär detta att
ångflödet blir känsligare för små ändringar i ventilöppningsgrad, vilket också ställer
högre krav på ventilregleringen, i ett intervall över 50 % ventilöppningsgrad.

För att ge en bättre bild av det olinjära förhållandet mellan öppningsgrad och ångflöde
har ett tredjegradspolynom anpassats i det intressanta intervallet (ca 45 - 57 %
öppningsgrad). Anpassningen har grundats dels på antagandet om 33 % ökat ångflöde
genom var och en av de öppna HTRV vid stängning av en högtrycksreglerventil och
dels på tre olika punkter där matarvattenflödet uppmätts för öppningsgrader 45, 51 och
60 %. Funktionen har också anpassats så att ventilöppningsgrad 0 inte ger något
ångflöde genom ventilerna. Naturligtvis får man ingen exakt beskrivning av ångflödet
på detta sätt, men polynomet borde åtminstone ge en ganska bra approximation i det
intressanta intervallet 45 – 57 %. Tredjegradspolynomet ges nedan, där D svarar mot
ventilöppningsgrad i % och ��D� mot skattat ångflöde.
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Genom att med hjälp av tredjegradspolynomet i varje tidpunkt omvandla värdena för de
olika ventilernas öppningsgrader till ångmängder och sedan summera bidragen från de
olika ventilerna (se appendix A) erhålls ett skattat totalt ångflöde �. Eftersom ��D�
sannolikt inte ger så bra skattning av ångflödet i intervallet 0 - 40 % kan man anta att ett
något felaktigt ångflöde skattas vid stängning och öppning. Trots det ger införandet av
ångflöde som insignal klart förbättrade modeller. En av de bättre modellerna var en OE-
modell (Tryckmodell 4) där estimeringsdata valts både från oscillativa intervall och
intervall där samtliga ventiler är öppna. Tryckmodell 4:s egenskaper redovisas i avsnitt
4.5 och tabell 4.6.

När man forcerar en ventil till stängning manuellt uppstår tryckspikar som inte kan
beskrivas på ett bra sätt varken av ångflödet eller neutronflödet. Vidare får dessa
tryckspikar stor inverkan på modellen eftersom de har förhållandevis hög amplitud och
det leder till att modellen anpassas felaktigt för att kompensera för spikarna. Genom att
införa en tredje, konstgjord insignal som svarar mot den störning själva stängningen
innebär, kan man kompensera och erhålla en något bättre modell. Tryckspikarna får på
så vis mindre inflytande över modellen (från ångflöde och neutronflöde).

Som utgångspunkt för modelleringen har ändå Tryckmodell 4 med bara ångflöde och
neutronflöde som insignaler valts. Detta har gjorts eftersom förbättringen vid införandet
av den extra insignalen är relativt liten. Risken med en modell där störningssignal är
införd är också att den extra signalen kan användas till att förklara fenomen som trots
allt bör kopplas till någon av de båda andra signalerna. Störningssignalen hade
förmodligen känts mer nödvändig om stängningen av ventilen hade skett momentant.
Stängningen sker här mjukare i form av en rampning och inte som ett steg.
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Med / och ��från tabell 4.2 (ångflöde och neutronflöde) som insignaler kan en
tillfredsställande modell alltså skattas. Skillnaden är att man nu kan få en bra
beskrivning både av den oscillativa delen och av de delar där samtliga ventiler är öppna.
Figur 4.10 och 4.11 visar Tryckmodell 4:s simulering av trycket.
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namn Tryckmodell 4
modellstruktur OE
insignal v w
utsignal y
antal sampel 7878
estimeringsdata (Ventilprov 1) 1-3120
valideringsdata (Ventilprov 1) 1-7878
nb 5 5
nf 5 5
nk 10 10
fit, Ventilprov 1 (1-7878) 52,95%
fit, Ventilprov 2 (1-5427) 30,66%
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Trycket approximeras alltså med en modellstruktur enligt figur 4.12 och 4.13. ����
svarar mot de diskreta överföringsfunktionerna
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�� och �� är överföringsfunktionerna från ångflöde respektive neutronflöde. ��D� utgör
en funktion som omvandlar öppningsgrad till ångflöde. Värt att nämna redan här är att i
simuleringsmiljön, som beskrivs i kapitel 5, har tryckmodellen bara grundats på ������
alltså sambandet mellan ångflöde och tryck.
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Tryckmodell 4 har testats på nya mätdata för att bedöma dess tillförlitlighet. Den
mätdata som använts här är den som betecknades Ventilprov 2 i tabell 4.1. Denna
datamängd har i likhet med tidigare använda data lågpassfiltrerats 0 - 10 Hz och
decimerats med en faktor 8. Figur 4.14 och 4.15 visar hur väl modellen lyckas beskriva
trycket när den utsätts för en datamängd från ett annat ventilprov. Modellen ger här inte
riktigt lika bra överensstämmelse med verkligheten och det avspeglar sig också på fit-
värdet, men den tycks ändå fungera tillräckligt bra för att fånga upp signalens
principiella utseende.
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Ett minskat ångflöde ut ur reaktorn måste ge ett ökat tryck för att modellen ska vara
realistisk. Modellen ska alltså ge ett negativt stegsvar och figur 4.16 visar att den också
gör det. Vissa av de testade modellerna har klassats som orealistiska och förkastats på
grund av att de givit positiva stegsvar.

Under framtagandet av en lämplig reaktormodell har flera olika modeller och
modellstrukturer med ångflöde och neutronflöde som insignaler testats. Dessutom har
ett antal modeller med en extra störsignal som insignal provats. Vissa modeller har
uppvisat väldigt goda egenskaper antingen med en ventil stängd eller samtliga ventiler
öppna men har givit sämre simuleringsresultat för det andra fallet. Den använda OE-
modellens främsta förtjänst är att den ger goda simuleringsresultat både när alla ventiler
är öppna och när en ventil är stängd.
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Modellstrukturerna för ARX och ARMAX har visat sig vara olämpliga vid införandet
av neutronflöde som extra insignal. Överföringsfunktionerna från neutronflöde till tryck
och ångflöde till tryck har väsentligt olika karaktär och därför är det olämpligt med en
modellstruktur där ���� utgör en gemensam nämnare till dessa funktioner, något som är
fallet för ARX- och ARMAX-modellerna. Det återstod därför att välja mellan en BJ-
modell och en OE-modell. En OE-modell visade sig vara mer tilltalande här eftersom
den gav bättre simuleringar för valideringsdata, både när modellen utsätts för
datamängder från Ventilprov 1 och Ventilprov 2. I figur 4.17 visas hur väl den bästa BJ-
modellen (Tryckmodell 5) och OE-modellen (Tryckmodell 4) skattar trycket när data
från Ventilprov 1 använts som valideringsdata. I figur 4.18 visas hur modellerna



�$

simulerar trycket när data används från Ventilprov 2 och i tabell 4.7 ges de båda
modellernas egenskaper.
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namn Tryckmodell 4 Tryckmodell 5
modellstruktur OE BJ
insignal v w v w
utsignal y y
antal sampel 7878 7878
estimeringsdata (Ventilprov 1) 1-3120 1-3120
valideringsdata (Ventilprov 1) 1-7878 1-7878
nb 5 5 5 5
nc 5
nd 5
nf 5 5 5 5
nk 10 10 5 5
fit, Ventilprov 1 (1-7878) 52,95% 45,47%
fit, Ventilprov 2 (1-5427) 30,66% 26,90%
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De elektrohydrauliska omvandlarna som beskrevs i avsnitt 3.4.1 har en mekanisk
funktion där styrsignalen omvandlas till ett styroljetryck som sedan styr
reglerventilernas öppningsgrad. En fysikalisk beskrivning av de elektrohydrauliska
omvandlarna är mycket tidskrävande att ta fram. Därför har en konfektionsmodell
skattats där styroljetrycket har fått vara utsignal.

Målet har varit att utnyttja så mycket kunskap som möjligt om systemet för att få en så
bra skattning av styroljetrycket som möjligt. Den signal som ligger närmast EHW:n av
tillgängliga data är tryckregulatorns utsignal, totalt BÅTT, men det finns mer tillgänglig
information om systemet mellan tryckregulatorns utsignal (BÅTT) och EHW. Därför
har en simulering gjorts med BÅTT som insignal och en simulerad styrsignal till
EHW:n som utsignal. Simuleringen har skett med de block i simuleringsmodellen (se
kapitel 5 och appendix B) som ligger mellan BÅTT och styrsignalen till EHW:n. Dessa
block visas i figur 4.19.
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BÅTT har här tagits från Ventilprov 1 och estimeringsdata har valts både från intervall
med samtliga ventiler öppna och intervall med en ventil stängd. Den signal som har

Styrsignal EHW

BÅTT
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erhållits vid simuleringen har använts som insignal vid skattning av den nya modellen.
Simuleringsmodellen beskrivs utförligare i kapitel 5. Liksom vid övrig identifiering har
medelvärde dragits bort från in- och utsignal. Därefter har signalerna decimerats med en
faktor 8. En av de bättre modellerna av EHW:n är en OE-modell som visas i tabell 4.8
och dess överföringsfunktion är

5568,007,249.2

2754,05465.0285,0
)(

23

2

−+−
+−=
���
��

��       (4.4)

Figur 4.20 och 4.21 visar hur väl modellen lyckas simulera styroljetrycket jämfört med
det uppmätta styroljetrycket. Målet med EHW-modellen har varit att fånga upp det
principiella EHW-uppträdandet och för det ändamålet visar sig modellen vara
tillfredsställande. I tabell 4.8 redovisas EHW-modellens egenskaper.

��;���!!�-�C��,	G'( ��!!�)"����)"#�1���
namn EHW-modell
modellstruktur OE
insignal x
utsignal z
antal sampel 7753
estimeringsdata (Ventilprov 1) 3777-6069
valideringsdata (Ventilprov 1) 1-7753
nb 3
nf 3
nk 1
fit, Ventilprov 1 (1-7878) 95,42%
fit, Ventilprov 2 (87-5427) 94,99%
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EHW-modellens tillförlitlighet har i likhet med tryckmodellens testats med hjälp av data
från Ventilprov 2 och resultaten visas i figur 4.22 och 4.23.
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Glad och Ljung (1991) tar upp några aspekter vad gäller en modells kvalitet. Modellens
kvalitet ska bedömas utifrån det fall där den är tänkt att användas. I det här fallet ska
modellen användas för att detektera oscillationer i systemet. Det räcker här att modellen
ger en bra bild av systemet vid aktuellt driftfall (75 % effekt). Reaktormodellen ska
uppvisa självsvängning när en högtrycksreglerventil stängs och återge trycknivån så väl
som möjligt då samtliga ventiler är öppna. I figur 4.10 och 4.11 visades att modellen
uppfyller detta. Målet med EHW-modellen är att den ska ge en bra bild av
styroljetryckets nivå för olika styrsignaler. Figur 4.20 och 4.21 visade att EHW-
modellen gav en tillfredsställande skattning.

Modellerna ska inte bara kunna ge bra resultat för valideringsdata från samma
datamängd som estimeringsdata togs ifrån. Modellernas tillförlitlighet är också av stor
vikt när man ska bedöma deras kvalitet. Reaktormodellens tillförlitlighet kan testas
genom att utsätta den för andra mätdata än de som använts under identifieringen och
jämföra dess trycksignal med den som uppmättes vid försöket. Figur 4.14 och 4.15
visade att tryckmodellen simulerade trycket väl när den utsattes för nya mätdata från
Ventilprov 2. EHW-modellen gav också en bra bild av styroljetrycket för nya mätdata,
något som illustrerades av figur 4.22 och 4.23. I kapitel 6 redogörs för simuleringar av
hela tryckreglersystemet och där visas hur modellerna fungerar vid ren simulering utan
påverkan av yttre signaler.
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Som tidigare nämnts behöver en komplett modell av tryckreglersystemet tas fram för att
tryckoscillationerna vid ventilprov ska kunna analyseras. I kapitel 4 beskrevs hur
modeller för reaktortank och EHW skapades. Till skillnad från dessa modeller behöver
en modell av själva tryckregulatorn inte skattas utan kan baseras på den dokumentation
som beskriver turbinregulatorn (5<��
I7�J��9�9� ��"" ����2000 & 5<��
I7�J��9
9� ��"" ���, 2000).
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Med hjälp av MATLAB och SIMULINK har modellen över tryckregulatorn byggts upp
och sammankopplats med de skattade modellerna från kapitel 4. Den simuleringsmodell
som på så sätt skapats visas i appendix B, figur B.1.

Här följer en kort beskrivning av simuleringsmodellen. I kapitel 3 nämndes att
fintrycksregulatorns arbetsområde ligger mellan 6,5 MPa och 8 MPa. I verkligheten
kopplas fintrycksregulatorn in först efter att trycket i reaktorn kommit upp i 6,9 MPa(e).
Simuleringsmodellen är inte heller den lämpad att användas annat än i dess
arbetsområde och därför har en uppstartsfunktion som styr upp regulatorn till lämpliga
nivåer byggts in i simuleringsmodellens övre del. När tryck, BÅTT, styroljetryck,
ventilläge och ångflöde har nått en lagom nivå går det sedan via en switch
(uppstart/reglering i simuleringsmodellen figur B.1) slå om till fintrycksreglering.

Vid fintrycksreglering styrs signalen BÅTT av trycket i reaktorn. Trycksignalen når
tryckfiltret, d.v.s. det anpassningsfilter som bland annat visades i figur 3.4. Tryckfiltret
visas separat i figur B.2. Signalen från tryckfiltret jämförs den med tryckbörvärdet 6,9
MPa(e) och normeras. Därefter når den förstärkningsblocket för neutronflödet som
kompenserar för att neutronflödet satts konstant längre fram i modellen. I verkligheten
förstärker neutronflödessignalen oscillationerna i BÅTT.
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Efter att ha passerat neutronflödesförstärkningen går signalen vidare till
fintrycksregulatorn som också den visas separat i figur B.3. Fintrycksregulatorns
utsignal summeras med den filtrerade neutronflödessignalen som här för enkelhets skull
har satts som konstant. Den summerade signalen, totalt BÅTT är här samma sak som
BÅTT eftersom det har förutsatts att turbinregulatorn arbetar under normal
fintrycksreglering.

Signalen totalt BÅTT går vidare till ett antal block som representerar den verkliga
regulatorns ventillägesregulator för HTRV och VHBPRV. Simuleringsmodellen är
förenklad jämfört med den verkliga modellen och är byggd efter antagandet att inget
ångflöde går via VHBPRV.

Signalen från ventillägesregulatorn DA-omvandlas innan den går vidare till EHW-
regulatorn. EHW-regulatorn representeras av blocken mellan DA-omvandlingsblocken
och EHW-blocket. I den här delen har så mycket dokumentation som möjligt om
systemet utnyttjats för att ge en korrekt insignal till den skattade EHW-modellen (detta
och framtagandet av EHW-modellen beskrevs i avsnitt 4.7). EHW-modellen, som i
likhet med fintrycksregulatorn och tryckfiltret visas på ett eget blad i appendix B (figur
B.4), omvandlar styrsignalen från EHW-regulatorn till ett styroljetryck.

Styroljetrycket omvandlas i simuleringsmodellens reglerservomotorer till öppningsgrad
för de fyra ventilerna enligt figur 3.9 (reglerservomotorerna visas i figur B.6). När man
vill simulera stängning av en ventil slår man om någon av switcharna mellan
reglerservomotorerna och ångflödesmodellen så att öppningsgraden blir 0 för
motsvarande ventil. I ångflödesmodellen räknas varje ventilöppningsgrad om till ett
ångflöde via en ny ångfunktion som delvis är baserad på polynomet i ekvation (4.1)
(ångflödesmodellen visas i figur B.7). Ångflödesfunktionen visas i figur 5.1. Som
jämförelse visas den gamla ångfunktionen i figur 5.2. Båda dessa plottar bygger på
linjärinterpolation mellan ett relativt litet antal punkter, vilket förklarar de kantiga
utseendena. Notera de stora skillnaderna i lutning i intervallet runt 50 – 60 %.
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Det framräknade ångflödet fungerar som insignal till reaktormodellen. Efter att
ångflödets medelvärde subtraherats från ångflödessignalen omvandlas den till tryck via
överföringsfunktionen ����� som gavs i ekvation (4.2) (detta visas i reaktormodellen i
appendix B).
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I modellen har en del förenklingar gjorts. Turbinregulatorsystemet har en rad funktioner
såsom simuleringsläge, larm m.m. som inte tagits med. Modellen är nämligen byggd
under antagandet att regulatorn arbetar normalt, vilket innebär att fintrycksregulatorn
styr BÅTT. I och med att ventilprov utförs på 75 % effektnivå har VHBPRV förutsatts
vara stängd liksom DRV, vilket innebär att all ånga går genom HTRV och MÖHRV.
Detta har som tidigare nämnts också kontrollerats genom studier av de olika signalerna
för ventilöppningsgrad.

Något som också har förutsatts är att lika stora ångflöden passerar samtliga fyra
ångledningar när alla HTRV är öppna (se appendix B, ångflödesfunktioner). Därmed
har till exempel ingen hänsyn tagits till det faktum att ledningar till MÖHRV sitter i
anslutning till två av de fyra ledningarna (se figur 3.10). Normalt släpper MÖHRV
igenom ett ångflöde på ca 150 kg/s (75 kg/s i varje ledning). Detta kan jämföras med
ångflödet genom HTRV som är runt 1000 kg/s vid ventilprov och 75 % effekt.

Simuleringsmodellen skulle kunna förbättras om hänsyn togs till ångflödet genom
MÖHRV. Man bör dock notera att om ångflödet stryps i ett rör som inkluderar
ledningar till mellanöverhettare borde detta bara bidra till att förstärka uppkomsten av
självsvängningar eftersom ännu mer ånga tvingas genom de övriga ledningarna.
Dessutom uppstår oscillationerna oavsett vilken av de fyra snabbstängningsventilerna
som stängs (se figur 3.10). Även om 75 kg/s inte är att betrakta som försumbart måste
man i det här sammanhanget också kommentera det faktum att det inte finns någon
direkt signal som mäter ångflödet. Istället använder man ofta matarvattenflödet som en
uppskattning av ångflödet och denna signal varierar ganska kraftigt.

Ett annat antagande som gjorts i simuleringsmodellen är att ångflöde och
ventilkarakteristik ser likadana ut för alla fyra HTRV, vilket naturligtvis också är en
förenkling. I själva verket har ventilerna individuell karakteristik.

Den ångmodell som använts och som visades i figur 5.1 bygger på
tredjegradspolynomet i ekvation (4.1). Detta polynom har anpassats för att ge en så bra
bild av ångflödet som möjligt i intervallet 45 – 57 % ventilöppningsgrad. I intervallet 0
– 45 % bygger den framtagna ångfunktionen på den gamla ångfunktionen och över 57
% planar den ut mot sitt maximala ångflöde. Ångfunktionen fungerar som ett s.k. ”look-
up table” där en funktion byggs upp mellan ett antal punkter för ventilöppning och
ångflöde. Inte heller ångfunktionen ska betraktas som exakt, men för att få fram
regulatorns principiella uppträdande borde funktionen ändå kunna betraktas som
tillfredsställande. Genom att närmare undersöka sambandet mellan
ventilöppningsgrader och ångflöde skulle modellen kunna förbättras. Förbättringar
skulle också kunna göras genom att ta fram individuella ångflödesfunktioner och
öppningsfunktioner för de olika ventilerna.

Reaktormodellen som används i simuleringsmodellen bygger på sambandet mellan
ångflöde och tryck. Som bekant är neutronflödet också nära knutet till trycket i reaktorn
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och framkopplas därför i tryckregulatorn. Neutronflödessignalen har dessutom ett högre
medelvärde än utsignalen från PI-regulatorn i fintrycksregulatorn. Ändå har
neutronflödet satts som konstant och beaktas inte i reaktormodellen. Detta grundas
delvis på resultaten i  avsnitt 4.3 som tyder på att förändringar av neutronflödet i hög
grad kan förklara små förändringar i reaktorn orsakade av förändringar i härden m.m.,
men inte själva oscillationsfenomenet i sig.

Modellens syfte är här att påvisa uppkomsten av självsvängningar och för det ändamålet
är den tillräcklig (se kapitel 6), även om man förlorar något i exakthet för små
förändringar. Samtidigt har man i simuleringsmodellen ett idealiserat fall där störningar,
t.ex. effektförändringar i reaktorhärden, inte existerar.

Om modellens uppgifter däremot skulle utvidgas till att kunna förklara även små
förändringar skulle man säkert också behöva skapa en bra modell över hur neutronflödet
beror på t.ex. huvudcirkulationsflödet och trycket. En sådan utvidgning skulle dock
sannolikt göra modellen mycket mer komplex, eftersom man troligtvis skulle behöva ta
andra system i beaktande, t.ex. effektregulatorn och neutronflödesregulatorn (se avsnitt
3.8).

Man kan fråga sig om det inte är onödigt att göra ansträngningar att hitta en bra modell
med två insignaler när man kan skatta en modell med ångflöde som enda insignal.
Risken är dock att modellens parametrar då anpassas för att förklara egenskaper i
trycket som egentligen härrör från neutronflödet, med försämrad modellkvalitet som
följd. Fördelen med den nuvarande modellen är att man får två överföringsfunktioner,
en från ångflöde och en från neutronflöde.

Även om neutronflödesloopen inte har byggts in i simuleringsmodellen och
neutronflödessignalen har satts till konstant i framkopplingen bidrar den egentligen till
att förstärka självsvängningen i signalen BÅTT, något som bör kompenseras i
simuleringsmodellen.  Det är därför som blocket ”neutronflödesförstärkning” tagits
med. Om blocket inte hade tagits med hade den simulerade signalen BÅTT inte svängt
lika kraftigt som den verkliga signalen eftersom svängningarna i den filtrerade
neutronflödessignalen då inte alls hade beaktats. Blocket skulle eventuellt också ha
kunnat placerats efter fintrycksregulatorblocket, men det skulle inte ha haft någon
betydelse för simuleringsmodellens egenskaper.
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Neutronflödet svänger liksom trycket ganska kraftigt vid stängningen av en ventil, något
som sannolikt beror på sambandet mellan tryck och effekt i reaktorn. Även om
neutronflödets svängning dämpas av neutronflödesfiltret (detta visas i figur 3.4) bidrar
den filtrerade neutronflödessignalen alltså till att förstärka BÅTT. Studera figur 5.3 där
filtrerat neutronflöde och BÅTT visas. PI-regulatorns utsignal är inte tillgänglig annat
än indirekt som BÅTT minus filtrerat neutronflöde. Man ser att självsvängningens
amplitud för det filtrerade neutronflödet är ungefär ¼ av självsvängningen för BÅTT.
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Dessutom kan man se att den filtrerade neutronflödessignalen ligger i fas med
utsignalen från tryckregulatorn. Neutronflödessignalen tycks alltså förstärka
självsvängningen. Eftersom den filtrerade neutronflödessignalens amplitud utgör ¼ av
amplituden för BÅTT bör PI-regulatorns utsignal svara mot ¾, d.v.s. den filtrerade
neutronflödessignalen är ungefär en tredjedel av PI-regulatorns utsignal. För att
kompensera för att neutronflödet inte tagits med har därför istället regleravvikelsen
förstärkts med 1,3. Detta görs alltså i det block som benämns
”neutronflödesförstärkning” i simuleringsmodellen och som nämndes kortfattat i avsnitt
5.1.
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För att få en uppfattning om simuleringsmodellens tillförlitlighet har en rad
valideringssimuleringar utförts. Dessa har utförts med mätsignaler från Ventilprov 1
som insignaler till olika delar av simuleringsmodellen. De simulerade signalerna kan
sedan jämföras med motsvarande uppmätta signaler.
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Man vill naturligtvis att modellerna ska ge utsignaler som påminner om de uppmätta
signalerna. Det är dock inte rimligt att förvänta sig att modellen ska reproducera den
uppmätta utsignalen exakt eftersom modellen är idealiserad och inte innehåller
exempelvis brus som kommer in vid verkliga mätningar. Som ett exempel på vilken
noggrannhet de simulerade signalerna har redovisas en valideringssimulering där
mätsignalen styroljetryck valts som insignal. Med denna signal som insignal har den
undre delen av simuleringsmodellen i appendix B använts för att simulera tryck och
ventilöppningsgrad. I figur 5.4 visas det simulerade trycket jämfört med det uppmätta
tryckmedelvärdet och i figur 5.5 visas en jämförelse mellan simulerad
ventilöppningsgrad för en av ventilerna och ett uträknat medelvärde för de fyra
uppmätta ventilöppningsgraderna.
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Även om de simulerade signalerna inte överensstämmer exakt med de uppmätta, ger
valideringarna tillfredsställande resultat.  Det viktigaste är att de simulerade signalerna
har rimliga signalnivåer och att modellen verkar ha goda förutsättningar att påvisa de
fenomen som är intressanta.
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I kapitel 5 validerades delar av simuleringsmodellen med uppmätta insignaler. Det bästa
måttet på modellens kvalitet är dock att den uppvisar likheter med det verkliga systemet
vid ren simulering. I det här kapitlet kommer resultat från simuleringar utan inverkan
från yttre signaler att redovisas. Den signal som plottats vid simuleringarna i det här
kapitlet är trycket (i appendix C redovisas dessutom simuleringsresultat för styroljetryck
och ventilöppningsgrad). Som referens visas i figur 6.1 uppmätt tryck från Ventilprov 1
(figur C.1 och  C.2 i appendix C visar dessutom uppmätt styroljetryck och ett
medelvärde av ventilernas öppningsgrader).
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Simuleringsmodellen syftar till att i så hög grad som möjligt efterlikna uppförandet hos
det verkliga systemet. Simuleringen börjar med att styra upp systemet till lämpliga
nivåer i läge uppstart (det sker automatiskt med switchen uppstart/reglering i läge
uppstart, se övre delen av simuleringsmodellen i appendix B) och därefter slå om från
uppstart till reglering. Med samtliga ventiler öppna har regulatorn inga problem att
reglera in systemet till önskad trycknivå.

Simulerad stängning av en ventil sker genom att slå om någon av switcharna som
representerar snabbstängningsventiler (se figur 3.10) i simuleringsmodellen. Modellen
uppvisar då svängningar på samma sätt som det verkliga systemet, se figur 6.2 samt
figur C.3 och C.4 i appendix C. När ventilen öppnas igen stabiliseras systemet åter. Den
simulerade stängningen har här skett efter ca 320 s och ventilen öppnades igen efter ca
630 s.
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Simuleringsmodellens uppförande visar alltså på tydliga likheter med det verkliga
systemet. I figur 6.2 kan man se att oscillationernas storlek och utseende ligger nära de
uppmätta värdena för det verkliga ventilprovet som visades i figur 6.1. Speciellt
intressant är att periodtiden för oscillationerna i simuleringen som är 4,08 s, stämmer så
väl överens med den uppmätta från Ventilprov 1, som är 4,38 s. I figur 6.3 visas ett
glättat periodogram för en del av det oscillativa förloppet i den simulerade trycksignalen
i figur 6.2 och i den uppmätta från Ventilprov 1 (d.v.s. samma signal som i figur 6.1).
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Några olikheter finns dock mellan de simulerade och uppmätta oscillationerna. Man kan
t.ex. fråga sig varför den simulerade modellen ger så starka oscillationer strax efter att
ventilen öppnats jämfört med det verkliga systemet. Detta kan åtminstone delvis
förklaras med att öppning och stängning i verkligheten sker mjukare. I modellen har en
switch, som kan liknas vid ett steg, använts och i själva verket tar stängning och
öppning runt 50 sekunder. Därför har också en simulering gjorts där en rampad signal
använts för att beskriva stängning och öppning. Detta har gjorts genom att justera
simuleringsmodellen i appendix B så att switchen för snabbstängningsventilerna inte
slår om till konstanten 0 momentant som tidigare. Istället används en funktion som
gradvis sänker öppningsgraden till 0 vid stängning och gradvis höjer öppningsgraden
vid öppnande av ventilen så att öppning och stängning ska påminna om det verkliga
fallet. I figur 6.4, samt i figur C.5 och C.6 i appendix C, kan man se att man på så vis får
ett uppförande som är mer likt uppförandet hos den uppmätta signalen. Den
huvudsakliga förbättringen man uppnår är att svängningarna just efter att ventilen
öppnats inte är lika kraftiga som i figur 6.2 (och figur C.3 och C.4). Ventilen stängdes
här efter ca 230 s och öppnades igen efter ungefär 570 s.
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Det har visat sig att man genom att gå ner på lägre effektnivå och därmed lägre ångflöde
kan göra ventilprov utan att självsvängning uppstår. Det är så ventilprov genomförs idag
och detta har simulerats genom att sätta neutronflödet till 0.718 (i blocket benämnt
”neutronflöde” i simuleringsmodellen) och ändra ångflödet från 1025 kg/s till det
ångflöde man hamnar på vid 71,8 % effekt, nämligen 970 kg/s (se medelvärde ångflöde
i reaktormodellblocket i appendix B). Det är viktigt att påpeka att reaktormodellen har
tagits fram med hjälp av mätvärden för 75 % effekt och att det inte är säkert att
reaktorns dynamik är densamma vid andra effektnivåer.

Simuleringarna bygger alltså på antagandet att reaktormodellen för 75 % effektnivå ger
en bra bild av dynamiken vid 71,8 % nivå. Matarvattenflödet uppmättes vid denna
effektnivå till 1120 kg/s. Av detta passerar ca 150 kg/s genom MÖHRV och detta ger ett
uppskattat ångflöde på 970 kg/s. Vid simulering med detta ångflöde uppstod
självsvängningar, även om det tog längre tid än vad det gjorde med ett ångflöde på 1025
kg/s.  Ett ytterligare försök gjordes med ett ångflöde på 940 kg/s. Antagandet om ett
ångflöde på 940 kg/s ter sig inte helt orimligt, dels beroende på att matarvattenflödet
varierar en hel del och är ganska svårt att mäta, dels beroende på att den ångfunktion
som tagits fram inte är exakt. Resultatet av simuleringen med en lägre effekt- och
ångflödesnivå visas i figur 6.5 samt figur C.7 och C.8 i appendix C. Eftersom denna
figur visar att ventilstängningen kan genomföras utan oscillationer på en lägre
effektnivå är detta ännu ett tecken på att simuleringsmiljön stämmer väl överens med
verkligheten.
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Det har konstaterats att simuleringsmodellen verkar ge en ganska bra bild av
reaktortrycket och tryckregleringen. Det som återstår är att hitta en förklaring till varför
självsvängnings-fenomenet uppstår. När samtliga ventiler är öppna har vi ett stabilt
system som dock blir oscillativt i och med stängningen av en ventil. För att detta ska
vara möjligt krävs en olinjäritet.

En olinjäritet som inverkar på systemet i det här fallet är hur ångflödet beror av HTRV:s
öppningsgrad. Visserligen är det meningen att detta ska kompenseras i ventilernas
servomotorer så att man får ett linjärt samband mellan styroljetryck och ångflöde, men
så är inte fallet.

I själva verket ökar ångflödet drastiskt mellan ventilöppningsgrader på 50 - 60 % medan
den linjärisering som används snarare har en avtagande lutning för ångflöde som
funktion av öppningsgrad i detta intervall. Vid stängning av en av ventilerna hamnar
övriga ventiler i en arbetspunkt på ca 55 % öppningsgrad och då har man inte längre ett
stabilt system. I och med den skarpa lutningen för ångflöde som funktion av
styroljetryck får man en förstärkt effekt av insignalen. Vid stängningen av en ventil
stiger först trycket i reaktorn. Regulatorn kommer, på grund av den ökade
förstärkningen, att ge en för stor styrsignal som leder till att ventilen öppnar för mycket
och detta i sin tur leder till att trycket sjunker för mycket. Regulatorn kommer då ge en
för låg signal, vilket gör att ventilen stängs för mycket och trycket ökar igen. På så vis
kommer regulatorn att ställa ut större och större signaler tills man når den punkt när
ångflödesfunktionen planar ut och förstärkningen minskar.
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Att svängningarna inte växer obegränsat beror alltså på att ångflödet planar ut
någonstans mellan 56 och 60 % (strax efter 56 % om man utgår från den skattade
ångfunktionen) och på så vis får man en stabil självsvängning.

Ett sätt att komma till rätta med problemet skulle kunna vara att dämpa signalens
förstärkningar i de intervall där signalen förstärks p.g.a. det olinjära förhållandet mellan
styrsignal och ångflöde. Om det går att få fram en bra beskrivning av ångflödet genom
HTRV som funktion av styrsignalen från ventillägesregulatorn borde man med hjälp av
ett kompensationsblock kunna häva de självsvängningar som uppstår. På samma sätt
som det i ventillägesregulatorerna för DRV, LTRV, VHBPRV och MÖHRV sitter
kompensationsblock för att erhålla linjär flödeskarakteristik borde det med hjälp av ett
kompensationsblock gå att skapa en linjär flödeskarakteristik i ventillägesregulatorn för
HTRV så att man får ett linjärt samband mellan styrsignalen från venillägesregulatorn
och ångflödet genom  HTRV.

För att testa resonemanget har simuleringar utförts där en kompensation lagts in i
ventillägesregulatorn för HTRV, just före EHW-regulatorn (d.v.s. före DA-
omvandlingsblocket i simuleringsmodellen i appendix B), så att förstärkningen dämpas
vid den nya arbetspunkten. Det visade sig att man på så vis kan få bort
självsvängningen. Simuleringsresultatet redovisas i figur 6.6 och i appendix C, figur C.9
och C.10.

������A�A��5�(�!�������!���/������#�)0������# (1�)"��� )"�! �#��)�$��"�

Problemet med en sådan lösning är att reglerservomotorernas karakteristik skiljer sig
ganska kraftigt åt. Vid simuleringen har antagandet gjorts att reglerservomotorerna har
samma egenskaper. Ett kompensationsblock som grundar sig på ett slags medelvärde för
de olika HTRV skulle på så vis inte kunna ta hänsyn till att man skulle få olika
uppträdande beroende på vilken reglerventil som stängs. Om en ventil med brant
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ångflödeskurva stängs skulle förstärkningen bli lägre totalt sett och om en ventil med
svag lutning stängs skulle det innebära en starkare förstärkning.

En annan möjlig lösning, som gör att ventilernas karakteristik kan hanteras helt separat,
är att byta ut kurvskivorna i reglerservomotorerna för HTRV som nämndes i avsnitt
3.4.2 så att man får ett linjärt samband mellan styrsignal och ångflöde.
Linjäriseringsfunktionen i figur 3.9 skulle då ersättas med en ny funktion så att
förhållandet mellan styroljetryck och ångflöde blir linjärt. Problemet med en sådan
lösning skulle kunna vara att det är en aning besvärligare och dyrare att ändra
mekaniken än mjukvaran. Ett annat problem skulle kunna vara att sambandet mellan
styrsignalen från regulatorn och styroljetrycket inte är helt linjärt, men trots det tyder
simuleringsresultaten på att man borde kunna komma till rätta med problemet på detta
sätt.
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I det här kapitlet kommer resultaten från rapporten att sammanfattas. Kapitlet innehåller
också en kortfattad förklaring till uppkomsten av oscillationerna vid ventilprov.
Dessutom kommer ett par förslag till lösningar, som diskuterats tidigare i rapporten, att
redovisas.
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För att kunna analysera de självsvängningar som uppstår när en ventil stängs har en
systemmodell tagits fram. Denna baseras i första hand på den systemdokumentation
som finns tillgänglig över systemet. Dessutom har det varit nödvändigt att ta fram
modeller för reaktortryck och styroljetryck genom systemidentifiering. Det har visat sig
att man kan få en ganska bra modell av reaktortrycket genom att använda ångflöde och
neutronflöde som insignaler.

Det verkliga systemet är uppbyggt så att det ska råda ett linjärt samband mellan
styroljetryck och ångflöde ut ur reaktorn. Eftersom sambandet mellan
ventilöppningsgrad och ångflöde inte är linjärt ska ventilerna öppnas på ett olinjärt sätt
så att förhållandet mellan styroljetryck och ångflöde ändå blir linjärt. Detta sker i
reglerservomotorerna via en kurvskiva och en hydraulisk återföringsmekanism. Figur
3.9 visade ventilöppningsgrad som funktion av styroljetryck i systemet.

Det har visat sig att den funktion som beskriver sambandet mellan ångflöde och ventil-
öppningsgrad hos HTRV (och som också använts som underlag för att kompensera
olinjäriteten) troligen är felaktig. En ny ångfunktion, som bygger på ett antagande om
samma totala ångflöde före och efter stängning, har tagits fram och har anpassats till
några punkter där ångflöde och ventilöppningsgrad har uppmätts.

Vid simulering uppvisade den framtagna modellen ett uppförande som liknade det
verkliga systemets. Oscillationer med samma principutseende som de verkliga uppstod
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även i simuleringsmodellen när en ventil stängdes. Genom införande av ett
kompensationsblock kunde självsvängningarna också hävas.
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Vid ventilprov, d.v.s. när en högtrycksreglerventil stängs,  måste övriga HTRV
kompensera för det ångflödesbortfall som stängningen av en ventil innebär. Ventilerna
får då en högre öppningsgrad. Eftersom det olinjära förhållandet mellan regulatorns
styrsignal och ångflödet inte kompenseras korrekt kommer styrsignalen att förstärkas
mer för den högre öppningsgraden. Detta är troligen orsaken till att en självsvängning
uppstår.

Införandet av ett kompensationsblock för att häva oscillationerna skulle kunna vara en
tänkbar lösning också i det verkliga fallet. För LTRV, MÖHRV, VHBPRV och DRV är
en linjäriseringsfunktion redan inlagd i respektive ventillägesregulator.

Problemet med att lägga in ett linjäriseringsblock är att en sådan lösning inte tar hänsyn
till att reglerservomotorernas karakteristik skiljer sig åt. En linjäriseringfunktion skulle
behöva grundas på ett slags medelvärde över ångflöde för olika styrsignaler. Det
betyder i sin tur att man skulle få olika karakteristik och uppträdande beroende på vilken
ventil som stängs. Fördelen med en sådan lösning är bl.a. att den är billig (man behöver
bara ändra mjukvaran). En annan fördel med den här typen av lösning är att den också
kan kompensera för att förhållandet mellan BÅTT och styroljetrycket i EHW:n inte
tycks vara helt linjärt.

Olinjäriteten mellan styrsignal från regulatorn och ångflödet ska för HTRV
kompenseras i reglerservomotorerna med hjälp av kurvskivor och hydraulisk återföring.
En möjlig lösning är att ersätta kurvskivorna så att detta verkligen uppnås. Fördelen
med en sådan lösning är att HTRV kan hanteras separat och att man kan kompensera för
deras individuella karakteristik. En nackdel här är att man tvingas ändra mekaniken,
något som ofta är dyrare och mer besvärligt än att ändra mjukvaran.
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Detta är MATLAB-filen anga.m som skattar ångflödet genom en ventil. Det totala
ångflödet erhålls genom att summera ångflödena genom de fyra ventilerna. Funktionen
beräknar ett värde på ångflöde för varje sampel.

%Den har funktionen syftar till att anpassa HT_tot sa
%att man far en skattning av angflodet genom ventilerna.

N=63021;

for i=1:N
anga_1(i)=0.0141*HT_ventil_1(i)^3-
1.3210*HT_ventil_1(i)^2+36.0779*HT_ventil_1(i);

end

for i=1:N
anga_2(i)=0.0141*HT_ventil_2(i)^3-
1.3210*HT_ventil_2(i)^2+36.0779*HT_ventil_2(i);

end

for i=1:N
anga_3(i)=0.0141*HT_ventil_3(i)^3-
1.3210*HT_ventil_3(i)^2+36.0779*HT_ventil_3(i);

 end

for i=1:N
anga_4(i)=0.0141*HT_ventil_4(i)^3-
1.3210*HT_ventil_4(i)^2+36.0779*HT_ventil_4(i);

end

anga_tot=(anga_1+anga_2+anga_3+anga_4)’;
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Simuleringsmodell av systemet.
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Tryckfilter (anpassningsfilter).
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Fintrycksregulator.
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EHW.
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Reglerservomotorer.

Reglerservomotor 1 Reglerservomotor 2

Reglerservomotor 3 Reglerservomotor 4
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Ångflödesfunktioner.
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Reaktormodell.
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I det här kapitlet visas några ytterligare simuleringsresultat. I kapitel 6 visades hur väl
trycket beskrevs. Simuleringsplottar över styroljetryck och ventilöppningsgrad
presenteras här. Som jämförelse läggs först plottar över uppmätt styroljetryck och
ventilöppningsgrad från ett ventilprov.
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Styroljetryck och ventilöppningsgrad vid en första simulerad ventilstängning visas
nedan.
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Med rampad öppning och stängning av en ventil får man nedanstående simulerat
styroljetryck respektive ventilöppningsgrad för en av de öppna ventilerna.
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Simuleringsresultat för reducerad effektnivå (71,8 %).
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Simulerade signaler vid ventilprov när ett kompensationsblock införts.

��������E��5��� !8�����#�/���/�)��!1� /�)0������# (1�)"��� )"�! �#��)�$��"�

���������4��2�)��!$11)�)�"������$���)��/����$11)��/�)��!��)��/���/�)��!1� /�)0�����
# (1�)"��� )"�! �#��)�$��"�



På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
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