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SAMENVATTING

De reactorvermogensregeling van de Kernenergiecentrale te Borssele
(KCB) is een gecompliceerd niet-linair proces. Om een goed inzicht te
krijgen in het regelgedrag is het wenselijk over een simulatiemodel te
beschikken.
De taakstell ing van deze vermogensregeling is het op een constante
waarde houden van de gemiddelde koelmiddeltemperatuur (KMT). De KMT is
het gewogen gemiddelde van de temperaturen van het instromende en
uitstromende reactorkoelmiddel. Bet verschil tussen uittrede- en intrede
temperatuur, veroorzaakt door opwarming tgv het splijtingsproces, is
een maat voor het thermisch opgewekt vermogen. De neutronenflux wordt
a I s z i j nde proportioneel verondersteld met het thermisch vermogen.
Door de grootte van de neutronenflux te varieren, kan hierdoor het
reactorvermogen geregeld worden. Ais regelorgaanen van de vermogens
(f lux) regel ing dienen regelstaven en boorzuurconcentratieveranderingen.
Bet indalen van de regelstaven cq boorzuurconcentratie verhoging komt
overeen met een verlaging van de neutronen vermenigvuldigingsfactor en
vice versa. De regelstaven hebben hierbij de funktie snelle vermogensver
storingen weg te regelen en de boorzuurconcentratie regeling treedt
dan weer op als positieregeling van de regelstaven.

In ~it afstudeerverslag is het belangrijkste onderdeel, het simulatiemodel
van de KMT regel ing, het spl i jtingsproces en het warmte-overdrachtsproces
naar het koelmiddel beschreven. Op basis van een gegeven verloop van
de intredetemperatuur, de regelakties van de regeling en de invloed op
het proces wordt een reactor-uittredetemperatuur bepaald. Deze uittrede
temperatuur vormt tesamen met de intredetemperatuur de gemiddelde
koelmiddeltemperatuur, de regelgrootheid van de KMT regeling.
Bet totale model valt in drie onderdelen uiteen:

1) De koelmiddel temperatuurregel ing, gebasseerd op technische
beschrijvingen en schema's.

2) Bet spl i jtingsproces, gebasseerd op neutronenkinetische
differentiaalvergelijkingen geldig voor een homogene reactor.

3) De thermodynamica.
Voor dit model is zowel gebruik gemaakt van een theoretisch
model hetgeen gebruikt is voor het simulatieprogramma DIREAC
(lit 6.2) alswel een geschat model op basis van systeemidentifi
catie.

Bet geheel is modulair ontwikkeld in PSI, een integraal simulatiepro
gramma. De modulen zijn voor zover mogelijk funktioneel geverifieerd.
Zowel de verificatie als de systeemidentificatie zijn gebasseerd op
meetgegevens bestanden van ECN te Petten.
Voor de identificatie-experimenten zijn ruissignalen tijdens stationair
bedrijf, dynamische signalen tijdens kleine vermogensvariaties en
transiente signalen tijdens opstart gebruikt. Bet betreft hier de
meetsignalen van de twee reactortemperaturen en de neutronenflux.
Een van de bijkomende problemen voor de identificatie is dat er niet
de beschikking is over informatierijke signalen waar de systeemcorrelatie
funktie uit afgeleid kan worden. uit experimenten met ruissignalen
blijkt dat de uittredetemperatuur slecht gecorreleerd is met ruisachtige
signalen. De transiente signalen geven het beste resultaat. Er moet
hierbij weI aangetekend worden dat het verloop vele malen langzamer is
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dan de systeemtijdconstanten hetgeen tot uitting komt in niet minimale
parameterevarianties.
Uit de meetgegevens blijkt dat het verloop van de intredetemperatuur
sterk bepaald wordt door het verloop van de uittredetemperatuur. Voor
het totale simulatiemodel is het belangrijk dat de systeeminteraktie
via de stoomgenerator naar het generatorvermogen mee in beschouwing
wordt genomen. Dit model is momenteel in ontwikkeling op de TU in
Delft.
Bet hier beschreven model kan in een later stadium met het stoomgene
ratormodel geintegreerd worden zodat hiermee het gedrag van de KMT
regeling bij kleine verstoringen vanuit het generatorvermogen. bestudeerd
kan worden.
Uit de deelverificaties blijkt dat zowel het neutronenkinetisch model
alswel het thermodynamisch model goede overeenkomsten vertonen met de
in de praktijk gemeten waarden, het uitgangspunt voor een betrouwbare
simulatie ••
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1 INLEIDING

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een simulatiemodel van de
automatische vermogensregeling van de Kernenergiecentrale te Borssele.
De kernenergiecentrale Borssele is een centrale waar met behulp van
nucleaire energie elektriciteit wordt opgewekt. De centrale zelf is
van het type drukwater reactor.

De energie wordt opgewekt door aan een turbine-generator combinatie
verzadigde stoom te leveren. Deze stoom wordt geproduceerd door een
stoomgenerator, die tevens als scheiding van' het primaire (nucleaire)
en secundaire (niet-nucleaire) systeem dient.
De opwekking van stoom geschiedt onder invloed van de temperatuur van
het reactor-koelmiddel dat via het uittredekanaal de stoomgenerator
bereikt. Het relatief koudere koelmiddel stroomt via het intredekanaal
weer terug in de reactor.
De koelmiddeltemperatuurregeling heeft als regelgrootheid de gemiddelde
koelmiddel temperatuur (KMT). De regeling is zodanig gedimensioneerd
dat de KMT op een temperatuur van 303 ·C gehouden dient te worden.
De akties van de regeling zijn er op gebaseerd dat bij een hogere
gemiddelde koelmiddeltemperatuur de neutronenflux met behulp van het
indalen van regelstaven cq boorsuppletie aan het koelmiddel omlaag
geregeld wordt. Door het optrekken van de staven c.q. het toevoegen van
gedemineraliseerd water aan het koelmiddel wordt bij een lage koelmiddel
temperatuur de flux weer verhoogd.
Met de regelstaven worden snelle verstoringen weggeregeld en met de
chemische suppletie langzame verstoringen. Het indalen van de regelstaven
heeft echter weI een storende invloed op de fluxverdeling. Dit dient
zowel uit economisch- als uit veiligheidsoogpunt te worden geminimali
seerd.Hieruit voIgt derhalve dat een optimale instelling van de regeling
gewenst is.

Aangezien het proces zich niet leent tot het hierop uitvoeren van
experimenten, is het wenselijk over een simulatiemodel te beschikken
waarbij staafstandveranderingen als ingangsgrootheid voor de verandering
van het reactorvermogen worden gehanteerd. Deze vermogensverandering
uit zich dan weer in een verandering van de gemiddelde koelmiddeltempera
tuur, de ingangsgrootheid van de KMT-regeling.

Aan de hand van technische beschrijvingen, schema's en gegevens over de
instelling zal een relatie gelegd worden tussen de regelafwijking en
de gestuurde reactiviteit. Een stel sel niet-l ineaire differentiaal
vergelijkingen beschrijft de neutronenkinetica, de relatie tussen de
werkzame reactiviteit en de neutronenflux. De relatie tussen de neutronen
flux en temperatuur van het instromende reactorkoelmiddel enerzijds en
de temperatuur van het uitstromende koelmiddel anderzijds wordt gelegd
door het reactor-thermodynamisch model. Hiervoor wordt zowel een theore
tisch model afgeleid, al swel een model geschat op basis van een observatie
van de neutronenflux en de twee reactortemperaturen.
Bet verslag geeft allereerst een nadere uiteenzetting van die zaken
die direct of indirect iets met de KMT regeling te maken hebben. Via
een projectbeschrijving, een technische beschrijving en de modelvorming
komen we tot het uiteindelijke model.
Op grond hiervan worden nog enkele suggesties gedaan ter uitbreiding
van dit model.
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2 Kernenergiecentrale Borssele

2.1 Historisch perspectief PZEM

De geschiedenis van de N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-maatschappij
(PZEM) geeft een inzicht in de ontwikkeling van de elektriciteitsvoor
ziening in Nederland.
Ret begon op 1 mei 1919 met het passeren van de akte tot oprichting
van de N.V. PZEM. In de provincie Zeeland bestonden al gemeentelijke
electriciteitsbedrijven met als eerste de gemeente Terneuzen (1901).
In de beginperiode was de electriciteit nog geen gemeengoed gezien de
kWh prijs van 30 cent. De Zeeuwse situatie in 1928 was als voIgt:

• In Zeeuws Vlaanderen bestond een PZEM centrale te Westdorpe en
er was een koppeling met Belgie.

• Voor de Bevelanden en Walcheren werd de elektriciteit verzorgd
door de centrale te Vlissingen welke eigendom was van de S.A. des
Tramway ~ Vapeur de Flessingue-Middelbourg. Deze centrale werd
eind 1928 door de PZEM overgenomen.

• Tholen en Schouwen-Duiveland verkregen hun electriciteit van de
PNEM.

Tot aan de Tweede wereldoorlog werd in hoofdzaak het distributienet
uitgebreid. Gedurende de oorlogsjaren ontstond het idee om de electrici
teitsopwekking te centraliseren en de centrales te koppelen door 50 KV
I uchtleidingen. Na 1945 werd di t gestart en in 1951 kwam de 50 KV
koppeling tussen Zeeland en Noord-Brabant tot stand. Hierna volgden de
50 KV kabels door de Schelde naar Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland.

Vanaf 1954 ontstond er een snelle uitbreiding van de productiemiddelen.
Na een bouwti jd van 4 jaren werd in mei 1954 de nieuwe centrale te
Vlissingen in bedrijf genomen (2 x 24 MW). De bouwprijs was ca. f500,
per KW, maar het kolenverbruik lag 45 % lager per KWh dan bij het
verbruik in de oude kolencentrale te Westdorpe. Tijdens de openings
toespraken sprak men over de toekomstige centrales gebaseerd op atoom
energie. De toename van het elektriciteitsverbruik in deze naoorlogse
jaren was ca 14.4 % per jaar. Dit leidde tot een piekverbruik van 40 MW
in 1955, welk vermogen werd opgewekt door 3 eenheden van resp. 16, 24
en 24 MW. Uitval van een eenheid van 24 MW kon leiden tot een tekort
aan vermogen, zodat met de PNEM een bi jstands-overeenkomst werd gesloten.
Verdere produktie uitbreidingen vonden plaats in 1958 en 1966 met 33MW
resp. 75 MW. Studies zijn toen verricht naar de haalbaarheid van een
getijdecentrale en en een bovengrondse 150 KV leiding naar Zeeuws-Vlaan
deren. Deze studies zijn niet gerealiseerd o.a. door de gewijzigde
ideeen over de Del tawerken en de handhaving van een ongestoorde doorvaart
naar Antwerpen. De vernieuwde denkwijze over het milieu leidde ook tot
de bouw van ee 125 m hoge schoorsteen bij de .centrale in Vlissingen om
de overlast voor de omwonenenden te verminderen.
De 50 KV koppelverbinding met PNEM werd in 1966 vervangen door een 150
KV lijn. Tevens viel in dit jaar het besluit tot verdere uitbreiding
van de centrale te Vlissingen en weI met twee eenheden van ieder 75 MW.
Als vreemde loot aan het productiepark kwam de elektriciteitsbijdrage
van de ontziltingsinstallatie in Terneuzen (30 MW)
Op 8 mei 1967 vond de fusie plaats tussen de PZEM en de Zeeuwse Gas
Maatschappij. De nieuwe onderneming kreeg als naam N. V. Provinciale
Zeeuwse Energie Maatschappij met de bekende afkorting PZEM.
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In 1969 werd besloten tot de bestelling van een kerncentrale van het
drukwatertype met een bruto capaciteit van 477 MW. Vanwege de lange
bouwtijd en de directe behoefte aan energie werd tegelijkertijd een
conventionele centrale op de vestigingsplaats in Borssele gebouwd.
De conventionele centrale (185 MW) is in 1971 en de kernenergiecentrale
in 1973 in gebruik genomen. Met het oog op de reservepositie voor het
Zeeuwse gebied, bij een mogelijke uitval van de kernenergie centrale
(KCB), werd een afweging gemaakt tussen het bouwen van een een 380 KV
verbinding met het landelijke net, of het bouwen van een nieuwe eenheid.
De keuze is gevallen op een nieuwe eenheid van 185 MW, die in 1975 in
bedrijf is genomen. In dat zelfde jaar werd definitief afgezien van de
lopende optie voor de bouw van een tweede kernenergiecentrale.

Na deze stormachtige ontwikkeling van de produktiemiddelen kwam de
tijd van terugval. Door de teruglopende economie, voornamelijk het
gevolg van de oliecrisis, zijn de productiecijfers van de PZEM verminderd.
Om de economische regressie beter te kunnen doorstaan zijn er fusie
besprekingen gestart tussen de drie zuidelijke electriciteitsbedrijven
van PLEM, PNEM en PZEM, maar dit heeft toen niet tot een fusie geleid.
WeI werd het belangrijkste oogpunt van de fusiegedachte op een andere
manier verwezelijkt nl. door een optimalisatie t.a.v. de brandstofkosten.
In verband hiermee is de productie door de oude machines in Vlissingen
nog meer afgenomen.
In september 1979 werd alsnog de 380 kv koppellijn met de PNEM onder
spanning gezet en zodoende zijn de centrales in Borssele via een dubbel
lijn direkt met de 380 KV ring in Geertruidenberg gekoppeld. Als gevolg
van de resul taten verkregen met het optimaliseringsprogramma in de
zuidelijke regio, is het Landelijk Economische Optimalisatie (LEO) plan,
in 1982 gestart.
De oudste machines in Vlissingen werden buiten bedrijf gesteld en ook
de eenheden van na 1965 stonden steeds meer stile 1 juni 1987 werden
ook deze eenheden definitief gestopt.
De KCB is dan als basislast machine aangewezen en streeft zodoende
naar een zo hoog mogelijke bedrijfstijd met 100 % vermogen. Om verdere
brandstofbesparingen door te voeren en diversificatie in te voeren is
na een uitgebreide kosten/baten analyse in SEP( Samenwerkende Elektrici
teits Producenten) verband besloten om de beide gasgestookte eenheden
in Borssele om te bouwen naar kolenstook. Na langdurig financieel
overleg en enige politieke druk is besloten, om 100% i.p.v. 50% rookgas
ontzwaveling toe te passen. De inbedrijfstelling was in 1987. In 1988
zal de ontzil tingsinstallatie in Terneuzen buiten bedrijf gesteld
worden, waarna dan aIle produktiemiddelen van de PZEM in Borssele
staan opgesteld.
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2.2 De kernenergiecentrale Borssele

De kernenergiecentrale is in 1973 comrnercieel in bedrijf genomen. Bet
thermisch vermogen is 1365.6 MW en dit vermogen wordt d.m.v. twee stoom
generatoren gebruikt om verzadigde stoom te produceren waarmee de
turbine-generatorset wordt aangedreven. Bet schijnbaar vermogen van de
generator is 600 MVA bij een klemspanning van 21 kV. Bet bruto vermogen
is 480.9 MW en het aan het koppelnet afgegeven vermogen is 452 MW. De
generator is door een machinetransformator (21/150 kV ; 570 MVA) gekoppeld
met met koppel net • Figuur 2. 2-a geeft de principe werking van de centrale
weer. De netto belastingsfaktor bedroeg over de eerste 10 bedrijfsjaren
79.8 %. De KWh prijs is in deze periode gestegen van 1. 5 naar 6.5
cent. Vanwege deze lage KWh prijs is de KCB als grondlastmachine in de
LEO (2.1) opgenomen. Bet normale belastingspunt van de machine is dan
ook 480 MW en 100 a 150 MVar.

!

[]
~ ....J Reaktor

Voedtngswater

Generator

I<ondensaat',- 1...-__-'-__......

fig 2.2-a Principewerking Kerncentrale
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De energie wordt opgewekt in de splijstofstaven die opgesteld staan in
het reactorvat. Deze splijstofstaven verhitten op hun beurt het koelmiddel
dat langs de splijstofstaven stroomt. Bet verhitte koelmiddel stroomt
naar de stoomgenerator waar verzadigde stoom wordt geproduceerd. Deze
stoom is het eindpunt van de cyclus van het proces dat zich binnen de
bol afspeelt. In de turbines wordt de stoom omgezet naar rotatie-energie
waarmee de generator wordt aangedreven.

Reactorvat

Bet reactorvat is ontworpen door Siemens A.G. en is gebouwd door de
Rotterdamse Droogdokmaatschappij. De grootste buitendiameter bedraagt
4300 rom en de hoogte is 9840 rom. Bet gehele vat weegt 210 ton. De
wanddikte van minimaal 181 rom is berekend op een maximale bedrijfsdruk
van 178 bar bij een temperatuur van 350 ·C.
De hier beschouwde reactor is van het drukwater type. Nadat de warmte
uit het primaire koelwater in de stoomgenerator is afgestaan aan de
secundaire kringloop, wordt het water m.b.v. de hoofdkoelmiddelpomp
terug naar de reactor gepompt. Bier stroomt het koelmiddel bi j een
druk van 155 bar en een temperatuur van om en nabij de 290 ·C via het
ingangsplenum de reactorkern binnen. Ongeveer 93 % stroomt langs de
splijtstofstaven, neemt er warmte op en stroomtmet een temperatuur
van ongeveer 315 ·C via het uitgangsplenum naar de stoomgenerator.
Op de volgende bladzijde is in fig. 2.2-b de constructie van de reactor
schematisch weergegeven.

Reactorkoelsysteem

De funktie van het reactorkoelsysteem is het overdragen van warmte
energie aan het secunda ire systeem. Bet totale thermisch vermogen
bedraagt 1365 MW bij vollast. Bet koelmiddel heeft naast de funktie
van warmteoverdrachtsmiddel ook een funktie als moderator, reflector
en oplosmiddel voor het boorzuur.
Bet reactor koelsysteem bestaat ui t twee parallel geschakelde kringlopen.
Iedere kringloop is zodanig uitgevoerd dat bij storing in de andere
kringloop het systeem met een gereduceerd vermogen in bedrijf kan blijven.
De temperatuur van het instromende koelmiddel bedraagt ongeveer 291 ·C
en van het uitstromende koelmiddel ongeveer 315 • C. Bet koelmiddel
wordt door een hoofdkoelmiddelpomp met een snelheid van 36000 t/h door
de reactor in de beide kringlopen rondgepompt.
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fig 2.2-b Schematische construktie van de KCB reactor
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stoomgenerator

De stoomgeneratoren in beide kringlopenloops (fig 2.1-c) zorgen voor
de scheiding tussen het prima ire en secundaire systeem. Deze scheiding
is noodzakelijk om het secundaire systeem van de straling van het
primaire systeem af te schermen.
De werking van de stoomgenerator berust op het volgende principe:
Door de warmteoverdracht wordt het voedingswater van het secundaire
systeem aan de kook gebracht, waardoor natte stoom wordt gevormd. Deze
natte stoom, die overigens schadelijk is voor de turbines, wordt door
een waterafscheider gestuurd en omgezet in droge stoom.
De stoomproductie bedraagt 1329 t/h.
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fig 2.2-c Stoomgenerator
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Drukhouder

De druk in het primaire syteem wordt met behulp van de koelmiddeldruk
regeling in de drukhouder op een gewenste druk van 158 bar gehouden.
De drukhouder is gedeeltelijk met kokend water gevuld en voor de rest
met waterdamp (verzadigde stoom) • Een compensatieleiding tussen drukhouder
en primaire systeem houdt het systeem op druk. De werking gaat als voIgt:

Druk te hoog ==> sproeien => stoom condenseerd => druk verlaagd.
Druk te hoog ==> verwarmen => extra stoomproductie => druk neemt toe.

Wanneer de druk ondanks proces- en temperatuurregeling nog te hoog
oploopt, kan via een afblaasventiel stoom naar een afblaastank worden
gevoerd. Deze afblaastank verhinderd dat radioactieve dampen binnen de
bol vrijkomen. De door het afblazen onstane waterhoeveelheden worden
via het installatie-aftapsysteem naar de koelmiddel voorraad tanks gevoerd.
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Turbines

Het turbinesysteem bestaat uit een HD- en drie LD-turbines. De stoomdruk
voor de HD-turbine bedraagt 60 bar bij vol vermogen. Wanneer de stoom
de HD-turbine verlaat wordt deze via een stoomafscheider en herverhitter
geleid om de vochtigheid en temperatuur voor de LD-turbines op een goed
niveau te brengen. Het verhitten gebeurt door aftapstoom. Elke turbine
heeft een eigen condensor van waaruit het condensaat via een voorverwarmer
weer naar de stoomgenerator wordt teruggepompt.

Het totale systeem

In fig 2.2-e is een doorsnede van het reactorgebouw weergegeven. Hierin
is te zien hoe totale systeem dubbel is uitgevoerd.

REACTORGEBOUW

I. reactorvat
2. stoomgenerator
3. kraan
4. opslagtank voor noodkoel ing
5. koelmiddelontgasser
6. stalen veil igheidsomhul ling
7. betonnen veiligheidsomhulling
8. stoomleiding
9. waterdichte isolatielaag

fig 2.2-e Opstelling onderdelen primair systeem.
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3 REACTOR VERMOGENSREGELING

3.1. Algemene functionele beschrijving

De functie van het regelsysteem van een drukwaterreactor is het zodanig
regelen van de procesvariabelen dat het gevraagde vermogen, zowel tijdens
stationaire als dynamische procescondities, zonder temperatuur of drukover
schrijdingen gewaarborgd wordt.

Het door de reactor afgegeven vermogen wordt geregeld mbv regelstaven,
gecombineerd met een boor-deionaat suppletie. De stand van de regelstaven,
en de boorzuurconcentratie in het primaire koelmiddel bepalen hierbij de
reactiviteit in de reactor. De met de tijd afnemende boorzuurconcentratie
dient ter compensatie van de reactiviteit t.g.v. de afbrand van de splijtstof
staven en de productie van splijtingsproducten van Xenon en Semarium.
Hiervoor is de Deionaat impulsregelaar ontworpen, die een dusdanige water
suppletie verzorgt dat de KMT regeling bij kleine temperatuursverlaging
niet hoeft bij te regelen.
Door de combinatie van regelstaven en boorzuur kunnen bij vol last de staven
geheel buiten de kern blijven, hetgeen wenselijk is ten aanzien van de
verstoring op de f I uxverdel ing die ingestuurde regelstaven met zich meebrengt.
Inhomogeniteiten van de fluxverdeling leiden tot onregelmatige afbrand van
de splijtstof staven (economisch-aspect) en plaatselijke hoge fluxdichtheden
kunnen de splijtstofmantel beschadigen en bemoeilijken het snel afschakelen
van de reactor (veiligheidsaspect).

De regeling van de reactor wordt mogelijk gemaakt door het dopplereffect
ofwe I het snelle temperatuureffect. Het principe hiervan berust op het feit
dat een verhoging van de splijtstoftemperatuur leidt tot een reactiviteitsaf
name. Hierdoor is de reactor min of meer zelfregelend.
Voor de vermogensregeling boven de 15% wordt geregeld op de gemiddelde
koelmiddeltemperatuur. Deze KMT is het gewogen gemiddelde van de temperaturen
van het koelmiddel in de 2 reactoruittredekanalen en die van de reactor
intredekanalen.
Boven een vermogen van 43% wordt de KMT op een waarde van 303 ·C constant
gehouden. Hierdoor is de ingreep op de niveauregelaar van de pressurizer
minimaal, hetgeen een rustig procesverloop bevordert. Pas bij een vermogen
lager dan 43% daalt de KMT met een verlaging van het vermogen. (fig.3.1-b)
Door deze configuratie wordt een te hoge ontwerpdruk voor het secundaire
systeem voorkomen (fig 3.1-c). Bij de Druk Water Reactor blijkt men dus af
te zien van de bij conventionele centrales gebruikelijke regeling op constante
stoomdruk (fig 3.1.-d) ondanks de voordelen die dit laatste systeem biedt
voor de turbines.
Bij het gebruik van het conventionele systeem voor de DWR-regeling zouden
aIle reactortemperaturen verschillend zijn zodat noch de natuurlijke regeling
d.m.v. de negatieve temperatuurcoefficient noch het constant houden van de
KMT mogelijk zijn.
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3.1.1. De KMT regeling

De funktie van de KMT-regeling is het constant houden van de gemiddelde
koelmiddeltemperatuur binnen een band van ± 0.3 ·C.
Fig 3.1.1-a toont een principeschema van de regeling.
De KMT-regel ing bestaat ui t ~~n regelaar, de koelmiddel temperatuur wordt
echter 4-voudig gemeten: voor elke primaire kringloop twee metingen.
AIleen de hoogste meetwaarde wordt via een maximaalkeuzeschakeling aan de
rege laar 'doorgegeven'. Het is niet denkbeeldig dat een meetkanaal bij
uitval een maximaal signaal afgeeft. Dit kanaal zou dan automatisch gekozen
worden, waarop dan tevens wordt geregeld. Om dit te voorkomen zijn meet
waardevergelijkers ingebouwd die het defecte meetkanaal afschakelen. Uit de
temperatuurwaarden van de in- en uittrede kanalen wordt de KMT waarde bepaald
p basis van het gewogen gemiddelde van TR-in en TR-out.
Indien het regel-foutsignaal 6tKMT=(KMT ist - KMT solI) positief is, dient
de reactor-uittredetemperatuur teruggeregeld te worden. Dit komt overeen
met het indalen van de regelstaven (lees positieve stappen maken) en/of het
boreren van het hoofdkoelmiddel.
Het regelfoutsignaal 6tKMT wordt via een PD-regelaar naar de regelstaafbestu
ring geleid. Deze besturing bedient de regelstaven via een magnetische vijzel
met een snelheid die afhangt van de regelafwijking (fig 5.1.3-b) De regel
staven veroorzaken een reactiviteitsafname van de reactor naarmate ze die
per in de kern steken. Bij de KCB zijn in totaal 28 regelstaven opgesplitst
in drie groepen banken,te weten:

Een vermogensbank voor grote vermogensveranderingen, genaamd L
bank (L= Leistung) bestaande uit 20 staven.
Twee Dopplerbanken voor kleine vermogensveranderingen, genaamd D1
en D2 bank, bestaande uit elk 4 staven.

Het verschil in functioneren van de L- en D-bank wordt verkregen dmv de
grotere dode band in het niet-lineaire aandrijfsysteem van de L-bank. Om
een langdurige verstoring van de axiale vermogensverdeling als gevolg van
het grote reactiviteitseffect van de L-bank in het bovenste gedeelte van de
kern te voorkomen, wordt zijn foutsignaal 6xL (Verschil tussen momentane
positie van de L-bank en de gewenste positie) als een additioneel
ingangssignaal voor de D-bank regel ing gebruikt. Hierdoor fungeert de D
bank als regelorgaan van de L-bank positieregeling. De D-bank wordt op zijn
beurt door boor-deionaat suppletie in zijn gewenste positie teruggebracht.
Het foutsignaal 6xD (verschil tussen momentane- en gewenste positie van de
-bank) grijpt zodanig op de bo-d~ sturing in, dat indien 6xD ) 0, boor en
indien 6xD < 0 demiwater wordt toegevoegd. Hierdoor wordt de D-bank in zijn
gewenste positie teruggeregeld.

3.1.2 Neutronenfluxregeling

De neutronenfluxregeling is evenals de KMT regeling een onderdeel van de
vermogensregeling van de reactor. Deze regeling wordt voornamelijk gebruikt
bij het starten en bij uitzonderings gevallen zoals defecte KMT-regeling of
bij het gedurende langere tijd voeren van een vermogen van minder dan 15% •
Bij een dergelijk lage belasting is de temperatuurregeling minder stabiel
als gevolg van het geringe verschil tussen de in-en uitlaat temperatuur van
de reactor.
Samenvattend kan gesteld worden dat bij lage vermogens de neutronenflux, en
bij grotere vermogens de KMT als regelgrootheid genomen wordt.
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3.2. Regelstaven

3.2.1. Algemeen

De reactor van de KCB is ui tgerust met 28 regel staven. De staven worden
verdeeld in een zgn. L-bank (Leistung bank) en een D-bank (Doppler-bank)
De D-bank dient ter compensatie van het Dopplereffect en als fijninstelling
voor de temperatuurregel ing. De L-bank treedt aIleen in werking al s er
sprake is van grote temperatuursveranderingen. In feite regelen beide
banken het vermogen.

3.2.2. L-Bank en D-Bank

De stationaire taak van de D-bank is het compenseren van het Dopplereffect,
verder dient deze als reactiviteits-fijnregeling. Bij een stijgende
spl i jtstoftemperatuur neemt de resonantievangst (ongewenste absorbtie in
het epi-thermisch gebied) toe. Deze negatieve reactiviteitsverandering moet
bij een vermogensverandering (verandering in de splijtstof temp.)
gecompenseerd worden. Men kan dit doen dmv de L-bank, maar dat brengt een
ernstige verstoring van de axiale flux-verdeling met zich mee. Een andere
mogelijkheid is compensatie dmv de chemische regeling.Dit heeft als nadeel
dat de snelheid waarmee de belasting mag veranderen bepaald wordt door de
beperkte snelheid waarmee de concentratie gewijzigd kan worden.
Een redel i jke oplossing is de compensatie door slechts enkele staven te
laten uitvoeren. Deze staven zullen dan weI dieper in de kern steken dan
bij een regeling met de L-bank, maar de verstoring op de fluxverdeling zal
nu minder ernstig zijn.
De D-bank bestaat uit twee deelbanken (D1 en D2) van elk 4 regelstaven, een
staaf per kernkwadrant. Er regelt slechts een bank tegelijkertijd. De
volgende deelbank begint pas dan te bewegen als de eerste bank uitgeregeld
is. Dit treedt op indien de insteekdiepte hiervan meer dan 230 cm bedraagt.
(fig 3.2. 2-a). In andere gevallen loopt de D2-bank gewoon met de L-bank
mee. De maximale insteekdiepte bedraagt 263 cm.
Wekel i jks worden de aansturing van de D1 en D2 bank verwisseld om het
homogeen opbranden van de splijtstofstaven te bevorderen.

D2-bank positie (ern)

33
a

D2 nee

D 1 ja

Dl nee

I
I
!
r-
I

I

263

230

Dl-bank positie (em)

fig. 3.2.2-a D1 en D2-Bank regelakties als funktie van hun positie
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3.2.3 Reactiviteitsbeinvloeding door de regelstaven.

De fluxverdeling in de kern verloopt niet homogeen maar heeft bij
benadering de vorm van een halve periode van een sinus (O-w). De
f I uxverdel ing onder- en bovenin de reactor is nagenoeg nihil en in het
centrum maximaal. Hierdoor is de differentiEHe reactiviteitsverandering
afhankelijk van de insteekdiepte van de regelstaaf. Globaal kan hier als
voIgt de volgende funktie voor opgesteld worden:
Beschouw:

De neutronenfluxverdeling is zoals hierboven omschreven

De reactiviteitbeinvloeding is evenredig met de door de staaf
omvatte neutronenflux.

De wederkerige reactiviteitsbeinvloeding van de staven wordt
verwaarloosd.

De door de staven omvatte neutronenflux ts als funktie van de
insteekdiepte xs kan als voIgt globaal bepaald worden:

xs

ts= K J sin m dm = K I i-cos xol

o

Met K= totale neutronenflux in de kern

(3.2.3-1>

t= f(CI)

fig. 3.2.3- a) Theoretische fluxdichtheidsverdeling als functie van de
positie in de kern.
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t

( l-cos(xs)

rr onder

fig 3.2.3.-b) De door de regelstaven omvatte flux t als functie van de
insteekdiepte Xs

In de praktijk zullen deze curven om uiteenlopende redenen niet voldoen.
In figuur 3.2.3.-c zijn de door de KEMA opgegeven reactiviteitscurven
weergegeven; een voor een schone kern en een voor het einde van de cyclus.
De curve die geldt voor de situatie tussen deze perioden, bevindt zich
globaal tussen deze curven.

150 200

P05itie regel5taafbank in em.

10050o
a

0 so 100 lS0 200 250

~0
7 7

.S:

.JI:
c:
~

.&J.... 6 6~
~...
III

"ii
C7l
lU 5... 5

-0
>

",
lU 4 4...
';;......
IV
cu
a:

3 3

2 2

,

Fig 3.2.3.-c Reactiviteits curven L-bank
Voor de D-bank gelden soortgelijke curven met dienverstande dat hiervoor dE
reactiviteitswaarde 4/20 deel van die van de L-bank wordt verondersteld.
(De D-bank bestaat uit 4 staven tegen 20 voor de L-bank)
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3.2.4. Invloed op de fluxverdeling.

Aangezien de vermogensverdeling nagenoeg de fluxverdeling voIgt, beschouwen
we de vermogensverdeling analoog aan de fluxverdeling. Voor de vermogens
verdeling in de kern zijn de termen axiale en radiale vermogensverdeling
van belang. Als van een schone kern wordt uitgegaan (aIle regelstaven in de
hoogste stand) dan zal de axiale vermogensverdeling de theoretische
verde 1 ing benaderen. De radiale fl uxverdel ing zou eveneens dezelfde bol
vorm hebben, ware het niet dat deze sterk is afgeplat doordat
spl i jtstofstaven met verschillende verrijkingsgraden zijn toegepast. De
regelstaven kunnen in deze verdelingen ernstige verstoringen teweegbrengen.
Ook de Xenonvergiftiging kan soortgelijke verstoringen tot gevolg hebben.
Meestal is er sprake van een combinatie van beide. Op die plaatsen waar de
vermogensdichtheid het grootst is brand het meeste Xenon weg. Hierdoor zal
de reactiviteit ter plaatse verhogen waardoor de vermogensdichtheid daar
weer toeneemt. Omdat de flux op andere plaatsen daal t leidt dat tot een
instabiel karakter van de reactor. Het zal zondermeer duidelijk zijn dat
een dergelijke situatie voorkomen moet worden.
Het volume van de kern van de KCB is relatief gering, zodat een homogene
fluxverdeling kan aangehouden worden.

3.2.5 Regelvoorwaarden

Voor de drie regelstaafbanken gelden de volgende voorwaarden:

De positie van de Dl-bank en de D2-bank kan nooit zodanig zijn,
dat de L-bank dieper in de kern steekt dan een van de beide
andere banken.

De insteekdiepte van de L-bank moet minimaal zijn.

Bet regelfoutsignaal 6tKMT van de KMT regeling is slechts dan
additioneel voor de D-banksturing indien de absolute waarde van
de positie van de L-bank niet meer dan 5 stappen van de gewenste
waarde afwijkt.

Indien de positie van de L-bank afwijkt van de gewenste waarde
dan betekent dit dat de L-bank door een regelaktie van de D-bank
in zijn gewenste positie gebracht moet worden.

Indien de insteekdiepte van de D-bank meer dan 230 stappen
bedraagt dan wordt de D2 bank ingeschakeld.
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3.3 Boorzuur- Demiwater suppletie systeem

3.3.1. Taakstelling

Ret boorzuur-demiwater suppletiesysteem heeft in de eerste plaats tot taak,
met behul p van het neutronenabsorberende boorzuur in combinatie met de
regelstaven, de overreactiviteit in de reactor te compenseren. Tevens dient
het om de uit bedrijf genomen reactor zonder regelstaven onderkritisch te
houden.

Gespecificeerde opgave van taken:

1) In geval van nood, het afschakelen van de reactor door toevoeging van
boorzuur.

2) Ret onderkritisch houden van een afgeschakelde reactor.

3) Bij opstart de boorconcentratie met demiwater te verlagen zodat de
reactor kritisch gemaakt kan worden.

4) Toevoegingen van boor en demiwater ter compensatie van
volumeveranderingen

5) Compensatie van afnemende overreactiviteit ten gevolge van afbrand en
Xenon / Samarium-vergiftiging.

6) Dosering van inhibitors ter bescherming van corrosie.

7) Ret aanmaken en gereedhouden van geboreerd water voor het splijtstof
opslagbassin.

8) Regelorgaan voor de D-bank positieregeling.

3.3.2 boorzuur

voorraadtanks
58 ·C uit te
van ongeveer

Ret Boriumisotoop B10 heeft een grote werkzame doorsnede voor thermische
neutronen. Rierdoor is deze stof uitermate geschikt als neutronenabsorber.
Ret boorzuur bestaat voor 18 % uit het B10 isotoop. Bij het invangen van
een neutron vervalt B10 in twee deeltjes en een Tritiumkern. Bij 460
vollastdagen kan er gerekend worden op een verlies van 3.5 kg B10 atomen.
Ret is duidelijk dat de gestuurde negatieve reactiviteit in absolute waarde
door boorzuursuppletie toeneemt en door suppletie van demiwater juist weer
afneemt. Deze reactiviteit wordt uitgedrukt in ppm boor.
Rierbij kan gesteld worden dat 90 ppm boor overeenkomt met een compensatie
van de reactiviteit 6k/k - 1%.
Ret boorzuur met een concentratie van 12 % wordt in
opgeslagen. Omdat het de eigenschap heeft bij temperaturen <
kristall iseren wordt het boorzuur al tijd op een temperatuur
70·C gehouden.
De benodigde hoeveelheid boorzuuropslag is zo bepaald dat de concentratie
in het primaire systeem <inhoud 140 m3 ) verhoogd kan worden naar 2200 ppm.
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3.3.3. Boorzuur demiwatertoevoegingen versus ppm verandering

In het algemeen kan gesteld worden dat, ongeacht de boorzuurconcentratie in
het primaire systeem, een toevoeging van 8 liter boor 1 ppm concentratie
verandering bewerkstelligt.
Voor toevoeging van het demiwater is de concentratievermindering echter
niet proportioneel met de toegevoegde hoeveelheid maar afhankelijk van de
heersende systeemconcentratie. In de regelzaal hanteert men hiervoor
onderstaande tabel:

BE5tao.nde ·~oncentrat ie Be:.:j,ig': aar..~al ~lters ae:onat
:===========~========= =======;========~=============

50 - 99 ppm 235e, litEr
10e - 149 ppm 13e,e litEr
150 - 199 ppm 910 litEr
200 - 249 ppm 700 liter
250 - 299 ppm 570 liter
300 - 349 ppm 480 liter
350 - 399 ppm 420 liter
400 - 449 ppm 370 liter
450 - 499 ppm 330 liter
500 - 599 ppm 290 liter
600 - 699 ppm 240 liter
700 - 799 ppm 210 liter
800 - 899 ppm 180 liter
900 - 999 ppm 160 liter

1000 - 1099 ppm 150 liter
1100 - 1199 ppm 140 liter
1200 1399 Fpm 120 litEr
1400 - 1599 ppm 100 litEr
1600 - 1799 ppIl! 90 liter
1800 - 1999 pp~ 80 liter
2000 - 2499 ppm 70 liter
2500 - 2999 ppm 60 liter
3000 - ppm 50 liter

3.3.3-a Benodigd aantal liters deionaat voor lppm verandering als funktie
van de heersende systeemconcentratie
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4. PROJECTBESCBRIJVING

4.1.Probleemstellinq

Dit project omvat het opstellen van een integraal simulatiemodel van de
automatische vermogensregeling van de Kerncentrale te Borssele (KCB).
Met dit model dient vanuit een stationaire procestoestand het gedrag van de
regeling, bij kleine veranderingen van het door de reactor opgewekte
vermogen en op het aan de reactor gevraagde vermogen, bestudeerd te kunnen
worden.
Bet simulatiemodel dient te worden geimplementeerd in het softwarepakket
PSI <lit 6.1>
Transienten op het op~wekte vermogen kunnen zijn, manipulaties van de
regelstaafstanden cq moderatorconcentraties door een handmatige ingreep op
de regeling.
Transienten van het aan de reactor gevraagde vermogen zijn variaties op de
temperatuur van het instromende koelmiddel.

4.2. ~robleemaanpak

Bet gehele proces valt in drie onderdelen uit elkaar, te weten:

4.2.1. KMT regeling.

De regelgrootheid van de KMT regeling is de gemiddelde koelmiddel
temperatuur. Bet foutsignaal van de regeling, het verschil tussen de
heersende koelmiddel temperatuur (KMT-ist) en gewenste koelmiddeltempera
tuur (KMT-soll), stuurt de regelstaven of de borium-demiwater suppletie.
Dit resulteert in een veranderende gestuurde reactiviteit fs, die
additioneel met de procesreactiviteit fp een werkzame reactiviteit fw in de
reactor bewerkstelligt.
Voor fw geldt: fw=fs+fp met fs < 0 en fp > 1.

vanuit de technische schema's van de KMT regeling dienen de
funktionele relaties tussen regelafwijkingen, aansturingen van de
regelstaven en chemische suppletie bepaald te worden.

Regelstaafstanden versus reactiviteitsbeinvloeding zijn te
herleiden uit curves die door de KEMA opgenomen zijn.

Bet oppompen en mengen van Demi-water / Boorzuur is model
technisch te benaderen met een dode tijd.

De reactiviteitsbeinvloeding van staven en boorzuur is additief.

4.2.2. Bet splijtingsproces

Onder het splijtingsproces wordt de neutronenkinetica en de reactiviteits
beinvloeding door het proces zelf verstaan.
De neutronenkinetica beschrijft een relatie tussen de werkzame reactiviteit
en de neutronenconcentratie voor een bepaalde uitgangstoestand.
De procesreactivi tei t is onderverdeeld in een tgv het splijtingsproces
bestaande overreactiviteit, het Dopplereffect en het moderatortemperatuur
effect. De mathematische relaties worden in de literatuur beschreven
volgens het zg puntkinetische model. Bierbij wordt de reactor beschouwd als
een punt (homogene reactor), waardoor geen rekening wordt gehouden met de
problemen rond een drie-dimensionale fluxverdeling in de kern.
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4.2.3 Reactor thermodynamica

De reactorthermodynamica beschrijft de relatie tussen de neutronencon
centratie en de temperatuur van het instromende koelmiddel enerzijds en de
temperatuur van het uitstromende koelmiddel anderzijds.
Voor de aanpak van dit model zijn in principe twee mogelijkheden:

1) Gebruik maken van het model uit het reactorsimulatieprogramma
DIREAC van de TU-Delft (lit. 6.2), Modelvorming en modelstudie
kan mbv het softwarepakket PC-Matlab gerealiseerd worden.

2) Modelidentificatie & parameterschatting op basis van observaties
van de neutronenconcentratie, reactor-intredetemperatuur en
reactor- uittredetemperatuur.
Di t is een 2-input I-output model, een schatting is mogelijk
m.b.v. PC-Matlab.

4.2.4. Proces data-acquisitie

Proces meetwaarden dienen ter verificatie van het model en tevens voor de
identificatie van het reactor-thermodynamisch model.
De voor dit doel beschikbare meetwaarden zijn:

1) In- en uittrede temperatuur van loop 1 en loop 2
2) Regelstaafstanden
3) Boorzuurconcentraties
4) Neutronenflux

Voor data-acquisitie zijn in principe drie mogelijkheden:

1) De procescomputer van de KCB:
De procescomputer scant de meetkanalen af met een frequentie van
1 keer per 16 sec, de data is niet op diskette te plaatsen.

2) De instrumentatierecorderopstelling bij de regelzaal:
Er vindt een continue registratie van meetgegevens op twee
instrumentatierecorders plaats. Niet geschikt omdat:
a) Deze analoge tapes niet door een PC ingelezen te kunnen worden.
b) Er geen ruime keuzemogelijkheden zijn voor experimenten.

3) On-line metingen door ECN.
ECN verricht continu, on-line, metingen aan de KCB. Deze metingen
worden bewaard en kunnen op een floppy-disk ter beschikking komen
van een PC. Zie voor nadere gegevens hoofdstuk 7.

Ten aanzien van de bruikbaarheid, is mogelijkheid 3 het meest geschikt.
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5. TECHNISCH / FYSISCHE BESCHRIJVING

In dit hoofdstuk wordt een technische / fysische uiteenzetting gegeven van
het hele systeem. De hier beschreven funkties, relaties en parameters
vormen de basis van de modelvorming.

5.1 KMT regeling.

De regelgrootheid van de KMT regeling is het gewogen gemiddelde van de
reactor- intredetemperatuur en de reactor- uittredetempertuur. Het
foutsignaal ~tKMT, het verschi 1 tussen de momentane gemiddelde koel
middeltemperatuur (KMT_ist) en ingestelde gemiddelde koelmiddeltemperatuur
(KMT_soll), stuurt de regelstaven en de chemische suppletie.

5.1.1. KMT meting

De reactor in- en uittredetemperatuur wordt door in totaal 8 temperatuur
opnemers twee aan twee gemeten; twee per in- en ui ttrede kanaal per
primaire loop. Hieruit worden in feite 4 gemiddelde koelmiddel temperaturen
bepaald. Door een maximaalkeuzeschakeling wordt hiervan de grootste waarde
naar de KMT regel ing doorgeschakeld. Indien de afwi jking van de gemeten
temperatuur door een opnemer meer dan ± 15 DC afwijkt van door andere opnemers
geregistreerde temperaturen, wordt dit meetkanaal als defect beschouwd en
derhalve afgeschakeld.
De temperaturen worden opgenomen met meetsensoren met een 1e orde karak
teristiek en een tijdsconstante os = 3 sec.
Om een rustig regelgedrag te bevorderen, wordt het meetsignaal door een RC
schakeling gefilterd waardoor stoorsignalen zoveel mogelijk worden
geniveleerd. De tijdconstante hier het filter staat op het ogenblik ingesteld
op orc=O.33 sec.

5.1.2. Regelfoutsignaal.

Het regelfoutsignaal ~tKMT wordt na de vergelijkschakeling doorgeschakeld
naar een PD-regelaar. Het ui tgangssignaal, ~t' KMT, gaat naar de stavensturing.
Indien de KMT groter wordt, wordt een reactiviteitsafname bewerkstelligd
door middel het in de kern sturen van de regelstaven gevolgd door suppletie
van Boor. Dit komt overeen met een positieve waarde van ~t'KMT en vice versa.
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5.1.3. L-bank sturing.

Ret regelfoutsignaal in eenheden van het aantal stappen afwijking, 6t'KMT,
bepaalt de snelheid van de regelstaafbank. Afgezien van een dode-band en
een grenswaarde, is de stapsnelheid van de staven proportioneel met dit
signaal. De proportionaliteitsfaktor bedraagt 1 stap per sec per ·C. De
dode band bedraagt ± l·C. In tabel 5.1.3-a. is de maximale stapsnelheid van
de regelstaafbanken weergegeven.

Insteekdiepte max.stapsnelh.

I 0 < stap < 138 1 stap/s.

II 139 < stap < 172 0.5 "

III 173 < stap < 263 0.25 II

Tabel 5.1.3.-a snelheidsbegrenzing regelstaafbank.

Ret uitgangssignaal van deze dode-band/begrenzingsschakeling heeft de eenheid
'stap per seconde'.
In figuur 5.1.3.-b is de complete overdracht van de L-bank sturing
weergegeven.
Dode band ± l·C
Begrenzing volgens 5.1.3-a
Proportionaliteit 1/3 stap.s-1.·C-1

I---~

II
------~

- 1 Stapsnelheid (stap.s-1)

432 6t'KMT
~------III

1-4 -3 -2 -1

III

II

I

fig. 5.1.3-b grafiek L-bank sturing.
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5.1.4. D-bank sturing.

De D-bank wordt gestuurd door twee signalen tw:

Bet foutsignaal 6xKMT van de KMT-regeling

Bet foutsignaal 6xL van de L-bank positieregeling

6xKMT is een signaal dat de regelafwijking niet in eenheden van temperatuur
aangeeft maar in eenheden van positieafwijking. De relatie wordt als voIgt
uitgedrukt:

6xKMT = 15 * 6tKMT (5.1.4-1>

Dit betekent dat l·e temperatuurafwijking gelijkwaardig is met 15 stappen
positie afwijking van de L-bank.
Bet signaal 6xKMT blijft slechts dan op de D-bank sturing geschakeld indien
: I 6xL I <= 5 stappen. In andere gevallen wordt het de D-bank niet op
temperatuurafwijking geregeld maar op de regelafwijking van de L-bank.

De snelheid van de D-bank wordt eveneens bepaald door een dodeband
begrenzingsschakeling met de volgende gegevens:

dodeband: ± 5 stappen
begrenzing: volgens tabel 5.1.3-a.
proportionaliteit: 1/25 stap per s. per stap afwijking.

In fig. 5.1.4-a is de grafiek van de D-bank regeling weergegeven.

1--......

II-----.......;~

II I --------........;~

- 1 stapsnelheid (stap.s-1)

-30 5 5 6x'D (stap) 30
"'"'--------- I I I

- -1

fig. 5.1.4-a grafiek D-bank sturing.

II

I
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5.1.5. Chemische suppletie

Door chemische suppletie wordt de D-bank in de gewenste positie geregeld.
De gewenste positie,(D-bank solI) bestaat uit: (additief) De stand van de
L-bank, een constante faktor van 10 stappen en een vermogens afhankelijk
deel volgens figuur 5.1.5-a.
Het foutsignaal ~xD stuurt de chemische suppletie, waardoor de D-bank naar
zijn gewenste positie wordt geregeld.

100 %
o

Positie D-bank

240

fig 5.1.5-a Vermogensafhankelijk deel van de D-bank.

Boorzuur toevoer

Voor de boorzuursuppletie wordt het verschil tussen de gewenste waarde en
de momentane waarde van de D-bank positie toegevoerd aan een dode band /
begrenzer schakeling met de volgende gegevens:

dode-band:
begrenzing:
proportionaliteit:

- 40 stappen.
5 ton per uur.
1/12 ton per uur per stap.

De boorzuursuppletie wordt dan ingeschakeld indien het verschil tussen
gewenste- en momentane positie van de D-bank groter is dan 15 stappen, met
een hysterese van 5 stappen. In dat geval bedraagt de minimaal te suppleren
hoeveelheid boor 0.5 ton per uur.
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Demiwater toevoer.

Voor de demiwater suppletie gelden voor dit signaal de volgende gegevens:

dode-band:
begrenzing:
proportionaliteit:

o stappen
32 ton per uur
2/5 ton per uur per stap.

De deionaatsuppletie wordt dan ingeschakeld indien het verschil tussen
gewenste - en momentane positie van de D-bank meer is dan 7.5 stappen met
een hysterese van 5 stappen. In dat geval bedraagt de minimaal te suppleren
hoeveelheid demiwater 3 ton per uur.

- 8 t/h Boor

- 6

-100 -50

- 4

- 2

100 6x'D (stap)

- 40 t/h demiwater

fig. 5.1.5-b regelgrafiek voor boor en water.
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Regeling Boor

, 1 ' to....L suppleren- r~

~I'

, 0 '
'""',

15 .sx'D10

fig 5.1.5-c Inschakelgrafiek Boorsuppletie

Regeling Demiwater

suppleren

-7.5

, 1 '

, 0 '

-2.5

fig 5.1.5-d Inschakelgrafiek demiwatersuppletie
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5.2. Neutronenkinetica

De neutronenkinetica beschrijft de relatie tussen de werkzame reactiviteit
en de neutronenflux.
Omdat niet aIle fysische gegevens en parameters bekend zijn, is een exacte
beschrijving van de procesdynamica van de KeB niet eenvoudig.
Mede door het feit dat er geen grote verstoringen beschouwd dienen te worden,
waardoor niet al te grote inhomogeniteiten in de reactor optreden, kan van
vereenvoudigde relaties worden uitgegaan.

5.2.1. Kriticiteit

Bestaat er in een mengsel van splijtbaar materiaal en moderator op een
tijdstip teen neutronenconcentratie net) dan zal deze eerst iets kunnen
toenemen door de kans op een z.g. splijting. Door botsing met moderator
atomen zal hun energie voortdurend afnemen, terwijl een ander deel uit het
systeem ontsnapt of wordt geabsorbeerd. Slechts een deel van de door de
splijtstof geabsorbeerde neutronen zal aanleiding geven tot een splijting
waardoor n+c5n nieuwe neutronen tijdens de neutronen levensduur ontstaan.
Hiermee begint de nieuwe neutronengeneratie.
Indien c5n => 0 zal een zelf onderhoudende kettingreactie worden verkregen.
Een reactor wordt kr i tiek genoemd indien c5n = o. Hierdoor bl ijft de
neutronenconcentratie net) constant. De faktor k definieert de verhouding
van het aantal neutronen van elke generatie (n+c5n) tot het aantal neutronen
n van de daaraan voorafgaande generatie.

n + c5n
k =

n

nit geeft 3 mogelijkheden:

(5.2.1.-1)

K<l, Kettingreactie is niet onderhoudend, reactor subkritiek

K=l, Kettingreactie is onderhoudend, reactor kritiek

K>l, Kettingreactie neemt exponentieel toe, reactor superkritiek.

Als maat voor de afwijking van de vermenigvuldigingsfactor van de waarde
een is het begrip reactiviteit r ingevoerd.

r =
k

k

1
(5.2.1-2)

De reactiviteit wordt als verhouding vaak uitgedrukt in % of pcm.

1% = 0.01 c5k/k
1 pcm = 0.001% = 0.00001 ~k/k

1 pcm :: 0.01 ppm
(5.2.1-3)
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5.2.2. Neutronenkinetische vergelijkingen

Voor het afleiden van de neutronenkinetische vergelijkingen , waarbij rekening
wordt gehouden met 6 groepen nakomende neutronen , wordt uitgegaan van de
neutronenbalans en de balans voor de moederkernen. Hierbij gebruiken we
voor het totale aantal neutronen en het totale aantal moederkernen van de
i-de groep de notatie Ni, resp. Ci.
In woorden luidt de neutronenbalans:

6N/6t = (I) {Tempo van prompte productie bij splijting! (II) {tempo van
neutronenabsorbtie & lek ! + (III) productietempo via verval van moederkernen!

waarbij:

totale neutronenbevolking N
(II) = =

gemiddelde levensduur 1

(I) = (II) (effectieve vermenigvuldigingsfactor).(prompte neutronen
N

fractie)= • k • (I-B)
1

(III) = t (lambda i
i

Resumerend:

Ci) I waarbij lambda_i de desintegratieconstante
is van de i-de groep moederkernen.

6N k. (l-B) -1

6t
=

1
N + t (labmda i • Ci)

i
(5.2.2-ll

Met de balans voor de moederkernen:

6Ci

6t
= Productietempo van moederkernen t.g.v. splijtingen! - { verval

tempo van moederkernen!

6Ci

6t
= 8:.i...k.

N

1
(5.2.2-2)
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Voor kleine afwijkingen van de kritieke toestand is de reactiviteit vrijwel
gelijk aan k - 1. Hierdoor kunnen 5.2.2-1 en 5.2.2-2 geschreven worden als:

6N r - a
6t

=
1

• N + I lambda i • ci
i

(5.2.2-3)

6Ci ai
= • N

6t 1

5.3 Reactiviteitseffecten

~ lambda i
c

Ci (5.2.2-4)

Naast de bewuste beinvloeding van de reactiviteit door het reactorregelsysteem
zijn er ook andere reactiviteitseffecten die het gedrag van de reactor
bei nv 1oeden. We onderscheiden snelle en langzame reactiviteitseffecten.
Voor de zelfregelende eigenschappen van een reactorsysteem is het van belang
dat de snelle effecten negatief zijn bij een vermogenstoename cq.
temperatuurstijging. Kleine verstoringen van de reactiviteit worden op deze
manier gecompenseerd.
Tot de 'sneller reactiviteitseffecten behoren die effecten die een gevolg
zijn van een directe verandering van de fysische omstandigheden waaronder
het splijtingsproces plaats vindt, zoals temperatuur, druk, dampbellen,
etc.
Tot de 'langzame' reactiviteitseffecten behoren de effecten die opgebouwd
worden vanwege het splijtingsproces, zoal s het effect van verspl ijting,
versplijtingsproducten en conversie.

5.3.1. Moderator- temperatuureffect.

Temperatuurveranderingen van het koelmiddel Z1Jn direct van invloed op de
neutronen vermenigvuldigingsfactor. De oorzaak hiervan is dat de reactiviteit
afneemt ten gevolge van de toename van de moderatordichtheid in het
koelmiddel.
In fig. 5.3.1-a is een curve weergegeven met daarin de theoretische waarden
van de isotherme temperatuurcoefficient.
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260 280 300 32G
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fig. 5.3.1-a Theoretische waarden isotherme temperatuurcoefficient
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5.3.2. Doppler-effect

Bij een stijgende splijtstoftemperatuur neemt de resonantievangst (vangst
van neutronen in het epi-thermisch gebied) toe. Dit impliceert een negatieve
reactiviteitsverandering bij een verhoging van de neutronenflux. Dit heet
het Doppler-effect.
Ret is voornamelijk aan dit effect te danken dat de reactor regelbaar is.
Snelle reactiviteitsverstoringen en daarmee gepaard gaande verhoging van de
neutronenflux worden hierdoor sneller weggeregeld dan de relatief trage
reactorregeling dit zou kunnen realiseren.
De Dopplercoefficient verloopt niet lineair met de splijtstoftemperatuur.
In figuur 5.3.2-a is een curve weergegeven, voorstellende de Doppler
coefficient als functie van het reactor vermogen. Rieruit wordt in feite de
vermogensafhankelijke positie van de D-bank bepaald; Bij minder vermogen is
de negatieve reactiviteitsbijdrage van het Doppler-effect eveneens minder.
Deze bijdrage wordt gecompenseerd door de D-bank dieper in de kern te steken.
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fig 5.3.2-a Dopplerreactiviteit als funktie van het reactorvermogen.
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5.3.3. Splijtingsproducten

Gedurende het bedrijf van een reactor neemt de hoeveelheid splijtingspro
dukten voortdurend toe. De meeste splijtingsproducten hebben betrekkelijk
lage werkzame doorsnede, maar er zijn enkele met een hoge neutroneninvangst
die de reactor als het ware vergiftigen. De belangrijkste hiervan is 135
Xe. Dit splijtingsproduct wordt gevormd door radioactief verval van 135 Tc.
Dit nuclide vervalt volgens de reactie:

135 Te
( 2 min
---> 135 I

6.7 hr.
----> 135 Xe

9.13 hr. 2.6.milj. jaar
------> 135 Cs > 135 Ba

De productiesnelheid van 135 Te hangt af van de neutronenflux. Als de reactor
op een constant vermogen bedreven wordt, onstaat een evenwichtssituatie
waarbij Xenon wordt gevormd door radioaktief verval en verdwijnt door invang
van neutronen. Tijdelijke fluxverhogingen kunnen daarom invloed hebben op
de reactiviteit op een later tijdstip. Zodra de reactor gestopt is vindt er
geen afbrand van Xenon meer plaats. Door radioactief verval wordt de Xenon
concentratie echter weI aangevuld. Om de reactor weer te starten is een
reactiviteitsmarge nodig, die door de Xenonvergiftiging niet meer beschikbaar
zou kunnen zijn. In dat geval is het pas dan mogelijk de reactor te starten
indien er voldoende 135 Xe vervallen is.
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6 MODELVORMING

6.1. Algemeen

De topologische struktuur van het simulatiemodel wordt beschreven in
blokdiagrammen. Deze blokdiagrammen kunnen worden vertaald naar een struktuur
zoals deze in de PSI simulator ingelezen kan worden.
Bet model valt in drie delen uiteen tw:

- De KMT regeling
Input: Reactor in- en uittrede temperatuur
output:Gestuurde reactiviteit fs.

- De Neutronenkinetica.
Input: Gestuurde reactiviteit fs
output:Neutronenflux N.

- De reactor-thermodynamica
Input: Neutronenflux N en de Reactor-intrede temperatuur TRin.
output:Reactor-uittrede temperatuur TRout en de gemiddelde

koelmiddeltemperatuur KMT.

Om tot het totale simulatiemodel te komen worden de individuele modellen
aaneengeschakeld tot een geheel.

DOPPLER-
EFFECT f(--

fd

KMT - f s ,
~

fw NEUTRONEN- N TBERMO- TRout
---) regeling ~ KINETICA ~ DYNAMICA'\(

~J

fm

MODERATOR-
TEMP. -
EFFECT

KMT ~
I/2
~ TRin

fig. 6.1-a Algemeen model Proces & KMT-regeling.
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6.1.1 Aannamen.

Gegeven een stationaire toestand van het systeem op een zeker tijdstip t=O.
In deze toestand wordt het volgende verondersteld:

Ten aanzien van de beginwaarden:

De afwijking van de gemiddelde koelmiddeltemperatuur ten opzichte van
de gewenste waarde is gelijk nul.

De L-bank en de beide D-banken staan in hun gewenste positie.

De snelheid van L-bank en D-banken is gelijk nul.

Er vinden op geen boor- of demiwatersuppleties plaats.

De totale procesreactiviteit is in samenspel met de totale gestuurde
reactiviteit gelijk nul.

Het splijtingsproces is kritisch (k=l) en drw/dt = O.

De reactortemperaturen veranderen niet.

Aannamen in de modelvorming:

De neutronenkinetica wordt beschreven door een puntmodel: de plaats
afhankelijkheid van de neutronendichtheid en van de concentratie
van de moederkernen blijft buiten beschouwing.

Uitgegaan wordt van 6 groepen nakomende neutronen.

De effecten van Xenon en Sm worden buiten beschouwing gelaten.

Drukveranderingen in koelmiddel/moderator worden verwaarloosd.

Ten aanz ien van de theoretische systeemidentif icatie van de reactor
thermodynamica gelden voor de stofeigenschappen de volgende benaderingen:

AIle stofeigenschappen van koelmiddel/moderator hebben betrekking op
de gemiddelde temperatuur t r = 303 ·C en een druk P r = 155 bar.

De stofeigenschappen van de splijtstofstaaf worden constant genomen.

De stofeigenschappen van de huls worden constant gehouden

Er vindt geen warmte uitwisseling met de omgeving plaats.

Het opgewekte thermisch vermogen is proportioneel met de neutronen flux.

AIle warmte wordt in de splijtstofstaven ontwikkeld volgens een uUftuE
verdeling.

De radiale temperatuurverdel ing in de spl ijtstof wordt tijdens
verstoringen quasi-stationair gedacht.

In de luchtspleet tussen splijtstof en huls wordt geen warmte
opgeslagen
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Voor de berekening van de warmteoverdracht worden gemiddelde
waarden gebruikt

Er wordt afgezien van warmtetransport in axiale richting.

De temperatuur- en snelheidsverdeling in het koelkanaal zijn
uniform in radiale richting t.g.v turbulente stromingscondities.

De in- en uitlaatplena worden opgevat als 1- orde 'ideaal geroerde'
mengers.

Wrijvings- compressie- en versnellingsenergie zijn verwaarloosd.

Radiaal wordt de splijtsof onderverdeeld in een splijtstofcilinder en
twee even dikke coaxiaale cilinders voor de huls, terwijl de lucht

spleet wordt meegenomen als een warmtedoorgangsweerstand.

In het uitlaatplenum wordt het door de kern verwarmde koelmiddel gemengd
met de lekstroom uit de bypass. Bierbij treedt 1- orde menging op.

Langzame effecten t.g.v. thermische expansie zijn verwaarloosd.

Vervalwarmte t.g.v. radioactief verval van de splijtingsprodukten
is opgenomen in de bijdrage van de totale warmteproduktie ten
gevolge van de flux.

De regelstaven:

De regelstaven beinvloeden de reactiviteit volgens figuur 3.3.2-c

De insteekdiepte bedraagt niet meer dan 138 stappen
Dit houdt in dat de snelheid van de regelstaven wordt begrensd
op 1 stap per sec.

6.1.2 Implementatie in PSI

PSI is een interactief blok-georienteerd simulatieprogramma voor de
bestudering van dynamische, continue en discrete regelsystemen. Bet programma
is ontwikkeld op de T.U.-Delft in de vakgroep Regel- en Systeem techniek.
Bet kan zowel op Mainfraims als op Personal Computers gebruikt worden.
Er zijn ongeveer 50 verschillende bloktypen beschikbaar om de topologische
struktuur van het model te beschrijven. Deze blokken vertegenwoordigen diverse
lineaire, niet-lineaire en booleaanse relaties.
De integratiemethoden kunnen nader opgegeven worden en er kan een keuze
gemaakt worden uit:

- Euler.
Adams Bashfort 2.

- Runge Kutta 2.
- Runge Kutta 4.

Uit algemene ervaring blijkt dat Runge-Kutta 4 goed functioneert voor lineaire
sytemen en Runge-Kutta 2 voor niet-lineaire systemen.
Ook de integratie-stapgrootte kan ingesteld worden en heeft dan betrekking
op aIle blokken in het model.
In het algemeen is het zo, dat stijve differentiaalvergelijkingen met een
grotere ti jdstap opgelost kunnen worden dan minder sti jve differen-
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tiaalvergelijkingen. Dit betekent dat er effici~ntieproblemenzullen ontstaan
als zowel stijve als niet-stijve differentiaalvergelijkingen door elkaar
gebruikt worden.
Dit geldt tevens ten aanzien van de integratiemethode; bij het gebruik van
zowel lineaire als niet-lineaire differentiaalvergelijkingen in een model
kan toch slechts een methode gehanteerd worden.

De berekeningen worden uitgevoerd met 'single-precision floating-point'
getallen. Dit impliceert een nauwkeurigheid van 7 digits, in een range van
10-3e •• 10 36 •

In z' n algemeenheid betekent di t dat er geen schal ingsproblemen verwacht
hoeven te worden.

6.2 De KMT regelinq.

De model vorming
beschrijvingen.
figuur 6.2-a.

voor de KMT-regel ing geschied op basis van de technische
Dit resulteert in het algemene PSI-simulatie schema van
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6.2.1. Bet regelfoutsignaal

De koelmiddeltemperatuur wordt in principe 4- voudig gemeten.
In het model wordt er vanuit gegaan dat de temperatuur met een represen
tatieve sensor gemeten wordt.
De meetsensoren hebben een eerste orde karakteristiek met een tijdconstante
van ongeveer 3 sec. Bet is hierom, dat er onderscheid gemaakt wordt tussen
een gemeten KMT en een 'werkelijke' KMT. Indien de reactor-intrede temperatuur
als een signaal op het model wordt gezet, dan wordt dit gezien ais het
resultaat van een meting. Fysisch betekent dit dat het signaal zich 'achter'
de meetsensoren bevindt. Dit is in tegenstelling tot de berekende reactor
uittrede temperatuur. Deze passeert eerst de meetsensor alvorens voor de
KMT-regeling ter beschikking te komen.
Deze meetsensor wordt in het model vertegenwoordigd door blok INF1.
Bet resultaat van de bepaling van de gemiddelde koelmiddeltemperatuur (3.1.1)
wordt gefilterd alvorens het aan de regeling wordt aangeboden.
Dit filter is een eerste-orde filter met een tijdconstante van 0.33 sec.
(Blok INF2).
Bet uitgangssignaal van Blok INF2 is nu representatief voor het signaal dat
aan de KMT-regeling wordt aangeboden.
Bet uiteindelijke regel-foutsignaal ~tKMT wordt gevormd door een constante
waarde (gewenste KMT=303 ·C) af te trekken van de gemeten KMT in blok SUB1.
De PD-regelaar waarvan dit signaal de input is heeft een stapresponsie zoals
in figuur 6.2.1-c weergegeven.

"----- - - - - --~. - - - - - - - - - ----4.6 s

t

fig 6.2.l-c stapresponsie PD-regelaar KMT regeling.
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De algemene overdracht van een (tamme) PD-regelaar luidt:

So +1
Hpd(S) = Kpd

Sao+1

Uit het eindwaarde theorema voIgt de proportionele faktor:

y(t=~)= lim Hpd(S) = Kpd = 1
S..c

(6.2.1-1)

(6.2.1-2)

De gemeten tijdconstante van de regelaar bedraagt 4.6 sec.
Met behulp van het beginwaarde theorema kan de tamheidsfactor bepaald worden
volgens :

o
y(t=O) = lim Hpd(S) =

S~~ ao

Hieruit voIgt dat a=1/3.

= 3 (6.2.1-3)

Deze factoren worden als parameters aan blok PDC1 ingevoerd.
Het uitgangssignaal van PDC1 is ~t'KMT en gaat zowel naar de L-bank sturing
als naar de D-bank sturing.

6.2.2. L-bank sturing

De L-bank wordt gestuurd via de dode-band / begrenzingsschakeling.
De dodeband bedraagt 1 ·C en de versterking 0.5 stappen per sec. per graad
Celcius. Dit wordt gerealiseerd in blok DSP1. Dit blok heeft echter niet de
mogelijkheid om een de stapsnelheid te begrenzen.
De begrenzing wordt gerealiseerd met blok LIM1 die ingesteld staat op een
versterking van 1 en een begrenzing van 1 stap per sec.
Het uitgangssignaal VL van LIM1 is een maat voor de snelheid van de L-bank.
Op grond hiervan is de positie van de L bank op tijdstip t:

o

XL' (t) =XL ' ( 0) +

tIVL(O) do • 0 (= XL (= 280 (6.2.2-1)

Dit wordt gerealiseerd met het begrensde integrator blok INL1 ( begrenzing
o komt overeen met de bank in de bovenste positie en 280 met de onderste
positie). XL'(O) is hierbij de startwaarde van de integratie.
Er dient weI rekening gehouden te worden met het feit dat de banken met een
stappenmoter aangestuurd worden. Dit betekent dat er geen sprake is van een
continue beweging zoals in (6.2.2-1) maar van een stapvormige beweging in
eenheden van hele stappen.
Om nu de uiteindelijke positie van de L-bank te bepalen, wordt daarom het
signaal XL'(t) gekwantiseerd in het blok L-BANK.
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De relatie die tussen de positie van de L-bank en de gestuurde reactiviteit
is vastgelegd in zg. S-curven (fig 6.2.2-a). Deze S-curven worden in het
model geimplementeerd m.b.v. een funktiegenerator. Hiertoe worden 11 punten
van de curve in een tabel opgenomen. De moeilijkheid hierbij is, dat er
kennelijk geen eenduidig verband bestaat tussen staafstandpositie en gestuurde
reactiviteit. Deze is blijkens de grafiek afhankelijk van het aantal
vollastdagen van de reactor na een splijtstofwisseling. Dit betekent dat de
werkelijke grafiek zich tussen de curven van een schone kern en die van het
einde van de cyclus moet bevinden. De curve wordt in het model beschreven
met behulp van een funktietabel en een kwadratische interpolatie tussen 11
punten.
Omdat de D2-bank met de L-bank meeloopt, is er sprake van een reactivi
teitsbeinvloeding met behulp van in totaal 20+4 = 24 staven. Dit houdt in
dat de waarden uit de funktietabel met een faktor 24/20 = 6/5 vermenigvuldigd
dienen te worden. In tabel 6.2.2-b zijn deze waarden afgedrukt.
Er dient hierbij weI aangetekend te worden dat de waarden uit de S-curven
uitgedrukt zijn in percentages. De in het simulatiemodel bedoelde reactiviteit
is uitgedrukt in eenheden van 6k/k (5.2.1-3). Daarom worden de waarden uit
de curve gedeeld door 100.
Bet uitgangssignaal van blok FNG1 is nu een maat voor de gestuurde
reactiviteit van de L-bank en de D2-bank.
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6.2.3. D-bank sturing

De snelheid van de D-bank wordt bepaald door zowel de L-bank positieregeling
als door de KMT regeling. Deze signalen worden gesommeerd in blok ADD1. Het
regelfoutsignaal van de L-bank positieregeling geeft aan hoeveel stappen de
L-bank uit zijn gewenste positie is, terwijl het foutsignaal van de KMT
regeling wordt uitgedrukt in het aantal stappen. Het uiteindelijke signaal
voor de D-bank sturing wordt, in tegenstelling tot die van de L-bank uitgedruk
in 'stappen' ipv ·C. Bij het ontwerp van de regeling is men er vanuitgegaan
dat 1 ·C overeenkomt met 15 stappen afwijking van de D-bank. Hiertoe wordt
het signaal uit blok PDC1 vermenigvuldigd met een faktor 15 in GAI9 alvorens
het aan de D-bank sturing wordt toegevoegd.
De verdere aansturing van de D-bank verloopt nu analoog aan de L-bank sturing
uit 6.2.2, volgens de gegevens van fig. 5.1.4-a.
In fig 6.2.3. is de opschakelvoorwaarde voor de het KMT-foutsignaal uitgezet
tegen het foutsignaal van de L-bank positieregeling.

, 1 '
6xKMT opschakelen

, 0 '

5 6xL (stap)

fig. 6.2.3-a opschakelvoorwaarde KMT regelfoutsignaal op D-bank
sturing.

Blok MULl fungeert als analoge schakelaar die het signaal 6x-KMT doorscha
kelt als aan de opschakelvoorwaarde is voldaan.
Voor de reactiviteitswaarden van de D-bank wordt uitgegaan van de S-curven
van de L-bank. Derhalve kan hiervoor tabel 6.2.2-b gehanteerd worden. Omdat
de D-bank 4 staven heeft tegen de 20 staven van de L-bank, worden de waarden
uit tabel 6.2.2-b in GAI3 met een faktor 4/20 = 1/5 vermenigvuldigd. Omdat
er vanuitgegaan wordt dat de L- en 02- bank de 01 bank volledig afschermt,
wordt het gedeelte dat overeenkomt met de momentane L-bank positie op de
reactiviteitsbijdrage van de D-bank in blok SUB8 in mindering gebracht. De
faktor 5/4 in GAI2 rekent de reactiviteitswaarde van de L-bank naar een
waarde die geldt voor L+D2 bank.
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6.2.4. Chemische suppletie

In blok ADD3 wordt de gewenste positie van de D-bank bepaald. Deze bestaat
uit de gewenste positie van de L-bank, een vermogensafhankelijk deel (PPARTD)
en een konstante faktor van 10 stappen (FAK10). Het uitgangssignaal ~xD van
blok SUB3 is een maat voor de regelafwijking van de D-bank.
De groote van ~xD is bepalend voor :

1) Het moment waarop de suppletie ingeschakeld wordt. In dit
geval wordt de minimale hoeveelheid gesuppleerd.

2) De totale hoeveelheid die gesuppleerd wordt.

Voor 1. Zl.Jn de grafieken 5.1.5-c en 5.1.5-d van toepassing op respec
tievelijk de boorzuur- en de demiwater supletie. Voor 2. zijn dit de grafieken
5.1.5-a & b.

Boorzuur

In PSI kan geen hysterese zoals in de figuren 5.1.5-c en d gerealiseerd
worden. Er is hier slechts de beschikking over een blok met een hysterese
die zowel symmetrisch rond de x- as als rond de y- as ligt. Om het nulpunt
te kunnen verschuiven wordt in blok SUB5 een faktor 12.5 op ~xD in mindering
gebracht alvorens het aan HYS1 wordt toegevoerd. Blok BNG2 blokkeert de
negatieve waarden van Hys1 zodat dit uitgangssignaal in de range 0 - 1 ligt.
Hiermee wordt de analoge vermenigvuldiger MUL2 geschakeld.
De hoeveelheid te suppleren boorzuur is afhankelijk van de grootte van het
signaal ~xD en wordt bepaald volgens de grafiek in figuur 5.1.5-b.
De dodeband I versterking wordt gerealiseerd in de blokken DSP3 en LIM3.
Indien het uitgangssignaal kleiner is dan de minimaal te supleren hoeveelheid
van 0.5 ton Ih , wordt in blok MAX1 de faktor 0.5 doorgeschakeld. Dit signaal
is de waarde voor het aantal ton boorzuur dat per uur in het systeem gepompt
wordt. Door een vermenigvuldiging met een faktor 1000/3600 = 0.2777778 wordt
deze eenheid omgezet naar aantal liters per sec.
Het boorzuur mengt zich in het systeem met het primaire koelmiddel. Het
effect van deze menging is na 5 minuten pas merkbaar. In het model wordt
hiervoor een zuivere looptijd genomen met een vertraging van 300 sec (TDE1).
8 1 boorzuur supleren in het systeem komt overeen met een concentratie
vermeerdering van 1 ppm. Door het aantal kg per sec. te vermenigvuldigen
met een faktor 1/8 in GAI8, is het uitgangssignaal van deze vermenigvul
diger representatief voor een systeemconcentratieverandering tgv boorzuur
suppletie uitgedrukt in ppm/sec.
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Demiwater suppletie

Op dezelfde wijze als bij de boorzuursuppletie wordt de hysterese uit fig.
5.1.5-c gerealiseerd door een combinatie van de blokken ADD5, HYS2 en BNG3.
De uitgang van BNG3 schakelt de analoge vermenigvuldiger MUL3.
De combinatie van de blokken DSP4 en LIM3 realiseren de dode-band /
versterking / begrenzing zolals afgebeeld in fig 5.l.5-b. Het uitgangs
signaal van MUL3 is een maat voor de demiwatersuppletie uitgedrukt in Ton/h •
• Deze maat wordt, evenals dit voor het boorzuur gedaan is, in blok GAl?
omgerekend naar van t/h. naar kg/so Ook hier geldt dat de effecten na
suppletie, door de looptijd van het systeem, na 5 minuten merkbaar zijn.
Deze looptijd wordt gerealiseerd met blok TDE2.
In hoofdstuk 3.3.3. is gebleken dat er geen lineair verband bestaat tussen
het aantal liters gesuppleerd water en de systeemconcentratieverandering.
Deze relatie wordt als voIgt uitgedrukt:

Ma = In Cro
Mr Cro - 6C

Hierbij is

Ma Toegevoegde hoeveelheid water in kg.

Mr Totale hoeveelheid hoofdkoelmiddel in kg.

Cro Heersende systeemconcentratie in ppm.

6C Systeemconcentratieverandering.

De benodigde hoeveelheid deionaat voor 1 ppm verandering:

Ma = 140E3 In CrO
Cro - 1

De combinatie van de blokken DIVl, FAKl, SUB?, DEMIFUNK en GAI6 bepalen aan
de hand van de heersende systeemconcentratie uit blok PPM-booR, het benodigde
aantal liters demiwater voor 1 ppm concentratie verandering, uitgedrukt in
liter / ppm. Door deze faktor in DIVI te delen door het signaal uit TDE2
(aantal liters/sec.) wordt een uitdrukking in ppm per sec. verkregen. Dit
signaal, 6ppm-demi met 6ppm-demi <= 0, wordt in blok ADD6 bij de
concentratietoename 6ppm-boor geteld. De uitrukking voor de systeemconcen
tratie op tijdstip t luidt dan:

t

PPM_boorlt) = PPM boor (0) .0J ( appm_demilo) • appm_boorlo) ) do

(6.2.4-1)

Hierbij is PPM_boor de initiele waarde van de integrator PPM-BOOR.

Er wordt uitgegaan van het gegeven dat 90 ppm boor een reactiviteitsafname
van 1% tot gevolg heeft. Om tot de eenheid 6k/k te komen wordt het aantal
ppm in GAl 5 vermenigvuldigd met - II 9000.
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De totale reactiviteitsbijdrage vanuit de KMT regeling is het resultaat van
een optelling van de individuele bijdragen van de regelstaafbanken en de
systeemconcentratie in RHOSTUUR.
Dit resultaat dient als input voor het neutronenkinetisch model.

- - STRUCTURE AND PARAMETERS PRESENT MODEL

TDE2
FAK1
PDC1
ADD1
SUB3
SUB3
INL2
INL1
L-BANK
D-BANK
SUB8
MUL2
PPM-BOOR
DEMIFUNK
MUL3
TDE1
PDC1
SUB5
ADD5
KMTSOLL
LIM1
LIM2
ADD6
DSP1
DSP2
ADD4
SUB7
CON9

Block
ABS1
ADD1
ADD2
ADD3
ADD4
ADD5
ADD6
BNG1
BNG2
BNG3
CON10
CON11
CON12
CON8
CON9
FAK1
FAK10
KMTSOLL
LBSOLL
PPARTD
RHOSTAT
DIV1
DIV2
DSP1
DSP2
DSP3
DSP4
D-BANK
L-BANK
FNG1
FNG2
GAI3
GAI4
GAI5
GAl6
GAI7
GAl8
GAI9
HYS1
HYS2
INF1
INL1
INL2
PPM-BOOR
LIM1
LIM2
LIM3
DEMIFUNK
MAX1
CON8
MAX2

Type Input1
ABS SUB2
ADD MULl
ADD FNG1
ADD PPARTD
ADD DSP3
ADD SUB3
ADD GAI8
BNG ABS1
BNG HYS1
BNG HYS2
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
DIV
DIV
DSP
DSP
DSP
DSP
FIX
FIX
FNG
FNG
GAl
GAl
GAl
GAl
GAl
GAl
GAl
HYS
HYS
INF
INL
INL
INL
LIM
LIM
LIM
LOG
MAX
LIM3
MAX CON9

Input2

SUB2
GAl3
FAK10
DSP4
CON12
DIV1

GAI6
PPM-BOOR

Input3

GAI5
LBSOLL

Par1
1.000

1.000
.00
1.0
3.000
12.50
5.000
.5000

-1.000
1.000
10.00
303.0
12.00
.0000
.0000

-1.000
-5.000
-1000.

• 0000
1. 000
1.000
.0000
.0000
.1400
.2778

1.1111E-04
1.4000E+05

.2778

.1250
15.00

-1.000
1.000
303.0
12.00
22.00
400.0

-1.000
-1.000
-32.00

-1.4000E+05

.5000

Par2

.0000
1.0

.00

1.000
5.000
40.00
1000 •
.0000
.0000
250.0
250.0

2.500
2.500
1.000
.0000
.0000
• 0000
1.000
1.000
5.000
1.000

Par3

5.000
.00
.00

.1250
4.E-02
8.33E-02

.4000
1.000
1.000
-11. 00
-11.00

1000.
1000.
3.000
263.0
263.0
3000 •
1.000
1.000
1.000
1.000
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LIM3 eON10
MULl MUL GAl9 BNG1
MUL2 MUL MAXI BNG2
MUL3 MUL MAX2 BNG3
Poe1 poe SUB1
RHOSTUUR SUB AOO2 RHOSTAT
SUB1 SUB INF2 KMTSOLL
SUB2 SUB L-BANK LBSOLL
SUB3 SUB O-BANK AOO3
SUB5 SUB SUB3 eON11
SUB? SUB FAK1 Olv2
SUB8 SUB FNG2 FNG1
TOE1 TOE GAl4
TOE2 TOE GAl?

6.3 Oe Neutronenkinetica

3.000

.0000

.0000

.0000

300.0
300.0

0.3333.

1.000
1.000

4.6

Het model van de Neutronenkinetica beschrijft de relatie tussen de werkzame
reactiviteit rw in de reactor en de neutronenflux volgens hoofdstuk 5.2.2.
Er zijn hiervoor 2 mogelijkheden tw:

1) Model waarbij de 6 groepen nakomende neutronen worden gereduceerd
tot een gecondenseerde groep.

2) 'Prompt Jump approximation' model.

Er is moeilijk een uitspraak te doen over de exacte getalwaarde van de totale
neutronenf lux in de reactor. Oi t probleem wordt ondervangen door deze
concentratie te normeren op 100% vermogen.
Er bestaat dan een verband tussen genormeerde neutronenconcentratie N' en
werkelijke concentratie N volgens

N': k * N (6.3-1)

Hierbij is keen faktor die nader buiten beschouwing gelaten kan worden.
Het bewijs hiervoor zal in 6.3.1 en 6.3.2 geleverd worden.

6.3.1 Model met 1 gecondenseerde groep nakomende neutronen

Modelvorming voor 6 groepen nakomende neutronen betekent een realisatie van
het stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkingen (5.2.2-3) & (5.2.2-4).
Om de complexiteit van dit stelsel te reduceren wordt uitgegaan van een
gecondenseerde groep nakomende neutronen.
(5.2.2-3) & (5.2.2-4) gaan dan over in:

~N P - 8
: . N + Lambda . e

~t 1

6e 8
: . N Lambda . e

6t 1

(6.3.1-1)

(6.3.1-2)
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Hierbij is:

en Lambda
6
I

i=l

j!. ] - 1
---~- (6.3.1-3)

Lambda_:i.

Indien we uitgaan van (6.3-1) dan kan het bewijs voor een geldige normering
als voIgt geleverd worden:

k.
6N P - j!

=
6t I

k.N + Lambda.k.C =) C':= k.C

=
6k.N

6t
=

6N'

6t
=

p - j!

I
• N' + Lambda.C' (6.3.1-4)

k6C = j!
k.N - Lambda.k.C

6t I

6k.C
=

6t
=

6C'

6t
=

I
• N' - Lambda.C' (6.3.1-5)

Dit leidt tot het simulatiemodel uit fig 6.3.1-a.

STRUCTURE AND PARAMETERS PRESENT MODEL
Block Type Input1 Input2 I nput 3 Par1 Par2 Par3
DADD1 ADD RHOSTUUR DGAI5
DADD2 ADD DGAI4 DADD1
BETHA CON 5.5000E-03
KMTIST CON 303.0
KMTSTAT CON 303.0
NSTAT CON 100.0
RHOSTUUR CON .0000
DGAl1 GAl DSUB1 5.0000E+04
DGAI2 GAl N 275.0
DGAI3 GAl C 8.4564E~02

DGAI4 GAl DSUB2 -8.5714E-05
DGAI5 GAl DSUB3 -2.0000E-04
C INT DGAI2 DGAI3 3.2520E+05 1.000 -1. 000
N INT DMUL1 DGAI3 100.0 1.000 1.000
DMUL1 MUL DGAl1 N
DSUB1 SUB DADD2 BETHA
DSUB2 SUB N NSTAT
DSUB3 SUB KMTSTAT KMTSTAT
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L..- -( PI }-------~O----L-------------"

I
I

I
,. .J

KMTSTAT

RHOSTUUR

RHOSTAT

EJ------

DADDl

BETHA

DGAI4

DGAI3
I...- +- .........__-{ PI )---....

DSUB2

FLUXSTAT

CON

fig 6.3.1-a
neutronen.

Neutronenkinetica van een gecondenseerde groep nakomende
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5.3.2 'Prompt Jump Approximation~

Indien het model uit 6.3.1 aanleiding geeft tot onacceptabel lange
rekenti jden kan het 'Prompt Jump Approximation' model een verantwoord
ilternatief zijn om dit probleem op te lossen.
Deze benaderingsmethode staat ook bekend onder de naam 'zero-lifetime
ipproximation' (lit 6.4 )
~e beschouwen de vergelijkingen (5.2.2-3) en (5.2.2-4):
)mdat I klein is en r<~, is de rechter zijde van (5.2.2-3) een grote negatieve
term (r-~)/l • In dat geval is de afgeleide ~n/~t meestal zeer klein t.o.v.
het verschil tussen de negatieve term (r-~)/l en de faktor ILambda_i . Ci •
Voor (5.2.2-3) schrijven we dan:

n =
I

l! - r
ILambda i .Ci} (6.3.2-1>

terwijl (5.2.2-4) hetzelfde blijft.
De betekenis hiervan is dat bij een kleine reactiviteitsvariatie de invloed
van de prompte neutronen (het snelle deel van het overgangsverschijnsel, de
'prompt jump', dat binnen enkele honderdsten van sec is uitgestorven) wordt
verwaarloosd en dat het verdere verloop van het overgangsgedrag aIleen nog
wordt bepaald door de groep nakomende neutronen.
Toepassen van deze benaderingsmethode leidt tot kinetische vergelijkingen
die stijver zijn en derhalve met een grotere integratie tijdstap opgelost
kunnen worden. Voor de geldigheid van deze benaderingsmethode wordt verwezen
naar S3.1. van lit. (6.4)
Voor het s imulatiemodel passen we deze vereenvoudiging toe op een
gecondenseerde groep nakomende neutronen. Indien we (6.3.1-3) toepassen
gaat (6.3.2-1) over in:

n=
I

--------* {Lambda.C}
l! - r

(6.3.2-2)

Vergelijking (6.3.1-2) blijft ongewijzigd.

In fig 6.3. 2-a is het PSI simulatieschema weergegeven. Er dient hierbi j
opgemerkt te worden dat de terugkoppeling niet vanuit de Neutronenflux
gerealiseerd is maar vanuit de productie van de moederkernen( C). Dit is
gedaan omdat een terugkoppeling vanuit bet blok FLUX tot een algebraische
loop leidt. In een loop dienen al ti jd integratoren of vertrager voor te
komen om numerieke 'rondkoppelingen' te vermijden.
De faktor voor de DopplercoefficiE~nt dient derhalve met een faktor l/~

gecorrigeerd te worden.
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PSI· Run: prompt jump approximation

Par3

-1.000

Par2

1.000

Par!

5.5000E-03
6.500
303.0
.0000
.0000

5.5000E-03
8.4564E-02

-1.3178E-03
-5.7573E-06

1.000
1.000
6.504DGAI3

DADD2
CSTAT
KMTSTAT

DSUB1DGAI3
DDIV1
C
DSUB2
DSUB3
DDIV1
KMTSTAT
DGAI2
BETHA
C
KININP

- - STRUCTURE AND PARAMETERS PRESENT MODEL
Block Type Input! Input2 I nput 3
DADD! ADD RHOS TAT RHOSTUUR DGAI5
DADD2 ADD DADD! DGAI4
BETHA CON
CSTAT CON
KMTSTAT CON
RHOSTAT CON
RHOSTUUR CON
DDIV! DIV
DGAI2 GAl
DGAI3 GAl
DGAI4 GAl
DGAI5 GAl
FLUX GAl
KININP GAl
C INT
DSUB1 SUB
DSUB2 SUB
DSUB3 SUB

DSUB3 DGAI5

+
- .1.

I
, J

KMT~TAT

CQf; I-----.....J

11

RHOSTUlJR DADDl

BETHA

DSUBl
h

[)GAl 3

L.-.--------...J...---(IIot--_.....,j

RHOSTAT

EJ------
DGAI4 DSV82

~ff
E}-J

fig 6.3.2-a PSI simulatieschema 'Prompt Jump Approximation'
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Op de neutronenkinetica grijpen, behalve de gestuurde reactiviteit van de
KMT regeling, ook nog de volgende reactiviteitsinvloeden aan:

- Doppler effect
- Moderator temperatuur effect.

6.3.3 Dopplereffect

De Dopplerreactiviteit is afhankelijk van de splijtstoftemperatuur. Deze
temperatuur is in het model niet observeerbaar. Aangezien dat de
splijtstoftemperatuur nagenoeg analoog is aan de neutronenflux, kan het
Dopplereffect afhankelijk van de neutronenflux gesteld worden.
In fig. 5.3.2-a is de Dopplerreactiviteit tegen het reactorvermogen uitgezet.
Het reactorvermogen is, evenals in het model, uitgedrukt in percentages van
het vol last vermogen.
De theoretische differentiele reactiviteitsverandering bij 100% vermogen is
bepaald door de richtingscoeficient van de raaklijn in dit punt.

6.3.4 Moderator temperatuureffect

Voor de bepaling van de moderator temperatuurcoefficient wordt uitgegaan
van fig 5.3.1-a. In deze figuur zijn zowel de theoretische - als de gemeten
waarden van de isotherme temperatuurcoefficient uitgezet tegen de temperatuur
bij een systeemconcentratie van 800 ppm. Er zijn grafieken beschikbaar waarbij
deze coefficient is bepaald bij andere systeemconcentraties.
Bij 303 ·c is aan de grafiek een raaklijn getrokken ter bepaling van de
theoretische differentieele reactiviteitsverandering in dat punt. Hieruit
blijkt dat deze coefficient een waarde heeft van -2.10- 4 ak/k per ·C.

6.3.5 Stationaire reactiviteit

Omdat een stationaire reactor het uitgangspunt is voor
het splijtingsproces kritisch te Zl.Jn. Dit houdt
procesreactiviteit rw gelijk aan nul moet zijn.
Dit betekend dat de totale procesreactiviteit en
reactiviteit met elkaar in evenwicht moeten zijn.

de simulatie, dient
in dat de werkzame

de totale gestuurde

In het model is ervoor gekozen om de stationaire reactiviteit direkt de de
andere stationaire reactiviteitsinvloeden te laten compenseren. Voor de
KMTregeling betekent dit dat de stationair-gestuurde reactiviteit bepaald
moet worden. Deze stationair-gestuurde reactiviteit is de waarde van de
uitgang van blok ADD2 op t= 0+, afhankelijk van de staafstanden en de
boorzuurconcentratie. Deze waarde moet in het blok RHOSTAT worden overgenomen
om daarmee de uitgangswaarde van RHOSTUUR op de waarde nul te krijgen.

Dit geldt ook voor het moderator-temperatuureffect en het Doppler-effect.
Voor het Doppler-effect wordt de afwijking van de flux tov de stationaire
toestand met de Dopplercoefficient vermenigvuldigd. Voor het moderator
temperatuureffect wordt de afwijking van de gemiddelde koelmiddeltempera
tuur tov de stationaire waarde (303 • C) vermenigvuldigd met de tempera
tuurcoefficient.
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6.4. Reactor thermodynamica

Het reactor-thermodynamisch model legt de realatie tussen de neutronenflux
en de koelmiddel-inlaattemperatuur enerzijds en de koelmiddel-uitlaat
temperatuur anderzijds. Voor de bepaling van dit model zijn zoals eerder
vermeld twee mogelijkheden, tw:

- Een afleiding uit een bestaand theoretisch model
- Modelidentificatie en parameterschatting.

In Hoofdstuk 8 zal de modelidentifiactie & parameterschatting als apart
onderdeel uitvoerig aan de orde komen.

6.4.1 Theoretisch model algemeen

Voor wat betreft het theoretische model zal gebruik gemaakt worden van het
model dat is gebruikt voor het reactorsimulatieprogramma DIREAC.
Het model wordt beschreven door een 7 tal gekoppelde differentiaal
vergel i jkingen. De coeff icienten van deze vergel i jkingen worden berekend
aan de hand van de gegevens uit het bijbehorende Fortranprogramma.
Er is een essentieel verschil in aanpak tussen de in DIREAC gehanteerde
methode en de hier gehanteerde methode:

DIREAC lost analytisch de differentiaalvergelijkingen op, de hier gehanteerde
methode berust op het opstellen van een state-space model vanwaaruit (of
vanuit zijn kannonieke vorm) het simulatieschema met behulp van
integraalblokken opgesteld kan worden.
Een hierbij onmisbaar stuk gereedschap is PCMATLAB, van waaruit eenvoudig
met het state-space model gemanipuleerd kan worden.
Hiervoor dienen de volgende handelingen uitgevoerd te worden:

1) Bepaal uit de beschrijvingen een 7- tal gekoppelde differentiaal
vergelijkingen.

2) Bepaal de coefficienten van de vergelijkingen

3) stel het 7-dimensionale state-space model op

4) Bepaal hiervan de stapresponsies en de Bodediagrammen

5) Bepaal de polen en nulpunten

6) Reduceer de orde van het model met pool/nulpuntopheffing en het
door weglaten van met hoge frequenties corresponderende polen en
nulpunten.

5) Vergelijk de stapresponsies en de bodediagrammen van het model
onstaan uit 6. met de resultaten uit 4.

6) Stel het integrale-simulatiemodel Ope
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5.4.2 Reactormodel DIREAC.

3eschouw het fysisch model van de reactor weergegeven in fig 6.4.2-a.
)p grond hiervan kan op de volgende manier het theoretisch model afgeleid
",orden:

~et transport van de in de splijtstof geproduceerde warmte naar het koelmiddel
~indt achtereenvolgens plaats door:

- De splijtstof
- De luchtspleet tussen splijstof en huls.
- Bet hulsmateriaal
- De koelmiddel grenslaag

flierbij vindt het warmtetransport in de eerste 3 gevallen plaats door
geleiding en afgifte aan het koelmiddel door convectie.
Oitgangspunt voor de warmteoverdracht tussen de boven beschreven media zijn
de energiebalansvergelijkingen.
In het algemeen luidt deze: Verandering van de energieinhoud per tijdseenheid
is toegevoerde energiestroom - afgevoerde energiestroom + productie van
~armte. Bieronder zullen de balansvergelijkingen uit literatuur (6.2) nader
uiteen gezet worden.

Splijtstof

Voor de gemiddelde splijtstoftemperatuur geldt:

69f- .at

E
n

l'p 'C
f f

n +

(6.4.2-1)

met:

't •f

A 'p 'C ·Rf f f gap

Sf
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n
~r,out

nn.ltAT PLE~uM

SPLIJTSTOF STAAF

HULS

KOELKANAAL

¢
m,C

1:\1..I\.:\T PLE\L~

o .
c.ln

e .
C.ln

o
c.in'

BYPASS

~ (I-y)
m,p

0,

r,in
~

m,p

fig. 6.4.2-a Fysisch model van de reactor.
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Indien een lineair temperatuurprofiel verondersteld wordt dan geldt voor de
splijtstofoppervlaktetemperatuur:

a • e -f, s f
(6.4.2-2)

en voor de splijtstofhartlijn temperatuur:

(P
f

+ P ) d 2
f ,dec f

32'L 'A .).
f f f

(6.4.2-3)

Huls

Om praktische redenen is de huls ingedeeld in twee ringen van gelijke dikte.
Voor de hulstemperatuur aan de binnenring geldt:

aa I .c ,1
at - A .'p ·ccl,1 cl cl

Sf
{ -R-- a

f
,_

gap .•.
+

S I .
C ,1

R I •C ,1
e } -cl,o T I .C ,1

met:
't I .C ,1

A ·p·c
cl,i cl cl
S S I ....!.- +....£::.a.!.
R R I •gap c ,1

En voor de hulstemperatuur aan de buitenring geldt:

aecl,o
at •

A 'p'ccl,o cl cl
{

S I .
~
R I .C ,1

s
a • + ....£!.a.!!. e
cl,1 R c

c
}

'tcl,o
acl,e

met:
Tcl,o •

A .p.c
cl,o cl cl
S I. S
...£.:.t.!:. +~
R I. R
C,1 C

De warmteweerstand Rc>~ van de huls is betrokken op het binnenoppervlak.
Hiervoor geldt:

R 1 •C ,1
•

d 1 . d 1
...£.:.t.!:. 1 (~)2.). n d •

cl cl,1

(6.4.2-5)
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Koelmiddel

Een vaste fraktie t (t=O.93 voor de KCB) van het koelmiddel stroomt door
het verwarmde koelmiddel (met een karakteristieke splijstofstaaf), terwijl
het resterende deel door een onverwarmd bypass kanaal stroomt.
Voor de koelmiddeltemperatuur aan de uitlaat van het koelkanaal geldt:

aec,out s (6.4.2-6)
• - cl,o

( e e ) - ( e e )at A 'P 'R -c cl,o c T c,out c,inc c c c c

met:
Pc ·A 'L

T • C e
c +m,c

Inlaatplenum

Voor de inlaattemperatuur van het koelmiddel in het koelkanaal geldt,
uitgaande van 1- orde menging:

ae .
c,ln •

at T I .P ,In
(e . - e . )r,ln C,ln (6.4.2-7)

met:

T I .P ,In

Uitlaatplenum

•
p ·v

c pl,in
+m,p

In het uitlaatplenum wordt het verwarmde koelmiddel, dat door de kern is
gestroomd, vermengd met het niet verwarmde koelmiddel uit de bypass.
Uitgaande van Ie orde menging geldt dan voor de reactor uitlaattemperatuur:

aer,out
at

met:

•
Tpl,out

+ (l-y) e. - e }
c,ln r,out

(6.4.2-8)

Tpl,out •
p ·v
c pl,out

+m,p
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~uchtspleet tussen splijtstof en huls

~armtetransport in de spleet is het gecombineerde effect van geleiding door
let gas en op contactplaatsen op het vaste oppervlak. De spleetweerstand
leeft tijdens de levensduur van de splijstofstaven geen constante waarde.
)eze waarde daal t namel ijk door de toename in contactoppervlak tussen de
;plijtstof en de huls t.g.v. het opzwellen en barsten van de splijtstof.
[n dit model wordt gebruik gemaakt van een gemiddelde waarde. Voor de
3pleetweerstand geldt dan:

Rgap = 0.3 (m2 K/kW)

Koelmiddel

Bij een ~~n-fase stroming (parallel langs de splijstofstaven) heeft
warmteoverdracht tussen het hulsoppervlak en het koelmiddel plaats via
~onvectie.

Vanwege het hoge RE-getal van ±5.10 s bij vol vermogen, kan een correlatie
~oor turbulente convectieve warmte transport gebruikt worden volgens:

(6.4.2-8)

Voor de warmte weerstand Rc geldt dan: Rc = 1/ac

De warmteflux van de buitenring van de huls naar het koelmiddel is gebasseerd
op het verschil tussen de temperatuur aan het oppervlak van de huls en de
gemiddelde koelmiddeltemperatuur in het koelkanaal ,zodat:

o - e
cl,o c

R
c

Dan geldt voor de energiebalans:

(6.4.2-9)

ae
c

p c --- + Gc .{c p at . p

e - 0 .
c,out c,~n

L
c

} ... {
e - e s
cl,o c }.~

R A
c c

(6.4.2-10)

met:

G
4>m c
~

A
c
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State-Space toestandsmodel

Deze differentiaalvergelijkingen worden nu omgezet naar een State-Space
model van de algemene vorm:

6x/6t = A x + B r
(6.4.2-11>

y = C x + 0 Y

Hierin is A de systeemmatrix, B de distributiematrix en C de uitgangsmatrix,
! de toestandsvector overeenkomend met de diverse reactortemperaturen, r de
ingangsvector en y de uitgangswaarde.
Hiervoor dienen de differentiaal vergelijkingen vereenvoudigd te worden
volgens:

e [ - C;c.r,o }
c. Ac. f" .C, k\

8, { S...{,o J
11, Aet.o .fd 0 (, f

[,pA31

erouT [--I J
' 'ipt,ouf

~ AU

T Ek,inf~J
kre.
lp Ai~

n {En
1'F.~1

eet,o f_-' ]
l"e,o
~AH

ee.t.i. [_' ]
Td,i.
loAn

9',OlJT {;,I ] + 8"ln[ ~ J +

4 A4 '1 LoA ..s

+ e',CllJT [ - G }
L, ofe.

IoA1'l

-+- e"in[('-~)} +
1/ot,our

Lc:. A..s

er,in[_1J
",t,in

1.0 Bs~

8"OUT {_'lr}
Tpt,OuT

4> A....

9',,11 { -I } T
I pt, in

~ A~5'

8d i. [ S...t,l J"t-
, A, (0' fd 0 Cd. Rd,i

4> A 3'1

eF{;~J + aGr,~ {;d +

I..c>A II 4Ali

I. ~eF ::

H·

2. dec.ti.
d1-

3 ded,o
d~

y d e',OUT

d-4-

5. de"in--- =
d+

{, ~ 9r,olJt

~+

.., d Gc..
1

~ ...
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Bekijken we ~I r en y dan zien die er ais voIgt uit:

61

[~'iJ
x =

~l.t
y = Sr. ouTr =

Q,Nr

atin
er.OIlT

ac.

En matrix A, B I C

( 0 )
A11 A12

A22 A23

A32 A33 A4S t 37
A = A43 A44

47

Ass
( 0 ) AtS4 A15s AtStS

A73 A74 A7S A77

T
B11 0 0
B21 0 0

0 0 0
B = 0 0 C = 0

0 BS2 0
0 0 1
0 0 0

L
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De berekening van de coefficienten van de matrices A en B geschiedt aan de
hand van de gebruikte formules en gegevens uit DIREAC.
De nu volgende gegevens zijn weergegeven in de PC-Matlab syntax.

De constanten

DCLI
DCLO
OF
LC
LF
PITCH
VPLIN
VPLOUT
PHIMTO
GAMMA
EN
GENT
RHOF
RHOCL
RHOC
DYVISC
CF
CCL
CPC
LAMC
LAMCL
LAMF
RGAP
NUFROD
PI

Formules

AF
DCLM
ACLI
ACLO
AC
SF
SCLI
SCLO
DC
RCLI
PHIMP
PHIMC
REB
PRB
RC
TAUF
TAUCLI
TAUCLO
TAUC
TAUPLI
TAUPLO
G

=0.0093;
=0.01075;
=0.00911;
=2.65;
=2.65;
=0.0143;
=22.0;
=32.06;
=10E3;
=0.93;
=3.204E-3;
=2.4E-5;
=10350;
=6600;
=718.4;
=90.5E-6;
=0.234;
=0.276;
=5.5883;
=5.53E-4;
=1. 55E-2;
=2.57E-3;
=0.3;
=24805;
=pi;

=PI/4 *DF*DF;
=(DCLI + DCLO ) I 2;
=PI/4*(DCLM*DCLM -DCLI*DCLI);
=PI/4*(DCLO*DCLO-DCLM*DCLM);
=PITCH*PITCH - (PI/4 *DCLO*DCLO );
=PI*DF;
=PI*DCLI;
=PI*DCLO;
=4*AC/SCLO;
=DCLI/(2. *LAMCL)* log(DCLO/DCLI);
=PHIMTO/NUFROD;
=GAMMA*PHIMP;
=PHIMC/AC*DC/DYVISC;
=DYVISC * CPC I LAMC;
= 1 I (LAMC/DC * (0.0319*REB-0.8*PRB-0.33»;
=AF*RHOF*CF*RGAP/SF;
=ACLI*RHOCL*CCLI (SF/RGAP + SCLI/RCLI);
=ACLO*RHOCL*CCL/(SCLI/RCLI +SCLO/RC);
=RHOC*AC*LC/PHIMC;
=RHOC*VPLIN/PHIMTO;
=RHOC*VPLOUT/PHIMTO;
=PHIMC/AC;
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Coefficienten van systeemmatrix

A= ( ] ;
A(l,l)= -1 / TAUF;
A(1,2)=-A<l,U;
A(2,1)=SF / (RGAP * ACLI * RHOCL * CCL )i
A(2,3)=SCLI / (RCLI*ACLI*RHOCL * CCL );
A(2,2)=-1 / TAUCLI;
A(3,2)=SCLI / (ACLO * RHOCL * CCL * RCLI);
A(3,3)=-1 / TAUCLO ;
A(3,7)=SCLO/(RC*ACLO*RHOCL*CCL);
A(4,3)=SCLO/ (AC *RHOC *CPC * RC);
A(4,7)= -A(4,3);
A(4,S)=1 / TAUC;
A(4,4)=-A(4,S);
A(S,S)= -1 / TAUPLI;
A(6,4)=GAMMA/ TAUPLO;
A(6,S)= (l-GAMMA) / TAUPLO;
A(6,6)= -1 / TAUPLO;
A(7,S)=G / (LC * RHOC);
A(7,3)=SCLO / (AC * RC * RHOC * CPC );
A(7,4)=-A(7,5)i
A(7,7)=-A(7,3);

Resultaat:

31.1923 -102.3333

4.7593 -38.2921

SYSTEEMMATRIX

-0.6043

o

o

o

o

o

0.6043

o

o

o

o

o

33.5327

3.3576

o

o

3.3576

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-1.7317 1. 7317 0

0 -0.6327 0

0.4038 0.0304 -0.4342

-1.7317 1.7317 0

o

71.1410

-3.3576

o

-3.3576
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Coefficienten Distrihutiematrix

B(l,l)=(EN/(GENT*RHOF*CF» + (EN*DF*DF/ (TAUF * 32 *LAMF *GENT»
B(2,1)=-(EN*DF*DF*SF)/(GENT*32*LAMF*RGAP*ACLI*RHOCL*CCL);
B(5,2)=(1/TAUPLI); B(7,2)=0;

Resultaat

DISTRIBUTIEMATRIX:

B =

10.4279 0
-39.5814 0

0 0
0 0
0 0.6327
0 0
0 0

Uitgangsmatrix

C=[ 0 0 0 0 0 1 0];

Om een volledig State-space model te definieeren dient ook de drijvende
matrix D gedefinieerd te zijn:

D=[O 0];

Met de hoven staande hewerkingen is het volledige state-spacemodel
gedefinieerd.
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3ekijken we de polen en nulpunten, dan kunnen er hieruit, op grand van het
Eeit dat snelle veranderingen buiten beschouwing gelaten kunnen worden, een
iantal weggelaten worden.

~ TRANSFERFUNKTIE H1 NEUTRONENDICHTHEID --) REACTOR-UITTREDE TEMPERATUUR
[zl,p1,k1l=ss2zp(A,B,C,D,1)

2:1 =

0.6496
0.0000 (------~

-0.6327

p1 =

-117.6413 (----
-26.4005 (----

-1.8403
-0.4368
-0.4342
- 0 • 00 00 ( ----l

-0.6327

% TRANSFERFUNKTIE H2 INGANGSTEMPERATUUR --) REACTOR- UITTREDE TEMPERATUUR
[z2,p2,k2l=ss2zp(A,B,C,D,2)

z2 =

-118.0976 (---
-31.2552 (---
-19.4766 (---

-0.4961
-0. 0000 (------~

p2 =

-117.6413 (---
-26.4005 (---
-1. 8403
-0.4368
-0.4342
-0.0000 ( ----l

-0.6327

(--- Buiten beschouwing laten.
(--- valt tegen elkaar weg.
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We komen hiermee tot het volgende gereduceerde model:

% Gereduceerd model

z1~1 0.6496 -0.6327]';
z2~[-0.4961]';

p=[-1.8403 -0.4368 -0.4342 -0.6327]';

De pool-nulpunt opheffing voor systeem 1 in s=0.6327 wordt niet uitgevoerd.
De reden hiervoor is dat het gereduceerde model voor verdere bewerkingen
weer omgezet dient te worden naar een State-Space model, met een
karakteristieke vergelijking (Dit ter reductie van het aantal simulatie
blokken in het PSI model).
In PC-MATLAB is geen tool aanwezig om twee overdrachtsfunkties om te zetten
naar een MIse state-space toestandsmodel.
In lit 6.7 bIz 365/366 is een methode aangegeven om twee transferfunkties
met een gelijk noemerpolynoom om te zetten naar een simulatiemodel. Hieruit
kan dan weer het state-space toestandsmodel afgeleid worden.
Hiervoor heb ik de volgende tool aan de PC-MATLAB toolbox toegevoegd:

function [a,b,c,d] = miso2ss (num1,num2,den)
% MISe2ss appends 2 MIse transferfunctions to a resulting MISe state-%
Space system
%
% input system: H1=n1/d H2=n2/d
%
% resulting sytem: state-space model a,b,c,d
%
% references:
% G.B.

'Design of feedback control systems ,
Hostetter page 362/363

%
% F.P.J de Voogd 30-11-'87
%
num1=[zeros(1,size(den')-size(num1'» num1 ];
num2=[zeros(1,size(den' )-size(num2')) num2 ];
intrim~size(den);

ordp=intrim(1,2)-1;
aa=zeros(ordp) ;
for i=1:ordp-1
aa(i,i+1)=1;

end
aa(1:ordp,1)~-den(2:ordp+1)';

a=aa;
b~[num1(2:ordp+1)' num2(2:ordp+1)'];
cc=zeros(1,ordp); cc(1,1)~1;

c=cc;
d=[O 0];
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)eze Tool heeft de twee tellerpolynomen n1 en n2 en het gemeenschappelijke
loemerpolynoom van de respectievelijke systemen H1 en H2 als input.
~erst dient derhalve de transferfunktie van H1 en H2 bepaald te worden:

l1=poly (zl) i
l2=poly (z2) i
l=polY(P)i

~ormeren op een stationaire versterking 1:

~l=gaintf(zl,p)i
~2=gaintf<z2,p)i

6 model normeren op 1:
ll=n1/k1i n2=n2/k2i

3epaling van het gereduceerde systeem:

LAr,Br,Cr,Drl = miso2ss<n1,n2,d);

)e gereduceerde systeemmatrix in zijn kannunieke vorm:

~r =

-3.3440
-3.5080
-1.4832
-0.2208

1.0000
o
o
o

o
1.0000

o
o

o
o

1.0000
o

)e gereduceerde Distributiematrix:

Br =

o
-0.5373

0.0091
0.2208

o
o

0.4451
0.2208

De gereduceerde Uitgangsmatrix:

Cr =

1 o o o

En de Drijvende matrix blijft

Dr =

o 0
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Het oorspronkelijke model en het geredueeerde model worden als voIgt met
elkaar vergeleken:

1) In het frequentiedomein mbv bodediagrammen voor frequenties
kleiner dan 1 Hz en frequenties groter dan 1Hz

2) In het tijddomein met aan de hand van de stapresponsies.

Overzieht:

6.4.2-b
6.4.2-e..

Bodediagrammen oorspronkelijke model van systeem 1, f <= 1Hz
" geredueeerde .. " .. .. .... "

Conelusie: Geen afwijkingen van betekenis tussen het oorspronkelijke en
geredueeerde model van systeem 1.

6.4.2-d
6.4.2-e

Bodediagrammen oorspronkelijke model van systeem 2
.. geredueeerde""""

, f <= 1Hz
f <= 1Hz

Cone 1us ie: Geen afwijkingen van betekenis tussen het oorspronkel ijke en
geredueeerde model voor frequenties met f <=1 Hz.

6.4.2-f tim 6.4.2-i, Dezelfde Bodediagrammen als 6.4.2-b tm 6.4.2-e voor
frequenties =) 1Hz.

Conelusie: Voor frequenties boven de 1Hz gaat het geredueeerde model en het
ongereduceerde model afwijken.

6.4.2-j Stapresponsie oorspronkelijke model systeem 1
6.4.2-k .. gereduceerde .. " ..
6.4.2-1 II oorspronkelijke .. systeem 2
6.4.2-m " gereduceerde II .. ..
Conclusie: Voor de stapresponsies geen afwijkingen van betekenis.

Opmerking: De stapresponsies worden aIleen gehanteerd om modellen globaal
te vergel ijken. Doordat snelle verschijnselen (stap) in de model vorming
buiten besehouwing worden gelaten, zijn de stapresponsies niet representatief
voor reele situaties.
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)pmerkingen

)pmerking 1

Jit de ligging van een nulpunt in het rechter halfvlak en de stapresponsie
Ian systeem 1 blijkt dat hier een niet-minimum fase systeem beschreven wordt.
)mdat het echter niet denkbaar is dat bij een stapvormige toename van de
1eutronenflux de temperatuur eerst iets daalt alvorens te stijgen, ben ik
2r aanvankelijk van uitgegaan dat er een modelfout gemaakt moet zijn. Omdat
nijn inzichten in de achtergronden van de modelvorming van het reactorvat
te kort schieten en omdat deze opdracht binnen het werkterein moet blijven
van de vakgroep waarin ik afstudeer, heb ik het volgende ondernomen:
In de eerste plaats heb ik contact opgenomen met dhr Korving van vakgroep
energievoorziening en kernreactoren, TU Delft. Binnen deze vakgroep is het
reactorsimulatieprogramma DIREAC gemaakt. Ik heb mijn model ter verificatie
naar hem opgestuurd. Ret blijkt echter dat er geen direct aanwijsbare fouten
zijn te ontdekken.
Een verklaring voor het niet-minimum fase gedrag zou kunnen zijn dat:

a) De warmtedoorgangsweerstand van de splijtstofstaven is sterk
temperatuur afhankelijk. Rierdoor is het model niet lineair in de
parameter LAMBDA-F. Voor kleine belastingsvariaties kan deze
parameter constant verondersteld worden. In DIREAC wordt deze
tesamen met de gemiddelde splijstoftemperatuur iteratief bepaald.

b) Ret in het model veronderstelde temperatuurprofiel binnen de splijt
stofstaven wordt lineair verondersteld. In werkelijkheid verloopt
deze vanaf het centrum gerekend volgens een kwart periode van een
cosinus vorm. Bij snelle temperatuurvariaties (stapvormig) kan
deze linearisering zeker niet meer toegepast worden.

c) Bij de modelvorming van Direac gaat men uit van een Quasi - statio
nair gedrag. (Hfdst 6.1.1)

Om de modellen enigszins met elkaar te kunnen vergelijken, heeft dhr Korving
de stapresponsies van DIREAC opgestuurd (fig 6.4-0 & pl. Er dient hierbij
opgemerkt te worden dat een realisatie van een stapvormige neutronenflux
binnen dat programma niet mogelijk is.
Bekijken we de 'ramp' responsie van de neutronenflux op TROU, dan blijkt
dat door de toename van de neutronenflux eerst de uittredetemperatuur niet
toeneemt terwijl er geen sprake is van looptijden in het model. Het is zeker
niet ondenkbaar dat, indien dit mogelijk zou zijn, bij een stapresponsie
het zelfde verloop als dat van fig 6.4 j &k te zien zou zijn.

Opmerking 2

De statische versterking van de intrede temperatuur naar de uittrede
temperatuur is nagenoeg 1 (geen warmteverliezen van betekenis).
Omdat het de bedoeling is dat de modellen afgestemd.moeten worden op gemeten
waa rden, is het niet z invol een ui tspraak te doen over de absol ute
neutronenflux in het reactorvat. De neutronenflux-meetsensoren 'zien' slechts
een gedeelte van de totale flux.
Ret is hierom dat de totale flux genormeerd wordt op 100% reactorvermogen.
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Stapresponsie Trin (10 C) -> Trout
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- - STRUCTURE AND PARAMETERS PRESENT MODEL REACTOR THERMODYNAMICA

Block Type Input1 Input2 Input3 Par1 Par2 Par3
TADD21 ADD X2 All
TADD32 ADD X3 A21
TADD43 ADD X4 A31
TADDKMT ADD TROUT TRIN
DELTAT CON 32.00
FLUX CON .0000
FLUXSTAT CON 1.000
TRINSTAT CON .0000
TROUSTAT CON .0000
All GAl Xl -3.344
A21 GAl Xl -3.508
A31 GAl Xl -1. 483
A41 GAl Xl -.2208
B21 GAl FLF -.5373
B31 GAl FLF 9.1000E-03
B32 GAl TSUB2 .4451
B41 GAl FLF .2208
B42 GAl TSUB2 .2208
FLF GAl TSUB1 1. 000
KMTIST GAl TADDKMT .5000
TINF1 INF TROUT 319.0 1.000 10.00
Xl INT TADD21 .0000 1.000
X2 INT B21 TADD32 .0000 1.000 1.000
X3 INT B31 TADD43 B32 .0000 1.000 1.000
X4 INT B41 A41 B42 .0000 1.000 1.000
TRIN SUB TINF1 DELTAT
TROUT SUB Xl TROUSTAT
TSUB1 SUB FLUX FLUXSTAT
TSUB2 SUB TRIN TRINSTAT
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6.4.3 Proportionaliteitsfaktor FLUX / Delta-T

Veronderstel:

a) Er bestaat een proportioneel verband tussen opgewekt thermisch
vermogen en het temperatuursverschil tussen uittrede en intrede
koelmiddel.

b) Er is een lineair verband tussen de neutronenflux en het opgewekte
thermisch vermogen.

Uit a. voIgt dat 100 % vol last overeenkomt met een een bepaald tempera
tuursverschil tussen reactor intrede- en uittrede koelmiddel.

Uit b. VoIgt dat dit temperatuursverschil evenredig is met het reactor
vermogen.

Op grond hiervan kan een proportionaliteitsfactor afgeleid worden die het
verband legt tussen het genormeerde reactorvermogen en de bijdrage aan de
koelmiddel- uittredetemperatuur.
Deze faktor kan in principe voor elke loop bepaald worden door over een
aantal metingen het gemiddelde temperatuursverschil te delen door het
gemiddelde (genormeerde) vermogen.
Deze faktor wordt als voorbeeld in hoofdstuk 9.2 experimenteel bepaald.
Bij de simulaties wordt uitgegaan van een bepaalde uittredetemperatuur en
een bepaalde intrede temperatuur bij vollast vermogen (100 %). De
proportionele faktor FLF, die het verband aangeeft tussen het verschil van
uittrede- en intredetemperatuur en de neutronenflux, wordt bepaald uit:

FLF= (TROUTSTAT-TRINSTAT)/ 100 (6.4.3-1)

Op de volgende bladzijde is in fig 6.4-a het uit het gereduceerde state
space toestandsmodel afgeleide PSI simulatiemodel afgebeeld.
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6.5 Het totale simulatiemodel

Het totale simulatiemodel wordt gevormd uit de individuele modellen beschreven
in 6.2, 6.3 en 6.4. Op diskette zijn hiervoor aanwezig:

KMT.PS6 PSI-model van
KINCG.PS6 " n n

KINPJ.ps6 " n

THERMOTH.PS6 " "
THERMOID.PS6 "

KMT-regeling
neutronenkinetica, een gecondenseerde groep.

" ,'Prompt Jump Approximation'
thermodynamica , theoretisch afgeleid

" , geidentificeerd

6.5.1 Koppelen van de modellen

In PSI bestaat er een (gecompliceerde) mogelijkheid om modellen te koppelen.
Gecompliceerd, omdat er bij het koppelen relatief veel handelingen verricht
moeten worden.
Indien een model <nam1> met het commando MR <nam1> geladen is, dan kan een
model <nam2> gekoppeld worden met het commando MA <nam2>. Indien in file
<nam2> blokken hetzelfde benoemd zijn als in <nam1> dan vervangen de
desbetreffende blokken uit <nam2> die uit <nam1>.
Van deze eigenschap kan gebruik gemaakt worden indien een blok aangekoppeld
wordt dat een ingang van het bestaande blok moet voeden. Omdat ingangen
altijd gedefinieerd moeten zijn, worden deze van dummy blokken voorzien (
aangegeven met stippellijnen). Bij de modelkoppeling wordt dit dummy-blok
vervangen door de uiteindelijke ingang.

Het wordt lastiger indien we te maken hebben met terugkoppelingen. In dat
geval zal na het aankoppelen van een model in de blok-configuratie mode het
desbetreffende blok gekoppeld moeten worden. Hieronder voIgt een beschrijving
van de handelingen om het totale simulatiemodel te configureren:

1) Laad het thermodynamisch model

2) Koppel hier het neutronenkinetisch model aan

3) Conf igureer de moderator-reactivi tei ts terugkoppeling met B*
DSUB3,SUB,KMTIST,KMTSTAT

4) Koppel het model van de KMT-regeling

5) Configureer de gemiddelde koelmiddeltemperatuur met: B*
INF1,INF,KMTIST

6) zet het totale model terug op disk onder de naam KMTSIM
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6.5.2 Specificatie van de uitgangssituatie

In het algemeen wordt uitgegaan van een vollasttoestand van 100% met een
kritike reactor. Dit houdt in dat de volgende grootheden stationair zijn:

a) De gemiddelde koelmiddeltemperatuur
b) De posities van de regelstaafbanken
c) De systeemconcentratie
d) De werkzame reactiviteit
e) De flux
f) De intrede- en uittredetemperatuur

In het simulatiemodel wordt dit als voIgt gespecificeerd:

KMT-regeling:

constanten:
KMTSOLL= 303°C
LBSOLL = uitgangssituatie L-bank
PPARTD = vermogensafhankelijk deel voor 100% = 0 stappen
RHOSTUUR= afhankelijk van uitgangswaarde van blokk ADD2 (overnemen)

Beginwaarden voor integratoren:
INL1 = LBSOLL
INL2 = LBSOLL+10+PPARTD
PPM-BOOR= systeemconcentratie in ppm

De funktietabel voor FNG1 en FNG2 is standaard voor een reactiviteitcurve
van de L-bank bij begin cyclus. Deze kan eventueel naar keuze veranderd
worden.

Neutronenkinetica

constanten:
KMTSTAT= 303°c
CSTAT = 6.504 voor een flux van 100%
KMTSTAT= KMTSOLL (303°C)

Beginwaarde voor integrator: C = CSTAT

Thermodynamica

constanten:
FLUXSTAT=100
TRINSTAT = Nader
TROUTSTAT= "

te kiezen zodanig dat KMT=303°C
"" """

AIle integratoren hebben de beginwaarde O.

De proportionaliteitsfaktor tussen FLUX en (TROUT-TRIN) heeft de waarde
FLF=(TROUT-TRIN) I 100.
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6.5.3 Suggesties voor experimenten

Het uitgangspunt voor de modelvorming is dat de intredetemperatuur als een
ingangsvariabele wordt beschouwd. Op deze temperatuur kunnen verstoringen
worden aangebracht om hiermee vermogensvariaties aan de turbinezijde te
simuleren.
In de vakgroep Energievoorziening en kernreactoren van de TU-Delft is een
simulatiemodel van de stoomgenerator in ontwikkeling. Indien dit model gereed
is, zou dit mogelijk in een integraal model omgezet kunnen worden. Op deze
wijze kan het stoomgeneratormodel toegevoegd worden aan het hier besproken
simulatiemodel.

Na de jaarlijkse splijtstofwisseling is er na het opstarten van de reactor
sprake van Xenon opbouw. Hierdoor is er sprake van een verstoring op de
reactiviteit hetgeen tot uiting komt door een onrustig regelgedrag. Door
een juiste karakterisering van deze verstoring kan de reactiviteit in het
model gestoord worden. Een studie van het regelgedrag is hierdoor mogelijk.

Door regelstaafmanipulaties is het mogelijk het gedrag van het door de reactor
opgewekte thermisch vermogen te simuleren.
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7. PROCESMEETSIGNALEN.

r.1 Data-acguisitie ECN

loor de Data-acquistitie van de meetsignalen van de reactor wordt medewerking
rerleend door het Energie onderzoeks Centrum Nederland (ECN) in petten.
iieronder voIgt een beschrijving van het beschikbaar maken van deze
neetsignalen voor de op de PC gebruikte programmas PSI en PCMATLAB.

loor de real time observatie van de meetsignalen van de centrale, staat ons
~en 90 tal meetsignaalui tgangen ter beschikking. Deze worden plaatsel i jk
~ebruikt voor metingen en storingsanalyses. Een 32 tal signalen worden
~eselecteerd en over een telefoonl i jn naar een laboratorium van ECN gezonden.
[n dit laboratorium worden met behulp van deze signalen diverse experimenten
litgevoerd. Uit de ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat het systeem
litermate geschikt is voor een groot aantal experimenten.
let systeem bestaat uit:

[n Borssele:

~en Remote Data-Acquisiti tie
:.ioneerd en geconverteerd.
~omputer in Petten.

russen Borssele en Petten:

systeem, hierin worden de signalen gecondi
Hierna vindt verzending plaats naar de Host

let transmissiesysteem, bestaande uit een transmissiekanaal van een zeer
loge kwaliteit en een data-rate van 550 samples per sec.

[n Petten:

~en Local PDP 11/24 host computer met een AP-120AB array processor.

)eze PDP11 wordt gebruikt voor het 'Down loaden' van de data en de controle
"an het remote Data-acquisitie systeem voor de ontvangst van de continue
:latastroom.
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I REACTOR
2 STEA'" GENERATOR
3 MAIN COOL ANT PU"'PS
4 PRESSURIZER
5 RE AC TOR COOLANT CIRCUIT
Ii STEA'" CIRCUIT

REACTOR SIGNALS

NEUTRON DETECTORS lln/h Corel
PRESSURE TRANSDUCERS
TE"'PERATURE TRANS.
VIBRAT ION TRANS
STEA'" FLOW I PRESS TRANS.

1.'-'; ! _

200km,I:'====~~==~~===::JINSTRU"'EIlTATIDN AT
BORSSELE REACTOR

REAL-TIME DATA ANALYSIS
SYSTEM AT E C II

Hardware configuratie van het on-line real-time data analyse
systeem.
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'.1.1 Bet remote Data-Acguisitie systeem

ran de 32 geselecteerde meetkanalen voorziet ieder kanaal in een input en 2
lutput signalen tw:

.) Een DC-signaal, met versterking 1 x.
!) Een AC-signaal,met een versterking tot 2000 x, in de frequentieband

van 0.01 - 30 Hz.

let een ingebouwde testmogelijkheid kunnen de datakanalen gecheckt worden
let een DC testsignaal of met ruis. De signaal conditionerings-unit wordt
fecontroleerd door een speciale processor via een 16 - bits I/O bus.

let data conversie systeem is gebouwd volgens de CAMAC specificaties. De
lnaloge signalen, opgedeeld in AC en DC groepen, worden door CAMAC modules
feconverteerd m.b.v. spanning-frequentie omvormers. De resolutie is
)rogrammeerbaar tussen 8 - en 14 bits. De scan-rate, bepaald door de CAMAC
:ijd module is instelbaar tussen 1/8 en 1024 Hz.
let geheel wordt bestuurd door een mik-11 / 2 microcomputer, die een
lacroprogramma vanuit Petten "Down load" om het signaal conditionerings
fedeelte af te handelen.
let data-acquisititie syteem is geconfigureerd door parameterfiles die worden
rerstuurd door de host-computer. Deze parameters beschrijven:

Versterkings- en fitersettings van elk kanaal.
- Operation mode

Type en grootte van test signaal.
- Aantal kanalen in een groep.
- Resolutie per groep.
- Data bloklengte per groep.

let transmissie systeem

)e datalink verloopt, via de transmissiekanalen van de PTT. Codex LSI/V.29
latamodems verzorgen een betrouwbare Full-Duplex operatie met een snelheid
ran 9600 baud.

rransmissieprotocol:

Checksum
- No Transmission in case of error

8 bits data / no parity.

)e Data Rate van 550 samples per sec. wordt gerealiseerd met een gemiddelde
lit foutenkans van 10-s •

lata registratie

)e data wordt geregistreerd op een computertape in DCS formaat. Dit is een
Lntern ECN formaat dat wordt gebruikt voor high density data-tapes.



98

7.1.2 Sensorposities:

In fig.7.1-b is een afbeelding gegeven van het reactorsysteem met daarin
aangegeven de posities van de sensoren. Het betreft hier een selectie van
de sensoren die voor de experimenten van belang zijn.

a)
b)
c)

d)
e)

Neutronendetector 0-82
Temperatuur inlet loop1

" outlet"
" inlet loop2
" outlet"

YA01-T090
YA01-T098
YA02-T090
YA02-T098

Oe positieopnemers van de regelstaafbanken Z1Jn niet in de figuur aange
geven, deze bevinden zich bij de regelstaven.

3

PWISSURI SENSORS

BORSSELE REACTOR(PWR)
1) Reactor vat
2) Stoomgenerator
3) Koelmiddelpomp
4) Expansievat.

fig 7.1.2-a Reactorsyteem en de sensorposities
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7.2 Uitwisselen van Oatafiles

voor de verificatie van de modellen en de identificatie van het reactor
thermodynamische model dienen de meetsignalen door een PC te kunnen worden
ingelezen. Een voor de hand liggende mogelijkheid is uitwisseling via floppy
iisks (IBM formatted).

7.2.1 Omzetten van ECN file naar MATLAB file

De voor een experiment geselecteerde data wordt op een Floppydisk gezet in
~SCII formaat. De door ECN meegegeven file-extensie is .FRM.
Deze data gaat vergezeld van allerlei niet- numerieke informatie zoals een
fileheader tijdmelding etc.
hieronder is een gedeelte van de printout van de file weergegeven.

8:21:10 5 2 0.5699E+03 0.5808E+03 0.1632E+03 0.1595E+03
0.2996E+03 0.2963E+03 0.3100E+03 0.3003E+03 0.3051E+03 0.1562E+03

0.7540E+02 0.1063E+02 0.6468E+03
8:21:42 6 1 0.5717E+03 0.5820E+03 0.1632E+03 0.1595E+03

0.2996E+03 0.2963E+03 0.3100E+03 0.3001E+03 0.3051E+03 0.1543E+03
0.7540E+02 0.1061E+02 0.6468E+03

8:21:42 6 2 0.5772E+03 0.5888E+03 0.1633E+03 0.1595E+03
0.2996E+03 0.2963E+03 0.3100E+03 0.3001E+03 0.3051E+03 0.1568E+03

De header wordt met behulp van een tekst editor verwijderd totdat de eerste
rij data bovenin de file staat.
Het resultaat is nu een file, waarin de meetsignaaldata kolomsgewijs onder
is gebracht en krijgt extensie .ECN
De eerste kolom geeft het sampletijdstip aan, gevolgd door bloknummers. Om
all een de gesampelde data over te kunnen houden, dient deze informatie
verwijderd te worden. Omdat het niet doenlijk is dit met een tekst editor
te doen, heb ik hiervoor een programma geschreven om de gewenste data te
kunnen selecteren. Het programma biedt mogelijkheden tot:

- Selecteren van data binnen een bepaald tijdsinterval (Window)
- Kolommen met tijdmelding verwijderen
- Opnieuw bemonsteren

Het resultaat wordt opgeslagen in een file met extensie .OAT
Om de data binnen MATLAB te kunnen inlezen dient aan de volgende voorwaarden
te worden voldaan:

1) De data wordt ingelezen als een matrix, hiervan stellen de kolommen ieder
een meetkanaal voor.

2) De datafile dient geformateerd te zijn volgens het PC-MATLAB format.

Aan voorwaarde 1 is voldaan indien de file extensie .DAT heeft.
Voor voorwaarde 2 dient de datafile met file-extens1e .OAT met het programma
TRANSLAT geconverteerd te worden naar een file met file-extensie .MAT.
In MATLAB kan deze .MAT file geladen worden, waardoor de data iedere verdere
gewenste bewerking kan ondergaan.
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Data-acquisitie
ECN

Tekst-editor

SELECT

TRANSLAT

PC-MATLAB

£ig. 7.2.1-a Ornzetting ECN- files naar PC-rnatlab files.
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7.2.2 Omzetten van MATLAB file naar PSI file.

Indien we binnen MATLAB de beschikking hebben over een meetsignaalvektor
dan kan dit als voIgt overgebracht worden naar PSI:

Zet .MAT file met TRANSLAT om naar een data file .DAT • Met een tekst-editor
wordt het aantal samples boven in de kolom geplaatst, waarbij er op gelet
dient te worden dat het minst significante cijfer in kolom 13 komt en het
getal zelf een integer is. Ret tweede element in de kolom is de sampletijd
van de data, gevolgd door de data reeks.
Het maximum aantal toegestane samples bedraagt 201. De data wordt opgeslagen
in een file met extensie .ASe
Met het programma TRIPSI wordt deze Ascii file omgezet
leesbaar formaat met extensie '.TYP'. Er dient hier weI
te worden met het feit dat TRIPSI een bestaande '.TYP' file
Ret is hierom, dat eerst met een Dos-commando 'ERASE'
file verwijderd moet worden.

Randelwijze binnen PSI.

Ret signaal wordt in een geheugen binnen PSI binnengehaald met het commando
FR4 NAM. Di t betekent, dat datafile NAM. TYP in geheugenplaats 4 wordt
opgeslagen. Een eventuele tweede datafile wordt in geheugenplaats 3 gezet.
In ieder geval dient in de gaten gehouden te worden dat de eerste
geheugenplaats gebruikt wordt door het simulatieprogramma zelf.
De uitgangswaarden van de funktiegenerator is dan het ingevoerde meetsignaal
als funktie van de simulatietijd, indien de ingang hiervan wordt aangesloten
op het interne blok TIME.
Deze uitgang kan dan worden aangesloten op de ingang van een simula-tieblok.
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PC-MATLAB

TRANSFER

TEKST EDITOR

TRIPSI

PSI

fig 7.2.2 Ornzetting PC-MATLAB files naar PSI files.
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8 IDENTIFICATIE VAN BET REACTOR-TBERMODYNAMISCH MODEL

8.1. Introductie

Identificatie zoals hier bedoeld, is het bepalen van het model van een
systeem, gebaseerd op input- en -output signalen van dat systeem, binnen
een gespecificeerde klasse van modellen, tot welke het systeem krachtens
een test behoort.
In wezen kan identificatie afgebeeld worden zoals in figuur 8.l-b.

Et__1 _F
process

'f
measurements

\.inputs

\

outputs/

knowledgeT'about
structure/order
parameters
states

a priori
knowledie I

fig.8.1-a Bet identificatie probleem.

Een praktische aanpak van het identificatieprobleem is afgebeeld in fig.
8.l-a. ( Eykhoff, 1984)
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fig. 8.l-b. Een identificatieschema.
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De essentie van deze aanpak is gelegen in het feit dat er een combinatie
bestaat van twee wegen die leiden tot het gewenste model.

Een analyse van het systeem met behulp van fysische wetten geeft
een inzicht in de structuur van dat systeem en mogelijk ook een
idee van de essentieele parameters.
Een analyse van gemeten signalen aan de ingang en de uitgang van
het systeem leidt in het algemeen tot een schatting van de stuctuur
(orde) en proces- en ruisparameters. Deze kennis noemt met 'a
priori', zoals dit resulteert uit de schattingsfase.

De essentiele zaken rond de identificatie zijn afgebeeld in fig. 8.1-c.
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fig. 8.1-c Het identificatie protocol.
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iitleg Identificatieprotocol:

Enginering) insight

Ie eerste beslissing houdt een zorgvuldige keuze van de afbakening van het
.e modelleren systeem in:

Wat is het veronderstelde gedeelte van het proces ?
Wat moet herkend worden als meetbare signalen, en wat als ruis ?

:n de praktijk komt het er op neer dat dergelijke beslissingen een inzicht
rereisen die een wetenschappelijke bewijsvoering trotseert.

Physical) laws
)e voorkennis, in samenwerking met modelvorming, hangt af van een combinatie
ran technieken uit een aantal disciplines. Gerechtvaardigde simplificaties
:oals linearisatie, lumping/reductie spelen een belangrijke role
~en indicatie van de complexiteit van model-karakterisatie is weergegeven
en de volgende lijst met bijvoeglijke naamwoorden:
>tatisch; tijd-invariant; lineaire dynamica; lineair in de parameters; single
Lnput single-output; lumped parameters; deterministisch; causaal; ; etc.

~ims and circumstances.
)e bovengenoemde zaken bepalen het antwoord op vragen zoals:
· Welk model is voor de applicatie adequaat ?
· Moeten de verstoringen ook worden gekarakteriseerd ?
· Hoe complex moet het model zijn ?
· Is er sprake van gesloten loops ?
- Kunnen er testsignalen op het proces aangesloten worden ?

~stimation method.
\fhankelijk van de voorkennis wordt er een keuze gemaakt van de schat
c.ingsmethode zoals Instrumentele Variabele methode, Markov, Maximum
~ikelihood, Bayes etc.

lalidation
)e geldigheidstest van het model kent verschillende fasen:

Test of aIle informatie van de input/output data weerlegd wordt
door het model. (Vertoont de autocorrelatiefunktie van de residuen
een 'witte ruis karakter').
Test of het model adequaat reageert voor een onafhankelijke set
van input/output signalen.
Test of het model consistent is, c.q. of het model correspondeert
met de inzichten van de ontwerper.

Samenvattend kan gesteld worden dat voor een praktische toepassing van
identificatie technieken een grote varieteit van vaardigheden en weten
schappelijke aspecten een belangrijke rol spelen.
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8.2. Toepasbaarheid voor het reactor-thermodynamisch model.

De doelstelling van het gebruik van de identificatie techniek voor het
reactor-thermodynamisch model ligt in het feit dat er in eerste instantie
de beschikking is over een strukturele kennis, afgeleid uit het simulatie
model DIREAC. Hieruit blijkt volgens hoofdstuk 6 dat het model beschreven
kan worden door een (gemeenschappelijke) karakteristieke vergelijking met 4
polen en 2 nulpunten voor de overdracht van N--) TRout en 3 polen en 1 nulpunt
voor de overdracht van voor TRin -) TRout.
Een opsornming van de voor-(+) en na delen (-):

++ In DIREAC zijn een aantal verwaarlozingen gepleegd (zie 6.1.1).
+ Parameters uit DIREAC zijn gebasseerd op theoretische waarden.

De beschikbare meetsignalen zijn niet informatierijk.
TRin en TRout worden gemeten in een gesloten loop.

De reactor-thermodynamica kan worden beschreven volgens een 2-input 1
output model. Bij de overdracht van TRin naar TRout is er sprake van een
gesloten loop, vanwege het feit dat TRIN en TRout zowel via de reactor als
via de stoomgenerator gecorreleerd zijn kunnen identificatieproblemen optreden
(zie hoofdstuk 8.3).

Consequenties:

De input/output data zal bij voorkeur zo informatierijk mogelijk moeten
zijn. In de praktijk betekent dit dat data, die opgenomen is tijdens normaal
bedrijf van de centrale vanwege haar stationaire karakter niet bruikbaar
is. Aan de andere kant kunnen grote afwijkingen van de stationaire toestand
aanleiding geven tot allerlei neveneffecten.
Er zal derhalve gebruik moeten worden gemaakt van data, die opgenomen is
tijdens verschillende bedrijfstoestanden van de centrale.
Ten aanzien van de identificatie in een gesloten loop, zal een hiervoor
geschikte identificatiemethode gebruikt moeten worden •

FLUX

Intrede temp.
TRIN

...

...,

THERMODYNAMICA
uittrede Temp.

TROUT

fig. 8.2-a Te identificeren thermodynamisch model.
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B.3 Identificatie van TRin naar TRout in een gesloten loop

B.3.1 Theoretische beschouwing

Het is duidelijk dat voor wat betreft de schatting van het model, er tussen
TRin en TRout sprake is van een gesloten circuit. Dit verdient bijzondere
aandacht omdat in dat geval bij modelidentificatie speciale problemen kunnen
optreden.
Op verschillende punten in het systeem kunnen zowel additieve als
mul tipl icatieve storingen aangrl.Jpen, die het gedrag van de overgangs
vergelijking van TRin naar TRout kunnen beinvloeden. Voor de eenvoud wordt
de mul tipl icatieve storing (stor ing op de systeemparameters) bui ten
beschouwing gelaten. Dit leidt tot het volgende model:

m n q p

Reactor Stoom-
+ + + + generator

-* > r >

TRin TRout

fig 8.3.1-a Storingsinvloeden in gesloten loop
(naar analogie van lit 8.3 bIz 25)

"
"

Meetbare verstoring op Uittrede
" " " "

Niet-

Niet-

Overdachtsvergelijking van Reactormodel.
" " Stoomgeneratormodel.

Gemeten waarde van de reactor-intrede temperatuur
" " "" uittrede "

Meetbare verstoring op Intrede temperatuur
" " " "n:

p:

m:

q:

R:
G:
Trin:
TRout:
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Indien op basis van deze meetgegevens een overdrachtsvergelijking wordt
bepaald dan geeft dit:

TRin = m + n.R.G + q.G + p.G + TRin.R.G
TRin(l-R.G) = m + n.R.G + q.G + p.G

TRout = m.R + n.R + q + p.G.R. + TRout.R.G
TRout(l-R.G)= m.R + n.R + q + p.G.R

Hieruit voIgt:

(9-1)

(9-2)

TRout

TRin
=

R ( m + n + p.G.) + q
=

n.R.G. + m + q.G + p.G

(l-R.G.).(n.R.+ q
R +

m + n.R.G. + P.G. + q.G

(9-3)

(9-4)

Hieruit kunnen de volgende gevallen herkend worden:

m n q p TRin/TRout

0 0 0 0 Geen identificatie mogelijk

0 0 0 P R

m 0 0 0 R

m 0 0 p R

0 0 q 0 l/G

0 n 0 0 l/G

0 n q 0 l/G

m n q p formule 9-4

Het is duidelijk dat de restterm van formule 9-4 zich gedraagt als een
storende faktor op de modelidentificatie.
Deze invloed is voornamelijk te wijten aan n en q, in tegenstelling tot m
en p die bij de identificatie juist weI wenselijk zijn.
De belangrijkste storing is p. Dit zijn denkbeeldig de storingen vanuit het
secundaire circuit, die bijvoorbeeld kunnen onstaan door fluctuaties van
het door de turbine opgenomen thermisch vermogen.
Ook m heeft geen storende invloed op de modelidentificatie. Dit kunnen
storingen zijn die aangrijpen op het circuit tussen stoomgenerator en de
reactor in de intrede loop (niet denkbeeldig).
De storingen n en q kunnen gezien worden als afwijkingen van de gemeten
temperatuur ten opzichte van de werkelijke temperatuur (meetfouten). Indien
deze meetfouten aanzienlijk zijn dan zal er geen consistente schatting plaats
kunnen vinden.
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).3.2 Conceguenties tav de te gebruiken schattingsmethode

lit hoofdstuk 8.3.1 blijkt dat er problemen kunnen ontstaan bij schatting
L.n een gesloten loop. Volgens de PCMATLAB handleiding werken normaal gesproken
llle prediction error methoden goed voor identificatie in een gesloten loop.
;pectral-analyses en instrumentele variabele technieken geven daarentegen
)nbetrouwbare resultaten.
~en significante correlatie tussen de inputs en de residuals duidt op een
identificatie in een gesloten loop. Het is echter weI zo dat indien de
:::orrelatie tussen de input- en output signalen ruim binnen de betrouw
)aarheidsgrenzen valt, van een mogelijk succesvolle identificatie gesproken
~an worden.

B.4. Identificatietechnieken.

Er zijn verschillende manieren om een systeem te beschrijven en deze
beschrijvingen dan te bepalen. Om een indruk te geven van deze technieken
voIgt hier een korte uitleg.
Er dient met klem aangetekend te worden dat het hier gaat om een samenvatting
van een vrij complexe techniek. Geinterresseerden verwijs ik naar de
literatuurlijst.

8.4.1. Algemene systeembeschrijving

De algemene basis input-output configuratie is weergegeven in figuur 8.4.1-
a.

e

u y

fig. 8.4.1.-a Algemene input-output configuratie.

We onderscheiden hier een input,output en een stoor signaal resp. u(t),y(t)
en e(t) met t= 1,2,3, ••• N.

Veronderstel dat deze signalen een systeem G beschrijven volgens:

y(t)=G(q).u(t) + vet) (8.4.1-1>

Hierin is q een 'shift' operator en G(t).u(t) de convolutie van het
ingangssignaal u(t) met de impulsresponsie q(k) vaQ het systeem volgens:

k=oo
G(q).u(t) = I q(k).u(t-k)

k=l
(8.4.1-2)

Hierbij wordt de overdrachtsfunktie G(q) bepaald op de eenheidscirkel in
het complexe vlak volgens de frequentiefunktie G(e i -).
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In 8.4.1-1 is v(t) een niet meetbare additieve storing (ruis) die kan worden
uitgedrukt in termen van zijn (auto) spectrum volgens:

n= co
.~(w) = E R~(nT) e- i _ nT

n=-co

Hierbij is R~(T) de covariantiefunktie van v(t).

(8.4.1-3)

De storing v(t) kan worden beschouwd als gefilterde witte ruis volgens:

v(t) = H(q) .e(t) (8.4.1-4)

Hierbij is H(q) het spectrumvormend filter van v(t) en e(t) wit Gausische
ruis met een variantie 1.
De beschrijving in het tijdomein luidt dan:

y(t) = G(q).u(t) + H(q).e(t) (8.4.1-5)

Om de overdrachtsfunkties te kunnen schatten dienen ze te worden gepara
meteriseerd voor de operator q-1.
Een veel gebruikt model hiervoor is:

B(q)
G(q) = q-nk ------

A(q)
H(q) = 1/A(q). (8.4.1-6)

Hierin zijn A en B polynomen volgens:

(8.4.1-7)

n. en nb zijn de ordes van de respectievelijke polynomen.
Het model wordt dan geschreven als:

A(q).y(t) = B(q).u(t-nk) + e(t) (8.4.1-8)

Hierin geeft nk de looptijd in het ingangssignaal aan, uitgedrukt in eenheden
van de operator q-1. Expliciet uitgedrukt geeft dit:

y<t) + a1_y<t-l) + •••• + an•• y(t-pa) =
b1.u(t-nk) + •••• + bn•• u(t-nk-nb) + e(t). (8.4.1-9)

In de literatuur zijn diverse modelbeschrijvingen weergegeven die speciale
gevallen zijn van de parameterische modelstruktuur volgens:

B(q) C(q)
A(q).y(t) = u(t-nk) + ---- e(t).

F(q) D(q)

Hierin worden nog de extra polynomen onderscheiden:

(8.4.1-10)

F(q) = 1 + f 1 .q-1 +
C(q) = 1 + C2.q-1 +
D(q) = 1 + d1.q-1 +

.... + fn~.q-n~

+ cnc.q-nc
+ dncS.q-ncS

(8.4.1-11>
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8.4.2. Modelstrukturen.

In lit. 9-4.2 worden enkele modelstrukturen besproken die in de identificatie
toolbox van PC-mathlab beschikbaar zijn. Deze strukturen zijn afgeleid uit
(8.4.1-10) volgens onderstaand schema:

Box-Jenkins n.=O

Instrumentele Variabele n.=nc=n~=O

Output Error n.=nc=nCl=O

Prediction Error Geheel volgens 8.4.1-10

Gegeven de vergel ijking 8.4.1-5 en de hiervoor beschikbare input- output
data, dan kan op basis hiervan een vergelijking opgesteld worden voor de
storing e(t) volgens:

(8.4.2-1>

Deze e(t) is voor een gegeven x(t) en y(t) een funktie van G en H. De meest
algemene parametrische identificatie is het minimaliseren van deze
vergelijking volgens

t=co
Vn(G,H) = I e 2 (t)

t=l

8.4.3 Keuze van de schattingstechniek

(8.4.2-2)

Er is een aantal faktoren dat bij de keuze van de schattingsmethode een rol
speelt. In ons geval dient de methode geschikt te zijn voor een multiple
input, single output model op basis van metingen in een gesloten systeem.
In PCMATLAB zijn aIleen de IV-methode en de PEM methode geschikt om een
MISO model te schatten. Volgens de handleiding is aIleen de PEM methode
geschikt om een identificatie uit te voeren voor een MISO systeem in een
gesloten loop.

8.5 Keuze van meetsignalen voor identificatie

Een van de bijkomende problemen is het ontbreken van informatierijke
meetsignalen. Informatierijke signalen zijn signalen die relatief snel
varieeren. Snel varieerende signalen treden op bij grote vermogensvariaties,
zoals het afschakelen van de reactor etc.
Ik vermoed dat in dit geval de systeemparameters van de reactor bij dergelijke
situaties een ander gedrag vertonen dan tijdens normaal bedrijf.
(Hierbij valt te denken aan recirculatie effecten van het koelmiddel ten
gevolge van uitval van hoofdkoelmiddelpomp etc.)
Indien een keuze gemaakt wordt uit signalen die opgenomen zijn tijdens normaal
bedrijf zullen de storingen op de meetsignalen en de quantisatie ruis een
grotere rol gaan spelen.
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Conc I us ie: Er zijn drie mogelijkheden waaruit de meetsignalen betrokken
kunnen worden:

1) Tijdens normaal bedrijf ,met weinig informatierijke signalen, en grote
storingsgevoeligheid (stationair gedrag).

2) Bij kleine vermogensvariaties rond vollast (dynamisch gedrag).

3) Tijdens afschakelen of opregelen van de reactor alwaar het veronderstelde
systeemgedrag niet meer van toepassing is (transient gedrag).

8.5.1 Data voor het identificatie experiment

De meetsignalen van het proces worden gesampled. Het is onvermijdelijk dat
het sampelen tot informatieverlies van het signaal leidt. Het is duidelijk
dat de gehele data-acquisitie zodanig dient te verlopen dat het verlies van
de voor het systeem significante informatie minimaal is.
Invloeden die kunnen optreden die tot informatie verlies of storing kunnen
leiden zijn: aliasing, quantisatieruis, drop-outs, outliers bursts etc.

Aliasing

De aliasing effecten laten zich het makkelijkst beschrijven in het frequentie
domein.
Beschouw een signaal dat wordt gesampled met een sampletijd T. De sample
frequentie bedraagt dan ws= 2n/T en de Nyquist frequentie wn=ws/2.
Het is bekend dat signalen die componenten bevatten met frequenties die
groter zijn dan de Nyquist frequentie, niet onderscheiden kunnen worden van
de frequentiecomponenten binnen het interval [-wn,wnl, omdat er in dat geval
voor elke \wl > wn, een ~ bestaat met - wn <= ~ <= wn zodanig dat

cos wkt = cos wkt
} voor k= 0,1,2, ••••

sin wkt = sin wkt

Dit impliceert dat frequenties die in het gebied liggen waarvoor geldt dat
Iw\ > wn worden geinterpreteerd als een bijdrage aan de lage frequenties.
in het frequentiedomein betekent dit een superpositie van verschillende
gedeelten van het origineele spectrum volgens:

r= 00

tt(w)= I t(w+r.ws)
r=-oo

Dit verschijnsel wordt Folding genoemd.
Een anti-aliasing filter dient er voor te zorgen dat ongewenste ruisbijdragen
weggefilterd worden voordat het signaal gesampled wordt.
Hieruit voIgt dat langzaam gesamplede datasets een subset zijn van maximale
sets met een oneindig kleine sample tijd (continue signalen).
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8.5.2 Sampletijd en grootte van de data set.

Uit figuur 8.4.3-a valt af te lezen dat het vanuit een kosten-effectief
oogpunt gezien niet verstandig is een identificatie uit te voeren met data
die na bewerking nog een grote sampletijd heeft. Hiervoor zijn de volgende
redenen aan te wijzen:

Modellen identificeren met behulp van data met een sampletijd
die veel kleiner is dan de tijdconstantes van het model is een
numeriek gevoelige procedure. (Polen van het systeem clusteren
zich rond punt 1 in fig 8.5.1-a.

Modelfit concentreert zich in de hogere frequentieband.

De eventueel in het systeem aanwezige dode tijden gaan gepaard
met een groot aantal benodigde delays die tot uitdrukking komen
in een groot tellerpolynoom van de z- getransformeerde over
drachtsfunktie.

'Te snell gesamplede data kan mbv signaalbehandelingsmethoden geresampled
worden.
Anderzijds kan te langzaam sampelen ook aanleiding geven tot fouten.
Indien een T gekozen wordt die aanzienlijk groter is dan de systeem
tijdconstanten, dan zal de data weinig systeeminformatie bevatten.

Een ideaal compromis tussen bovengenoemde mogelijke sampletijden is een T
die niet al te veel kleiner is dan de te verwachten tijdsconstanten van het
systeem.
Voor de toepassing op het thermodynamisch model is de T in ieder geval aan
de onderkant begrensd door de T=l sec. Dit geeft een Nyquist frequentie van
wn=1f/T ::: 1f rad/s. Uit hoofstuk 6.4.2 blijkt dat de relevante systeem
tijdconstanten deze grens niet overschrijden.

Ten aanzien van de grootte van de dataset dient rekening te worden gehouden
met de voor de identificatie gebruikte algoritmes. Deze algoritmes putten
hun bewijskracht voor een consistente schatting uit de veronderstelling dat
er de beschikking is over een oneindig groote dataset. Aangezien bij het
gebruik van een personal computer de CPU tijd geen rol speelt is het derhalve
wenselijk de dataset zo groot mogelijk te kiezen en te laten afhangen van
het beschikbare systeemgeheugen.

10

5

2

T

a +----~-~l;:::.~=~~~--
aT'

fig 8.5.1-a Parametervariantie als funktie van de sampletijd.
(lit 8.1)
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Bew~rken van data

De data die beschikbaar is voor een modelidentifikatie is doorgaans niet
direct bruikbaar. Deze kan onderhevig zijn aan de al eerder besproken
verstoringen. Door de data te plotten kan nagegaan worden of deze niet al
te zeer onderhevig is aan quantisatieruis, burst of outliers.
Met een smoothing filter met een afsnijfrequentie van 0.5 Hz ( hierboven
bevat het signaal geen relevante informatie) kunnen storende invloeden zolals
quantisatieruis weggefilterd worden.
De ervaring leert dat de data van ECN geen bursts of outliers bevat, zodat
geen ekstra Failure Detection algoritmes ingeschakeld dienen te worden om
dit euvel te onderscheppen.

Het signaal wordt gerepresenteerd in fysische eenheden en bevat hierdoor
een gemiddelde waarde component. In de meetwaarden voor TRin TRout en de
flux is deze aanzienlijk. Indien geen maatregelen worden genomen, zal het
gebruikte algoritme parameters verspillen om het niveau van in- en
uitgangssignalen aan elkaar aan te passen. Op grond hiervan is het wenselijk
het niveau dat correspondeert met deze offset hierop in mindering te brengen
volgens:

y(t):= yet) - y
u(t):= u(t) - u

Hierbij Zl.Jn y en ~ de gemiddelde waarden van resp. de uitgangs- en
ingangssignalen volgens:

N
u = liN I u( i)

i=l

N
, Y = liN I y(i)

i=l
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9.1 Experiment Invloed D-bank op neutronenkinetisch model

Doel: Verificatie van invloed van D-bank op neutronen kinetisch model.

Methode: Er is de beschikking over een signaal van bewegingen van de D-bank
en het verloop van de flux. Het D-bank signaal wordt op de plaats van het
blok 'D-bank' in het model toegevoegd uit een externe file.
Hierna voIgt een simulatierun over de zelfde tijd waarin het externe signaal
opgenomen is. Het gesimuleerde resultaat wordt vergeleken met het gemeten
resultaat.
Dit wordt uitgevoerd voor zowel het Prompt Jump Aproximation model als voor
het model met een gecondenseerde groep neutronen.

Gebruikte data:
ECN file Bll083, (bi j lage ld) signaal opgenomen ti jdens terugregel ing van
het reactorvermogen m. b.v de D-bank. L-Bank positie en Boronconcentratie
blijven constant.
Samplefrequentie fs = 1 Hz, het totale aantal samples bedraagt 400.

Met behulp van PC-Matlab wordt de data van de D-bank en de flux geselec
teerd. Hierbij wordt de flux genormeerd op een stationaire toestand van
100 %. In fig 9.l-d en fig 9.l-e is resp. het verloop van de D-bank en het
verloop van de flux afgebeeld.

po~itie D-banK
SO r------,------r--........,...--.....--...,.....---r---,------,

80

70

t,O

;1 ()

a
p

4()

30

~'O

10

n 100 ~·oo

t I J cI (:; )

300 400

fig. 9.1-a geselecteerd D-bank signaal.
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1.1.1 Model met een gecondenseerde qroep nakomende Neutronen

loor dit experiment is het neutronenkinetisch model voor een gecondenseerde
Jroep nakomende neutronen gebruikt (fig 6.3.1-a).
lit geeft het totale simulatiemodel:

- - STRUCTURE AND PARAMETERS PRESENT MODEL
llock Type Input1 Input2 Input3 ParI Par2 Par3

-1. 000
1. 000

-11.00
104.0

250.0
402.0

1. 000
1.000

9.1.1-a

5.5000E-03
303.0
303.0
100.0

8.2953E-05
.0000
.0000

5.0000E+04
275.0

8.4564E-02
-2.2765E-04
-2.0000E-04

-.1400
3.2520E+05
100.0

RHOSTUUR DGAl5
DGAl4 DADD1
GAl3 RHOSTAT

ADD
ADD
ADD
CON
CON
CON
CON
CON
FNG FNGl1
FNG TIME

GAl DSUB1
GAl N
GAl C
GAl DSUB2
GAl DSUB3
GAl FNG2
INT DGAl2 DGAl3

~ INT DMUL1 DGAl3
)MUL1 MUL DGAl1 N
)SUB1 SUB DADD2 BETHA
)SUB2 SUB N NSTAT
)SUB3 SUB KMTSTAT KMTSTAT
)e rekentijd hiervoor bedraagt 2 t uur 11
~et resultaat hiervan is weergegeven in fig

)ADD1
)ADD2
~HOSTUUR

lETHA
,MTI ST
(MTSTAT
~STAT

~HOSTAT

~NG2

~NGl1

)GAl1
)GAI2
)GAI3
)GAI4
)GAI5
;A13
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fig 9.1.1-a Resultaat verificatie neutronenkinetisch model met een
gecondenseerde groep nakomende neutronen
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1.1.2 Prompt Jump Approximation model

roor di t experiment is het 'Prompt Jump Approximation' model voor een
recondenseerde groep nakornende neutronen gebruikt (fig 6.2.3-a).
Ie geeft het totale simulatiemodel:

tun: prompt jump approximation

. - STRUCTURE AND PARAMETERS PRESENT MODEL

llock Type Input1 Input2 Input3 Par1 Par2 Par3

RHOSTUUR DGAI5
DADD1 DGAI4
GAI3 RHOS TAT

IADD1
IADD2
lHOSTUUR
~ETHA

~STAT

.MTSTAT
:HOSTAT
IDIV1
NG2
NGl1
GAI2
GAI3
GAI4
GAlS
AI3

SUB1
SUB2
SUB3

ADD
ADD
ADD
CON
CON
CON
CON
DIV
FNG
FNG

GAl
GAl
GAl
GAl
GAl
GAl
INT
SUB
SUB
SUB

DGAI3
FNGl1
TIME

DDIV1
C
DSUB2
DSUB3
FNG2
DDIV1
DGAI2
BETHA
C
KMTSTAT

DSUB1

DGAI3
DADD2
CSTAT
KMTSTAT

5.5000E-03
6.500
303.0

8.8879E-05

.0000
.0000

5.5000E-03
8.4564E-02

-3.5000E-03
-5.7573E-06
-.1500
1.000
6.504

250.0
402.0

1.000

-11. 00
104.0

-1. 000

ndien we bet resultaat afgebeeld in fig 9.1.2-a vergelijken met het resultaat
n fig 9.l-b, dan kan hieruit geconcludeerd worden dat het Prompt Jump
pproximation model een betrouwbaar resultaat geeft.
e simulatieduur bedraagt slechts 90 sec 1.
angezien de verschillen in de modellen nagenoeg nihil Z1Jn voorwat betreft
e overeenkomst met fig 9.l-b, zal in het kader van de begrenzing van de
ekentijd voor de simulaties het Promp Jump Approximation model gehanteerd
orden.
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P~MPt JUMP app~oxiMation
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fig 9.1.2-a PSI simulatie Prompt Jump Aproximation model.
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.2.1 Onderzoek naar de veronderstelde lineariteit tussen Flux en uittrede
~mperatuur•

)or de experimenten worden de meetgegevens gebruikt van ECN file B14213
)ijlage 1a) met 601 samples tussen blok 250 en 555 (bijlage 1d)
~t betreft hier een meting van de flux, intrede- en uittrede temperatuur.
~ flux wordt genormeerd op een schaal van 0-100 %, waarbij 100%, overeenkomt
~t een gemiddelde van de flux tussen blok 550 en 555.
lssen blok 550 en 555 is de flux quasi-stationair.

ij de modelvorming wordt (evenals in DIREAC) het opgewekt thermisch vermogen
roportioneel met de neutronenflux verondersteld.

n dit te onderzoeken heb ik een plot gemaakt van
rRout(i)-TRin(i))/Flux(i) voor i= 1 •• 601. Indien het de eerder .genoemde
~ronderstelling juist zou zijn, dan zal de trend van de grafiek zich rond
en zekere waarde moeten aftekenen. Deze waarde is dan een maat voor de
roportionaliteitsfaktor.
ekijken we het resultaat in fig 10-2, dan blijkt deze trend een omgekeert
~enredig verband te vertonen met de flux; Indien de flux toeneemt wordt de
~enredigheidsfaktorkleiner.
e verklaring hiervoor moet m.i. vooral gezocht worden in het feit dat bij
en lage flux de vervalwarmte een grotere rol speelt. Deze levert namelijk
ok een bijdrage aan het verschil tussen de reactor temperaturen.
pgemerkt kan worden dat indien de flux niet aan al te grote veranderingen
nderhevig is, de trend van de grafiek zich weI rond een constante waarde
ftekent.

(T~OUT-1PIN)/rLUX

o ::'7 r----.-----"-T""---,------,.---.------.-------,

o ~'6S

o ~'4

(\ ~':::i ~:l '----__----'- ...L..-__----'- .........__----' ----'-__----l

Co ~:.'()o 400 soo 600 700

:ig 9.2.1-a (TRout(i)-TRin(i))/Flux(i) voor i= 1 •• 601.
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9.3 Verificatie van theoretisch afgeleide model

Bet doel van dit experiment is het verifieren van het theoretisch
thermodynamisch model met behulp van de volgende signalen:
ECN file B11083 (bijlage 1d)
1) Bet gesimuleerde fluxsignaal - fig 9.1.2-a
2) Bet verloop van de intredetemperatuur fig 9.3-a
3) Bet verloop van de uittredetemperatuur .. 9.3-b
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:IMULATIEPROGRAMMA VERIFICATIE THERMODYNAMICA:

- STRUCTURE AND PARAMETERS PRESENT MODEL
,lock Type Input1 Input2 Input3 Par1 Par2 Par3
IADD1 ADD RHOSTUUR DGAl5
IADD2 ADD DADD1 DGAl4
HOSTUUR ADD GAl3 RHOSTAT
'ADD21 ADD X2 All
'ADD32 ADD X3 A21
ADD43 ADD X4 A31
'ROUT ADD Xl TROUSTAT
ETHA CON 5.5000E-03
STAT CON 6.500
LUXSTAT CON 100.0
MTSTAT CON 303.0
HOSTAT CON 8.2953E-05
RINSTAT CON 284.8
ROUSTAT CON 310.3
DIV1 DIV DGAl3 DSUB1
NG2 FNG FNGl1 .0000 250.0 -11. 00
NGl1 FNG TIME .0000 402.0 104.0
RIN FNG TIME .0000 402.0 103.0
11 GAl Xl -3.344
21 GAl Xl -3.508
31 GAl Xl -1. 483
41 GAl Xl -.2208
21 GAl FLF -.5373
31 GAl FLF 9.1000E-03
32 GAl TSUB2 .4451
41 GAl FLF .2208
42 GAl TSUB2 .2208
GAl2 GAl DDIV1 5.5000E-03
GAl3 GAl C 8.4564E-02
GAl4 GAl DSUB2 -3.5000E-03
GAlS GAl DSUB3 -5.7573E-06
LF GAl TSUB1 .4000
LUX GAl DDIV1 1.000
Al3 GAl FNG2 -.1400

INT DGAl2 DGAl3 6.504 1.000 -1. 000
1 INT TADD21 .0000 1.000
2 INT B21 TADD32 .0000 1.000 1.000
3 INT B31 TADD43 .0000 1.000 1.000
4 INT B41 A41 B42 .0000 1.000 1. 000
SUB1 SUB BETHA DADD2
SUB2 SUB C CSTAT
SUB3 SUB KMTSTAT KMTSTAT
SUB1 SUB FLUX FLUXSTAT
SUB2 SUB TRIN TRINSTAT
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In fig 9.3-c is het resultaat van de simulatie weergegeven. Dit resultaat
is bereikt door de versterking tussen flux en het verschil tussen uittrede
en intredetemperatuur op FLF=O.4 in te stellen. De curve vertoont een goede
gelijkenis met de gemeten curve uit fig 9.3-b. De afwijking in de
beginsutuatie is voornamelijk te wijten aan een niet- stationair gedrag van
de reactor tijdens de meting, waardoor de beginwaarde niet goed gedefinieerd
kan worden.
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).4 Systeemidentificatie van de reactor-thermodynamica

[n dit experiment zal worden getracht op basis van de gemeten signalen van
Ie uittredetemperatuur, flux en intredetemperatuur een model te schatten.
[n hoofdstuk 8.6.1 is reeds aangegeven welke signalen (van welke toestand
Ian de reactor) hiervoor in aanmerking kunnen komen.
)e aanpak is alsvolgt:

L) Selekteer de signalen voor het experiment

2) Resample het signaal indien nodig.

~) Maak van het signaal een signaal dat varieert rond de waarde nul door de
~emiddelde waarde in mindering te brengen. (Dit kan problemen geven met de
~tationariteit, echter de schattingsalgoritmen geven problemen bij signalen
net een DC component.)

~) Onderzoek de kruiscorrelatiefunkties en bepaal op grond hiervan of er
~en significante correlatie bestaat tussen in- en uitgangssignalen.

:» Indien er een significante correlatie bestaat, ga dan over tot een
?arameterschatting met de PEM-methode. Het uitgangspunt voor het model is 4
?olen en 2 nulpunten voor FLUX --) TROUT en 4 polen en 1 nulpunt voor TRIN
-) TROUT (Hoofdstuk 6.4.2).
iierbij is de orde van het C,D, en F polynoom gelijk aan 1.

5) Beoordeel aan de hand van de standaarddeviatie van de parameters en
~orrelatieonderzoek van de residuals of de orde van het model bijgesteld
noet worden .Schat opnieuw de parameters.

7) Maak op basis van de parameters uit het beste model een plot van:

De residuals
- Autocorrelatie van de residuals
- Kruiscorrelatie residuals en input

Polen en nulpunten
Gemeten en gesimuleerd uitgangssignaal.

- Bodeplots
- Stapresponsie plots.

B) Bepaal de transferfunkties in het s-domein

9) antwerp het integraal simulatiemodel

10) Verifieer het model op de wijze zoals beschreven in hoofdstuk 9.3
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9.4.1 Identificatie uit ruissignalen

Experiment: Modelidentificatie met behulp van ruissignalen van FLUX, TROUT,
en TRIN.

ECN file: B14039.FRM (bijlage 1b)
Samplerate = 1Hz.

Signaal behandeling: Bandpass filter volgens figuur 9.4.1-a

Motivering: De AC-ruissignalen worden 200 x versterkt voordat ze gekwanti
seerd worden. Hierdoor wordt de kwantisatiefout aanzienlijk gereduceerd.
Een nadeel echter is dat de frequentie-inhoud van de signalen aan de onderkant
begrensd is tot 0.12 Hz (fig 9.4.1-a). Indien de in- en uitgangssignalen
gecorreleerd zijn in dit frequentiegebied, dan zal identificatie in principe
mogelijk zijn.

!~1 I!
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, ~)i:J r
E

1

G-~ ~-:

~EL.':'7: VE ="REi::UE:'"cy

fig 9.4.1-a Door ECN gebruikt bandfilter voor de ruissignalen

uit de kruiscorrelaties FLUX, TROUT en TRIN, TROUT blijkt dat er zeker
geen significante correlatie bestaat tussen de ruissignalen van de flux en
de ui ttredetemperatuur. De correlatie tussen de intredetemperatuur en de
uittrede temperatuur is weI in geringe mate aanwezig. Op grond hiervan is
het niet te verwachten dat er een model geschat kan worden mbv de
ruissignalen.
Schattingsexperimenten met deze signalen zijn achteraf inderdaad mislukt.
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9.4.2 Identifieatie uit dynamisehe signalen.

Exper iment: Model identif ieatie ui t dynamisehe signalen. Onder dynamisehe
signalen worden hier signalen verstaan die in geringe mate varieren rond
een stationaire toestand.

ECN FIle B14215.FRM (bijlage Ie)
blok 1600-2400
Samplerate 1Hz.

Signaalbehandeling a) Resample met fs=I/4 Hz.
b) Smoothing filter met fsm = i fs

De resampling van het signaal is noodzakelijk om het aantal datapunten te
beperken.De signalen zijn weergegeven in fig. 9.4.2-a,b,e

Motivering: Gezien de resulaten uit 9.4.1 kan geeoneludeerd worden dat AC
ruissignalen sleeht geeorreleerd Z1Jn. Dit houdt enerzijds in dat de
bandbreedte aan de onderkant niet begrensd is. Anderzijds betekend dit dat
door de versterking met een faktor 1 tegen 200 van de ruis signalen, de
kwantisatiefout een grotere rol zal spelen.

Resultaat: Er is een betere eorrelatie tussen de input- en output signalen.
(fig 9.4.2-b en 9.4.2-e). Op grond van dit resultaat wordt een
identifieatieexperiment uitgevoerd.
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fig 9.4.2-a Flux, voor identifieatie met dynamisehe signalen
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let beste resultaat werd verkregen met 2 nulpunten en 4 polen.

---------------------------------------------------------------------
rhis matrix was created by the command PEM on 3/30 1988 at 14:12
~oss fen: 25.1037 Akaike's FPE: 25.8037 Sampling interval 4.000
rhe polynomial coefficients and their standard deviations are

3-polynomial from input # 1

0.0203 0.0322
0.1022 0.0941

3-polynomial from input # 2

-0.0394 0.0414
0.1434 0.1450

!\-polynomial

1.0000 -1.1618 -0.2801 0.6494
0 0.1406 0.1443 0.0592

~-polynomial from input # 1

1. 0000 0.9124
0 0.5856

~-polynomial from input # 2

1.0000 -0.9706
0 0.3085

c=
1.0000 0.2338

0 0.0894

D =
1.0000 -0.9838

0 0.0457

Het blijkt dat er een grote spreiding is in de parameters van de B polynomen.
omdat dit doorgaans duidt op in het systeem aanwezige looptijden die bij de
schatting niet zijn meegenomen, is dit experiment tevens uitgevoerd met
verschillende looptijden. nit leidde echter niet tot een beter resultaat.
Bekijken we de residuals ui t fig 9.4. 2-f en de kruiscorrelaties tussen
input en residuals (9.4.2 h & i), dan blijkt hieruit dat het veronderstelde
quasi-stationaire gedrag aanleiding geeft tot problemen.
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~onc I usie: Ui t de simulatie van TROUT bl i jkt dat er niet van een goede
)vereenkomst tussen gesimuleerde- en gemeten signaal is.

}.4.3 Identificatie met transiente signalen

E:xper iment: Mode I identificatie met transiente signalen. Hiervoor worden
neetsignalen gebruikt van een reactor opstart vanaf 123 Mw generatorvermogen.
~ie fig (9.4.3-a tm c).

ECN file S389B1 (bijlage 1a)
3lok 250-555 , 500 samples.
;amplerate fs = 1/16 Hz.

;ignaalbehandeling: - Smoothing filter met fsm= t fs.

~otivatie: De experimenten uit hoofdstuk 9.4.1 en 9.4.2 hebben niet tot een
Buccesvol schattingsresultaat geleid. De mogelijke redenen hiervoor zijn:

1) Door turbulente stromingen in de reactor worden snelle
temperatuursvariaties uitgemiddeld.

2) Kleine variaties rond een quasie-stationair veronder
stelde toestand geven problemen t.a.v. de beginwaarden.

Resultaat: Er is een goede correlatie tussen de in- en uitgangssignalen.
(fig 9.4.3-d en 9.4.3.e). Op grond van dit resultaat wordt een identifica
tie experiment uitgevoerd.
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Ook hier werd het beste resultaat verkregen met 2 nulpunten en 4 polen:
----------------------------------------------------------------------
This matrix was created by the command PEM on 3/31 1988 at 9:8
Loss fen: 0.0024 Akaike's FPE: 0.0024 Sampling interval 16.0000
The polynomial coefficients and their standard deviations are

a-polynomial from input # 1

0.1022 -0.1004
0.0184 0.0186

a-polynomial from input # 2

0.4491 -0.4434
0.0430 0.0421

A =

1.0000 -0.8590 -0.0743 -0.0429
0 0.0497 0.0622 0.0480

F-polynomial from input # 1

1.0000 -0.3612
0 0.0738

F-polynomial from input # 2

1.0000 -0.3460
0 0.0862

aekijken we de residuals, de kruiscorrelaties tussen input en residuals en
de spreiding en de parametervarianties, dan kunnen we op grond hiervan
concluderen dat de resultaten beter zijn dan bij de identificatie uit
dynamische signalen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat er bij de
transiente signalen een relatief kleinere fout gemaakt wordt tenaanzien van
de veronderstelde stationariteit van het proc~s. Bovendien zijn transiente
signalen informatierijker.
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De resultaten van het geschatte model worden door MATLAB omgezet in continue
transferfunkties. Deze omzetting vindt plaats vanuit de discrete
transferfunctie B I A.F. van het geIdentificeerde model.
Hierin vertegenwoordigd het noemerpolynoom A 3 polen. Omdat het polynoom F
voor het totale model in het noemerpolynoom verdisconteerd wordt is het
uiteindelijke model een 4- orde model met 2 polen.
Hiervoor wordt door omrekening het volgende state-spacemodel gevonden:

o 0

a =

-0.2604
-0.0359
-0.0015
-0.0000

b =

0.0299
0.0042
0.0002
0.0000

c

c =

1 0

d

d =

0 0

1.0000
o
o
o

0.1323
0.0185
0.0009
0.0000

o
1.0000

o
o

o
o

1.0000
o

b(4,1) = 2.2724E-007

a(4,1) = -1.8963E-006

b(4,2) = 7.2414E-007

Het simulatiemodel voIgt hieruit door de coefficienten in te vullen in het
model uit fig. 6.4.2-n
De stapresponsies van de modellen zijn weergegeven in de figuren 9.4.3-k &
1. Hieruit blijkt dat de tijdconstanten in orde- grootte overeenkomen met
die uit het theoretisch afgeleide model.
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stepresponce FLUX--)TROUT (geschat uit transient)
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fig 9.4.3-k Stapresponsie FLUX --) TROUT geidentificeerd model
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fig 9.4.3-1 Stapresponsie Geidentificeerd model TRIN --) TROUT.
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9.5 Simulatie met het totale model

Doel: Bestuderen van het gedrag van het totale simulatiemodel bij eer
vergroting van de intredetemperatuur.

Indien van turbinezijde minder thermisch vermogen wordt gevraagd, za]
dat tot uitting komen door een verhoging van de intredetemperatuur.
Bij een gelijkblijvende uittredetemperatuur betekent dit dat de KM1
zal toenemen. Indien de KMT buiten de dode band van de KMT regelin~

treedt zal, bij een kleine verstoring, een ingreep van de D-bank plaats
vinden. Hierdoor wordt de neutronenflux en het daarmee corresponderendE
aandeel in de uittredetemperatuur verlaagt waardoor regeling op dE
gewenste koelmiddeltemperatuur plaats vindt.

Een belangrijke beperking bij dit experiment is het ontbreken van het
stoomgeneratormodel. Een met de praktijk vergelijkbaar verloop van dE
intredetemperatuur is derhalve niet te realiseren.

In dit experiment neemt de intredetemperatuur volgens een eerste-ordE
verloop (0=10 sec) toe met l·C In fig 9.5-a is het gesimuleerdE
verloop van de in de figuur aangegeven grootheden afgebeeld.
De uittredetemperatuur neemt onder invloed van de intredetemperatuul
eerst toe. Omdat de KMT buiten de dode-band van de regel ing treed1
stapt de D-bank in van 22 naar 55 stappen. Onder invloed van een tel
gevolge van de D-bank verminderde reactorreactiviteit neemt de flux el
daarmee de uittredetemperatuur af. Omdat de D-bank van zijn gewenstE
positie van 22 stappen afwijkt wordt boor gesuppleerd. Dit effect i!
na ongeveer 5 minuten merkbaar. Doordat de KMT aan de onderkant buitel
de dode-band van de KMT regel ing treedt worden de staven weer opgetrokken
Na ongeveer 40 minuten veranderen de reactortemperaturen niet meer el
is het proces in zijn stationaire toestand teruggekeerd.

Run: simulatiemodel kmt regeling

- - STRUCTURE AND PARAMETERS PRESENT MODEL
Block Type Inputl Input2 Input3 ParI Par2 Par:

ABSI ABS SUB2 1. 000
ABS2 ABS LIM3 .0000
ADDI ADD MULl SUB2
ADD2 ADD FNGI GAI3 GAI5
ADD3 ADD PPARTD FAKIO LBSOLL
ADD4 ADD DSP3 DSP4
ADD5 ADD SUB3 CON12
ADD6 ADD GAIB DIVI
DADDI ADD DGAI4 RHOSTUUR DGAI5
TADD2l ADD X2 All
TADD32 ADD X3 A2l
TADD43 ADD X4 A3l
TADDKMT ADD TROUT TRIN
TROUT ADD Xl TROUSTAT
BNGI BNG ABSI 1.000 .0000 5.000
BNG2 BNG HYSI .0000 1.000 .000
BNG3 BNG HYS2 1.000 .0000 .000
BETHA CON 5.5000E-03
CONIO CON 3.000
CONll CON 12.50
CON12 CON 5.000



145

eON8 CON .5000
eON9 CON -1. 000
eSTAT CON 6.504
DELTAT CON 31.50
FAK1 CON 1. 000
FAK10 CON 10.00
FLUXSTAT CON 100.0
KMTSOLL CON 303.0
KMTSTAT CON 303.0
LBSOLL CON 12.00
PPARTD CON .0000
PPMSTAT CON 800.0
RHOSTAT CON 8.9973E-04
TRINSTAT CON 287.0
TROUSTAT CON 319.0
TSUB3 CON 288.0
DDIV1 DIV DGAl3 DSUB1
DIV1 DIV TDE2 GAl6
DIV2 DIV FAK1 PPM-BOOR
DSP1 DSP PDe1 -1. 000 1.000 .1250
DSP2 DSP ADD1 -5.000 5.000 4.E-02
DSP3 DSP SUB3 -1000. 40.00 8.33E-02
DSP4 DSP SUB3 • 0000 1000 . .4
L-BANK FIX INL1 1. 000 .0000 1.000
FNG1 FNG L-BANK .0000 250.0 -11
FNG2 FNG D-BANK .0000 250.0 -11.
All GAl Xl -3.344
A21 GAl Xl -3.508
A31 GAl Xl -1.483
A41 GAl Xl -.2208
B21 GAl FLF -.5373
B31 GAl FLF 9.1000E-03
B32 GAl TSUB2 .4451
B41 GAl FLF .2208
B42 GAl TSUB2 .2208
DGAl2 GAl DDIV1 5.5000E-03
DGAl3 GAl e 8.4564E-02
DGAl4 GAl DSUB2 -1.3178E-03
DGAl5 GAl DSUB3 -5.7573E-06
FLF GAl TSUB1 .3200
FLUX GAl DDIV1 1.000
GAl3 GAl SUB8 .1400
GAl4 GAl MUL2 .2778
GAl5 GAl SUB6 3.0000E-05
GAl6 GAl DEMIFUNK 1.4000E+05
GAl7 GAl MUL3 -.2778
GAl8 GAl TDE1 .1250
GAl9 GAl PDe1 15'.00
KININP GAl KMTSTAT 1.000
KMTIST GAl TADDKMT .5000
HYS1 HYS SUB5 -1. 000 2.500 1000.
HYS2 HYS ADD5 1.000 2.500 1000.
e INT DGAl2 DGAl3 6.504 1.000 -1.
INF1 INF KMTIST 303.0 1.000 3.000
INF2 INF INF1 303.0 1.000 .3000
INL1 INL LIM1 12.00 .0000 263.0
INL2 INL LIM2 22.00 .0000 263.0
PPM-BOOR INL ADD6 800.0 .0000 2200.
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TRIN INF TSUB3 287.0 1. 000 10.0C
Xl INT TADD21 .0000 1.000
x2 INT B21 TADD32 .0000 1. 000 1.00C
X3 INT B31 TADD43 B32 .0000 1. 000 1. OOC
X4 INT B41 A41 B42 .0000 1. 000 1. OOC
LIM1 LIM DSP1 -1. 000 1. 000 1. DOC
LIM2 LIM DSP2 -1.000 1. 000 1. DOC
LIM3 LIM ADD4 -32.00 5.000 1.00C
DEMIFUNK LOG SUB7 -1.4000E+05 1. 000 1.0 DC
MAX1 MAX eON9 eON8 LIM3 .5000
MAX2 MAX eON9 LIM3 eON10 ~.OOO
MULl MUL GAI9 BNG1
MUL2 MUL MAX1 BNG2
MUL3 MUL MAX2 BNG3
PDe1 poe SUB1 .0000 .3300 4.601
DSUB1 SUB BETHA DADD1
DSUB2 SUB e eSTAT
DSUB3 SUB KMTIST KMTSTAT
RHOSTUUR SUB RHOSTAT ADD2
SUB1 SUB INF2 KMTSOLL
SUB2 SUB L-BANK LBSOLL
SUB3 SUB D-BANK ADD3
SUBS SUB SUB3 eON11
SUB6 SUB PPM-BOOR PPMSTAT
SUB7 SUB FAK1 DIV2
SUB8 SUB FNG2 E'NG1
TSUB1 SUB FLUX FLUXSTAT
TSUB2 SUB TRIN TRINSTAT
TDE1 TOE GAI4 .0000 300.0 1.001
TDE2 TOE GAI7 .0000 300.0 1. 001

HAM: FLUX TRIH TROUT D-BANl< PPM-BOOR KMII ST TIME
M· .. · ... J+~ / 29\3 ':. 325 :] 1~" .............. ::...+.~.~.'3 .. ;:: "'01" 3699H"l(; ......................::...~.....l:)................. ............................'.......... ......... ............ ,,,... ...... , ......................,.......... " ..... " .. .......................... ................................

fig 9.5-a simulatie totale regeling
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10 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

LO.1 Conclusies

iet onderzoek heeft zich voornamelijk toegespitst op het ontwikkelen van de
nodellen van de regeling en het proces. Verificaties hiervan zijn vooral
3e beurd aan de hand van bestaande situaties. Een verificatie van het totale
regelgedrag is nog niet uit te voeren omdat:

Tijdens verstoringen wordt door de operators in de regelzaal
ingegrepen. Er zijn geen meetgegevens beschikbaar van een situatie
waarin de KMT-regeling zelfstandig regelt.

Het dynamisch gedrag van de stoomgenerator mede bepalend is het
gedrag van de regeling.

Bet bewijs voor de juistheid van het model van de KMT-regeling voIgt uit de
verificatie van de technische beschrijvingen. De technische beschrijvingen
en schemas zijn tijdens de splijtstofwisselperiode gecontrolleerd.
Bet neutronenkinetisch- en het thermodynamisch model zijn geverifieerd aan
de meetgegevens en kunnen daardoor als betrouwbaar worden verondersteld.
Een belangrijk onderdeel bij dit onderzoek vormen de meetgegevens van ECN.
Door een aantal bewerkingen kunnen deze ter beschikking komen voor de
gebruikte software zoals PSI en PCMATLAB.
Voor wat betreft de simulatie software PSI ben ik van mening dat:

Deze niet gebruikersvriendelijk is. Het veranderen van parameters
is omslachtig.

De implementatie van externe signalen pas na veel trucks mogelijk
is.

De uitvoering van een simulatie aanleiding geeft tot zeer lange
rekentijden.

Dit in tegenstelling tot de software PCMATLAB die op aIle punten krachtiger
is.Voorwat betreft de meetsignalen voor de identificatie-experimenten blijkt
dat:

I nformatier i jke signalen wegens het langzame procesver loop
weggefilterd worden.

Ruissignalen van de intredetemperatuur en de flux Zl.Jn slecht
gecorrelleerd met de ui ttredetemperatuur. Hieruit val t geen
systeemcorrelatiefunktie af te leiden.

Een identificatie met dynamische signalen problemen geeft ten
aanzien van de veronderstelde stationariteit van het proces.

Transiente signalen een verloop hebben dat veel groter is dan de
systeemtijdconstanten.

Het best geidentificeerde model voIgt uit de transiente signalen. uit een
vergelijking van de stapresponsies van het theoretisch afgeleide model en
het geschatte model blijkt dat de tijdconstanten in orde van grootte aan
elkaar gelijk zijn.
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10.2 Aanbevelingen

Gezien de uitgebreidheid van dit onderzoek is het vanzelfsprekend dat er
nog randpunten zijn die nader bekeken of veranderd moeten worden.
Ten aanzien van software is het beter een simulatietaal te gebruiken die
vooral voorwat betreft de gebruikersvriendelijkheid, parametermodificaties
alswel de rekensnelheid beter bruikbaar is dan PSI. Bet is wellicht mogelijk
'tools' te ontwikkelen om de simulatie in PCMATLAB uit te voeren.
Voor wat betreft de systeemidentificaties is het mogelijk tot succesvolle
resultaten te komen. Te denken valt hierbij aan diverse meetsignalen opgenomen
tijdens een toestandsverandering van stationair gedrag naar een transient
of dynamisch gedrag van de reactor. Voorwat betreft de beschikbaarheid van
meetgegevens, apparatuur en kennis denk ik dat dit het beste door ECN kan
gebeuren.
Indien het stoomgeneratormodel gereed is, kan dit omgezet worden tot een
integraal model. Dit betekent een uitbreiding van het totale model. Ik denk
dat een samenwerking met de TU - Delft in deze, in deze in ieder geval gewenst
is.
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************** file infor~ation: ********************
fILE DATE CODE LIST DATA GROUP sp1 sp2
nu~ size ~a)(.

-----------------------------------------------------
1 87- 4- 8 1 o 1157 4 o o

-----------------------------------------------------
GROUP GROUP "AX SCAN RESO- ADC CODE sp1 sp2
HU". SIZE CHAN. RATE LUTION RANGE

(HW) CODE (BITS) (HV)
-----------------------------------------------------

1 1024 32 4 14 10000 0 0 0
2 : 128 32 1 14 10000 0 0 0
3: 0 0 3 8 10000 0 0 0
4: 0 0 3 8 10000 0 0 0

*****************************************************

sIs·

34 Co~~ent line(s)

001,87- 4- 8,15:49HR,DGTNR= S326B
114039, 32/32CH, 4./.5HZ, TK RESP ZONDER PULS

lMPLIfIER / fILTERSETTINGS
/: 2 3 4 5 6 8 9 10

12 13 0' 161 11

200 200 200 500 500 00 500 500 500 500 500 200 200
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

.01 0.01 0.01 0.01 0.01 .01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 .01

17 1B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

100 500 200 2 2 5 5 500 500 200 200 200 200 2 2 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

).01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
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5\)(i2
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rTl'~/ :2 '~'!4112i~\E+((2 <l.:;<-i'::;~E-':·'2 i:).:36::.:i E+(l:: .:l .. 5·:-Ii),:"E+<ll
r"I..) ::-('.E~·3('i:'E+'·:'l i~i .. ·3i:·'52E:-(i=- i:' .. l.~·7('E:+i=·!= ::I .. S('(if:'E+i:";l
r';!~/ __ ('1. 144')E+i:-::2 ':1.3(lS2E-I:<: "~'I .. '::;17·41:"E""'i")2 ·) .. S(,;':}i)E-+·,:',1
iT~; ... / :: ':'! .. 17{>")E+f:'1 (;. "3f:152~ '-,':12 ':". 2,b7(:'IE-~(:I: ":'. 5("(i("'E-l-i:", 1

t:::TA :2 ":·'.61,:ii:IE4-I:i1 ').:::441E-i:·,::, i:'.'31 i:·'OE4-':'1 ':·'.4 i:'·)':'E+'>:'
AT~ 2-0.4500E+00 O.244 1E-03 0. 1550E4-01 0.4000E+00

?

?

8202
°Z03

1 I:·, Z1:14
11 ZI:15
127>:,·:)

14>::('1
15:~1)2

16YI) 1
1 7 \/(Y?

• ! - ~

19):/)5
20):06
21 '(1)6
22X t:"7
.2J\{I)"7

F11 "C =: (1.2654E4-I:12
F 7 lIe""7 i:i .1154~+(:<2

E: 7 II C :: -:" .. 2754E+()2
~:::: II C : i:;. ::SS4E+f):2
C~ 1 .:' Il C' 2 ;':' .. 31 -:;4 E+("2

! t·...: ",-. .~, ':'. 411)i:' E4-(; 1
OUT "C _ i:I.48'>:IE+f:l1

I t\·~ II i: '7 (I .. S'3(i(1 E+':"1 i
OUT II,: 2 ':1.941)(IE+i)1
E1:: "COO:' t:l. 2754 E4-1:'::

ATA 2-,:i.4(lI)OE+(11
t"!t"1/SEC 2- r:'.127('E+('2
MM/SEC 2-0.1270E4-02
MM!SEC 2-0.5080E+01
MM/SEC 2-0.5080E4-01

i) II ::S"=i8 ~ - ;)'3

(', a ::'7'S'~3E _(to:::

':' • 2'7'0:3 E-,:13
':'. 2S'98E -(·3
I:', .. 29S'8E,-':l'3
f). 2441 E-i:)4
.) • 4883 E-'")4
i>. 244 i E- (,4

.) • 4883 E- 1:14
( •• 2'7·':::'8 E- «3

i). 155(lE -02
().62('lE-03
.). ,62') 1 E-(J3

0.2400E+02 0.4912E+00
O.2400E+02 O.4912E+OO
f:' .. 29(1.:1 E+i)1 i:' .. 4'7: 12E+f)i:'
f:l.24(\0E+02 (:i.4912E+0(~

0.3000E+02 O.4912E4-00
0.2800E+02 O.4 0 12E4-00
0.3400E4-02 0.4912E+00
0.4300E+01 O.4000E-01
O.5200E+01 0.8000E-i)1
0.5500E+01 O.4000E-01
0.9800E+01 O.8000E-Ol
O.3000E+02 O.4912E4-00
O.OOOOE+00 O.8000E+OO
I). i:li:'i:'OE4-i)i) O. 2541:i E+C'l
O.(),>·:I('E+(10 r).2540E+Ol
O.OOOOE+OO O.1016E+Ol
O.0000E+OO O.1016E~·01
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Me = 3C

,--_..-..-

~PS[ OF CH\ 2) ABS.CH( 7.
FASTMP FILE: .OOGr.3Tl

l(i"l-:'~-~------'------------~-'"'::

j -- BY AR MODEL t '
i BY !='F'T ~
~

~

:(:-':::1
,

FREQUENCY Hz]



AIC FUNCnarj FOP. CH!~4.:

,
I

~

• [,r'~ID~AL HODEL ACHIEVED AT :
~ = 25 AI·:j'D =
DT = OI~000E~G0 ( = ) rMAX. =
NP..SCAN: O.473€E~04 ~EAS.T :
~-FrLE = VOC~DI~Tl VRATIO=

~

!••,
r
I

r
t
•

25MO :
!

- BY 41( HODEL E
BY FFT ~

;

GPS[ OF (H( 3' ABS.CH(14)
~ FASTAP ~1~E yQOG~.3Tl

.-4 I
II' .,• . 3

~

lO-'"~

~•;
W-31

<
1,

3TEP RESPONSE GF (H(14)
.- 4 -._ ..... 1'\.

l,i • ~ / .;t.T'.j ~

i!
... !
: i

fl
ii
U,

0.00.'0
*te,

3:0 .

TIME l s ]

./
I.

sO,1003E""01
0.3000E+01
0.3712E+03

50
25

* RESPONSE CHARACTERISTICS
DEL~Y TIME : 0.1584E+00 s) TIME CONST :
RISE TIME : 0.3168E+00 PK CONST :
SETTL TIME: 0.2450E+02 PK OvERSHOOT:
DERIVATIvE : -0.7639E-02 NR OF T STEP:
FASTAP FILE: VOOGD.3T1 HODEL ORDER:
CALCUlATION BY DIRECT METHOD USING AR COEFFICIENTS ONLY



Bijlage lc

Gegevens ECN datafile B14215.FRM
================================



************** File infor~ation: ********************
fILE DATE CODE LIST DATA GROUP spl sp2
nu~ size ~ax.

1 87-10-25 1 o 1157 4 o o

CROUP CROUP HAX SCAN RESO- ADC CODE spl sp2
HUH. SIZE CHAN. RATE LUTION RANCE

(HW) CODE (BITS) (HV)

1 : 1024 32 6 14 10000 0 0 0
2 : 128 32 3 14 10000 0 0 0
3: 0 0 3 8 10000 0 0 0
4: 0 0 3 8 10000 0 0 0

*****************************************************
34 Co~~ent line(s)

6 001,87-10-25,23:18HR,DGTNR= S391B
B14215 32/32CH,4./.5HZ

AHPLIfIER I fILTERSETTINGS

CD 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 @@ 16

200 200 200 200 500 500 500 200 500 500 100 500 500 200 100 200
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

100 500 200 2 2 5 5 500 500 200 200 500 200 2 2 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
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B14215 DD 25-0CT-87

HEUTR. D82

2:54:24

.-.~."I .•.

.::.0'..."·.'.ti·I"
1: 7:48

: (5':'; -'---,----.,.---,---..,...----.,.-,----..,........,....----,-.,..--.....,....--.,.-,----..,........,....--,....---!-\

,:~~

814215
INLET LOOP1

.Ii.ii'
1: 7:48

.::.':!"j ....'

2:54:24

814215

OUTLET LOOP1

:'"7':'-' J._._.•.....

2:54:24

":"'~ ',.r..'

934D ..;----..,...---..,-.,............,...........,....--..,...---..,-.,............,...........,....--..,...----,-.,...........,...........,....--..,...---..,-,.--+
1 ;;ri,

.mJ
1: 7:48



/ E 1421 ':'. p:;.t·1
r~fT\e: Blk/f:''-,+: ,=r, : 1 14 1C:
7:48 161:11 1 (I 1 ~)~,C:,E+(!~. O.0331E+(·4 ,).03':·5E+(14
7:A8 16(11 ..,

(~ . 1(:IC:,5E -+-0':· (·.c;331E+04 ('. c;3':.5E +,)4.:..

?: 48 16 i) 1 3 (I 1(15'5E+r)'S (I • 033 1 E+ (14 O.0356E+I)A
7:A8 1601 4 ('. 105'SE +05 0.0331E+04 0.93'S':·E+(14
7:52 160: 1 ').1055E+,)5 O.9331E+OA (:. 935SE +(,4
7:5:: 16').:2

...., ':1 . 1')55E+OS ,) . 033 1E+ 0 4 o . 9356 E+I~,A

7:52 16(12 3 () . l(154E+')5 ').9331 E+':'4 0.9356E+(·A
7:S2 16')2 4 (I. ll)55E +05 O.0331E+('4 O.9J56E+04
7:56 160J 1 O. 1(155 E+ 05 0.9331E+04 O. 93':·7E +04
7:':6 1603 ....,

0. 10S5E+05 O.9331E+04 1).9356E+04"'-

7:56 1603 3 0.1055E+05 (I • 933 1E+ 1)4 0.9354E+04
7:56 1603 4 O. 1055E+05 O.9331E+(14 O.93S3E+04
8: 0 16('4 1 O.1054E+05 0.9331E+04 O.9353E+04
8 : ,) 1604 --. ,) . 1055E+05 O.9331E+04 0.9354E+04.;;.

8: (I 1604 3 0.1055E+05 O.9331E+04 1).93':·5E+04
8: 0 1604 4 O. lO55E+05 I) • 933 1 E+ i) 4 O.93'S4E+0A
8: 4 1b05 1 O.lOS4E+O'5 O.0331E+(14 O.0354E+04
8: 4 16')5 .., I) 11)54E+05 (1.9331E+OA O.93'54E+i)4
8: 4 1605 3 O. 105SE+f)'5 O.0331E+04 O.C;354E+0 A
8: 4 1605 4 (l. 1(J55E+(r5 Q. 9330E +f)4 0.035'SE+Q4
l: 8 1606 1 O. 1055E+OS 0. 0330E +,)A 0.9355E+04
8: 8 1606 ? (I. 10'S5E+05 0.9330E+04 0.9357E+(l4
8: 8 1606 3 O. 1055E+')':' 0.0330E+04 0.93S8E+')4
8 : 8 1606 4 .) . 1055E+05 0.0331)E+04 I). 9358E +(IA
8: 12 1607 1 O. 1054E +')'S 0.9330E+04 O.0359E+04
8: 1: 161)7 :2 (I. 1055E+05 0.0331E+OA (J • 9358E +(14
8: 12 16(,7 3 0.10S4E+('5 0.9331E+04 O.0357E+('4
8: 12 16('7 A O. 1f)54E+05 r).9331E+04 f). 9356E +04
8: 16 1608 1 O.1(I55E+05 O.9331E+04 ('. 9356E +04
8: 16 1608 2 (1.1055E+05 o . 933 1 E+.) 4 O.0355E+04
o. 1 "- 16(·8 3 O.10S5E+05 0.9331 E+(14 0.9356E+04'-" . ~ '-'

8: 16 1608 4 f) . 1055E+05 0.9330E+04 O.03'57E+04
8:20 1609 1 () .1056E+05 0.0330E+04 0.03so E+04
8:20 1600 2 0. 1055E+05 O.9330E+04 O.9359E+04
8:20 1609 3 O. 1055E+05 ,:•• 033(IE+I)4 ('. 9359E +(14
8: 21) 1609 4 I) • 1055E +()S 0.9330E+c)A (J. 9359E +04
6:24 1b 1,) 1 o . 11)5 4 E+ I) ':' 0.9330E+(J4 0.0359E+(14
8:24 161 (I 2 O. 1(1':.4 E+')5 0.9331 E+I:14 ').9359E+04
8:24 1610 3 I). 1r)54 E+(6 0.9331E+04 0.0358E+04
1: 24 1610 4 O. 10':,5 E+1)5 (1 • 933 1 E+ r) 4 O.9357E+04
8:28 1611 O. 1(1':,6E+05 (1.9330E+(14 O.9356E+04
8:28 1611 2 I) • 1055E+0'S O.9330E+04 0.9356E+C'

1 : 8: 4 r) 1614 3 0.1054E+O



Bijlage ld

Gegevens ECN datafile Bl1083.FRM
=================================



~******~***** File irlform~tic~t: ********************
LIST '=):'1

4 (. ( I

I:::, F: '::: 'jj:' Mi:;i

~: I.::: E i=HA~·L

SC:: L.>i·~ F:E ':::i='.
FATE LUTlml

ADe CtJDE: -:..-: n i.... r-

-,
..:..

j .-:-.c:'... ...:.,.._. 3:2 ..::.:
14
14

2
,-,
(;;)

! I:) I) i :'11 :',

1 (:1(.(;(1

.... 1

I-~

t)

~******************************************+********

34 Comment Ilne(e)

f:·(!1 .. :::=4- 7-1i~i, 1·~~4·3~!F:,!:1!3T"i~~= '3752:8
)83, 29/3:2CH, 4./.SHZ

1

JT1\) : ." .. ':';f)l)l) E..... !)I) (). i:~I)(l{:·.E+i:);) (). '362;) E ..j.,)~ 1:',. S(l(l(" E+f~l 1
~;ii"./ - !:; .. 1~1(\(I(:'f E-+- (:I(! (~·I .. (:i':i('li:, E-'-(:'1('1 (I .. 1,:::, 7 t:'1 E'+'(;:2 ('! .. 5(i(t(! E-+-f:',:'

~...!I,/ 1:_. ':'II,:'I(:i1':'IE~i--!:'li:'; ('; .. f)i:'!I)i:'IE+('I(l i). ::;'?4()E+f)2 (:. ::;()f:l(~~+(}1

f"::,,} : i:J .. f):')(ii:·I~-+-i:'I":1 (1 .. (:·li=·;(!I':;E+t'~!i:l i) .. :267(IE+C':2. (1,,5 i :·li: I(JE·+(':

AT {~ .:: i:'! .. I:'; (:'~ I:'! ;:', E-+ ':'1 i :'i ,:'1 .. (', ,:., i:i i :', !:: .+- i:~ i::l 1:" " E: 1 i:) ":', E+ f) 1 (l • .i'+ 1':1 (, () E+ ':\ ()

I:' .. (~;:'II=}(:i E +;':':(': -!) ...~ '5!)1:', E;-,":'12 1) .. 1 (l(i(l E+i:12
(, .. (:'I(li:'i(1 E-f-(Ii:'; - i:'1 .. 5E~'7'CI E+i:'I= (I .. 1(li:I(1 E+('12

1:'1 II ':'ll)i)i:lE+(i(i (1.251:i")E·:.. i)2 i:~ .. 122E:E-+-l)1

~T~:': :: i:l .. ':I!':-I('(iE:~"(:'I":i i:... i:i,':·;i:ii:IE·.j-(';:':= i) .. 1. 55f:.E-+·(i 1 i:'j .. 4 t)i)('E+i:,'::'j
!! 1- := :_' .. ":'()(';I:~ E"'" ;);.:., i:!. 1)1:11');':'1 E-+-'-:'11) ,:". ::.i:·, (It) ET 1)2 i) • .ell=? 12E-i-1:' ('1

:=:"7 (,'-:"

i '"':""'T,-, ':,

-i

..,

CIUT

~ r·~..,

-,

..,

1':: X':):2
1 ,::,"y' i:·' 1
1 7 \"":1:::::

::8 :.( ('18

II C' i) .. '~~I.~·'(il:l E+ i:i(1 ':.! ~ ::" r:'I.:·1 r:·1 E-4-(1 I) (~A 21 f:ii) E+ f:; 1 I:' A:=.:'11:', ':) E+ i:l 1
ij C' := ~:'j .. t:ii:'I(i ..:: ~ -+- ::11:. ::'. ':If:1 :i :.!:. + '.11.1 i> .. :~; ':1(1 E-1.(:'\ 1 1:1" :>:'f:i(; E+('11

II r" :: !:'j of Z:'II:'!':'ii:i~:-+-1 ":1-1 ':'1 of ':~i:ll:'li:'1 E-+-':'11:\ I:~. 261:'11) E-+-1:' ~ i:i. 2 (:'i)":'1 E-+-i':'; 1
i I C' .-:' I) ~ i:'1 t) t:; r:. t. + f:'\ ('1 i:' ~ f:'1 i:'1 f:'j f:'i E ..J- (:'1 f:i ;':'.:: '5 : ::i E -+-('1 '3 (I. 1 CI f) (I E+ ('I r)

I; 1-' ,-, j'_" .. ":" ":'11:'11 =' E-+- 1:'11:'; i).;)(i i) 1:', ~ + ":) I:l C;;II:: 4- 1:1 (:'1 E + i) ::: (·f.! t:~ i:·' ("I E+ (:l ":'\

tTHij ,"/ '3 EI:' ('; .. i:"(~li:'II=1 E -1-~:'II:'! (:'1 .. f:', ':1 (d~l E+ (H~! ":1 .. (if:I() r:" E-t- ()i:' ":" .. i (I 1 t:· E -I~ ::'1 1
l"r1~! ..,·~tEC' '-:' ,,:.: .. :-I/:!!:ll:)E..j~")('i ':':. ,:',(:,,)I)E-t-,:';I:l i:~. (:"')I)i)[+I);:'; I). 1 () 1.~E·+oi:::~.

t;~t"1// '::: EC- := <> .. i:'!('li:'I!~1 E-+-i:) (:'; i:' .. 1'_·1 i_ ii_i i_I !:: ...-.:"(1 ('I ~ (ii:i(I(~'1 E.-.I-(\i:'1 (:'I" 5':l~3()E-+-i:, ..:'

~1f;1/"·=·EC ..:.:: 1:\ .. I.)i:·i(it:·lt--i-I),:l r:·I .. I.)(Il')i)E+(II') £.).i:·1I:1<ir)E+()I) ').5(181)[-+-(:'!;:·,

P; TH .-, (,l .. (:'1:::'-:'1(; E+f)(~ 1':'[ .. ,)f:';;':if:'1 E-I-i)(l i:·j .. 4 '3()(i E-i-() 1 (l .. 24()()E +(lj':;

p TA ~. (·1. ':·,,)t)() E-1-':)1:·' i:·'. !)(i(H) E-1-1:'1:) I:·' • .1660E+t) 1 (\. :2400 E-I-i:·":'
Tl]t···.l ·~~: -, ('I .. ::if:i(i(:'1 E-+-(l(! (I II (1(1(:·1(. E+(i~) (' .. 2i:"f)i) E+(12 (I .. :=: f) (1 i:l E+(', 1
T OJ'·I HF: .-:-' ":". ;:·i(:li:~I) E+ f:i(" i:" ~ I':l 1:·1 I:l (1 E+ ':;1) (:). '-;":l'5(:"E+(~:2 1:·1 .. 8()f)f) E+f:l 1

;~ T~. .-, i:',,, (I ,:'1 i:1f:, ~ + ('I f:'1 1). (If:" (I (. E+ ,':'1 t:'1 -- i:'; " 4 4 ~:'t ('I E+ (:'1 1 (~. 4,(l i) f) E...-f:'1 CI

~·1I".!.J ~ i':·; ... c. I:'! (';::-l !:: +1)0') i:·' .. i:'il:ir:li) E..j~ ':';;':'1 i). ::4 i)(l E+.(:12 i). 25('ii:' E+1) 1

.-:.

1 1SI)t· rr~I.../I]L -;- - i:'1 • 4'7'8'::: E+(:14 ':i. 6 ~. :)4 E-+-()(l f:\ II 362 1) E+1)2 ;:;. 1 ":'1 i) i:1 E +!:~ ..~.
2 ::~:"=it:, ~~I'.,J :: i:l .. t:i(i(:'li:1~-i-i:'lf:'i f_';. f:·lf:·I()(';~·4-(I(! (I" l,:::·!i:"E+(l2 i:l. 1 (1('lf:iE-+-::'14
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Bijlage 2

Data-selectieprogramma SELECT
=============================



PROGRAM SELECT;

{ Dit programma dient ter selectie van de procesdata van de KCB }
{ Mogelijkheden: - Data re-sampling

- Blok selectie
- Kolom selectie

CONST
RECLENGTH = 200;
RL=11;

TYPE
RECTYPE = STRING[ RECLENGTH l;
WINDOWTYPE = 1 •• 30000;
FILETYPE = TEXT;

BOOLEAN;

VAR
FILEVAR_IN,FILEVAR_OUT
REC
FILENAME_IN, FILENAME_OUT
STRTWINDOW,STPWINDOW,SKIPBLOK,BLOKNR,RECNR
,VANKOLOM,AANTALKOLOM,TESTSKIP,
TELSKIP,VANAFREGEL
KEUZE
WINDOW ON
LINES_IN BLOK,TEL_LINES IN BLOK

FUNCTION EXIST(VAR FILEVAR:FILETYPE)
{ Testroutine aanwezigheid datafilel
BEGIN

{$I-}
RESET ( FILEVAR )
{$I+}
EXIST:= (IORESULT = 0);

END;

BEGIN
STRTWINDOW:=O; STPWINDOW:=O;
CLRSCR;
WRITELN(' ':20,'DATA-SELECTIE PROGRAMMA');
WRITELN(' ':20,'=======================');
WRITELN;WRITELN;WRITELN;

TEXT;
RECTYPE;
STRING[14l;

: WINDOWTYPE;
:CHAR;
: BOOLEAN;
: INTEGER;

REPEAT
WRITE('INPUT FILENAME: '); READ(FILENAME_IN);
ASSIGN(FILEVAR IN,FILENAME IN);
IF NOT EXIST(FILEVAR_IN) AND (FILENAME_IN <> ") THEN WRITELN('

IS NIET OP DISK 11')
ELSE WRITELN;

UNTIL (EXIST( FILEVAR IN) ) OR FILENAME_IN=");
IF NOT (FILENAME IN = ") THEN
BEGIN

REPEAT
WRITE('OUTPUT FILENAME: '); READ(FILENAME_OUT);
IF ( FILENAME IN = FILENAME OUT) THEN

WRITELN(' .a. INPUTFILE ~ OUTPUTFILE 111111')
ELSE WRITELN;



UNTIL(FILENAME IN <> FILENAME OUT) AND (FILENAME OUT<>");
ASSIGN(FILEVAR-OUT,FILENAME OUT); -
IF EXIST(FILEVAR OUT) THEN ERASE(FILEVAR OUT);
KEUZE:='N'; - -
WRITE('AANTAL REGELS PER BLOK (=>1): ');READLN(LINES IN BLOK);
WRITE('WINDOW? (YIN) '); READ(KBD,KEUZE);KEUZE:=UPCASE(KEUZE);-

WRITELN;
IF KEUZE = 'Y' THEN
BEGIN

WINDOW_ON:=TRUE;
STRTWINDOW:=O; STPWINDOW:=O;
REPEAT

WRITE('START OP BLOK '); READLN(STRTWINDOW);
UNTIL STRTWINDOW >=1;
REPEAT

WRITE('TOT EN MET BLOK '); READLN(STPWINDOW);
UNTIL STPWINDOW >=1;

END
ELSE WINDOW_ON:=FALSE;
WRITE('SELECTIE OM DE (AANTAL BLOKKEN) =>1 : ');READLN(SKIPBLOK);

WRITE('VERWIJDEREN VAN KOLOMMEN, VANAF KOLOMPOSITIE •• (=>1) ');
READLN(VANKOLOM);WRITE('AANTAL KOLOMMEN VERWIJDEREN •• (=>O) ');
READLN(AANTALKOLOM);
WRITE('VERWIJDEREN OM DE (AANTAL REGELS, =>1 ) : ');READLN(TEST-

SKIP);
WRITE('VANAF REGEL (=> 1 : '); READLN(VANAFREGEL);
RESET(FILEVAR_IN);
REWRITE(FILEVAR_OUT);
TELSKIP:=TESTSKIP-VANAFREGEL;
BLOKNR:=1;
RECNR:=O;
TEL_LINES_IN_BLOK:=O;
WHILE NOT EOF(FILEVAR IN) DO
BEGIN

TEL_LINES_IN_BLOK:=TEL LINES_IN_BLOK+1;
RECNR:=RECNR+1;
TELSKIP:=TELSKIP+1;
IF «BLOKNR-1) MOD SKIPBLOK = 0) AND

( ( WINDOW ON AND « STRTWINDOW <= BLOKNR) AND (
BLOKNR <= STPWINDOW») OR NOT (WINDOW_ON) THEN
BEGIN

READLN (FILEVAR_IN , REC);
IF TELSKIP=TESTSKIP THEN
BEGIN

DELETE (REC,VANKOLOM,AANTALKOLOM);
END;
WRITE(FILEVAR_OUT ,REC,' ');
IF TEL_LINES IN_BLOK=LINES_IN_BLOK THEN
BEGIN

WRITELN(FILEVAR_OUT);
END;

END
ELSE READLN(FILEVAR_IN);
IF TELSKIP=TESTSKIP THEN TELSKIP:=O;
IF LINES_IN BLOK=TEL_LINES_IN_BLOK THEN
BEGIN

TEL_LINES_IN_BLOK:=O;



BLOKNR:=BLOKNR+l;
END;

END;
CLOSE(FILEVAR_OUT);

END;
END.~Z
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