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HOOFDSTUK 1.

INLEIDING.

1.1 Doelstellingen en samenvatting.
In opdracht van Prof. Dr. N.Bogaardt, hoofd van de laboratoria
voor warmtetechniek en reaktorbouw, is als afstudeeropdracht
voor het verkrijgen van de graad van elektrotechnisch ingenieur
een orienterende studie verricht om de nodige informatie te ver
krijgen voor de bouw van een elektrohische simulator van het
reactorsysteem ATHENE.

In eerste instantie is het accent hierbij gelegd op de analyse
van het dynamisch gedrag van het reactorsysteem. Het probleern
hierbij is dat in fei te ATHENE, met twee actieve ke rnbakken,
beschouwd moet worden als twee reactorkernen met een bepaalde
koppeling daartussen.
Van het totale reactorsysteem is voor nul vermogen kondities
een model afgeleid.
(zie hoofdstuk 4)

Met dit model zijn metingen verricht op een analoge rekenmachine.

De resultaten van deze analyse wijzen er op dat een stabiliteits
onderzoek noodzakelijk is voor dit type reactorsysteem. Dat is
ui tgevoerd. Hoewel bi j het gegeven systeem onder bepaalde omstan
digheden een weinig bevredi gend dynamisch gedrag mogelij k is,
wordt geen zuivere instabiliteit verwacht.
(zie hoofdstuk 5).

Op grond van het bovenstaande is het noodzakelijk om het automa
tisch regelsysteem van ATHENE te ond erzoeken. De informa ti e di e
over dit systeem ter beschikking staat is gering te noemen.
(zie hoofdstu k 3).

Daarom is in eerste instantie de nodige aandacht geschonken aan
een be.schrijving van de werking van dit systeem.
Het hoofddoel hierbij is om voldoende inzicht te verkrijgen in
het gedrag van deze nietlineai re regeling voor het nucleai re
vermogen. Een aantal metingen zijn verricht om de theoretische
benadering te verifieren.

Met voldoende kennis van de beschri jvende funkt ie van deze re
geling en de transferfunkties van het reactormodel is een sta
biliteitsanalyse uitgevoerd van het totale systeem.
(zie hoofdstuk 5).

Hierbi j is informa ti e verkregen om het dyM misch gedrag t e bepalen
als funktie van de instellingen van het regelsysteem.
Met als eindresultaat een volledige stabiliteitsanalyse van de
nulvermogen reactor met regeling voor het nucleaire vermogen en
de subloops in dit systeem is deze studie afgesloten.

- 5 -



- 5 -

In deze inleiding wordt verder in 1.2 in het kort de meest fun
damentele ~specten van een atoomkernreactor beschreven, terwijl
in 1.3 een beknopte beschrijving wordt gegeven van het ATHENE
systeem.

Voor een meer uitgebreide informatie hierover wordt verwezen naar
Refol1"j , (2) , [3J ' (4)

1.2 frincipe van een atoom kernreactor.
In een kernreactor wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
bepaalde zware atoomkernen te splijten door er neutronen in te
schieten. Bij deze splijting ontstaan o.a. 2 a 3 nieuwe neutro
nen.

Deze splijtneutronen kunnen of weg lekken uit het systeem of ge
absorbeerd worden in de reactor.
Een deel van de neutronen, die in de kernen van de splijtstof ge
absorbeerd worden, veroorzaakt nieuwe splijtingen.

Blijft bij dit proces het aantal splijtingen per tijdseenheid
konstant, dan bestaat een zichzelf onderhoudende kettingreactie
en spreken we van een kritisch reactorsysteem.

De splijtneutronen komen vrij met een grate snelheid in de orde
van 15000 km/sec. De kans op het veroorzaken van een nieuwe splij
ting is bi j deze snelhe den geri ng.
Deze kans kan worden vergroot door de snelheden van deze neutronen
te verkleinen. Dit afremmen geschiedt door botsingen tegen lichte
atoomkernen. Het medium waarin dit plaats vindt wordt remstof of
moderator genoemd. De snelheden van de neutronen nemen hierbij af
tot waarden die samenhangen met de vibraties van de remstofatomen.
Aangezien de vibratie-energie bepaald wordt door de temperatuur,
spreken we hier dan ook van thermische snelheden van de neutronen
(in de orde van 2,2 km/sec.) en noemen zulk een systeem een ther
mische reactor.

Neutronen die weglekken uit het systeem gaan verloren voor de
kettingreactie. Dit wordt voor een groot deel dan ook tegengegaan
door rond de kern een neutronenreflector te plaatsen.
Dit is eveneens een medium van lichte atoomkernen waarbij de re
flecterende werking bestaat uit het terugkaatsen tegen deze kern en.

Oak neutronen die geabsorbeerd worden zonder splijting te geven
zijn verloren voor de kettingreactie. Deze.parasitaire absorptie
wordt gebruikt om het proces te regelen.

Een staaf of plaat met goede absorptie ... eigenschappen voor neutronen
wordt in het re~ctorsysteem geplaatst. Uitgaande van een kritieke
reactor zal dit systeem onderkritiek worden als de regelstaaf verder
in de kern gebracht wordt of overkritiek wanneer hij er verder uitge
haald wordt.

_ 6 _
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Bij de splijting van kernen komen de splijtfragmenten met een
zekere snelheid vrij, hetgeen re~ulteert in een verhoging van
de temperatuur.
Deze nucleaire energie wordt d.m.v. een koelmedium uit de re
actorke rn verwi jderd.

Bij het splijtproces en bij het verval van de radioactieve
splijtproducten ontstaan radioactieve stralingen.
Deze stralingen zijn schadelijk voor de mens en worden dan
ook afgescJb.ermd.
Deze afscherming bestaat meestal uit materialen zoals water,
staal, beton en lood.

1.3 Het reactorsysteem ATHENE.
1 De reactorkern.

De kern van de reactor bestaat uit twee evenwijdig geplaatste
rec ht hoekige aluminium bakken.
Tussen deze twee bakken bevindt zich een grafietlichaam (zie
figuur 1.1).
Teneinde verdamping en ongecontroleerde condensatie van koel
water te voorkomen zijn beide bakken van een deksel voorzien.
Deze deksels kunnen door een mechanisch overbrengsysteem bui
ten de reactorafscherming bedi~nd worden.
In elke kernbak kunnen in totaal 6 aluminiumhouders voor splijt
stofplaatjes worden geplaatst.
Iedere houder kan 12 plaatjes bevatten.

De reactorkern wordt gekoeld door licht water. Het licht water
dient tevens als afremmemum voor snelle neutronen. Rondom de
kernbakken is grafiet geplaatst. Dit doet dienst als reflector
voor de neutronen uit de kernbakken.
In de reflector en in het grafietlichaam tussen de kernbakken
is een aantal voorzieningen aangebracht, deels ten behoeve van
de bedrijfsvoering, deels voor experimentele doeleinden.
Zo zijn or 7 uitsparingen voor de sensoren van de neutronenflux
meetsystemen.

Voorts bevat de reflector 6 sleuven, waarin de veiligheids- en
de regelplaten op en neer bewogen kunnen worden.
De veiligheidsplaten bevinden zich aan de lange buitenzijde van
iedere kernbak. De regel-, c.q. compensatieplaten zijn geplaatst
9P de kopse kanten van de beide kernbakken. Het materiaal van deze
platen is boral, een legering van aluminium en borium.

Om een snel stoppen van de reactor mogelijk te maken, kan men
niet volstaan met zondermeer deze boralplaten in de kern te
laten vallen. Het snel naar beneden brengen van deze platen
wordt gerealiseerd door middel van een veer. Bij het bereiken
van de onderste stand wordt de valbeweging afgeremd door een
hydraulische demper. Deze is aangebracht in het aandrijfmecha
nisme van de regelplaat. Het uit de kern trekken van de platen
tegen de veerwerking in, geschiedt elektrisch. In,het aandrijf~

mechanisme vind t men nog eindstandschakelaars voor het signale-
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ren van de onderste en van de bovenste positie. Ook is een geef
systeem ingebouwd voor de standindicatie van de plaat op de be
dieningslessenaar van de reactor.

),an de zuidzi jde van de reactor is het kanaal aangebracht voor
de neutronenbro n. De bro n bestaat uit een mengsel van berylli.um
en het radio~sotoop ameri ci um-241 en heeft een neu tronenemissie
van 7,5 x 10 n/sec, een radioactiviteit van 3 curie en een hal
veringstijd van 458 jaar. In het kanaal zijn twee rustposities
voor de bron; of geheel in de kern of geheel uit de kern.
Deze posities worden gesignaleerd op de bedieningslessenaar van
de reactor.

II Heactorfysi sche aspecten.
De sIl lijt sto fplaatje s bevatten 30 gram uranium tot 93,27%
verrijkt met het isotoop 235U. Dit betekent voor een element
met 12 plaatjes een maximale hoeveelheid 235U van 336 gram.
Fer kernbak is dit 2015 gram. In totaal kan de reactor geladen
worden met 4030 gram 235U.

Met de beide kernbakken gelijkelijk beladen met een splijtstof is
de kritische massa voor de reactor berekend op 3360 gram 235u.
Voor een eenbakskern is de kritische massa berekend op 1848 gram
235u. Voor twee f,eladen bakken is de kritische massa dUG 10% min
del' dan tweemaal de kri tische massa voor een eenbakskern. Deze
10% is een maat voor de nucleaire koppeling tussen de beide bak
ken bij een tweebakskern.

Het verschil tussen de berekende kri tische massa en de rnaximale
lading is voor de eenbaLskern en de tweebakskern respectievelijk
167 en 669 gram 235u. In het eerste geval is dit de hoeveelheid
235 u in een half element. In het laatste geval is de overmaat
aan 235u tweemaal de hoeveelheid van een volgeladen element.

De splijtstofcoefficient voor de eenbakskern en de tweebakskern
is berekend op respectievelijk 10 en 6 pcrn per gram 235u.
Voor deze laatste bij gelijkmatige verdeling over de bei.de bak
ken. In de eenbakskern kan dus in totaal een overmaat aan 235u
met een reactiviteitswaarde van 1670 pcm worden ingebouwd.
Voor de tweebakskern is dit 4014 pcm.

De reactiviteit van een reactor, dit komt ongeveer overeen met
de excess-vermenigvuldigingsfactor). kan worden uitgedrukt in
eenheden pcm (per cent mille = 10-~).

De reactor zal steeds zo geladen worden dat een overreactiviteit
van 500 pcm niet 0"1 erschreden wo rdt. De extra capaciteit aan
overreactiviteit is ingebouwd om bepaalde experimentele opstel
lingen, zoals bijvoorbeeld een reactiviteitsoscillator, welke
een groot negatief effect hebben op de neutronenhuishouding te
kunnen compenseren. Het beperken van de overreactiviteit tot
maxi motal 500 pcm wordt bereikt d.oor bi j een bepaalde kernconfigu
ratie een aantal aluminiumplaatjes zonder splijtstof in de
elementen te plaatsen (dummy-plaatjes).

- 8 -
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De gemiddelde reactiviteitsbijdrage per splijtstofplaatje is
niet gering ten opzichte van 500 pcm, namelijk circa 280 en
167 pcm per plaatje voor respectievelijk de eenbakskern en de
tweebakskern. Om wat meer flexibiliteit te hebben bij het
samenstellen van een kernlading zijn daarom tevens 12 splijt
stofplaatjes aangescha.ft die geen 30 maar slechts 10 gram
hoog verrijkt uranium bevatten.

De gemiddelde theoretische neutronenflux is berekend op
1,8 x 1011n/cm2sec. De berekeningen gaven een maximum in
deze flux van 2,5 x 1011n/c~2sec.

De belangrijke parameters zijn verder de gemiddelde neutronen
leeftijd: 1.5 x 10-4sec, de temperatuurco~ffici~nt:
- 7pcm/oC en de caviteitsco~ffici~nt: -0,12 pcm/cm3 •

III Instrumentatie.
Voor het bepalen van de neutronenflux in de reactor zlJn er
zeven meetsystemen. Hiervoor worden er twee gebruikt
bij het opstarten van de reactor. Het meetbereik van deze
startkanalen komt overeen met een reactorvermogensgebied
tUBsen circa 10-5 en 1 Watt.

Twee meetkanalen geven een lineaire presentatie van het vermo
gensniveau vanaf 10-3 Watt tot vol vermogen. Nuar keuze kan een
van deze meetsystemen gekoppeld worden met een automatische re
geling van het vermogensniveau van de reactor.

Een meetsysteem geeft het niveau van het reactorvermogen in
een meetbereik over ruim 6 decaden in een logarithmische
schaal. Dit meetkanaal wordt onder andere gebruikt om het reac
torsysteem te beveiligen tegen te snelle toename van het nucle
aire vermogen.

Twee identieke meetsystemen hebben uitsluitend tot doel de reac
tor te beveiligen tegen het overschrijden van een te hoog vermo
gensniveau. Het meetgebied van deze systemen loopt over ongeveer
4 decaden tot ruim 150% van het nominale reactorvermogen.

Naast deze meetkanalen voor de neutronenflux in de reactor zijn
er nog drie meetsystemen voor gammastraling. De sensoren hiervan
zijn over de reactorhal verdeeld opgesteld. Het meetgebied van
deze gammameetsystemen loopt van 0 tot circa 500 mr/uur, over
twee bereiken, hetgeen verkregen wordt met behulp van twee GM
buizen per sensor.

De procesinstrumentatie h~eft als doel het lokaal bepalen van
drukken, temperaturen, debieten, waterniveau's en watercondities
in het systeem.
Wanneer het belangrijk is voor het bedrijf worden de gemeten
waarden doorgegeven aan het instrumentenpaneel. Tevens zijn op
enkele plaatsen instrumenten aangebracht teneinde bepaalde
apparatuur te beveiligen, zodat- overigens ongevaarlijke be
drijfsstoringen zoveel mogelijk worden voorkomen.

9-
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IV Instrumentenpaneel en bedieningslessenaar.
De nucleaire instrumentatie (met uit zonder-lng van de sensoren
en de voorversterkers) en de. ,presentatie van ean deel van de
procesinstrume ntatie zi jn ondergebracht in de bedi eningsles
senaar en het instru mentenpaneel.

Zittend achter de lessenaar heeft men goed zicht op de meters
in de lessenaar en op die in het instrumentenpaneel, terwijl
men tevens het grootste deel van de reactorhal kan overzien.
Op de bedieningslessenaar wordt informatie gegeven over de be
langrijkste bedrijfsgegevens, zoals vermogensniveau, tijdcon
stante van de verandering hierin, posities van de boralplaten.
De bedieningsorganen op de lessenaar zijn op elkaar aansluitend
geplaatst van links naar rechts voor starten en bedrijven van
de reac tor. De hierbi j behoren de signale ringen geven infer matie s
over de schakelstanden van de bedieningsorganen.

Het instrumerntenpaneel is verdeeld in 5 secties. In sectie 1
zijn relais gemonteerd voor ondermeer de afhankelijkheidsscha
kelingen. Op sectie 2 worden de belangrijkste procesgegevens
gepresenteerd. Op secties 3, 4 en 5 vindt men indicaties voor
nucleaire parameters.

Boven aIle secties zijn lichttableaus aangebracht ten behoeve
van de vooralarmering en indicaties voor nooduitschakeling.

Het alarmeringssysteem is zo uitgevoerd dat bij normaal bedrijf
de contacten voor het melden van de storing gesloten zijn. De
gloeilampen in de tablea.us zi jn dan gedoofd. Bij een storing
Vlordt het desbetreffende rneldinescontact geopend. Een claxon
treedt in werking. De lampen in de bijbehorende lichtmeldingen
gaan knipperen met een frequentie van circa 120 per minuut~

Wordt een storing opgeheven, dan zijn de desbetreffende meldings
contacten wederom gesloten.
Dit wordt gesigneleerd door de knipperfrequentie te verlagen
tot 45 per minuuL Door het indrukken van een knop 'herstel'
gaan de lampen uit en wordt de uitgangstoestand weer bereikt,
mits uiteraard de storing inderdaad niet meer optreedt. Door
het indru kke n van de knop 't est' wordt op aIle me ldingen een
storing geinitieerd, waarna de bovenomschreven procedure ge
volgd wordt. De storingen, die voor of tijdens het testen op
t reden, bli jven hie rbij ongehind erd gesignaleerd.

Deze procedure geldt zowel voor het vooralarmsysteem als voor
het uitschakel-alarmsysteem.
De beveiligingsvergrendelingen zijn opgezet volgens het rust
stroomprincipe, met andere woorden om met een component een
actie te laten uitvoeren, is het noodzakelijk dat de energie
toevoer niet onderbroken is.

De afhankelijkheidsschakelingen Zl In dusdanig opgezet dat in
voorkomende gevallen de veiligheid prevaleert boven het in be
drijf houden van de reactor bij mogelijke storingen in een van
de rneetsystemen. Zo ziet men dubbel uitgevoerde meetsystemen
in serie geschakeld in beveiligingsacties.

-10 _
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De energietoevoer naar de signaleringen is geseheiden van die
naar de daarbij behorende aeties. Dit is steeds zo gerealiseerd
dat het uitvallen van de en~rgietoevoer naar de signalering te
vens de energietoevoer naar de daarbij behorende aeties onder
breekt eehter niet zander meer de energietoevoer naar de signa
lering.

Elk van de systemen die een reaetiviteitsverandering in de reac
tor kunnen veraorzaken, kan worden getest zonder dat er een kans
bestaat dat de reactor kritiseh wordt.
Dit geldt voor de beveiligingsplaten, de stortklep, de eireula
tiepomp van het primaire koelsysteem en voor de eompensatie- en
regelplaten. Vaor het testen van een van deze systemen moet de
bedrijfstestsehakelaar in een bepaalde stand staan, waarbij het
dan onmogelijk is de andere systemen zo te bedienen, dat zij de
reaetiviteit van de reactor kunnen doen toenemen.

- 11



De belangrijkste ontwerpparameters van ATHENE.

!l£e.!!le~n.!.
maximaal vermogen
splijtstof
kritische Massa met een bak
kritische Massa met twee bakken
moderator en koelmiddel
kerngeometrie

- 11

Tabel 1

reflector
overreactiviteit
moderator/ splijtsto! volumeverhouding
druk
maximale temperatuur

S:E.l1:it.§.t£.f~l~m~nie~.
aantal houders voor splijtsto!plaatjes
aantal plaatjes per houder
splijtstof

splijtstoflegering
afm. van de U-Al legering per plaatje
uranium per plaatje
bekleding van de U-Al legering
afmetingen van het plaatje
h.o.h. afstand tussen de plaatjes

B.e!l~cio!..
materiaal
buitenafmetingen
reflectorafmeting tussen de kernbakken
ext erne reflector minimaal

!!e.!!t!.01!e!1-~b.§.o£.pii~-El!.t~n.!.
aantal per bak
materiaal
valtijd
afmetingen
bewegingssnelheid van de platen:

veiligheids-platen
regel- en compensatie-platen

totale uittrektijd
veiligheids-platen
regel- en compensatie-platen

Moderator en koelmiddei.------------medium '

geleidbaarheid
zuurgraad

- 12 -

10 kW.
hoog verrijkt uranium
181~8 gram U-235
3360 gram U-235
licht water
twee aluminium bakken
148x503x1397 mm inwen
dig; op 619 mm h~o.h.

afstand Van elkaar,
wanddikte 5 mm.
grafiet
0,5%6 k/k
337
atmosferisch
800 C

6 per kernbak
12
uranium'tot,93,27%
verrijkt met de iso
toop U-235
U-Al
610x66x1 mm
30 gram
Al. 0,5 mm dik
651x 75x ~ mm
12 mm

grafiet
1117x1409x1218 mm
354 mm
277 mm

3
boral
0,5 sec
150x375x6 mm

103mm/min
210mm/min

5 min.
2,5 min.

gedestilleerd en
gedemineraliseerd water
0,75 micro mho's/cm.
5,0 tot 7,0 pH.
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HOOFDSTUK 2
ORIENTATIE REACTORFYSISCHE ASPECTEN

2.1 INLEIDING.
De analyse van het gedrag van de neutronenhuishouding in een
kernreactor is gewoonlijk gebaseerd op de energieafhankelijke
transport theorie en hiervoor geldt de Boltzmann- of transport
vergelijking.

Een vereenvoudigde benadering voor het gedrag van de neutronen
in een bepaald systeem wordt weergegeven door de diffusieverge
lijking. Voor vele toepassingen blijkt deze benadering nauwkeu
rig genoeg te zijn.

In de nu volgende beschouwing zullen in het kort van een reactor
systeem de meest belangrijke integrale parameters worden omschreven.
Hierbij worden de neutronen monoenergetisch verondersteld.

1 = de gemiddelde levensduur van de neutronen in een reac-
o tor met oneindige dimensies. Deze wordt gevormd door

de tijd die nodig is om het neutron af te remmen van
snel totthermisch, en door de gemiddelde tijd dat het
thermische neutron in het systeem diffundeert voor het
geabsorbeerd wordt.

Voor een met water ~emodereerde reqctor zal de vertra
gingstijd in de regel verwaarloosbaar zijn t.o.v. de
diffusietijd, zodat deze laatste bepalend is.

1 = gemiddelde effectieve levensduur van de neutronen in een
reactor met eindige dimensies.

k
00

= de vermenigvuldigingsfactor. Dit is de mate waarin het
aantal neutronen in een oneindige reactor per gemiddel
de levensduur toeneemt.
Deze factor k wordt bepaald door een aantal factoren

00
volgens k = '-pf~
IIierin is 0;0

& = snelle splijtingsfactor. Ook een snel neutron heeft ee~

zekere kans om splijtingen te veroorzaken, dit wQrdt uit
gedrukt door deze factor, welke iets groter is dan een.

p = resonantieontsnapkans. Gedurende het afremmen van de neu
tronen, doorlopen deze energietoestanden, waarbij bepaalde
materialen (vooral uranium) een zeer grote gevoeligheid
hebben om neutronen te absorberen. De mate waarin de neu
tronen niet geabsorbeerd worden, wordt door deze factor
uitgedrukt.

f = thermisch rendement. Wanneer het neutron thermisch is
geworden, diffundeert het door het systeem. Deze factor
drukt uit de mate waarin neutronen geabsorbeerd worden
door de splijtstof t.o.v. de totale absorptie, dus ook

- 14 -
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die in de overige reactormaterialen.

= gemiddeld aantal vrijkomende neutronen per thermische
absorptie in uranium. Deze factor hangt volgens een
aantal gewichtsfactoren af van:

= het aantal vrijkomende neutronen per thermische
splijting.

()=

L =

microscopisch werkzame doorsnede. Dit is de kans, dat
een atoom van een element een bepaald proces ondergaat
in samenspel met een neutron.
Voor de verschillende processen wordt hier een index
aan toegevoegd. Zoals f voor splijting (fjssion), a
voor absorptie (absorption), s voor botsing (scattering).

macroscopische werkzame doorsnede. Dit is de waarschijn
lijkheid dat een bepaald proces optreedt met 1 cm3 van
een bepaald element. Hier wordt ook een index aan toege
voegd om onderscheid te maken voor de verschillende moge
lijke proces6en.

L

k f'f
e~

;3. =
L

c. =
1

D =

= niet-lekfactor. Een gedeelte van de neutronen za] uit
het systeem weglekken. We moeten hierbij onderscheid
maken tussen de lek gedurende het vertragen (Lf =
snelle niet-Iekfactor) en de lek van thermische neutro
nen uit het systeem (Lth~ thermische niet-lekfactor).
Er geldt L = LfLth

= L k = De effectieve vermenigvuldigingsfactor voor een
rea~orsysteem met eindige dimensies.

= neutronenflux (= nv). Dit is een scalaire grootheid en
is gedefinieerd als het aantal neutronen per volume
eenheid maal hun snelheden.

= het aantal absorpties dat per volumeheid in het reactor
systeem optreedt.

= De fractie van het aantal neutronen, die bij een splijting
niet onmiddellijk vrijkomt, maar na een bepaalde tijd bij
het vervallen van de splijtingsfragmenten.

D f t · t d t d' b h t tot de l' dee rac 1e ver raag e neu ronen, 1e e oor
groep.

De vervalconstante van de ide groep.

De concentratie van radio-actieve atoomkernen, die bij
verval de ide groep vertraagde neutronen leveren.

Diffusieco~fficient.

- 15 -
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v = Snelheid van de neutronen, deze is constant bij de
monoenergetische beschou\ung.

n = Aantal neutronen per volume-eenheid •

....r = De plaats in het reactorsysteem.

De reactor parameters zullen over het algemeen ook plaats- en
energieafhankelijk zijn. In het nu volgende zullen we dit slechta
aaneeven voor de flux ~ (r, t) en de concentratie aan radio-actieve
atomen die de vertraagde neutronen leveren C.(~.t).

].

De verandering van het aantal neutronen per volume-eenheid en per
tijdseenheid kan beschreven worden met de nu volgende diffusiever
gelijking.

- Lek + Directe - Absorptie + Vertraagde = Toename
Productie Productie

c C. (~.t) =
"0 t ].

k ~.Lf~ ~C;.t)
00 ]. a .

1. 1 .... 6

/2.1/

Door de invoering van integrale parameters verdwijnt de plaatsaf
hankelijkheid in /2.1/
Deze zijn dan aIleen nog afhankelijk van de tijd.
Het model dat hieruit voIgt en het kinetische gedrag beschrijft
noemt men een ~e::.p~n~s~c:.d':~.

dn
dt

= f57(i n + ~ )..i Ci . /2.2/

n -~C.
]. ]. i = 1 ••• 6

waarin:

t>=~eff':"1 •
"'eff

Deze parameter wordt reactiviteit genoemd.

Deze parameter wordt generatietijd genoemd.

- 16 - .
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Het dynamisch gedrag van een reactor in een ~~npuntsmodel kan zowel
beschreven worden met de parameters k f en 1, als r en 1\ .
Voor iets uitvoerigers bespreking vaneaeze parameters wordt verwezen
naar paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk.
De vergelijkingen in 2.2 zijn 7 simultane differentiaalvergelijkingen.
Voor stapvormige verstoringen in de reactiviteit kan de oplossing van
/2.2/ geschreven worden als

7
net) = L

j=1

Ter illustratie z~Jn in fig. 2.1 en 2.2 enkele responsies in het
vermogen gegeven voor een aantal positieve en negatieve stapver
storingen in de reactiviteit.
Het asymptotische gedrag wordt bepaald door de grootte van t
maar hierin speelt ook de factor I' een grote role

2.2 Het ebruik van de eneratieti °d in de reactorkinetica.
De reactorvergelijking zoals vermeld in 2.1 is een eigenwaarde
probleem. De vorm en het tijdgedrag van de fluxverdeling wordt be
paald door de materiaaleigenschappen en de geometrische configura
tie van de kernreactor, en worden uitgedrukt met een bepaalde para
meter B, de bollingsfactor. (eng. buckling).
Men kent aldus het onderscheid:
Bm = materiele bollingsfactor
Bg = geometrische bollingsfactor

Voor een kritieke reactor geldt nu B
2

= B
2 >0

m g

Uit deze voorwaarde kan dan voor een reactor de vorm van de flux
verdeling in stationaire toestand worden bepaald bij een zekere geo
metrie. Hieruit volgen dan tevens de minimale dimensies die het reac
torsysteem moet hebben om bij die bepaalde samenstelling aan materia
len kritiek te kunnen zijn.

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarde B
2

het geval zijn wanneer de werkelijke afm~tinge~
ner zijn dan de kritieke afmetingen spreekt men
kritieke en een subkritieke reactor.

2 2
Bm

2
> Bg2 : Overkri tiek reactorsysteem

Bm < Bg : Subkritiek reactorsysteem.

= B
2

,dit kan
g groter of klei

resp. van een over-

Zoals reeds opgemerkt zullen voor een reactor, die in een kritieke
toestand verk~ert de beide bollingsfactoren aan elkaar gelijk zijn
B2 = Bg2 = Bm •
Dan zal er tevens een evenwicht moeten bestaan tussen de lek ~n de
productie in een reactor.
Er geldt dan:

vl~(~,t)+B2~(~,t)=0 . /2.3/

- 17 -
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Hierui t voIgt de reeds besproken therr;lische niet lek- fact or

L = absorptie
th lek+abso rptie = l La

-Dv2~t'a = ~a + DB2
/2.4/

2 D
Hierin is per definitie gesteld L = Xa waarbi j

L = diffusielengte van thermische neutronen.

Dan wordt 1
1 + B2 L2 /2.5/

Voor een reactor, die in een ongeveer kritieke toestand ver
keert mogen we hetzelfde verband aannemen tussen de lek en
de absorptie. Daarvoor gaat /2.1/ over in

~la [koo (1-;9'L f - (1+B
2

L
2'J +~ \ Ci = ~~ /2.6/

l.c.
- 1 1 i := 1 ••• 6

Het gebru ikmaking van de volgende rela ti es

1
~ = nv

gaan deze vergelijkingen /2.6/ over in

nv~a
keff [(1-).1) -1 ]

L l.C.
L
th

+ .11
dn1 =
dt /2.7/

:tiC.
- 1

dC.
d~ ::: keff n;3 i v2.a

L
th

We kunnen nu de volgende parameters defini~ren :

1\ = generatietijd, de gemiddelde tijd die het duurt voor een
thermisch neu tron een nieuw th ermisch neu tron genereert.

1\ := aanwezig =
produktie

n
=

Lth

1 = gemiddelde levensdu ur van een neu tro n voor he t verdwi jnt
tengevolge van lek of absorptie in een reactor met eindige
di me nsi es.

1 = gem iddelde levensduur van een neutron in een reactor met
0

oneindige di mensies. De lek is in dit geval nul zodat hier
aIleen de ~bsorptie werkzaam is.

1 = aanwezig n
L
th 1 n 1

= II (L +DB2) = 0 =
~!a

= vrdestructie VLa a a

- 18 -
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Hieruit zien we dat er de volgende

1\ = 1
keff

relaties bestaan

keff ':'1

keff
/2.8/

Worden deze nu toegepast in de reactor vergelijkingen van /2.7/
dan gaan deze over in:

dn
[keff (1- ~) 1 J

n ~ ).C= - +
dt 1 i i i

dC.
;.3 i keff

A.c. 1.1 ... 6J. = n
dt 1 J. J.

of

dn
(~-J?> )

~ )..C.
= n

dt +1\ i J. J.

dC.
A.J. n )...C. 1 ••• 6= i =dt J.

1\ J. J.

/2.9/

/2.2/

In bepaalde gevallen verkiest het ene stel vergelijkingen de
voorkeur boven het andere. Dit zullen we nu aantonen.
De productieterm in /2.1/ wordt daartoe geschreven in een
iets andere vorm, n1. als nv Yr

f
Het uitgangspunt voor de reactorvergelijkingen is dan weer
de balansvergelijking tussen de productie- en destructie
waarschijnlijkheden van de neutronen en vervalatomen in het
systeem:

dn = [_ DB2 +VLf(1-;1) -2a ] n v + L.A C
i /2.10/dt

i
J.

dC.
=~ .v2 ). .J.

f n.v .C. 1 •• 6dt J. J. J. i =

De reactorkinetische parameters kunnen nu worden samengevat
in tabel 1. Ze zijn hierbij gedefinieerd als waarschijnlijk
heden.

Uit deze tabel 1 kan het volgende worden geconcludeerd. Indien
de reactorregeling geschiedt door het verwijderen of aanbrengen
van splijtstof, verandert de werkzame doorsnede voor splijting.
Dan zal in principe 1\ varieren en 1 nagenoeg constant blijven.

In vele reactoren echter maakt men voor de regeling gebruik van
neutronenabsorberende materialen. In dat geval zal 1 varieren en

1\ nagenoeg constant bli jven.,
Voor meerdere informatie zie ref. [2.8].
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Daar ATHENE geregeld wordt met" neutronenabsorptieplaten is
het voor een beschrijving van dit type reactorsysteem wense
lijk te werken met parameters ~ (reactiviteit) enA(genera
tietijd).

De reactorkinetische vergelijkingen zullen in de vorm waarin
de generatietijd voorkomt over het algemeen gemakkelijker op
te lossen zijn, dan die waarbij gebruik wordt gemaakt van de
vorm met de levensduur van de neutronen.

- 20 -
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'}'Rbe1 1.

Reactor kinetische parameters.

Omschrijving Formu1e

a) ~~!E~~~~~_~E_~~~!E~~!~~

keff' Effectieve vermenigvu1digingsfactor

k ex ' excess vermenigvu1diging

productie
destructie

productie-destructie
destructie

vY ~ f

I\)
o

1, effectieve neutronen1evensduur 1
destructie

1

~ ,reactiviteit

A,generatietijd

productie-destructie
productie

1
productie

v( Y I.f - I a _DB2 )

v V~f

1

v V 5:.f
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2.3 Overdrachtsfunctie van een eenpuntsmodel.
Voor variaties in het fluxniveau vanuit de stationnaire toe
stand tengevolge van reactiviteitsveranderingen gaan de ver
gelijkingen /2.2/ over in

dAn = A~ E..cL..- + (Af-f3) 4.!L +~. ~C.
dt " A 1· ~

d AC.
(3i A.

/2.11/
~

~n A C
idt = - 1, •• 6- ~ i=

"
De overdrachtsfunctie van een systeem is gebasperd op de
Laplace-tranformatie, dit is een mathematische bewerking
die alleen geldt voor lineaire vergelijkingen.

Na linearisatie kunnen we de volgende Laplace transformatie
uitvoeren.

s An (s) + S~.dC.(s)
~ ~

s AC.(s)
~

=(!J.An(s)

~ "

a no A~ (s)
1\

- A.. AC.(s)
~ ~

De variatie in het niveau wordt nu genormeerd op het stati
onnaire niveau en de reactiviteit op;'; , de fractie ver
traagde neutronen.

De nulvermogen overdrachtsfunctie van een reactor, die in
een ongeveer kritieke toestand verkeert, krijgt aldus de
bekende gedaante •

.dn(s)

* 11 13 1R (s) 0 /2.12/=
~(s)

= Tl+ L Xl, ]1\
;3 S. i /\(s+ Xi)

VIe zullen thans in tabelvorm de bekende waarden voor de
fracties vertraagde neu tronen C13 i) en hun vervalconstante
( A.

i
) geven,

Tabel 2.

~i l· /~:
"131 = 0.25 10-3 A1 = 1.25 10-2 sec -1 2.0 10-2 sec.

"g2 = 1.60 10-3 ).2 = 3.15 10-2
" 5.08 10-2

"
133 = 2.15 10- 3 A.3 = 1.54 10- 1

" 1.40 10-2
"

/34 = 2.40 10-3 ).4 = 4.56 10- 1
" 0,53 10-2

"
/35 = 0.85 10-3 15 = 1.61 100

" 0.53 10-3 "
136 = 0.25 10-3 ,(6 = 1.43 101

" 1.75 10-5 "
-,_.- _. -'-1-.-

4~t~7,5 10.
3

.
1

- ~_. -,.- ---- _.- _.-
, .4. -2
4-'~ CJ· 10 - II

1 ;t~
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/2.13/(s) =

(s) =

...
R

...
R

De overdrachtsfunctie in /2.12/ is om te schrijven in een iets
andere vo rm:

J3 qf ( s + It ). '"
" ,..!J S [~ (~+ At) +

;3 '\\\.(~+~) ..

s 1\ ~ (5 + Y"t)
"

De overdrachtsfunctie /2.12/ is die van een integrerend systeem.
Indien een positieve stap in de reactiviteit wordt gelntrodu
ceerd zal het reactorvermogen onbeperkt toenemen, indien er geen
terugkoppeleffecten aanwezig zijn, zoals temperatuur, damp,uit
zetting etc. Bij een negatieve stapverstoring zal het fluxniveau
uitsterven.

Zoals we zien uit /2.13/ heeft de nulvermogen overdrachtsfunctie
6 nulpunten en 7 polen, waarvan een pool ligt in de oorsprong
van het s-vlak. Deze laatste zorgt voor het integrerend karakter
van het systeem. .

Deze nulpunten van de overdrachtsfunctie zijn gemakkelijk te
bepalen. Deze behoren namelijk bij de vervalconstante~. van

J..de vertraa~de neutronengroepen.

De bodediagrammen van de overdrachtsfunctie zijn geschetst in
fig. 2.3 en fig. 2.4.
~e kunnen hierin een'aantal frequentiegebieden onderscheiden:

1. Voor zeer la ge frequenties w« A1gaat de overdrachtsfunctie
over in:

;3-.
/\

1 1
s

II. We kunnen ook een benadering vinden voor de eerste breek
frequent ie (r1)

Daartoe stellen we

/2.14/

(1+ G/~,)

> ~1

[ '\ + ~ (A + ~j.1t -1.11
)\1 L " + ~ _/>... IJj

eerste breekfrequentie.

1

S

In dat geval wordt /2.12/

... 13 1
R II (s) Z A r-~L~I1r-,,-=]

L1
+ i. "~t

Hieruit vinden we bij benadering de

r 1 "" 1)" + ~ ;SYx.]
[ A + ~ ;aX. - ~ ]

. ~" 'L 1'\

In deze formule zien we dat deze eerste pool een grot ere

waarde heeft dan het eerste nulpunt.
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III Voor frequenties rond de hoogste breekfrequentie kunnen
we stellen IN» ')..).. 1.

l' 2··· 6

In dat gebied volgt voor de overdrachtsfunctie

• tS-A

1
=

1
/2.15/

Hieruit volgt de hoogste breekfrequentie, welke voor een
reactor een markante grootheid is.
We vinden hiervoor: W g = ~

A

Hoogste breekfrequentie fg =
1

~j ".
/2.16/

Voor een bepaalde reactor met

;$= 7,5

A = 1,5

10- 3 (fractie vertraagde neutronen)

10- 4 sec (generatietijd)

is de waarde van de hoogste breekfrequentie fg ~ 8 Hz.

2.4 Stapresponsie van een kritieke reactor.
De generatietijd in reactoren is zoals we reeds gezien
hebben byzonder klein. Deze ligt in de orde van grootte
van 10- 3 a 10-4 sec. Indien er nu geen vertraagde neutronen
zijn, zal bij een positieve reactiviteitsverstoring de toe
name van de neutronenflux in een byzonder korte tijd geschie
den en een regeling onmogelijk maken.
De tijdconstante , hier " reac torperiode" genoemd, zal dan
liggen in de orde van grootte van 10- 1 a 10-2 sec.

We zullen dit bepalen aan de hand van de vergelijkingen /2.11/

Indien ~= 0 worden deze

dAn -AP!!£....
dt - J f\ +

Af 6 n

A
/2.17/

Voor een stapverstoring in reactiviteit moeten we rekening
houden met de volgende Laplace-tranformaties:

t {Af .1t t ) no}"
t{A~.1(t) An}=

tAr I no
s

IAfIAn( s)

De Laplace-getransformeerde van de verandering in het flux
niveau wordt dan
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An(s) = no. Af

"
1

/2.18/• en(t) = n
o

hetgeen geeft in het tijddomein:
Af t-,,-

Voor een stapverstoring _1 ,13 =0,075%
10

en een generatietijd 1\ = -41,5 10 sec.

== 0,2 sec.T =berekenen we een reactorperiode "IA~I
Doordat bij de kettingreactie niet alleen prompte neutronen
vrijkomen, die na een zekere afrem-tijd weer deel kunnen
nemen aan het vermenigvuldigingsproces, maar ook vertraagde
neutronen zal de reactorperiode aanzienlijk groter worden.

Dit effect is voor de regeling van een reactor te hanteren
zolang de geintroduceerde reactiviteit kleiner is dan de
fractie vertraagde neutronen. Indien de prompte neutronen
alleen al de kettingreactie in stand kunnen houden, wordt
de reactorperiode bepaald door de generatietijd en spreekt
men van een prompt-kritieke reactor.
VOOl' de regeling van een reactor is het du snood zakel ijk
dat het excess van de vermenignlldigingsfactor kleiner is
dan de fractie vertraa8de neutronen keff < (1+;3)

We zullen nu de reactorperiode berekenen met een groep
vertraagde neutronen waaraan we een gemiddelde waarde toe-
kennen voor de vervalconstante "'\ 10-1

A = sec.

We kunnen nu analytisch slechts een benaderende oplossing
vinden

voor ~ I» 1.. A
,13

-= 0,002

vinden we dan

/2.19/

Daar we nu een groep vertraagde neutronen meegenomen hebben
vinden we twee reactorperioden

T1 "T2 ~ -(:--A-r--;1.3-):-----
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Voor A~<:o (subkritieke reactor) zlJn beide perioden negatief
en het fluxniveau zal, na een snelle daling veroorzaakt door

T2. , v oorts langzaam zakken volgens T 1 (vertraagde neu
tronen) •

Bij Af = ° (kritieke reactor) is de periode T? negatief
en de bij deze periode behorende constante gelijR aan nul.
De reactorperiode T

1
is oneindig, hetgeen betekent dat het

fluxniveau stationnair blijft.

Voor ° <: A,? <;1 (superkritieke reactor) is de periode T
2weer negatief maar T

1
is nu positief.

Na een zeer kort durende prompte stijging in het fluxniveau
wordt de stabiele periode bepaald door T

1
(en impliciet door

de verval-constante van de vertraagde neutro ne n).

Voor A~>fi(prompt-kritieke reactor) wordt T
1

negatief en de
invloed van de vertraagde neutronen sterft snel uit, maar de
periode T~ en de factor Af worden beide positief.

L - (I3-A~)

De toename in het vermogen zal nu zeer snel zlJn, alsof er geen
vertraagde neutronen aanwezig zijn en veel te snel om de reactor
doeltreffend te kunnen regelen.

Bij A~ = + 0,1"A worden de beide reactorperioden

T
1 = /3 -Ai>

90 T
2 " z - 0,02 sec.

AS' A
z sec. =

(Af-~)

De responsie op deze positieve stapverstoring is gegeven in fig.2.5
Ret eindgedrag wordt nu bepaald door een periode van 90 sec, het
geen aanzienlijk groter is dan in het geval zonder vertraagde neu
tronen (0,2 sec.).
Ret is duidelijk hoe belangrijk het effect van de vertraagde neu
tronen is voor de regeling van een reactor.
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2.5 Bepaling van de koppeling tussen een tweepunts-model met
wederzijdse 'inductie'.
Het neutronenniveau in een reactor kan over een zeer groot
aantal decaden vari~ren. Wanneer de reactor subkritiek ge
maakt wordt (bijvoorbeeld bij "shut-down") zal het fluxni
veau langzaam uitsterven en zover kunnen dalen, dat men
geen aanwijzing meer heeft op de meetapparatuur. Daarom is
het, ondanks het feit dat er dan toch altijd nog vrije neu
tronen in het systeem zijn, nu niet gewenst de reactor zo
zondermeer weer te starten.

Een toe name in het vermogen kan namelijk binnen zeer korte
tijd gerealiseerd worden. Maakt men de reactor bij het op
starten superkritiek, dan gebeurt dit ongecontroleerd juist
omdat men gedurende de eerste momenten geen inzicht heeft in
~de nivcausti.jging

':lil men bij een subkritieke reactor toch aanWl JZlng hebben
voor het fluxniveau, die niet verdrinkt in de ruis, dan moet
men gebruik maken van een neutronenbron. Het fluxniveau zal
dan eindig blijven voor een subkritiek systeem en oneindig
worden voor een juist kritieke reactor en daarom een indicatie
geven voor de mate waarin de reactor subkritiek is.

Stel dat men een subkri tiek systeem heeft (k = k ff <1) en
cen bron, die S neutronen per sec uitzendt. e
De gemiddelde levensduur is 1 sec. Het aantal neutronen wat ge
durende 1 sec wordt uitgezonden bedraagt Sl. Deze neutronen
ondergaan diverse reacties waarbij nieuwe neutronen ontstaan.
Een gedeelte hiervan zal als snel of als thermisch neutron
weglekken.
Na 1 sec zijn dan k LfL h Sl = Slk extra neutronen ontstaan,
welke bij de neutro~n ge~eld kunnen worden, die gedurende de
yolgende 1 sec door de bron worden uitgestuurd.
Er ont staa t dan het volg ende sche rna:

Sl Sl

Sl k

Sl

Sl k

Sl k2

Sl

Sl k

Sl k2

Sl k3

Het neutronenniveau na zeer lange tijd kan berekend worden
uit de volgende machtreeks.

2 3Sl (1 + k + k + k + •••• ) /2.20/

Alleen bij een kritieke reactor (k = keff = 1) zal het neu
tronenniveau na zeer lange tijd tot een onbegrensde waarde
stijgen.
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na zekere tijd vo1gens/2.20/
81

We zu11en nu op een ana10ge wijze de kritika1iteitsvoorwaarde voor
een tweepunts-mode1 af1eiden,hetgeen deze1fde conditie op1evert a1s
in hoofdstuk 40

De parameters Van de beide kernbakken zijn respectieve1ijk

Kernbak I : 11 , k100 ,Lf1 , Lth1 en k1=k100Lf1Lth1

Kernbak II: 12 , k200 ,Lf2 , Lth2 en k2~k200Lf2Lth2

Beide kernbakken zijn subkritiek; k1eff~ k2eff<1

We ste11en,dat er in kernbak I een neutronenbron aanwezig is, die
8 neutronen per sec uitzendto
Indien kernbak II niet aanwezig is,za1
het neutronenniveau in kernbak I zijn:

(1-k~)
Deze: neutronen vormen weer een bron voor kernbak II, waarvan de
grootte afhangt van de gemidde1de flux in I vermenigvu1digd met
een zekere verzwakkingsfactor ~21,we1ke bepaa1d wordt door het
materiaa1 tussen de beide reactorkernen.

Het aanta1 neutronen
binnenkomt wordt dan

dat gedurende de tijd 1
2

in kernbak II
tX

21
v1

2
81

1
(1-k

1
)

zekere tijd een neutronenniveau met de grootte

Dit nu in reactorkern II ontstane niveau vormt weer een bron voor
kernbak I, welke tot resu1taat heeft,dat in: I het beginniveau toe
neemt met een bedrag

~12v11 o<'21 v1281 1

/2.21/

2 . 0 0 0 00 .]. + ..

1

1

1

1 ...

(1-k
1

)2(1-k
2

)

Dit heeft vervo1gens weer effect op kernbak II.
De uitdrukking voor de neutronenniveau's in de beide kernbakken is
nu te schrijven a1s een machtreeks:
Kernbak I;

81
1

N1= (1-k
1

)

81
1

N1 = (1-k
1

)

Kernbak II;
ol21 v12 811
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De neutronenf1ux za1 nu onbegrensd worden (dowozo het systeem is
kritiek) a1s de noemer in deze uitdrukkingen nul wordt o

KrLtika1iteitsvoorwaarde /2022/

Dit is deze1fde conditie a1s die gevonden wordt in /4.13/

. of. 2 >Daar 12ol21v 1 11
2

0 betekent dit dat bij een gekoppeld systeem,

de beide kernbakken op zich subkritiek kunnen zijn,verge1eken met de
situatie bij eenbaksbedrijf. Dit houdt in dat de tota1e vu11ing aan .
sp1ijtstof bijtweebaksbedrijf minder kan zijn dan tweemaa1 de hoevee1
heid bij eenbaksbedrijf,daar er een verband bestaat tussen de
vermenigvu1digingsfactoren en de kritieke massa.

Bij deze evenwichtssituatie bestaat er een verband tussen de f1uxni
veaus in de ene en in de andere kernbak o

= =
/2.23/

Hieruit ziet men t even~ dat a11een k 1 <'1 ' .. en k 2 <1 vo1doen, dus
beide kernbakken subkr1ek,daar andere geen ree1e stationnaire oplos
sing wordt gevonden voor de verhouding tussen de neutronenniveaus.
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HOOFDSTUK 3.

HET AUTOMATISCHE REGELSYSTEEM VAN DE ATHENE-REACTOR.

3.1 Inleiding.
De regeling van het nucleaire vermogen van de ATHENE-reactor
geschiedt door het op en neer bewegen van regelplaten met be
hulp van servomotoren.
Het materiaal van deze platen is boral, een legering van alu
minium en borium. Het element borium bezit een grote werkzame
doorsnede voor het vangen en absorberen van neutronen.

Wanneer nu een regelplaat dieper de kern in wordt bewogen, neemt
de kans dat een neutron geabsorbeerd wordt toe en dientengevolge
wordt de kans om splijting te veroorzaken en via een kettingreac
tie nieuwe neutronen te produceren kleiner.

Door verandering in de positie van een regelplaat wordt dus de
vermenigvuldigingsfactor of reactiviteit van de reactor gevarieerd.

De neutronenfluxdichtheid over de verticale as van de reactor ver
loopt ongeveer cosinus-vormig.
De versterkingsfactor van de regelplaat als functie van de positie
de zogenaamde ijkkromme, heeft hierdoor een sinusvormig verloop.
De grootste reactiviteitsverandering per lengte eenheid wordt dan
ook verkregen wanneer de regelplaat halverwege de kernbakhoogte
is gebracht.

Ter zijde van elke kernbak zijn in de grafietreflector drie sleu
ven aangebracht, waarin de veiligheids- en de regelplaten op en
neer bewogen kunnen worden. De veiligheidsplaten bevinden zich aan
de lange bUitenzijde van iedere kernbak. De regel-, cq. compensa
tieplaten zijn geplaatst op de kopse kanten van de beide bakken.

De opstelling van deze neutronenabsorptieplaten (nap) is schema
tisch weergegeven in fig. 3.1.
De regelplaten zijn hierbij aangegeven met de letters E en F. Te
vens vindt men hierop de ? plaatsen voor de sensoren van de neu
tronenfluxmeetsystemen.

Twee van deze meetkanalen, respectievelijk III en VIII, geven
een lineaire presentatie van het vermogensniveau vanaf 10-3 Watt
tot 10 KWatt.

Het automatische regelsysteem kan nu naar keuze gestuurd worden
door een van deze twee lineaire meetkanalen, terwijl de regeling
kan plaatsvinden zowel met regelplaat E als met F als met beide.

Een schematische voorstelling van het automatische regelsysteem
is weergegeven in fig. 3.2.

Het signaal, dat afkomstig is van een lineair meetkanaal; Lin.
Versterker (fabrikaat Philips) PY 8015/01 en overeenkomt met
het reactorvermogen wordt gevoerd naar een op de bedienings
lessenaar aan,wezige potentiometer "Vermogensinstelling" en
vervolgens naar de Vermogensafwijkingsversterker (fabrikaat
Philips) PY8035/00.
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Daar de regelactie evenredig moet z1Jn met de procentuele afwij
king van het ingestelde reactorvermogen is deze vermogensafwij
kings-versterker zodanig opgebouwd, dat zijn uitgangssignaal
evenredig is met de relatieve afwijking.

Bij een procentuele afwijking van 10% is het uitgangssignaal
van de vermogensafwijkings-versterker maximaal.
Wanneer de afwijking groter wordt dan 10% treedt het veiligheida
circuit in werking en voIgt een noodstop (scram) van de reactor.
Het fout signaal wordt vervolgens gestuurd door een laagdoorlaat
filter om ongewenste stoorpulsen te elimineren.

Het signaal wordt uiteindelijk gevoerd naar de regelversterker,
type "GETROHAT", welke via relais de motoren van de aandrijfme
chanismen van de regelplaten sturen.

In het nu volgende zullen de verschillende onderdelen aan een
nader onderzoek worden onderworpen.
Aangezien het regelmechanisme een niet lineair systeem is, is de
theoretische beschouwing gebaseerd op de beschrijvende functie
methode.

3.2 De vermogensafwijkingversterker en vermogens-instelling.
Daar de regelactie en daarmee de stu ring van de regelverster
ker evenredig moet zijn met de relatieve afwijking van het re_
actorvermogen, is de vermogensafwijkingsversterker zodanig op
gebouwd dat zijn uitgangssignaal evenredig is met de procentu
ele afwijking van het ingestelde vermogen.

De nauwkeurigheid waarmee in dit deel van het aysteem een analoog
signaal voor de relatieve afwijking van het reactorvermogen wordt
verkregen is niet bekend.
Voor de reactor is dit ook niet van groot belang. Bij bepaalde
dynamische experimenten speelt deze nauwkeurigheid echter weI
een grote role Om in eerate instantie een inzicht te krijgen
in de factoren, die deze nauwkeurigheid bepalen werd van deze
afwijkingsversterker een analyse berekening gemaakt.

Een verdere beschrijving van dit gedeelte van het automatische
regelsysteem gebeurd aan de hand van fig. 3.3.

De versterker van een lineair meetkanaal levert een spanning,
die evenredig is met het reactorvermogen, welke staat tussen
de punten J

2
-A en J 2-B. Hierbij moet worden opgemerkt dat J 2-A

bij toenemend vermogen negatiever wordt t.o.v. de signaal aarde
op J 2-B.

Via de potentiometer N 307 "Vermogensinstellingll , welke aanwezig
is op de bedieningslessenaar wordt een gedeelte van deze spanning
gevoerd naar een geen faseverschuiving gevende ingang van een
operationele versterker, waarvan de versterking geregeld kan
worden met potentiometer 4-R8. Met deze potentiometer kan de
terugkoppelfactor in deze versterker worden gevarieerd.
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Met de vermogensinstelling-potentiometer kan deze ingange
spanning zodanig geregeld worden, dat de uitgangsspanning van
de operationele versterker 0 Volt bedraagt.
De spannings-niveau's op de beide ingangen zijn dan gelijk en
ongeveer -2,7 Volt.
Nadat de operationele versterker op deze manier is afgeregeld
zal het na de volgende afleiding duidelijk worden, dat een
afwijking van het ingestelde reactorvermogen een uitgangsspan
ning geeft, die direct evenredig is met de relatieve afwijkingo
Een afwijking van +10% van het reactorvermogen geeft een uit
gangsspanning van -5Volt en -10% afwijking levert +5Volt.

Tevens is het mogelijk de operationele versterker te calibreren
zonder extern signaal. Hiertoe moet de schakelaar SK -A gezet
worden in de stand TEST/CAL, dan wordt een in te stellen span
ning, variabel van 0 + -10Volt, toegevoerd op het punt J 2-D.

Een eenvoudige afleiding van de werking van deze vermogenaf
wijkingsversterker is gebaseerd op fig. 3.4, waarin ook de te
noemen spanningen zijn aangegeven.

Op de top van de vermogens-instellings-potentiometer staat een
spanning -V., welke evenredig is met het reactorvermogen. De
"open" spanfling bedraagt op

punt A R3
'='R--';;~R- . VE2 + 3

en punt B :

De inwendige weerstanden van deze veronderstelde spannings
bronnen zijn dan respectievelijk:

R1 =
o£ R8 [Rg+ (1- lX) R8J

(R8+Rg)

Door superpositie vinden we vervolgens de spanning op het punt D.

13.1/

Indien we aannemen, dat de spanningsdelers gevormd door R? en R
3en die gevormd door RR en Rq+< 1- vi. )R8 weinig belast wordefi

door resp. R4 en R
7

, QUS wa~neer

RI
de volgende

V
u /3.2/
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Voor een verdere analyse zullen we gebruik maken van /3.1/
ofschoon in vergelijking met het eindresultaat uitgaande
van /3.2/ geringe verschillen optreden.

Tevens is V
c

= - (xR + R1)
(R + R

1
)

V.
~ /3-3/

/3.4/

Voor de uitgangs-spanning van de versterker geldt en daar
de versterkingsfactor G van de operationele versterker erg
hoog is, mogen we schrijven:

Vu «(V - VD)G c
Dit resultaat toegepast in combinatie met /3.1/ geeft:

_ (XR+R1). V.= [R3(RII+RZ) ]. VE+o<R8(RI +R4 ) Jv
(R+R1 ) ~ (R2+R3 ) (RI+R4+RII+RZ) R8+Rg RI+R4+RIr+Rzj u

/3,5/
gelijk is aan het ingestelde vermogen
= Vi t dan moet de uitgangespanning

o

Indien het reactorvermogen
N=No ' due wanneer geldt Vi
V ••

u = 0 z~Jn.
o

Er voIgt nu dan na afregeling van
stellen dat V = 0 wordt:

u

de versterker (x zodanig af9

_ (XR+R
1

)

(R+R
1

)

Hierna kunnen we stellen:

V =V
u u o

+AV =AV ; V. = Vi +AViu u ~
o

AN
N

o

boN
N

o

Substitutie van deze gegevens in /3.5/ levert met gebruikmaking
van de relatie /3.6/ op:

V = AV = ..,.~R",,!!3~ (_R_8+~R...9;...)_~(~R~I_I~+R~7t-)_
U u (R

2
+R

3
) 01. R8 (Rr +R4)

Indien RI RIr « RZ

(R
8

+Rg)
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Het uitgangssignaal is dus evenredig met de relatieve afwijking
van het ingestelde vermogen, wat ook gewenst werd.

Met VE = - 12 Volt en substitutie van de overige waarden met

~= 0,6 vinden we voor een afwijking in het reactorvermogen
van + 10% een uitgangsspanning V =- 5 Volt.

u

3.3 De regelversterker en het aandrijfmechanisme.
De gegevens, welke tot op heden voorhanden zijn betreffende de
werking van de regelversterker zijn zeer beknopt en onvolledig.
Bij de hiervolgende beschrijving aan de hand van fig. 3.5 is
het daarom niet mogelijk gedetailleerde informatie te verschaf
fen over dit niet lineaire gedeelte van het ATHENE-regelsysteem.

De "GETROMAT-regelversterker" kan gebruikt worden met een voor
zetapparaat van het type "s" of "G".

Indien "G" gebruikt wordt, kan een referentie-spanning aan het
ingangssignaal worden toegevoegd, zodanig, dat het resulterende
uitgangs-signaal uit het voorzetapparaat evenredig is met de af
wijking ten opzichte van deze referentiespanning.

Daar men bij reactor_regeling een signaal prefereert niet even
redig met de afwijking, maar met de relatieve afwijking van een
bepaald niveau, kan dit "G" type voorzetapparaat hier niet ge
bruikt worden.
Het gewenste signaal wordt zoals beschreven dan ook verkregen
met de vermogensafwijkingsversterker en toegevoerd aan het "s"
type voorzetapparaat, welke een gewone voorversterker is.

Het over het algemeen zeer laagfrequente ingangs-signaal wordt
vervolgens naar een gelijkspanningsversterker gevoerd, welke
een chopper-ingang heeft.
Het doel van deze chopper is, drifteffecten van deze verster
ker, welke eveneens laagfrequent zijn te elimineren.

De laatste trap van deze versterker bevat een gelijkrichter,
welke tevens als fasediscriminator fungeert.
Afhankelijk van de polariteit van het ingangssignaal stuurt
deze fasediscriminator een van de beide trigger-versterkers,
~elke vervolgens zijn bijbehorend relais bekrachtigd.

Wanneer een van de twee relais bekrachtigd iS t wordt een
constante spanning toegevoerd aan de aandrijfmotor van de
regelplaat.
Het ene relais verzorgt de opgaande beweging en het andere
de neergaande beweging van de regelplaat.

De draaiende beweging van een motor wordt omgezet in een
translatiebeweging van de regelplaat. Deze regelplaat is ver
bonden met een bladveer welke op en afgerold kan worden van
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een trommel, die met een tandwieloverbrengi.ng door de motor wordt
aangedreven ..

Indien we aannemen, dat bij bekrachtiging de motor direct op
volle snelheid draait, hetgeen mogelijk is bij geringe traagheid,
zal dit gedeelte van het regelsysteem bij benadering de werking
vertonen van een niet lineaire regelaar met integrerende actie.
Dit is zeker een accepteerbare benadering voor laagfrekwentie ope
raties, over een frekwentie interval dus beneden die waarin het
dynamisch g~drag van de motor tot uiting komt.

In het systeem is echter een terugkoppeling aanwezig, bestaande
uit een R-C element, waarvan de tijdkarakteristieken instelbaar
zijn. Zie figuur 3.5 blok 6.

Bij bekrachtiging van een relais wordt een spanning (variabel
met schakelaar Xp) op het R-C netwerk toegevoerd.

Hierbij wordt een condensator opgeladen met een bepaalde tijd
constante (instelbaar met schakelaar T ).
De condensator-spanning wordt vervolgeRs gevoerd naar de ingang
van de gelijkspannings-versterker.

Het resulterende ingangs-signaal op de modulator wordt dienten
gevolge het verschil tussen het deviatie-signaal en de terugkop
pelsspanning.

Bij de hoge frequenties zal de condensator gedurende een halve
periode slechts weinig opgeladen kunnen worden en is het terug
koppeleffect gering, zodat we in dit frequentiegebied te maken
hebben met een niet lineaire regelaar met I-actie.

Bij de lage frequenties wordt de terugkoppelspanning wel van
belang en zal de regelversterker samen met de motor het ge
drag vertonen van een niet lineaire regelaar met P.I-actie
d.w.z. als een integrerende re~ela~r voor de hoge frequenties
en als een proportionele regelaar voor de lage frequenties.

Met de schakelaars Xp en Tn is de breekfrequentie van de rege
laar over een zeer groot frequentiegebied in te stellen.

Het maximaal toe te voeren ingangssignaal komt overeen met een
relatieve afwijking van 10% van het ingestelde reactorvermogen.

De summiere gegevens van de regelversterker zijn gedeeltelijk
vastgesteld door metingen.
De van toepassing zijnde aspect en volgen hieronder.
Dode zone : ongeveer 5% van het maximaal ingangssignaal (instelbaar)

R-C terugkoppeling:

Schakelaar positie 1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 10 11: 12

Xp (%) 250 200 153 122 95 76 54 40 33 25 18 10
T (Minuten) 0.2 0.3 0.4 0.7 1 1.5 2.5 3.5 5.5 9 14 22n
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Met de schakelaar "Xp" kan de spanning toegevoerd op het
R-C terugkoppelcircuit worden ingesteld.
In onze afleidingen is in eerste instantie deze spanning in
verband gebracht met een vaste spanning, nl .. de maximale
ingangsspanning Vimax.

Met de twee 12-standen schakelaars kunnen 144 combinaties
worden gemaakt en zodoende 144 toestanden, waarin de regelaar
kan werken.

Als beide schakelaars in de stand 1112" staan (terugkoppelspan
ning gering en zeer grote tijdconstante) ligt de breekfrequen
tie van de P.I-regelaar erg laag en in het andere uiterste met
beide schakelaars in de stand 111" ligt de breekfrequentie erg
hoog.

Opmerking:
Bij een verdere analyse, na het schrijven van het concept van
dit rapport bleken nog enkele facetten naar voren te komen, die
het noodzakelijk maken voor een verfijnde beschrijving zich in
meer details van deze regelaar te verdiepen.

1 : De terugkoppelspanning bleek weI ev~nredig te z~Jn met Xp,
doch niet de gestelde grootte!£ V. te bedragen, zoals
eerst was verondersteld.. 100 ~max
In de verdere afleiding zullen we daarom dezx instelbare
terugkoppelspanning dan oak aanduiden met:. --lL.V* t v* als
vaste spanning, echter onbekend in grootte.100· me -

2 Een ander detail waarvan de consequenties nader onderzocht
moeten worden is het feit, dat de tijdconstante van het
R-C circuit niet een bepaalde waarde heeft.
Afhankelijk van de toestand waarin de regelaar verkeert,
d.w.z. van het feit of een van de relais bekrachtigd is
of fiiet heeft dit R-C circuit een andere opbouw en daar
door een andere tijdconstante.

Een meer gedetailleerde beschrijving zal deze fa.cetten in acht
moeten nemen.
In eerste instantie is hier de bedoeling geweest, de meetresul
taten te analyseren bij een ingestelde toestand van de regelaar
en zodoende voorspellingen te do en omtrent het gedrag van de
reactor bij een koppeling met deze regelaar.

De afleidingen zijn daarom bij een meer gedetailleerde be
schrijving voor verfijningen vatbaar.

Voor numerieke waarden zij verwezen naar de theoretische ana
lyse van het regelsysteem.

3.4 Theoretische analyse van het Automatisch Regelsysteem.
I Theorie.

Een analyse van de werking van dit niet lineaire systeem kan
geschieden in het tijddomein en in het frequentiedomein.
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Een beschrijving in het tijddomein verschaft een goed inzicht
in de werking van hat niet-lineaire deel van het regelcircuit.
Dit heeft echter het nadeel dat'men het circuit steeds opnieuw
moet bekijken bij verschillende frequenties en bij verschillen
de waarden van het ingangssignaal.
Voor de lineaire delen van het regelcircuit is een beschrijving
in het frequentiedomein de meest geschikte.

Beide analyses voeren tot de beschrijvende functiemethode.
Dit is een lineariserende benadering van niet-lineaire systemen,
waardoor men met de bekende theorie voor lineaire systemen het
lineaire deel van een circuit kan koppelen met een niet-lineair
deel.

Men beschouwt hat gedrag van het regelsysteem onder invloed van
sinusvormige ingangs-signalen. Het doel is nu om het niet-lineaire
deel van het regelcircuit voor zulke sinusvormige ingangssignalen
door een lineaire overdrachtsfunctie te benaderen.

Men neemt aan dat de ingangs-grootheid van het regelsysteem
zuiver sinusvormig is en dat de uitgangsgrootheid aIleen de
grondharmonische bevat. AIle hogere harmonischen worden dan
verwaarloosd. Dit is meestal geoorloofd omdat in vele gevallen
het regelcircuit gesplitst kan worden in een niet-lineair en in
een lineair deel (fig. 3.6).

Het lineaire deel, dat op een niet-lineair deel voIgt kan gezien
worden als een laagdoorlaatfilter, waardoor de hogere harmonischen
onderdrukt worden.

Er wordt daarom verder gerekend met de beschrijvende functie
D(e,W), die het verband aangeeft tussen de ingangs-grootheid en
de grondharmonische van de uitgangs-grootheid van het niet
lineaire element.

D(e,w) = Grondharmonische in het uitgangs-signaal
Ingangs-signaal.

Op een aldus gelineariseerd systeem (in ons geval reactor ge
koppeld met het regelcircuit), kan een geschikt stabiliteits
criterium worden toegepast zoals het Nyquist criterium.
Hierbij kan men dan de stabiliteitseigensch~ppenvan het
teruggekoppelde systeem nagaan voor aIle amplituden van het
sinusvormig inganga-signaal op het niet lineaire elemen.t.

De grondharmonische van het uitgangssignaal van het niet-lineaire
element wordt gevonden met behulp van de bekende formules van de
Fourier-analyse.

Het uitgangssignaal van een niet lineair element, q(t),kunnen we
aldus ontbinden in harmonische trillingen.
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00

q(t) = L.. (ak sin k..vt + bk cos k wt)
k=o

b
o

= 2 j q(t) sin klA>t" dtT
0 13.91

= £ j q(t) cos k wt . dtT
0

1
T

= ) q(t)
T dt

0

Opmerking:
Het is de vraag of we tot een perfecte benadering kunnen komen
volgens deze beschrijvende functie-methode.
Dit wordt veroorzaakt door twee optredende complicaties:

1: Er is reeds opgemerkt, dat het R-C terugkoppelcircuit
gedurende een periode, van opbouw verandert en daardoor
de tijdconstante van dit circuit van grootte wisselt.

2: Bij invoeren van een sinusvormige spanning aan de regelaar,
wordt na verloop van tijd een " s tationnaire" toestand bereikt,
waarbij het R-C terugkoppelcircuit een bij benadering e
machtvormige spanning levert.
Daardoor krijgt het resulterende ingangs-signaal (verschil van
deze beide) een gecompliceerde vorm, welke niet eenvoudig ex
pliciet berekend kan worden.
In de afleidingen zijn we er daarom ook toe overgegaan hier
voor benaderingen in te voeren.

II Beschrijvende functie van een bipolair-relais.
De sturing van de motor van een regelplaat geschiedt door 2 po
laire relais. Deze kunnen wat de werking betreft ook opgevat
worden als een bipolair relais.
In de overdrachtsfunctie van hat gehele regelcircuit komt aldus
de beschrijvende functie voor van dit niet-lineaire element.
Een responsie in het tijddomein op een sinusvormig ingangssig
naal is weergegeven in fig. 3.7.

De grondharmonische wordt dan:

g(t) =; COSti (\91+ lf2) ~ sin{ \A)t-~ ( \f1- ~2)?

waarin

13.101

~1 = bgsin (d+h)
~e

\f2 = bgsin (g.)
e
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De vorm weergegeven in /3.10/ kunnen we ook ontbinden in een
sinus- en een cosinus-component.
Dit geeft

g(t) = ~ [(cos lf1 + coe ~2) sin wt - (sin ~1 - sin lf2)coeuJt] /3.12/

Substitueren we hierin de overeenkomstige waarden uit /3.11/ dan
vinden we voor einus-vormige ingangs-signalen met

e'> (d + h)

get) =~ [{ V1_(d;h)2 + 1-(tl
2}Sin wt - ~ cos..,t]

Het is eenvoudig in te zien in /3.13/. dat zowel de faseverschui
ving als amplitude van de grondgolf niet afhankelijk zijn van de
frequentie. Deze worden dan ook uitsluitend bepaald door de dode
zone d en hysterese h van het relais en a, de amplitude van het
ingangssignaal.

De faseverschuiving van de grondgolf, zie fig. 3.8A.
Deze wordt hoofdzakelijk bepaald door de hystereee.
Indien h = 0 wordt gesteld is de faseverschuivingf= o.

Voor grote amplituden e t.o.v. (d+h) bepaalt hook de fasever
schuiving. Een benaderingsformule geeft ons in dit geval:

Voor e »( d+h) wordt ~:: i (~) /3.14/

Bij kleine ingangssignalen t.o.v. (d + h) gaat de dode zone
.d ook een rol spelen in de fase.
'Deze is dan maximaal voor:

d = 0

a = d + h
lfmax = 'tI'

1;
/3.15/

Zoals fig. 3.8 A te zien geeft wordt voor grotere waarden van
d de maximale faseverschuiving kleiner dan 450 •

De amplitude van de grondfolf fig.3.8 B.
Deze is evenredig met cos 1 (~1 +~2 )}

Voor grote ampli tuden e »< d + h) zullen zowel I.! 1 als \.f 2 naar
nul naderen.
Hieruit voIgt dan voor de amplitude van degrondgolf a 1

Voor a»(d + h) cos {~ (q 1 +lf2)~""1 /3.16/

Voor kleine ingange-eignalen c -(d+h) kunnen we de amplitude
van de grondgolf benaderen, deze wordt dan:
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Voor e .-J (d+h)
"I

/3.18/

A

e

In fig. 3.8 B is te zien, dat voor relatief zeer geringe
ampli tuden aangenomen mag worden dat a

1
~ 4

<tr'

Er moet een opmerking gemaakt worden over de factor (d+h/2)
in fig. /3.17/.

Zoals ook uit /3.13/ is te zien bestaat er weI een uitgangs
signaal voor e = (d + h.)
Dit is een limiet geval. Als lim e ~(d + h) bestaat er weI een
responsie, maar voor lim 8, (d + h) niet, daar het relais dan
niet meer opkomt.

De amplitude van de sinus- en cosinus component uit /3.12/
kunnen we ook benaderen en zijn weergegeven in de samenvatting.

De beschrijvende functie.
Wordt op het bipolaire relais een complex ingangssignaal gezet
van de vorm a J uJ t dan is het ui tgangssignaal:

S(j LV t, a):= ~ cos {~ ( "f1 + ~ 2)}e j (w t - Lf )

De beschriJ"vende functie D (J" w ,a) = g(ji.Jt,e)a £ Jwt

wordt dan ~ 1 1 - j'-f± cos 1. '2 ( "'1+ '-t2 )? Eo
D(jw,e)=

Met de afgeleide benadering wordt deze vorm

\ / ~ _ (d+~/2) -jtfV e £,
Ae

/3.20/

Met de faseverschuiving '1'::. ~ (lj1 -~2)::: ~ (t)

De modulus van D (jw,e) bezit een maximum.
De benaderde formule levert dit voor a =~ (d+~)

2
Deze beschrijvende functie van het bipolaire relais i6 weergege
ven in fig. 3.8 c.

III Gedrag van de motor, regelplaat en standindicatiepotentiometer.
Daar de regelplaat via de op de trommel opgerolde bladveer en
via tandwielen is gekoppeld aan de as van de motor zal in dit
gedeelte van het systeem oak nog een zekere hysterese aanwezig
zijn.
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Deze zal echter in onze nadere beschouwing worden verwaarloosd.
Voor het geheel van motor, regelplaat en standindicatiepotentio

meter zal daarom dezelfde type overdrachtsfunctie als die van
de motor worden genomen.

Voor dit gedeelte van het regelsysteem kunnen we dan ook de vol
gende overdrachtsfunctie afleiden.

H(s)
=

Vu(s)
yes) =

c
s(1+s'( )

m

/3.21/

Hierin is yes) de Laplace-getransformeerde van de positie
van het bipolaire relais.

De versterkingsfactor van dit gedeelte van het regelsysteem,
c, wordt uitgedrukt in[mV ]Deze werd gemeten door, de regel
plaat van volledig in sec tot volledig uit de kern te bewe~

gen, en omgekeerd. Tevens werd bij dit proces de tijdsduur
en de afgegeven spanning van de potentiometer gemeten. De
theoretische waarde van c = 160 ~

sec
De tijdconstante van de motor wordt bepaald door de traagheid
en de demping van dit deel en deze is

-rm = J
D /3.22/

Hieruit volgt op eenvoudige wijze de breekfrequentie van de
motor.

/3.23/D
J

1- .
2'\'1'

f =
In

1
~---- =2 "tI' 1: m

Aangezien de traagheid van het geheel gering is, kunnen we
aannemen dat deze breekfrequentie hoog ligt t.o.v. de frequen
ties van de toegevoerde signalen.
In het door ons beschouwde frequentie mogen we dit 2e orde ge
drag van de motor dan ook verwaarlozen en deze beschouwen als
een motor welke bij bekrachtiging direct op constante snelheid
draai t.
Het geheel van motor, regelplaat en standindicatie-potentio
meter mogen we dan opvatten als een zuiver integrerend circuit.

IV: Analyse van de regelaar in het tijddomein.
Een beschrijving van het gedrag van de regelaar in de tijd wordt
gegeven aan de hand van fig. 3.9.
Hierin is V. het ingangssignaal van de regelversterker en dit is
evenredig m~t de relatieve afwijking van het reactorvermogen.

De uitgangspositie van het bipolaire relais (welke dimensieloos
is) wordt omgezet in een spanning en vervolgens in een koppel
van de motor. Dit heeft dan een continue verdraai~ing van de
motoras tot gevolg. Hiermee verbonden is de regelplaat zoals
beschreven in 3.3. De positie van de regelplaat wordt dverge
bracht op een standindicatiepotentiometer.
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De ~itgangsspanning V hiervan is dus evenredie met de stand van
de regelplaat en dien¥engevolge met de geIntroduceerde reactiviteit.

Als het relais in een bekrachtigde toestand komt, wordt tevens een
constante instelbare spanning toegevoegd op het R-C terugkoppel
circuit. Deze instelbare spanning wordt uitgedrukt in procenten
van een maximaal ingangs-signaal en bedraagt

+~ ...
- 100 V

Als deze spanning op het RC-circuit wordt toegevoerd, wordt een
condensator opgeladen met een vaste instelbare tijdconstante,
deze bedraagt T (sec.) Zie hierbij opmerking bij 3.3.
Deze condensato~-spanningwordt nu afgetrokken van het toege
voerde ineangssignRal V. op de regelversterker.
Het verschil van deze ~ laatste twee signalen stuurt nu het bi
polaire relais.

Voor een verdere analyse moeten we rekening houden met de volgende
variabelen.

~. = Amplitude van het sinusvormig ingangs-signaal
~

w = Hoekfrequentie.

Tn = Tijdconstante van het R-C circuit.
Xp = Bepaalt de waarde van het maximaal terugkoppelsignaal.

De beide laatste variabelen zijn constant bij vaste instelling van
de terugkoppeling.

Als we er van afzien numerieke waarden in rekening te brengen van
V., ~ , Xp, T , d, h, dan kunnen verschillende responsies van de
~ n

regelplaat optreden, afhankelijk van combinaties van de genoemde
variabelen.
Deze zijn weergegeven in fig. 3.10 A~B.C~D.

A.B. De invloed van de terugkoppeling is geheel verwaarloosd.
In het uitgangssignaal treedt alleen op de werking van het bi
polaire relais. We hebben hierbij voorts aangenomen dat het aan
drijfmechanisme werkt als een zuivere integrator.
Daar dan de uitgangsspanning V de versterkte (versterkingsfactor
c) en geintegreerde relaisposi¥ie is kunnen we voor de grondharmo
nische van Vu afleiden:

met:

/3.24/

sin 'f1 en Y' = ~ ( ~ 1 -. t.s 2) ~ 1
2

sin ~ 2 =
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13.251v (t) 4cu ....,-
-11w

Deze vergelijking gaat volgens de gegeven benadering in 13.171
over in

Voor grote ingangs-signalen t.o.v. de dode band en de hysterese
ziet men dat het regelsysteem werkt als een niet-lineaire rege
laar met integrerende actie.
Niet lineair betekent hierbij dat het uitgangssignaal niet even
redig is met de grootte van het ingangssignaal (voor grote sig
nalen zelfs nagenoeg onafhankelijk hiervan).
Integrerend wil zeggen dat V omgekeerd evenredig is met de
frequentie. u

De extrafaseverschuiving i, veroorzaakt door het bipolaire
relais is het grootst voor kleine signalen. Bij de metingen
komt dit dan ook duidelijk tot uiting.

Om duidelijk de integrerende actie te zien is in fig. 3.10 A.B.
de responsie weergegeven voor 2 verschillende frequenties.

C.D. De invloed van het terugkoppelaignaal is nu niet meer
verwaarloosbaar t.o.v. het ingangssignaal V .•
Het lijkt nu juist of we te maken krijgen 1 met een variabele
hysterese en dode band.

Het relais zal nu niet afvallen op het moment, dat het signaal
kleiner is dan de dade band, maar reeds eerder wanneer dit het
ge~al is met het verschil-signaal. Ook het moment dat het re
lais opkomt verandert analoog.

Bij eenzelfde ~requentie en dezelfde vast ingestelde terugkop
pelparameters zal nu de tijd, dat de regelplaat in beweging is,
en hiermee de uitgangsspanning V weI sterk afhankelijk zijn
van de amplitude van het ingangs~ignaal.

Ook de faseverschuiving van de grondharmonische t.o.v. de
Visin wt wordt kleiner.
pe regelaar zal in dit gebied pro~ortionele eigenschappen gaan
vertonen.

De breekfrequentie zal afhankelijk Z1Jn van een aantal factoren
en zeker ook van de amplitude van het ingangssignaal V .
Voor grotere waarden van V. zal bij dezelfde frequenti~ de in
vloed van de terugkoppelin~ relatief geringer zijn dan bij
kleine amplituden.
De werking van de terugkoppeling wordt pas merkbaar als de
condensator opgeladen wordt tot een spanning, die niet meer
verwaarloosbaar is t.o.v. V.•
Dit kan men bereiken door d~ periodeduur groter te nemen, d.w.z.
de frequentie te verlagen. Voor grote amplituden zal daarom ook
de breekfrequentie van de regelaar lager zijn dan voor kleine am
pli tuden.
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Een exacte afleiding van de t~dstippen t en t waarop het relais scha
kelt (echter een t~dconstante Tn gedurende de ~ele periode-t~d aangenomen)
geeft en is getekend in fig.3.11.

Noemen we de maximale terugkoppelspanning
x

Va = ( 1&) v* /3.26/

dan kr~gen we de volgende twee vergelljkingen:

11 -t -t

] -T/22 1
- E T

h E
T

Vi sinu>t 1 - (d+h) -V n
= a

r1
-T/2

]+E. Tn

I.., -t -t ]2 1
;.£ T:

Visin wt 2
Vo

L1 n
- d =

[1
-ilL ]+€. Tn

Indien we voorte etellen; w t 2='i\- 'f2 en wt 1=lf1dan volgt:

[1 ftt'- (Lf 2 -+- ~ 1 ) ~](d+h) Va - ~-t wTn Eo
sin \of 1 =

~i ~ [1 +£- ~n ]

[ - t-~'f2+ 'f1)J]
d Va 1 - Eo wTn

sin If2 ==
~

+ r [1 -e.- :Tn ]J.

13.27/

/3.28./

Uit deze twee vergelljkingen zouden we dan f 1 en ~ moeten
oploeeen en deze substitueren in /3.24/ om een exact~ oplossing te
verkr~gen.

Voorts ziet men uit deze vergel~king duidelljk de invloed van de
terugkoppeling op de hoeken lf1 en Lf 2 t welke bepalend z~n voor
de echakeltljdstippen van het relais.

We gaan nu verder enkele benaderingen toepassen:

1) De condensatorspanning blljft constant gedurende de tljd dat het
relais in' onbekrachtigde toestand is.
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2) In fig. 3.11 zien we dat If 2 > 0 en '11 < 0

Bepalend in de vergelijkingen is de som van deze twee.
We stellen nu dat 1 (<j'1 + lf2)« ~

2 2

Na invoering van deze benaderingen reduceren de vergelij
kingen in /3.28/ tot

/3.291

~)
2wTn

(tghVo
1:

J.

d
V.

J.

=
sin ~1

sin If 2 = + Vo tgh ( Gr )
1: 2wTn

J.

Hierin zien we dat de invloed van de terugkoppeling door
verschillende factoren wordt bepaald.

1) De maximale waarde van de terugkoppelspanning

(!E....-) II<
Vo = 100 V t.o.v. V.

J.

2) De hoekfrequentie.
Uit de analyse in het frequentiedomein blijkt, dat de re
gelaar in het proportionele gebied werkt voo~ frequenties
hoger dan de breekfrequentie van het R.C. circuit, d.w.z.
voor lA>Tn >1

Als nulA>Tn > ~/2 mogen we nog een benadering toepassen, nl.

tgh (2;Tn ) ';:: 2:Tn

maJ

We moeten een criterium aanleggen voor de situatie, dat de
invloed van de terugkoppeling merkbaar wordt.
We stellen dat di t geschiedt voor sin 'f 2 =--L + [~

V. V.
J. J.

Nu is [2d ] een vast e waarde, nl. 0,1

~max
Er moet worden opgemerkt, dat dit meer een experimentele waarde
waarde is verbonden aan onze metingen.
De resultaten moeten dan ook in dit verband worden gezien. De
bedoeling is een indruk te krijgen van de afhankelijkheid van
de "breekfrequentie" van de diverse parameters en varierende
grootheden.
Dan voIgt voor de breekfre uentie van de re elaar (overgang
van proportionele naar integrerende actie

fb 0: 4t (~6o) ~:- [:i~ax ] 13.301
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Deze formule /3.30/ is erg geschikt om een aantal conclusies
te trekken.

1. Bij vaste instelling van de regelaar, dus Xp en Tn constant
aangenomen, wordt de breekfrequentie laeer als V. toeneemt.
Dit is ook begrijpelijk want bij grotere ingangs~ignalen
is de relatieve invloed van de ~erugkoppeling geringer dan
bij kleine waarden van V. w Als V. toeneemt zal de regelaar
tot lagere frequenties ifftegrereftde actie vertonen.

2. Vergroting van het maximaal terugkoppelsignaal (door ftXp"
te vergroten) doet ook de breekfrequentie stijgen. Om na
melijk de invloed van de terugkoppeling te nivelleren, dus
integrerende actie te krijgen, moet men naar kleinere peri
oden, dus hogere frequentie.

3. Verkleining van de tijdconstante van het R.C. circuit le
vert ook een hogere breekfrequentie. De condensator zal
dan sneller opgeladen worden.
Wil men toch integrerende actie verkrijgen, dan is het
noodzakelijk naar hogere frequenties te gaan.

Aan de hand van formule /3.30/ kunnen we bij vaste instelling
van de regelaar de breekfrequentie bepalen bij variabele in
gangsspanning.

Breekfrequentie fb als functie van
bij Xp = 10%

Tn = 12 sec

d = 5% Vimax

v.
~

v:
~max

Deze resultaten zijn in verband gebracht met enkele werkelijke
•meetresultaten. V houdt verband met V. en is hieraan onge-

veer gelijk gesteld. V. komt overeefimax , met 500 mV op de
ingang van de vermogen~~t~ijkingsversterker.

Tabel 1.

V. eff (mV) 25 50 100 150 200 250 300
~

V.
~ (%) 7.2 14.5 29 43 57 72 86
~

..,-max

fb(Hz) ... 0.29 0.15 0.07 0.05 0.035 0.029 0.024-

Tevens kunnen we bij vast ingangs-signaal V. de breekfrequenties
bij verschillende instellingen van de regel~ar berekenen.
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Breekfreguentie f
b

ala functie van de instelling van de regelaar
(Xp, Tn)

bij V.... 1 V. max (V. ~ 100 mV op de ingang van de vermo-
~ - 3' ~ ~eff

gensafwijkingsversterker).

Tabel 2.

Schakelaar
positie 1 3 5 7 9 12

Xp (%) 250 153 98 54 33 10

Tn (min) 0,2 0,4 1 2,5 5,5 22

fb(Hz) 1,56 0,48 0,12 0,027 0,0075 0,0006

,

Tevens zijn met de regelaar nog de diverse combinaties van Xp
met Tn mogelijk.
Bij onze meting was Xp = 10%

Tn = 12 sec.

We zien hieruit dat deze regelaar in combinatie met een motor
als een P.I._regelaar kan werken over een zeer groot frequen
tiegebied.

Met behulp van formule 13.301 is het tevens mogelijk de waarde
van de versterking te bepalen voor het gehele regelcircuit in
het proportionele gebied.

/3.31/• 1~~. [~~ J. (in).
~max p

Voor de amplitude van het uitgangs-signaal in het gebied met
integrerende actie vinden we bij benadering volgens 13.241 en
13.251
Vu 4c

- 1Tw
Bepalen we nu de waarde van V op de breekfrequentie en aldaar
de versterking, dan is dat deuversterking in het proportionele
gebied.

Dit geeft:

Vu
V = A =

i

Met V. = 500 mV op
~max

versterker en c = 160

geeft dit:

de ingang van de vermogensafwijkings-

mV1sec; [~~ ] = 0,1
~max

- 52-



- .52 -

Met behulp van daze methode hebb&n we gevonden dat de versterkings
factor in het proport~oDele gebied nagenoeg onafhankelijk is van de
grootte van het ingangs-signaal,doch voornamelijk bepaald wordt door
de versterkings-factor van het aandrljfmechanic:me en de instelling
van de terugkoppeling. De bovenstaande afleidi.ng is echter een bena
dering. In werkelijkheid zal de amplitude van het ingangs-signaal V.

~weI een kleine invloed hebben op deze versterkingsfactor van de
regelaar in het proportionele gebiedG

Voar verschillende instellingen van de regelaar kunnen we nu deze
versterkingsfactor berekenen

Versterkingsfactor a\s fu!~ van de installing van de regelaar
(Xp I Tn) bjj pro:Eortio~l~,.verst.erking.

Tabsl 3

Schakelaar
-~,

po.sitie 1 3 5 7 9 12

Xp (%) 250 153 98 54 33 10
r-'

Tn (min) 0,2 0,,4 1 2,5 5,5 22

A 0,123 o,hO 1~57 7, -10 26 340
,~,_,_c....~~~ --=---~_..~

13.32/

13.32/met

hetgeen geeft

Het is ook mogelijk dat het systeem voor lage frequenties zeer on
rustig wordt. In extreme toestand is dit weergegeven in fig.312.
Dit verschijneel treedt op als de maximale terugkoppelspanning Vo
groot is t.o.v. ~. en de tijdconstante erg klein is.

~

Bij de analyse in het frequentiedomein wordt afgeleid dat dit geen
instabiliteit is in de regelversterker en terugkoppelimg.
We kunnen het geen instabiliteit noemensomdat het niet bestaat als
het ingangs-signaal wordt weggenoroen.

De condensator wordt in dit geval snel opgeladen tot een hoge waarde
t.o.v. V.• Gedurende een halve periode zal het relais meerdere ma
len kunn~n opkomen en afvallen.Dit effect zal ongeveer op gaan treden
wanneer de hellingshoek vall ~~6in~t voor t=o kleiner is dan de
eerste afgeleide van de oplaa~kromme van de condensator bij nuldoor
gang,welke onafhankelijk is van de beginspanning.

Dan zal gelden ~t (Visinwt\=o<~-(Vc)v=0

V c
w\!.<-2....·

~ Tn
Het systeem zal dan onrustig werden voer freqti~nties f < f o

f 0= 2~ ur> (To~¥~ )
~

Bij het tekenen van de responsie van de regelplaat in fig. 3.12. is
geen rekening ~ehouden met het gedrag van de motor voor zeer hoge
frequentiss,wat sterk Lepaald wordt door ztn traagheid en demping.
Bij deze serie korte pulsen zal dit tweeds-erda gedrag van de motor
zeker invloed hebbenG
Fig. 3.12. dient dan oak aIleen maar ter illustratie.
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V. Analyse van het regelsysteem in het frequentie-domein.
Deze beschouwing geschiedt aande hand vant fig.3.9. We gaan uit van har
monische signaalvariaties van de vorm ~Jw ,en voeren vervolgens een
semi-lineaire analyse uit met het concept van de beschrijvende functie.

De uitgangspositie van het relais q(t) wordt omgezet in een spanning
en versterkt voor deze verschijnt op het R-C-circuit. De versterkings-

factor hiervan bedraagt (~ao)V* met V* als vaste spanning.
De amplitude van het ingangs-signaal op het bipolaire relais is a,
terwijl de getransformeerde van de grondgolf van het uitgangs-signaal
genoemd wordt y( j uJ ,a).

Voor het bipolaire relais wordt als functie voor de overdracht geno
men de beschrijvende functie, zoals deze reeds eerder werd afgeleid,
n.l. : D(j «-" ,a) • Deze heeft een fase-verschuiving; '-\' =t( lf 1- '2).

Hiermee worden de overdrachtsfuncties van de verschillende blokken;
....._/

1) Motor + Regelplaat +

H(jw) Vu(j'-")
= y(j w,e) =

Standindicatiepotentieometer:

2) R.C. - terugkoppelcircuit. (bij benadering)

F( j w) = 1

3) Bipolair relais:
D(jw,e) = y(j vJ ~e) =

eU""
4-
'11'

cos

met sin lf1 = (d;h) en sin ~ 2 = ! en If= i ( lf1 - Y'2)

Zoals we hadden~geleid ging deze vorm 13.351 bij benadering

over in D(jul,&)_ 4 v,- (d+~2 ) 0 , ~ _j'\'

,..,- e
11"

Er gelden vervolgens de onderstaande relaties

e (j IN) = Vi (jioJ) - F (j w) .y(jaJ,i)!JL V*
100

. -
y(jw ,a) = e{j "") D(j w,a)

Dit geeft als functie voor de overdracht van de regelversterker
y(~"",a) = D(jw,a)

Vi j "" ) 1 +D ( j w ,a) F( j w )~ao V*

Indien we nu stellen D(jw,a) = D*(jw,a) dan voIgt;
e

G(j w)=

1 +

D(.iLcJ,e),.
e

D* (j \.AI ,e.L!E..- V*
a 100 "7"(-1+'-J~.w---=T-n)
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Deze formule /3.38/ blijft altijd gecompliceerd daar er
impliciet de factor e, de amplitude van het ingangs-signaal
op de bipolair relais in verwerkt zit.
Zoals gebruikelijk bij een niet lineaire analyse moeten we
hier benaderingen accepteren.

Bij een nadere beschouwing van /3.38/ zien we dat de regelver
sterker twee breekpunten heeft, hetgeen voor de gehele regelaar
ook twee frequenties oplevert, nl.

1) f Overgang I - P actiea

2) f b Overgang P - I actie.

Zoals bij de beschrijving van het bipolaire relais is gegeven
kunnen we D(j w ,e) ook schrijven ale

D (jw ,e) =/D/ e - j\f

/3.39/

Dan wordt de teller van /3.38/ van de volgende vorm

/D/ (cos~ - jsin~) (1+ jwT )
nVoor eerstgenoemde breekfrequentie f nemen we de relatie

a
LA> T = 1 + tg 4' = t (.". +\P)

a n 1- tg"f g '4 1

Hieruit zien we dat altijd geldt w Tn> 1, d.w. z. de eerete
breekfrequentie van de regelaar faavinden we bij een iete
hogere frequentie dan de breekfrequentie van het R-C terug
koppelcircuit, waarvoor nl. geldt ~ T = 1.c n

In de hoek zit impliciet verwerkt de grootte van de factor e.
In het geval dat e ..... Vi' en Vi» (d+h) vinden we ale benadering
voor

Bin ~

Daaruit volgt dan de eerste breek frequentie van de regelaar

(Overgang I-P actie ) faZ 2~Tn (1+ ~ ) /3. 40/

Voor vele gevallen is -h- «1 zodat deze laagste breekfrequen
tie f van de regelaar Vi niet'zo sterk zal varieren als functie

van V~ • 1
We kuffnen dan fa~ 21YTn berekenen voor een aantal instellingen
van de regelaar.

Breekfreguentie fa als functie van de instelling van de regelaar
(Tn) Tabel 4

Schakelaar' positie 1 3 5 7. 9 12
Tn(min) 0,2 0,4 1 2,5 5,5 22
f (Hz) 0,13 0,067 0,027 0,011 0,005 0,0012
a

Bij onze meting was Tn = 12 sec.
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Om een schatting te maken van de tweede breekfrequentie van de
functie voor de overdracht zullen we een voor verfijning vatba
re stellinghanteren.
We stellen dat bij deze frequentie f

b
het reele en imaginaire

deel van de complexe noemer uit /3.35/ aan elkaar gelijk zijn.

Dan geldtJJbT = /D/2::E. V· (sintr+ cosLy) + 1 /3.41/
n 100

Aangezien Oo<~ <450 voIgt (sin~+ coslY) > 1 zodat altijd zal
gelden wbTn > 1

In deze uitdrukking zit op een vrij ingewikkelde wijze de factor
e en daarmee /D/ en If verwerkt.
Om toch een verband te vinden tussen e en V. werd het circuit van
de regelversterker nader onderzocht, waarop1echter niet nader
wordt ingegaan. Hierbij werd gebruik gemaakt van de responsie
van het open circuit van de regelversterker. Als een benaderings
formule vinden we dan voor de tweede breekfrequentie van de rege
laar (overgang P-I-actie)

rb~ 2;T
n

[1+ ~ (¥oo)(~~ )(1 - ~) ] /3.42/

Uit formule /3.38/'kunnen we ook op empirische basis een uitdruk
king geven voor deze breekfrequentie f o van de regelaar, waarboven
integrerende actie plaats vindt.
Zoals uit de analyse in het tijddomein blijkt, zal integrerende actie
optreden wanneer de invloed van de terugkoppeling gering.is.
In dit geval kunnen voor niet al te kleine waarden van V., nu e
vervangen dpor V. en tevens een benadering geven voor 1
D"'"(j vJle)~~ .1 Tevens is reeds gevonden w Tn) 1
We stellen nu dat de invloed van de terugkoppeling gering is blj
de voorwaarde:

ID. (i w..&2. (LlL-) ..s.:-I~ [2d ]
V. 100 Tn ". V.max

1 1

Dan voIgt voor de breekfrequentie f b van de regelaar

fb~ 5~n (1~6) ( ~:) [~i~ax] /3.43/

Deze formule is nagenoeg dezelfde als die afgeleid in het tijddomein
met /3,30/
Uit /3.42/ en /3.43/ kunnen we dezelfde conclusies trekken betref
fende de breekfrequentie f b van de regelaar als die vermeld in /3.30/
Voor frequenties boven deze breekfrequentie f b zal het regelsysteem
integrerende actie vertonen.

1; Bij vaste instelling van de regelversterker, dus Xp en Tn con
stant aangenomen, wordt f b lager als Vi toeneemt.

2. Vergroting van het maximaal terugkoppelsignaal (door Xp te
vergroten) doet f b vergroten.

3. Vergroting vande tijdconstante Tn van het R-C- circuit
doet f b verlagen •
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In /3.38/ is duidelijk de invloed van de terugkoppeling te zien.
Bij integrerende actie van de gehele regelaar moet dit effect gering
zijn en zal gelden e % fli •

Voor integrerende actie moet dan gelden in /3.38/

In*(jw,e)('XP ~ V* 1«1
e 100 J (1+j wTn)

Deze vergelijking /3.38/ wordt dan gereduceerd tot

G(j w) ~ D(j w , e) j uJ ( ~+j t.IJ ~rrJ

Met de benaderingsformule afgeleid bij het bipolair relais voIgt voor
dit gebied: V d+h/2. )'

1~ - -j~
4 ViE.

G( j u> h: -=- .....:..------::::::=----
Ii fl.

J.

met

Voor waarden van Vi »(d+h/2) vinden we voor
bied met integrerende actie bij benadering:

4 c f.-j~
G( j w) ~ ~. Vi' j w (1 +jwrJ

de versterking in het ge-

/3.44/

Uit deze relatie /3.44/ voIgt dat voor frequenties beneden de breek
frequentie van de: motor de regelaar integrerend werkt.

4 4c Eo -j\{ /3.45/
In dit gebied is dan voorts Vu(j W ) ~ 1t' j"" (1+jvJ"l:W\)

Voor de versterking van de regelaar in het proportionele gebied moeten
we LV uit /3.43/ substit1,leren in 4

G( j w ) = 1( Va;\.OJ

Dit geeft dan A = /G(j IN) = ....:JSL f. cTnJ,100 \f2d
i J /3.46/

'h'2 \ V* '\ Xp 1 Vimax

met V.max =500 mV ; c =160 mV/sec ; I' ~d 1= 0,1
J. imax

geeft dit bij benadering voor de versterking inhet proportionele

gebied :

Het gedrag van de regelaar in het frequentie-domein en bij verschillen
de instellingen is weergegeven in de figuren 3.13 tot 3.18.

In fig. 3.13 is getekend het Bode-diagram van de regelaar bij een
bepaalde instelling van de terugkoppeling (Xp,Tn) als functie van Vi.

We zien hierin dat blj grotere waarden van fli de breekfrequentie f bdaalt.

Boven de breek-frequentie f b zakt de versterking van de regelaar met
6 dB/octaaf.
Boven de breekfrequentie f van de motor zelfs met 12 dB/octaaf.

m
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Bij deze instelling is ook voor een ideale P.I.-regelaar het
bijbehorend fase diagram getekend. fig. 3.14.
Hierin zien we dat over het gehele frequentiegebied de grootste
faseverschuiving voorkomt bij de grootste waarde van Vi.

In de werkelijke situatie is dit echter maar ten dele juist.
Zoals uit /3.45/ blijkt moeten we in het frequentiegebied ook
rekening houden met de faseverschuiving, die het bipolaire
relais geeft. 1 (h
Deze bedraagt ~~ '2 Vi)

Deze faseverschuiving is het kleinst voor grote aignalen.

In werkelijkheid zullen de krommen in fig. 3.14 allen ieta
moeten dalen, maar juist die voor kleine amplituden het
meest. Hierdoor is het zelfs mogelijk dat de krommen elkaar
anijden, zoals het gecorrigeerde diagram te zien geeft in
fig. 3.15.

waarbij gesteld ia

In fig. 3.13 hadden we aangenomen, dat ongeveer geldt voor
fig. 3.15.

Vi (1) 'Z Vi max

Vi (2) ~ 1 Vi max
2

V. ( 3) __ 1 Vi max
J. - 4

Deze correcties zijn aangebracht in fig. 3.15 vergeleken met
fig. 3.14 en zijn zeker van belang in gebied rond de hoogate
breekfrequentie f b van de regelaar.

Bij dezelfde instelling van de regelaar ala in fig. 3.13 kunnen
we tevens het uitgangs-signaal weergeven als functie van de fre
quentie bij verschillende waarden van Vi dit is gedaan in fig.3.16.
Voor frequenties boven de breekfrequentJ.e f b is volgens /3.45/
het uitgangssignaal nagenoeg onafhankelijk van de grootte van de
amplitude van het ingangssignaal Vi.

Met behulp van fig. 3.13 en fig. 3.15 kunnen we van de regelaar
ook een polair diagram verkrijgen. Dit is weergegeven in fig.3.17.
Dat echter in eerate instantie en voor het geheel de voorkeur
is gegeven aan Bode-diagrammen boven polaire diagrammen heeft
een betekenis.

In de meetresultaten bleek een vrij grote spreiding te bestaan.
Juist door een splitsing van de resultaten en een weergave van
de versterkings- en fasekarakteristiek is het mogelijk beter te
extrapoleren, dan met een polair diagram afzonderlijk zou zijn
verkregen.
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In het polaire diagram fig. 3.17 is te zien dat voor grote waarden
van ?, het polair diagram het meest overeenkomt met dat van een
integFerende regelaar.

Bij kleine waarden van ? heeft het proportionele gedeelte een
grote bandbreedte, dit h~eft in het polaire diagram de kleine
faseverschuiving tot gevolg.

Met de regelaar zijn verschillende instellingen mogelijk. Deze
bepalen zoals we gezien hebben de versterking in het proportio
nele gedeelte.
In fig. 3.18 is voor drie instellingen elk bij twee verschillende
waarden van ? het Bodediagram getekend.

~

Volgens /3.31/ en /3.46/ hebben we berekend IG(jw) r = A ~

dan voIgt voor de onderstaande combinaties

Tabel 5.

max

Instelling I II III

Xp (%) 98 10 10

Tn (min) 0,2 0,2 1

f (Hz) 0,014 0,014 0,003a

f
b

(Hz) 0,4 0,04 0,008
1

f 1,6 0,16 0,032b
2

(Hz)

A =1* I 0,37 3,6 18
,

Zoals we reeds eerder hadden geconcludeerd vertoont de regelaar een
P-I karakteristiek.
Uit fig. 3.18 blijkt, dat het frequentiegebied en tevens de ver
sterking, waarin dit het geval is, in ruime mate instelbaar zijn.

Zoals vermeld bij de analyse in het tijddomein zal het systeem
bij lage frequenties onrustig worden.
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Dit kan echter niet veroorzaakt worden door instabiliteit in de
regelversterker zelf.

Bij instabiliteit van de regelversterker moet de noemer van de
overdrachtsfunctie nul worden.

D( j w) ,e) (...!2) V·
100

1 + --(r1::--+---:j":'w~Tn=+)-- - 0

Omgewerkt geeft dit

13.461

(!L) V·
100

(1+jWT )
n

met 0 <~ < 1TA

1
7f51

+ j\fe

Daar waar deze functiea elkaar anijden zal instabiliteit optreden.
Zoals blijkt uit fig. 13.19/ zal dit niet gebeuren.

De voorgaande theoretische analyse is noodzakelijk om een conclu
sie te kunnen trekken betreffende de stabiliteit van de reactor
gekoppeld aan het automatische regelsysteem.
Alvorens hier toe over te gaan zullen echter eerst de meetresulta
ten worden beaproken.
Voor deze conclusie betreffende de stabiliteit wordt dan ook verwe
zen naar hoofdstuk 5: "De stabiliteitsanalyse".

}.5 De meetresultaten.
Bij de metingen, die aan het automatische regelsysteem zijn uitge
voerd, zijn enkele moeilijkheden opgetreden.
Deze worden enerzijds veroorzaakt door de principiele werking van
de regelaar en het tevens gedurende de metingen in bedrijf zijnde
noodstopcircuit en anderzijds door het gebruik van gemodificeerde
meetapparatuur.

1. Zoals reeds te zien is in fig. 3.13 daalt voor frequenties
boven de breekfrequentie van de regelaar voor een bepaalde
amplitude van het ingangs-signaal, de versterking met 6 dBI
octaaf, boven de motorbreekfrequentie zelfs met 12dB/octaaf.
Wanneer de regelaar integrerende actie vertoont is de groot
te van het uitgangssignaal volgens 13.24/ omgekeerd evenre
dig met de frequentie. Dit betekent dat voor deze hoge fre
quenties het signaal te gering wordt om nog geanalyseerd te
kunnen worden door de meetapparatuur.
Deze grensfrequentie is bij onze metingen ongeveer 1 Hz.
Wanneer de reactor met alle regelcomponenten in bedrijf is,
dus ook de periode-eenheid, zal bij een werkelijke vermogens
verandering met deze frequentie nog een ander effect optreden.
De reactorperiode wordt dan te klein. Dan treedt het noodstop9
circuit in werking en valt de automatische regaling uit. De
periode-eenheid is gekoppeld aan een logaritmisch kanaal. Dit
was bij onze metingen echter overbrugd.
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2. Uit fig. 3.16 blijkt dat voor lage frequenties het uitgangs
signaal steeds groter wordt. Dit blijkt het duidelijkst het
geval te zijn bij grote waarden van V.• Dit houdt in dat
hierbij de regelplaat in zijn eindposities kan komen, het
geen tot gevolg heeft dat ook het noodstopcircuit in werking
treedt.

3. Het maximale toelaatbare ingangs-signaal komt overeen met
een relatieve verandering in het reactor-vermogen van ±10%.
Wordt deze grens overschreden dan treedt de automatische
terugloop in werking, waarbij de regelplaat continu de re
actor in wordt gevoerd.
Tevens valt hierbij natuurlijk het automatische regelsysteem
uit.

4. Het stuursignaal en het terugkomend signaal van de automati
sche regelaar worden geanalyseerd door de Transfer Function
Analyser T.F.A. (type Boonshaft).
Daar deze enige modificaties had ondergaan sedert de laatste
maal dat deze in gebruik was, waren er moeilijkheden bij het
afregelen hiervan.

5. Bij de metingen wordt een sinusvormige variatie in het reac
torvermogen gesimuleerd.
Theoretisch zou de regelplaat gedurende een periode evenveel
opgetrokken als neergelaten moeten worden. Dit blijkt echter
niet precies juist. Gedurende een periode daalt de regelpiaat
meer dan deze stijgt. Dit heeft een drift-effect tot gevolg,
zodat de regelplaat na een aantal perioden in zijn onderste
eindstand geraakt. Dit drifteffect bleek vooral op te treden
bij lage frequenties. Op de vermoedelijke oorzaken van dit
verschijnsel zal nader worden teruggekomen.

Meet opstellj.. n.o;.
Bij de metingen is het automatische regelsysteem gekoppeld met de
Transfer Function Analyser via e~n directe lijn, aangebracht tussen
ATHENE en het gebouw Warmte en Stroming.
De schematische opbouw van de meetopstelling is gegeven in fig.3.20

De ingangs-spanning Vi, overeenkomend met de relatieve afwijking van
het reactorvermogen, wordt hierbij toegevoerd op de ingang van de
vermogensafwijkingsversterker. Bij werkelijk gebruik van het regel
systeem zijn de.beide punten J 2-A en J

2
-B dan.verbond:n met een li-

neair kanaal. D~t geeft een uitgangsspann~ng varierend van 0 -
tot 10 Volt afhankelijk van het reactorvermogen. Daar door de T.F.A.
sinusvormige signalen worden geleverd is het nodig dit reactorvermo
gensniveau te simuleren. Dit is gedaan met behulp van spanningsbron
I, welke ingesteld is op -5 Volt. Het signaal Vi = V. sin wt wordt
hierop gesuperponeerd. Daar de maximale variatie in ~ het niveau 10%
mag bedragen volgt hieruit Vi max. Deze is dan Vi max =~O mV z
350 mV. 2
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Het uitgangssignaal wordt afgenomen van de standindicatie
potentiometer van de regelplaat. Dit komt overeen met de
aan de reactor toegevoerde reactiviteit Vu ~ ~/;3
Dit uitgangssignaal zweeft rond een bepaald gelijkspannings
niveau. De spanningsbron II is noodzakelijk om een gedeelte
van dit niveau te compenseren, daar in de T.F.A. voor deze
compensatie bepaalde grenzen gesteld zijn.

De werking van de Transfer Function Analyser.
De beide signalen V. en V worden geanalyseerd in de T.F.A.
Van beide spanningeft word~ met behulp van de Fourieranalyse
de effectieve waarde van de grondharmonische bepaald en de fase
verschuiving hiertussen.
Dit wordt weergegeven aan de hand van fig. 3.21.

Zoals bekend is uit 13.91 kan van een periodiek signaal f(t)
worden verondersteld, dat het is opgebouwd uit een aantal har
monischenvolgens

f(t) = 2.. tfZam sin (mwt + ~ m) m:::: 1,2,3, ••
m=o

. d ff ti d de mde h . ham 1S e e ec eve waar evan armon1SC e.

Dit signaal wordt nu versterkt met de factor B en vermenigvul
digd met een sinus- en cosinusvormig signaal van de grondgolf
resp. cos""t en sin...Jt.
Deze resulterende signalen worden vervolgens geintegreerd met
een integratieconstante C (sec- 1) en over een integratietijd
To(sec) welk een geheel agntal malen de periodeduur van de
grondgolf moet zijn.
Deze beide integralen hebben aIleen dan een van nul verschillende
waarde als geldt m :::: 1. AIle hogere harmonische leveren dUB geen
bijdrage.
Deze integralen worden dan

00

L
m=o

a
m sin (m ""t+ ~m)sinwt } dt=-~B CoTo a 1 cos ~1

/3.471

Uit deze twee signalen wordt de effectieve waarde en tevens de
faseverschuiving van de grondharmonische van het periodieke
signaal bepaald.
Het toegevoerde signaal aan de meter bedraagt nu B Tea
[VoltJ De volle uitslag van de meter komt overeen get 0 5 Volt ef
fectieve waarde :::: 100 schaaldelen.
Uit de meteruitslag (= x in schaaldelen) kunnen we nu de effectie
ve waarde van de grondharmonische berekenen volgens
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x B ToCoa 1 /3.48/=100 5

a 1 = 1 x [VOlt]20 BT Co 0

De relatie die er bestaat tussen het meetbereik van de meter en
de ingevoerde versterkingsfactor is dus voer T C =1

o 0

Tabel 6.

Heetbereik Versterkingsfactor
Volt effectief B

0,05 100
0,15 33
1,5 3,3
5 1
15 0,33
50 0,1

Een driftverschijnsel is op te vatten als een signaal waarin de
periode een niet geheel aantal malen de periodeduur van de grond
golf is. Een dergelijk verschijnsel zal daarom ook in het meetre
sultaat een bijdrage leveren.

Metingen.
~-rngang van de vermogensafwijkingsversterker wordt een sinus
vormige spanning toegevoerd V = V. sin w t, welke overeenkomt met
een relatieve verandering in ~et r~actorvermogen.

Het uitgangs-signaal van de standindicatiepotentiometer van de
regelplaat komt overeen met de geintroduceerde reactiviteit.
Van dit uitgangssignaal wordt de effectieve waarde van de grond
harmonische V = V sin (w t+p) en de faseverschuiving p met
het ingangssi~naalubepaald.

Dit is herhaald voor verschillende waarden van Vi en ~

Bij de instelling Xp = 10% zijn de metingen gedaan.
T = 12 sec.

en samengevat in ta~el 7

Toelichting bij de diagrammen.
In fig. 3.22 is weergegeven de effectieve waarde van het uit
gangssignaal als functie van de frequentie met als parameter
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Tabel 7.

Meetresu 1taten.
Uitgangs-signaal VUe!! en faseverschuiving ~ als functie
van het ingangssignaal Vie!! met ala parameter frequentie

Behorend bij fig. 3.22.

freq. Vief'f' V ~ f'req. Vief'! VUe!! ~
(Hz) ueff graden (Hz) graden

(mV) (mV) (mV) (mV)

0.8 25 30 -235 0.08 200 234 -90

" 50 30 -230 " 250 228 -94

" 100 30 -211 " 300 234 -95
" 150 30 -209
" 200 30 -207 0.06 25 81 -32
" 250 ;0 -202 " 50 159 -38
" 300 30 -197 " 100 295 -60

" 150 320 -62
0.6 25 40 -220 " 200 320 -75
" 59 40 -215 " 250 320 -83
" 100 40 -210 " 300 320 -84

" 150 40 -206
" 200 40 -201 0.05 25 "105 -30
" 259 40 -197 " 50 173 -35
" 300 40 -192 " 100 345 -48

" 150 375 -65
0.4 25 50 -178 " 200 377 -70

If 50 50 -174 " 250 382 -74
" 100 50 -175 " 300 382 -78

" 150 50 -177
" 200 50 -177 0.04 25 80 -36

" 250 50 -176 " 50 174 -28
" 300 50 -176 I " 100 393 -33

" 150 456 -46
0,2 25 70 -123 " 200 481 -58

" 50 80 -128 " 250 486 -65
'I 100 90 -133 300 492 -70
" 150 90 -135
" 200 90 -138 ' , 0.02 25 70 -38
" 250 90 -138

i'
" 50 159 -27

" 300 90 -140 " 100 495 -40
" 150 660 -;0

0.1 25 80 - 60 " 200 710 -35
" 50 156 - 70 " 250 840 -41

" 100 192 - 88 I " 300 900 -42

" 150 185 -102 I

\" 200 190 -104 0.01 25 130 -51
" 250 190 -107

I
" 50 295 -38

" 300 195 -112 " 100 620 -48
" 159 1010 -41

0.08 25 102 - 53 " 200 1185 -32

" 50 174 -60 " 250 1420 -30
" 100 228 - 76 " 300 1680 -28
" 150 228 - 89
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Tabel 8.

Meetresultaten.
Versterking en faseverschuiving ala functie van de frequentie
met V

ieff
ala parameter.

Behorend bij fig. 3.23; 3.24; 3.25

Vieff
freq. ~

@ V
ieff freq. Vu ~

mV (Hz) Vi graden (mV) (Hz) Vi graden

25 0.8 1.20 -235 I 150 0.06 2.14 - 62

" 0.6 1.60 -220 " 0.05 2.50 - 65

" 0.4 2.00 -178 I " 0.04 3.21 - 46

" 0.2 2.80 -123 " 0.02 4.75 - 30

" 0.1 3.20 - 60 " 0.01 6.75 - 41

" , 0.08 4.08 - 53
" 0.06 3.24 - 32 200 0018 0.15 -207

" 0.05 4.20 - 30 " 0.6 0.20 -201

" 0.04 3.20 - 36 " 0.4 0.25 -177

" 0.02 2.80 - 38 " 0.2 0.45 -138,
" 0.01 5.20 - 51 " 0,1 0.95 -104

i 0.08 1.17 - 90
50

I
0.8 0.60 -230 " 0.06 1.60 - 75

" 0.6 0.80 -215 " 0.05 1.87 - 70
" I 0.4 1.00 -174 " 0.04 2.40 58-
" 0.2 1.60 -128 " 0.02 3.55 - 35
" 0.1 3.12 -70 n 0.01 5.94 32-
" 0.08 3.48 - 60

" 0.06 3.18 - 38 2.50 0.08 0.12 -202

" 0.05 3.46 - 35 " 0.6 0.16 -197

" 0.04 3.48 - 28 " 0.4 0.20 , -176

" 0.02 3.00 -27 " 0.2 0.36 I -138

" 0.01 5.90 -38 " 0.1 0.76 -107
I " 0.08 0.91 - 94
'100 0.8 0.30 -211 " 0.06 1.28 - 83

I" 0.6 0.40 -210 " 0.05 1.53 - 74

" 0.4 0.50 -175 " 0.04 1.95 - 65,

" 0.2 0.90 -133 " 0.02 3.36 - 41

" 0.1 1.92 - 88 " 0.01 5.18 -?IJ

" 0.08 2.28 - 76

" 0.06 2.95 - 60 300 0.8 0.10 -197

" 0.05 3.45 - 48 i " 0.6 0.13 -192

" 0.04 3.93 - 33 " 0.4 0.17 -176

" 0.02 4.95 -40 " 0.2 0.30 -140

" 0.01 6.20 - 48 II 0.1 0.65 -112
j ! " 0.08 0.78 - 95

150 0.8 0.20 _209 " 0.06 1.07 - 84
" ,0.6 O.'Z'/· -206 " 0.05 1.28 - 78
" :0.4 0.33 -177 " 0.04 1.64 -70
" 0.2 0.60 -135 " 0.02 3.00 - 42

" 0.1 1.24 -102 " 0.01 5.60 - 28

" 0.08 1.52 - 89
I
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de effectieve waarde van het ingangssignaal. Deze figuur komt
zeer goed overeen met de theoretische-krommen in fig. 3.16.
Voor frequenties boven de laagste breekfequentie (bij de klein
ate waarde van ~i) is de grootte van het uitgangssignaal zo
goed als onafh~nkelijk van Vi en omgekeerd evenredig met de
frequentie.

De Bodediagrammen van de meetresultaten zijn getekend in fig.
3.23 en fig. 3.24 en samengevat in tabel 8.
Deze zijn vergelijkbaar met de theoretische krommen in fig.
3.13 en 3.15.
In fig. 3.23 is weergegeven de versterking van de regelaar ala
functie van de frequentie.
We zien hierin duidelijk het proportionele en integrerende ge
drag van het regelsysteem.
De breekfrequentie (bij overgang van P-I actie) is afhankelijk
van ~. en neemt af als ~. toeneemt.
Deze ~breekfrequenties fB komen zeer goed overeen met de theo
retische berekende waarden uit tabel 1.
De breekfrequentie fa (bij overgang I-P actie) blijkt inderdaad
zoals fig. 3.23 te zien geeft ongeveer gelijk te zijn aan de
breekfrequentie van het R-C circuit, doch ook weinig afhankelijk.
van ~ .•

~

De versterking in het proportionele gebied moet volgens formules
/3.31/ en /3.46/ ongeveer gelijk zijn aan

A~3 (~~ )

Met de berekende waarden van de instelling (Xp=10), Tn=12 sec.)
voIgt dan A:::: 3,6.
Deze waarden blijkt in fig. 3.23 dicht benaderd te worden.
Ook zien we dat deze versterking in het proportionele gebied
enigszina afhankelijk is van de amplitude van het ingangssig
naal ~i.

Het niet minimum-fase diagram bij deze instelling van de regelaar
is in fig. 3.24 gegeven. Daar voor kleine waarden van V. de breek
frequenties het verst uit elkaar liggen zal voor het geBied waarin
P-actie optreedt de geringste faseverschuiving optreden juist bij
deze kleine waarden van ~ .•

J.

Bij de hoge frequenties is het echter mogelijk dat de fasediagram
men elkaar kruisen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat er juist
in dit gebied weinig invloed van de terugkoppeling bestaat. Daar
door is in de fasekarakteristiek bepalend de faseverschuiving, die
het bipolair relais levert en deze is juist het grootst voor kleine
waarden van ~i. .

Wat echter weI opvalt in fig. 3.2~ is het feit dat de faseverschui
ving in dit gebied voor hoge frequenties veel groter is dan in de
theoretische kromme te zien geeft in fig. 3.15.
Dit kan verklaard worden uit twee verschijnselen.
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versterking moe
treedt daar ech-

doet in dit gebied zijn1
motor f m= 2'tf'l:"

m
Bode-diagram voor de
met 12dB/octaaf. Dit

1) De breekfrequentie van de
invloed gelden.
Dit zou echter tevens in het
ten resulteren in een daling
ter niet significant op.

2)Het drifteffect. De koppeling van de motoras met de trommel geschiedt
via tandwielen, dit levert een zekere hysterese, hetgeen mogelijk
aanleiding kan geven tot een zekere extra faseverschuiving.

De regelplaat is verbonden aan een bladveer welke op de trommel op- en
afgerold wordt. Bij het oprollen op de trommel zal het reeds opgerold
stuk van de bladveer enigszins in elkaar gedrukt worden zodat dit op
rollen geschiedt met de kleinste straal, terwijl het afrolleh geschiedt
met de grootste straal.Indien bij een bepaalde frequentie de tijd van op
en afwikkelen gelijk is, zal er toch een zekere tendens bestaan waarbij
de regelplaat netto iets naar beneden zakt. Dit verschijnsel is niet
symmetrisch en zal in de responsie in een faseverschuiving resulteren.

De beide Bode-diagrammen in fig.3.23. en fig3.24. zijn gecombineerd
tot een polair diagram in fig.3.25.
Dit diagram heeft dezelfde vorm als dat getekend is in fig.3.17.

Uit het polair diagram blijkt ook dat juist voor kleine waarden van V. ,
in het door ons beschouwde frequentie-gebied,de regelaar proportionele
actie vertoont".Dit wordt veroorzaakt, doordat de beide frequenties f
en f voor kleine ingangs-signalen ver uit elkaar liggen en we dus e~n
groo£ frequentie-gebied hebben,waarin deze proportionele werking optreedt.

Bij grote waarden van V. komt het diagram het meest overeen met dat van
l.een systeem met integrerende actie.

Omrekenings-factoren.
Om de versterking van het regelsysteem te kennen, uitgedrukt in het re
latieve vermogen en de reactiviteit van de reactor,moeten we de meet
gegevens omrekenen met enkele schaalfactoren.

Hiertoe hebben we het gedrag van de motor,regelplaat en stand-indicatie
potentiometer onderzocht.
Er zijn hierbij twee metingen gedaan:

1) De regelplaat is van volledig in tot volledig uit de kern getrokken
en omgekeerd met behulp van de motor.Bij verschillende posities van
de regelplaat is de spanning op de genoemde potentiometer bepaald.
Deze meting is weergegeven in ~abel 9 en fig.3.26.
Hieruit voIgt dat de standindicatie van de regelpaat lineair is.

2) De regelplaat is nu continu in en uit de kern bewogen. Gemeten is
nu het tijdstip,waarop de spanning op de sta"ndindicatiepotentiometer

een bepaalde waarde bereikte.Dit is weergegeven in tabel 10 en fig.3.27
Uit deze meting voIgt dat de regelplaat met deze constante aandrijving
lineair met de tijd daalt en stijgt. De totale tijd om de regelplaat op
te trekken en te laten zakken van 0% tot 100% bedraagt:

"0p" 0% --.. 100~~ t=151 sec. V: 23,9 --.. 4,8 Volt.

"Neer" 100% --+ 0% t:150,4 sec. V: 4,8 --+24,3 Volt.
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Tabel 9.

Uitgangsspanning V van de standindicatiepotentiometer
als functie van de aangegeven regelplaatpositie; fig. 3.26

Regelplaat "op" Regelplaat "neer"

Posi tie V Posi tie V Positie V Posi tie V
"Uit" (Volt) "Uit" (Volt) "Uit" (Volt) "Uit" (Volt)
(%) (%) ( 1%) (%)

0 23,9 52 14,2 100 4,8 48 15,1
4 23,1 56 13,4 96 5,7 44 15,9
8 22,4 60 12,6 92 6,6 40 16,6

12 21,6 64 11,9 88 7,4 36 17,4
16 20,9 68 11,1 84 8,1 32 18,2
20 20,2 72 10,3 80 8,9 28 19
24 19,5 76 9,6 76 9,7 24 19,7
28 18,7 80 8,6 72 10,5 20 20,4
32 17,9 84 8 68 11,3 16 21,3
36 17,3 88 7,2 64 12,1 12 21,9
40 16,5 92 6,4 60 12,8 8 22,6
44 15,7 96 5,7 56 13,5 4 23,5
48 14,9 100 ! 4,8 52 14,4 0 24,3I

Tabel 10

Uitgangsspanning V van de standindicatiepotentiometer als functie van
de tijd bij continue aandrijving. Fig 3.27.

Rep:elplaat "OP" Rep:elplaat "NEER"

V(Volt) T( sec) V(Volt) T( sec)

24 0 5 0
22 17 7 16
20 33,2 9 32
19 40 11 47
18 49 13 62,5
16 64,8 15 78,5
14 80,5 17 94
12 96,5 18 102
10 113 19 110

9 119,5 21 125,5
8 128 23 141
6 142 24 149

Uit deze gegevens kan de ver
sterkingsfactor van het cir
cuit rnotor-regelplaat-stand
indicatiepotentiometer worden
berekend.
Deze bedraagt c ~ 130rnV/sec.
Uit de opgegeven waarden in
het "Veiligheids-rapport"
hebben we de theoretische
waarde berekend~4000
Deze geeft c - 1aO =160rnV/sec.
Hieruit voIgt ook at,bij het
bewegen van de regelplaat over
de gehele regelafstand, de
uitgangs-spanning op de stand
indicatie-potentiometer
gemiddeld 19,3 V varieert.

In het "Veiligheidsrapport" is gegeven,dat bij eenbaksbedrijf een reactivi
teitsverandering van 0,65% optreedt wanner de regelplaat van valledig in
tot volledig uit de kern wordt getrokken •

Met deze gegevens kunnen we nu de genoemde schaalfactoren berekenen;

- 70-



- 70-

Tabel 11.

Versterking en faseverachuiving van de regelaar ala functie van de
frequentie met ala parameter de relatieve afwijking van het reactor-
vermogen (in effectieve waarde)

Behorend bij fig. 3.23; 3.24; en 3.25.

AN/NO ( %) freq. A~ ~ :A ~/N~%) freq. Af~

(eff) (Hz) graden (eff)
(Hz) ldJI.

~
At~ No graden

'?.~:.o I I e~~. I

0.5 0.8 0.26 -235 ; i
3 0.06 0.48 - 62

" 0.6 0.35 -220 " 0.05 0.56 - 65

" i 0.4 0.44 -178 " 0.04 0.72 - 46

" 0.2 0.62 -123 " 0.02 1.07 - 30

" 0.1 0.71 - 60 0.01 1.51 - 41

" 0.08 0.91 - 53 "
" 0.06 0.72 - 32 4 0.8 0.03 -207 I
" 0.05 0.94 - 30 " 0.6 0.04 -201

I" 0.04 0.71 - 36 " 0.4 0.06 -177

" 0.02 0.62 - 38 " 0.2 0.10 -138,
" 0.01 1.16 - 51 " 0.1 0.21 -104

" 0.08 0.26 - 90
1 0.8 0.13 _230 " 0.06 0.36 - 75

" 0.6 0.18 : -215 " 0.05 0.42 - 70

" 0.4 0.22 -174 " 0.04 0.54 - 58

" 0.2 0.35 -128 " 0.02 0.80 - 35

" I 0.1 0.70 - 70 " 0.01 1.33 - 32

" 0.08 0.78 - 60

" 0.06 0.71 - 38 5 0.8 0.03 -202

" 0.05 0.77 - 35 " 0.6 0.04 -197

" 0.04 0.78 - 28 " o.li- 0.05 -176

" 0.02 0.67 - 27 " 0.2 0.08 -138

" 0.01 1.32 - 38 " 0.1 0.17 -107

2 0.8 0.06 -211 " 0.08 0.20 - 94

" 0.6 0.09 -210 " 0.06 0.29 - 83

" 0.4 0.11 -175 " 0.05 i 0.34 - 74

" 0.2 0.20 -133 " 0.04 i 0.44 65-
" 0.1 0.43

, - 88 " 0.02 0.75 - 41

" 0.08 0.51 - 76 l ~ " 0.01 1.16 - 30

" 0.06 0.66 - 60

" 0.05 0.77 - 48 6 0.8 0.02 -197

" 0.04 0.88 - 33 " 0.6 0.03 -192

" 0.02 1.11 - 40 " 0.4 0.04 -176;

" 0.01 1.39 - 48 " 0.2 0.07 -140

" 0.1 0.15 -112
3 I 0.8 0.05 1-200 " 0.08 0.18 - 95

" 0.6 0.06 -206 " 0.06 0.24 - 84

" 0.4 0.07 -177 " 0.05 0.29 - 78

" 0.2 0.14 -135 " 0.04 0.37 - 70

" 0.1 0.28 -102 " 0.02 0.67 - 42

" 0.08 0.34 - 89 " 0.01 1.25 - 28
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Er geldt: A
ioN

Vi = k1 No
= ~Oeff AN = 10% dan is V (mVolt)Als -- i effNo 5000Dit geeft k1 = ( mVolt)

2

In tabel 11 zljn de meetgegevens uit
fysische grootheden.

omgerekend naar reactor-

•

(mVolt)

.Vueff
V.
~eff

tabel 8 nu

19.300
2

(mVolt)

0,224

1\

V Af = 0,65 _2__ V / 4 /
.. A 0 75 19 3 • 3. 9
~eff r ' , ueff

van de regelaar uitgedrukt in reacto-physische

= 0,75 %
V =ueff

= Q.Ll.20,65

V.
~eff

19.300
2

5000

geldt A

= k
2

Af
;3

-3= 7,5 . 10

= 0,65% dan is

Ook

Vueff

Nu is f3
Als Af

"
Hieruit volgt A~ = 50~0

o
Voor de versterkings-factor
grootheden vinden we dan:

2.J..§2 _2_ V
0,75 19,3 ueff

2

Dit geeft

Voor de stabiliteits-analyse, die met deze meetresultaten verbonden is
wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

SAMENVATTING.
De automatische regelaar van de ATHENE-reactor is een niet-lineair systeem.

Deze vertoont het gedrag van eeh P-I-regelaar, waarblj de desbetreffende
karakteristieken door het R-C terugkoppelcircuit in de regelversterker,
over een groot frequentie-gebied instelbaar zljn.

De laagste breekfrequentie (blj overgang van integrerende naar proportio
nele actie ) wordt bepaald door de breekfrequentie van het R-C terugkop
pelcircuit.

De hoogste breekfrequentie (blj overgang van proportionele naar integre
rende actie )wordt bepaald door de terugkoppeling en is tevens sterk
afhankelljk van de waarde van het ingangs-signaal.
De bandbreedte van het proportionele gebied is het grootst blj een kleine
waarde van het ingangssignaalo
De versterking in hat proportionele gebied wordt voornamelijk bepaald
door de instelbare parameters van het R-C terugkoppelcircuit.

Het is aannemelijk,dat er instabiliteiten kunnen optreden als dit
regel-systeem werkt in combinatie met de reactoro
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HOOFDSTUK 4.

ATHENE-HODEL VOOR SYSTEEJ-IDYNAIGCA.

4.1 Inleicling.
Dc ATHENE-reactor is van het Argonaut type. De samenstellinc; van
de verschillende componenten is omschreven in hoofdstuk 1 en weer
~egeven in de figuren 1.1 en 3.1.
Het is mogelijk de reactor te la ten werken in tweebaksbedrijf. In
dit geval is de kritieke Massa van het geheel Minder dan tweemaal
de kritieke massa van een bak bij eenbaksbedrijf.

Het systeem kan nu opgevat worden als een opstelling van twee sub
kritieke reactoren omvat in grafiet, waarbij het geheel zich als
een kri tiek systeem kan gedragen.
Het gehele systeem bereikt deze kritikali tei t tengevo 1ge van de
interactie van thermische neutronen tussen de beide kernbakken.

Rec;eling van de reactor wordt uitgevoerd door neutronen absorptie
platen, die naast elke kernbak kunnen worden bewogen. De opstelling
is zodanig dat elke regelplaat op de eerste plaats de reactiviteit
van de bijbehorende kernbak beinvloedt. Dit betekent, dat in elke
kernbak een verschillende hoeveelheid reactiviteit kan worden gei~

troduceerd, hetgeen tot gevolg heeft, dat de gemiddelde neutronen
flux in de twee ke rnbakken verschillend kan zi jn. Nen spreekt dan
van "flux tiltinf';".

Er is een model afgeleid voor dit type reac torsysteem. Hie rbi j is
aangenomen, dat de koppeling die tussen de beide kernbakken bestaat,
uitsluitend het gevolc; is van de int eractie van deze thermische neu
troncn.
Reactiviteitsveranderingen in het ene subsysteem hebben niet direct
maar indirect invloed op het vermogensniveau in de andere kernbak
via de neutronenflux.
Vie kunnen hier dan spreken van cen reactorsysteem met lOI3.r;ekoppelde ]
kernbakken. Zie voor uitvoeriger informatie ref. [10J [11] [22] [26] [27
De dynamic a van grote vermogensreactoren kan veelal ook benaderd wor
den met die van losgekoppelde systemen. D~~ kennis van deze dynarnica
is van belang voor het ontwerpen van automatische regelsystemen en
voor een stabiliteitsanalyse.

Het afgeleide model voor deze twee losgekoppelde reactorkernen kan
uitgebreid worden tot meerdere losgekoppelde systemen in een grote
reactor.
De opslitsing van een reactor in verschillende gekoppelde systemen
maakt het mogelijk een ruimtelijke behandeling van temperatuurin
vloeden en andere terugkoppeleffecten en daardoor het dynamische
gedrag van de eehele reactor nauwkeuriger te onderzoeken, dan het
geval is bij een eenpuntsmodel.

Bij kokend water reactoren bijvoorbeeld kan men de reactor opsplit
sen in een z$ ne met koken en een zone zonder koken.
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Bij sterk gekoppelde reactorsystemen moet men er echter ook re
kening mee houden, dat de koppeling tussen de subsystemen niet
aIleen tot stand komt tengevolge van de int eractie van thermi
sche neutronen, maar dat ook een verandering in de absorptie in
het ene subsysteem invloed heeft op de overige delen van de ge
hele reactor.

4.2 Tweepuntsmodel van de ATHENE-reactor.
Afleiding van de kin~.:tische vergelijkingen.

Bij de ontwikkeling van dit model zullen we in grote lijn de ge
bruikelijke procedure en notatie volgen van Glasstone en Edlund;
[5]
Als model worden twee homogene reactorkernen beschouwd. De verge
lijkingen die hiervoor worden afgeleid zijn gebaseerd op de een
groeps-theory.
Voor elke reactorkern kan nu een tijdafhankelijke diffusieverge
lijking voor thermische neutronen worden afgeleid. Het feit dat
de reactorkernen omvat zijn in een grote grafiet reflector wordt
indirect in rekening gebracht door aanpassing van de waarden voor
de thermische levensduur I en de geometrische bollingsfactor B.

Zoals reeds vermeld wordt aangenomen dat de koppeling die er be
staat tusaen de beide kernbakken, uitsluitend tot stand gebracht
wordt, door de interactie van thermische neutronen.

De kernbakken zijn van elkaar gescheiden door een grafietkolom,
wnarvan de dikte ongeveer overeenkomt met een di ffusielengte van
thermische neutronen in grafiet.
Deze dikte is echter nog enkele malen de ge~iddelde afremlengte,
zodat aangenomen mag worden dat de wederzijdse beinvloeding voor
namelijk tot stand komt door thermische neu trone n.

Een verstoring in het fluxniveau in de ene kernbak zal zich door
het grafiet voortplanten naar de andere kernbak met de snelheid
van een neutronengolf.

Er is aangetoond door Uhrig (6] , dat de snelheid van een neutro
nengolf in grafiet voor frequencies van 0,1 tot 100 rad/sec onge
veer constant is, en deze bedraagt dan 1,4.104 cm/sec.

In het Veiligheidsrapport van de ATHENE-reactor [3] wordt voor de
binnenreflector opgegeven een dikte van 35 cm, hetgeen betekent
dat we in ons geval te maken hebben met een vertragingstijd van
ongeveer 2,5 10-3 sec.

In werkelijkheid is de invloed van de ene op de andere kern bak
niet vast te leggen met eem exacte vertragingstijd, daar ook reke
ning moet worden gehouden met het feit dat de energie van de neu
tronen een zekere verdelingsfunctie is, en tevens dat de diffusie
vergelijkingen zelf reeds dispersie geven.
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Voor de thermische neutronenflux in de beide kernbakken kunnen
we nu de volgende diffusievergelijkingen opstellen, waarbij de
index aanduidt tot welke bak de parameters behoren.

Kernbak 1:
2
T

...
-~a1~1G,t) + S1 G ,t) 1 () ~ ...

D1 '" 1(r,t) = - - (I' t)
v Cl~ 1 '

Kernbak 2

2~ ... -~a2P2(;,t) + S2(~,t) 1 ~ ...D
2

V 2(r,t) - o~ 2(r,t)v

/4.1/

/4.2/

De bronteI'm van de thermische neutronen in elke kernbak be
staat niet alleen uit directe splijtingsneutronen en vertraag
de neutronen (uit de splijtingsfragmenten), die binnen dezelfde
kernbak worden geproduceerd, gemodereerd en geabsorbeerd.
Z,e bevat echt er ook een bra nterm, die de wede rzi j dse belnvloe
ding van de bakken representeert.

Er zullen neutronen van de ene naar de andere bak overgaan.
De grootte van deze laatste bronteI'm in de ene bak wordt ver-'
ondersteld evenredig te zijn met de gemiddelde neutronenflux
in de andere bak, waarbij rekening gehouden wordt met de reeds
vermelde vertragingstijd.
Dan bestaat de volgende relatie voor de totale bronteI'm in kern
bak 1.

S1(;,t) = (1-~) k100Lf12a1~1(;,t)+-t ).iCi1 C;,t)+li12 ~ 2(t-'t';4.3/

Een zelfde vergelijking bestaat voor de bronteI'm in kernbak 2.
In /4.3/ stelt de eerste term de directe productie aan thermi
sche neutronen voor, terwi jl de tweede term bepaald wordt door
het verval van de splijtingsfragmenten in kernbak 1.
De derde term stelt de lcoppeling met bak 2 voor, en is evenre
dig me t de neu trone nflux in die bak, 7: sec vroe ger.
De .flarameter wordt bepe.ald door de verzwakking (absorptie) die
de middenstof uitoefent op de neutronenstroom uit kernbak 2.

Voor de concentratie van de splijtingsfragmenten (deze leveren
de vertraagde neutronen) geldt de reeds bekende vergelijking.

c. (r,t)
1

1
/4.4/

Substitueren we nu /4.3/ in /4.1/, en delen we do or ~a1
dan ontstaat de volgen de vergelijking.

~,C~,t) [L/ 2~ ..
1 leo (~,t) ]V 1(r,t)

-1 + (1.- jJ) k 100Lf1 +~ 11 +"11 ct-,t)
a 1 . T1 Ct-,t)

c.

+ol12 ~2(t- 1;')= ~
1 C)

~1(-;,t) /4.5/--
I.a1

v a 1 ()t

- 105 -



- 105 -

~let L 2 :: D1
1

1:B1

Eenzelfde vergelijking geldt voor kernbak 2.

~1(;,t) ~1(;)
&Jt

:: e

~2(~,t) ~2(~)
wt

:: e

C. Cr,t) C. (r)e &Jt
::

1.
1 J- 1

cJtro (~, t) c. (r)ev. ::
1.

2
1.

2

v2~1(r) 2~ ...+ B1 1(r) :: 0

V2(I2(~) 2~ ....+ B2 2(r) :: 0

Indien we aannemen,dat bij een tran
sientgedrag de vorm van de fluxverde
ling in de beide kernbakken niet ver
andert,dan zijn de ruimte- en tijd
variabelen te scheiden en kunnen we
de nevenstaande formules schrijven;

/4.6/

Deze laatste vergelijkingen gelden voor reactoren, die in een
ongeveer kritieke toestand verkeren.

Wanneer we nu een van de vergelijkingen van /4.6/ substitueren
in /4.4/ vinden de verhouding blssen de flux en de concentratie
aan vervala tomen in elke ke rn bak.

/4.7/

Vie zullen voorts gebrui.k maken van de reeds gedefinieerde
pa rame ters.

Effectieve vermenigvuldigingsfactor k :: k eff :: koo LfIth

De aanduidi ng eff zal in het vervo 19 wo rden weggela ten.

Effectieve therrnische levensduur

Thermische lekfactor

1:: Lth
vI"a

L _ 1
t h - -,+-B--::2=-L-2'---

In de vergelijki.ng komt voor t
2

en ~1(;) na scheiding van tijd
en ruimte afhankelijke variabelen.
Door een middelingsTProces uit te voeren mogen we deze ~1 ex-)
ook vervangen door ~1. Deze handel\rijze is noodzakelijk om tot
een tweepuntsmodel te komen.
De reGUlterende vergelijkingen worden dan:
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~, ['" {11+k 1 ~('::ti )}- (k,-') ] 

;~: Lth/"'¥, +~++2+k2~ (~~l.) }-(k2-1) ]" 0 /4.8/

Dit stelsel geeft oplossingen voor de neutronenfluxen, die
onge:! ijk aan nul zijn, indien de coefficientendeterminant
nul is.

IU>~11 + k
1
~ Ai l -(k

1
-1) _ 01. 12 Lth1 ·e-

W

l:

. l J. (w+A.i)J ~a1

I
,-.(21 Lth2e-"" + w{12+k22;:' 131 } -(k2-1) = 0

Za 2 :L (W + ).i ) ~ /40 9/

Q
Hienuit volgt dan de stabiele periode van het ~eactorsysteem.

Als de wederzijdse belnvloeding verwijderd wordt of heel sterk
vertraagd is, verdwijnen deze termen en men zi'et dat elke kern
bak dan aan de "inhour" vergelijking voldoet.
Het gekoppelde systeem daarentegen voldoet niet aan de eenvou
dige "inhour" vergelijking juist vanwege deze koppelingstermen.

Eet reactorsysteem is kri tisch als de reactorperiode T = 00

w = ~ = o. In dat geval wordt de determinant /4.9/ geredu

c eerd tot

/4.10/

Hieruit volgen dan de voorwaarden waaraan de vermenigvuldi
gingsfactoren van de beide afzonderlijke kernbakken moe ten
voldoen, wil het gehele reactorsysteem juist kritisch zijn.

Tevens wordt daaruit bepaald: de verhouding van de station
nRire fluxniveau's die in dat geval bestaan. Hierop zal nader
'worden t erug gekomen in 4.3 "Statische aspecten van een gekoppeld
systeem" •

Dezelfde voorwaarde voor kritikaliteit verkregen in /4.10/ is
ook afgeleid in par. 2.5. Hierbij is men uitgegaan van twee
homogene subkritieke reactoren gescheiden door een bepaalde

" "tussenstof, waarbij door wederzijdse inductie een kritikali-
teitseis is afgeleid.
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4.3. Statische aspecten van een gekoppeld systeem.

I Kinetische vergelijkingen met de parameters k en 1.
De kinetische vergelijkingen voor een gekoppeld reactor
systeem, afgeleid in 4.2, zullen nu voor het tweepuntsmo
del geschreven worden in een iets andere vorm.

De tijdafhankelijke variabelen zijn hierbij:

= neutronendichtheid in kernbak 1

concentratie aan radioactieve vervalatomen in kernbak 1,
die de ide groep vertraagde neutroneL leveren.

k
1

= effectieve verMenigvuldigingsfactor in kernbak 1.

iletzelfde geldt voor kernbak 2.

Ret stelsel vergelijkingen voor het tweepuntsmodel heeft nu
de vOlgende gedaante.

dC.
~1 /.1 N1

dt = k 1 IVi~
).. C.
~ ~1

'\.~ -- 1 6..L •• /4.11/

i = 1 ••• 6
liC.- ~2

d~; =[k/1_;S)-~ ~: + L i A.iCiZ + .(Z1v N1 (t--r)

dC.
~2

dt

Wanneer het gehele systeem een stationnair gedrag ver
toont (dit is juist wanneer het systeem kritiek is) gelden
de volgende evenwichtsvoorwaarden.

wordt aan de diverse variabelen de index 0

k 10,SN 10
1

1

= k2013 N20
1

2

Voor evenwicht
toegevoegd.

L:.- ). C
i i i 10 =

Deze gesubstitueerd in /4.11/ geven voor de evenwichts
voorwaarde van het systeem:

- 108 -



/4.12/

~il er ee~ opl?~sing bestaa~ voor N
10

en N
20

dan is de eis
dat de coeffic1enten~determ1nantvan dit stelsel nul is.
Hie ru it vo 19t de eis waaraan de vermenigvuldigingsfactoren
in beide kernbakken moeten voldoen, wil het gehele systeem
kritiek zijn.

Kri tika Ii t ei tseis :
/4.13/

als

wordt hieraan voldaan

De oplossing k10~1 en k20~1 voldoet niet, daar dit geen

fysische toelaatbare oplossing levert voor N
10

en N
20

We zullen echter niet verdeI' gaan met deze beschrijving met
deze parameters k en 1, daar voor ons type reactorsysteem
het gebruik van de parametersf en " de voorkeur verdient,
zie voor v erkla ri ng hoofdstu k 2.

II Kri tische vergeli jkingen me t de parameters r.. en /\
Tn hoofdstuk 2 is beschreven, dat voor een reactor die geregeld
wordt met neutronenabsorptieplaten de parameter" = generatie
tijd meer constant is dan de parameter: 1 = gemiddelde levens
c.u ur •
De ve rgeli jkingen /4.11/ worden daartoe omgewerkt volgens

1\= 1. en f= (k-1) (reactiviteit)
k k

en worden nu:

dN
1 «(1- tS )~ + ~ )..C. ol= N (t-"t)dt + 12

v
"1

1 1 1
1

2

dC.
fii N1 A.C.1

1 1\1 1 1
1

i = 1 ••• 6 /4.14/=dt

dN
2 y2-;3 ) N

2 2: ~ i C , c(. N
1

(t-"t')
= +. 1 2 + 21 v

dt 1\2
1

dC. ~. N2 - AiCi1
2 1 •• 611\2 2 i =

dt
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In de vergelijkingen /4.14/ stellen de variabelen 13 1 entz
voor de reactiviteit van de desbetreffende kernbak 
afzonderlijk, indien deze dus niet gekoppeld is met de andere.
Er moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat;'1 en (>z niet de re
activi teit van het gehele systeem voorstellen.

Alle beperkingen en conclusies zu llen nu vervolgen S op deze
basisformules zijn gebaseerd.

Bij evenwicht in het reactorsysteem bestaan weer de volgende
rela ties:

"1. c. _ /.l N10L..:. J. J. 10 - {oJ A
i "1

/4.15/

Jeze relatie /4.15/ gesubstitueerd in /4.14/ geeft voor
kritikaliteit van het gehele systeem.

(:) '~

o = J 1J
1

10 + ~12v N20 /4.16/ -
1\1

o = ol21" N10 + S20 N20
1\2

Ook hier geldt weer, wil er een oplossing bestaan voor ~1J

en_N?O die van nul verschillend is, dan moet de co;ffi
cien~endeterminant van /4.16/ gelijk aan nul zijn.

Hieruit volgt voor het gehele systeem de volgende

kritikaliteitsvoorwaarde: '?10 f 20 =o('12o{21 v
2
,\ "2

Dan volgt voor de verhouding van de fluxniveau in de beide
kernbakken bij evenwicht:

=
f20

/4.18/

Door ol12" A. 1 '> 0 en o{21 " A 2 '> 0 bestaateen

physisch toelaatbare oplossing voor N
10

en N
20

als

zowel f
10

en f
2

0 beide negatief zijn.

In fig. 4.1 is weergegeven het verband tussen f 10 enf20

en de verhouding van de niveau's N
10

en N
20

•

Door de koppeling, die er tussen de beide kernbakken be
staat kunnen de afzonderlijke bakken op zich sub-kritiek
zijn, terwijl tengevolge van de interactie het geheel zich
toch Duist als een kritieke reactor kan gedragen.
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Waaruit volgt ~10 = 0
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De mate waarin de beide kernbakken op zich subkritiek kunnen
zijn wanneer ze gekoppeld werken wordt bepaald door

1) de afmetingen van het systeem
2) de verzwakking van de tussenstof of middenreflector.

Wanneer de absorptie groot is en we te maken hebben met een
kleine diffusielengte is de verzwakking van de neutronenin
tensiteit in de tussenstof erg groot en zal de koppeling klein
zijn. Dientengevolge zullen in dat geval de bakken op zich gering
subkritiek zijn.

Indien beide kernbakken in tweebaksbedrijf met dezelfde hoeveel
heid uranium gevuld worden, als ieder op zich bij eenbaksbedrijf
zal er een aanzienlijke overreactiviteit ontstaan.

Het feit dat beide kernbakken bij tweebaksbedrijf met minder
splijtstof gevuld worden neemt de over-reactiviteit weg, maar
betekent dat elke kernbak op zich subkritiek is.

De mate waarin de reactorkernen subkritiek zijn wordt uitgedrukt
door de termen r10 en )20

Dus beide f 10<0
)20<0

De assen P1 en f 2 in fig. 4.1 kunnen impliciet gedacht worden
als de mate waarin de be ide reactorkernen met uranium zijn ge
vuld bij tweebaksbedrijf t.o.v. de vulling bij afzonderlijk een
baksbedrijf.

Hieruit zien we tevens dat de reactiviteiten in de beide bakken
niet gelijk behoeven te zijn.
In dat geval is f 10 #f20 en dit heeft als resultaat dat in de
evenwichtstoestand een asymmetrische fluxverdeling bestaat.
Dit wordt ook weergegeven in fig. 4.1.

De vergelijkingen in /4.16/, /4.17/ en /4.18/ voldoen ook, indien
de koppeling in een van de twee richtingen gelijk aan nul wordt.
Dan wordt een voorwaarde uit /4.18/ onbepaald.
Stel bijvoorbeeld dat ~12= O. Dan wordt /4.16/

o =f
10

N10

"'1

In het geval dat de invloed van bak 2 op bak 1 gelijk aan nul
wordt, betekent dit dat kernbak 1 op zich kritiek moet zijn.

De mate waarin bak 2 subkritiek kan zijn om toch in een stati
onnaire toestand te blijven wordt bepaald door de invloed van
bak 1 op bak 2 en het fluxniveau in bak 1.
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De verhouding tussen de gemiddelde fluxniveau's wordt dan bepaald
door

=

In het'Veiligheidsrapport' van de ATHENE-reactor wordt vermeld
dat bij tweebaksbedrijf elke kernbak ongeveer 2;3 subkritiek is
ten opzichte van de lading bij een eenbaksbedrijf afzunderlijk o

4 0 4 Dynamische aspect en van een gekoppeld systeem.

I DXl1 amische vergelijkingen 0

Bij het beschouwen van variaties in de reactiviteit en fluxni
veau's vanuit de evenwichts-toestand moeten de volgende varia
ties in /4.14/ worden ingevoerd:

f 1= f10+f.f1

N
1

=N10+ AN1

C:. =C. + AC.
~1 ~10 ~1

en de evenwichtsvoorwaarden;

~12v A1 N20 = - ?10N10

~21v A2 N10 = - f20N20

f 2= f 20+ Af2

N2=N20 +AN
2

C. =C. +l1C
i~z: ~20 2

Dit resulteert in het volgende stelsel simultane, niet lineaire
differentiaalvergelijkingen o

_d_AC_i__1_ =~ i AN1

dt 1\1
A.. AC.- ~ ~ 1 i= 1 •••• 6
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We willen nu van de verschillende componenten van het gekoppelde
systeem de overdrachtsfunktie bepalen.

Een overdrachtsfunktie van een systeem is gebaseerd op de Laplace
transformatie. Dit is een mathematische bewerking, die in principe
geldt voor lineaire vergelijkingen.

Daartoe worden de vergelijkingen in /4.19/ gelineariseerd. Er ontstaat
dan het volgende stelsel:

dAC.
~1

dt -/!J- i - )...AC.
~ ~1

i = 1'000,6 /4.20/

i = 1'000,6

Op dit st elsel wordt nu de Laplace-transformatie uitgevoerd we"ike
weergegeven is in bijgaande matrixvorm, met tevens de oplossing van
N

1
(s). Dit is een erg ondoorzichtige formule. We zullen daarom eerst

de subkritieke reactor beschouwen en met de daarbij verkregen gegevens
de vergelijkingen /4.20/ alsnog oplossen.

II Subkritieke reactor o

Een subkritieke reactor kan slechts in een stationaire toestand ver
keren door de aanwezigheid va~ een zekere bron. Het fluxniveau is
hierbij gekoppeld aan de bronsterkte. Noemen we deze bronsterkte S,
dan kunnen we voor een subkritieke reactor de volgende vergelijking
geven:

dN A N ~"\
dt = (f-,...) " + ~A'iCi + S

~ /4.21/

=13.
~

N

"
i = 1'000,6

met ~O <0

toestand geldt nu:

S=

Voor de stationaire
~O NO

1\

Voor variaties in het fluxniveau tengevolge van reaktiviteitsverander
ingen volgen dan de volgende gelineariseerde vergelijkingen:



A N, (5) Aei.I (5) AC~I(S) AC"CS) /j Nt (5) AC 11(5) I!:t.C ~2(S) de btCSJ
-- ~ "';~"'~ ..' """"","'''''''''~

.~~~,~.~,~--~~-

(s - r,o - ~) .• .s 'C l1 p, N,o
5 S S S -

1\, AI --o(lt" e 0 0 0 1\1
_• .t.. -_.-"

;1-!. -(s ... .\,) 0 0 0 0 0 0 0
1\,

"A~

/1-i 0 -(s ... .\i.) 0 0 0 0 0 0
1\,

~l.. 0 0 -(5+~') 0 0 0 0 0
1\,

--- -~ --

- S't (s - r~ All ) s s S
.6 f2. Nto

- 0(2., " e 0 0 - Ai0
1\1 1\2- S

-0 0 0 0 & -(s+,\,) 0 0 0
1\1

0 0 0 0 Ai:. 0 -(S+AiJ 0 0

"1
0 0 0 0

;3,
-(~+ '\'J 0- 0 01\

...-u.

A N, (5) - .-
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/4.22/

i = 1 ••• 6

Na Laplace transformatie ontstaat de volgende gedaante voor de
overdrachtsfunctie van een subkritieke reactor, waarbij de va
ria tie in het niveau genormeerd is op het evenwichtsniveau en
de reactiviteit opj9, de fractie vertraagde neutronen.

Overdrachtsfunctie van een subkritieke reactor.

A N(s)

R(s) No ~ 1 /4.23/
= Af(s) = fo +

~t:(:"\)}]
A [s -13 A

Deze zullen we nu aan een nader onderzoek onderwerpen.

1 De overdrachtsfunctie heeft geen integrerend karakter. Dit be
tekent dat vergeleken met de overdrachtsfunctie van een kritieke
reactor, de pool, welke hierbij in de oorsprong van het s-vlak
ligt nu verschoven is naar het linkerhalfvlak van het s-vlak.

Introduc~r~~n_e~ p.£.sitiev~ staE..ve...£storin~.-i~~ rea£.ti:!,.i tei!..
dan zal het fluxniveau niet onbegrensd stijgen, maar gaat naar
een nieuwe stationnaire toestand. Daar vergelijking /4.23/ geen
enkele pool heeft in het rechterhalfvlak of in de oorsprong van
het s-vlak kunnen we voor de eindwaarde van 6 N in het tijddomein
de 'eindwaarde-stelling' toepassen.
Bij een stapverstoring wordt dan voor de gelineariseerde verge
lijking

lim A N( t)
lim s AN(s) lim

Af
= =

t JL.t.-.oo No s-o s ... 0
+ L -;9, ]

" ;. 1\ (;+ Ad
lim N(t) At:: waarbij - )0 >= 0
t-- No - fo

Dit alles houdt echter in dat de bron tevens aanwezig moet
blijven.

2 Deze overdrachtsfunctie /4.23/ heeft 7 polen en 6 nulpunten

R(s) = /4.23/

+ A.) +2. s;gi~i (s +Xi)]
l. .I\(s+A,.)

l. l.

De nulpunten zijn dezelfde gebleven als bij de kritieke reactor
en worden bepaald door de vervalconstanten van de vertraagde neu-·
tronen ( )... )

l.
De polen daarentegen zl.Jn veranderd.
Deze overdrachtsfunctie (asymptotisch) is weergegeven in
fig. 4.2.
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De asymptotische waarde van de versterking van de overdrachts
functie voor u) .... 0 is eenvoudig te vinden.

voorwoo+o R(s) =

Hoe meer de reactor subkritiek is, des te lager wordt deze waarde.

De 1e pool kunnen we bepalen door de overdrachtsfunctie te benade
ren voor W«.:l.

1.

Dan volgt

R (s) 18 1 ~13 1 /4.25/= - fo ( 1\ . ~ A l-'i'O ;[i ~[1 [1 + S ]+ s + i ~

- SSo - SS 0

~13·
Daar "«. ---* (zie hoofdstuk 2) geld t deze laatste benadering.

1. I\,i

Hieruit berekenen we

- ~ 0

de eerste breekfrequentie:

( rad/ ).
sec

De mate waarin de reactor subkritiek is
breekfrequentie. Als de reactor kritiek
betekent dit, dat de overdrachtsfunctie
integrerend karakter krijgt.

bepaalt deze eerste
is wordt -f = 0 enohet reeds beschreven

De hoogste breekfrequentie wordt ook bepaald door de mate waarin
de reactor subkritiek is.

Voor w» 16 gaat /4.23/ over in:

R( s) = /4.26/

Hieruit volgt

LV =

de hoogste

-S-o +/J
1\

breekfrequentie:

rad/
sec

De asymptotische waarde van de versterking in het frequentie
gebied vlak voor de hoogste breekfrequentie wordt dan:

R (s) = < 1
/4.27/

Voor frequenties boven deze gevonden hoogste breekfrequentie
wordt de asymptotische versterking dezelfde als die geldt
voor een kritieke reactor in dat gebied.
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Het bijbehorende fasediagram volgt direct uit de asymptotische
versterkingskarakteristiek van fig. 4.2, daar we hier te maken
hebben met een minimum fase-systeem.
Het verschil wat hierin optreedt met het fasediagram van een
kritieke reactor is hierbij dat voor lage frequenties de fase
verschuiving niet naar -900 loopt maar naar 00 vanwege het niet
integrerende karakter. Voor de hoge frequenties zal het fasedia
gram overeenkomen met dat van een kritieke reactor zoals weerge
geven in fig. 2.4.

Met een groep vertraagde neutronen worden de gebruikte formules
iets doorzichtiger.

Subkritieke reactor met een groep vertraagde·neutronen.
De vertraagde neutronen worden nu samengevoegd tot een fictieve
groep, waarbij de parameters gedefinieerd worden volgens onder
staande relatie

;3=

De overdrachtsfunctie heeft dan de volgende gedaante:

;3 1 L (s + ).. ) /4.28/
R (s) = -

A
[s -

..fL. + s A j 1\ [(s -
S'o )(s +1) + sA ]1\ I\(s +).) " 'f\

Het nulpunt wordt bepaald door de gemiddelde vervalconstante van
de groep vertraagde neutronen. ( ~ )

De polen worden bepaald uit de vierkantsvergelijking. die de noe
mer van 4.28 voorsteft.
Hieruit volgen de btide breekfrequenties:

~1 = laagste breekfrequentie

~2 = hoogste breekfrequentie

( rad/ )sec

( rad/ )sec •

Voor een nauwkeurige oplossing moeten we onderscheid maken tussen
een weinig en een sterk subkritiek systeem.

weinig subkritiek I)0 I «j&
Er volgt dan voor de laagste en de hoogste breekfrequentie res
pectievelijk:

- ~ 0 . w2-. -

De asymptotische versterking van de overdrachtsfunctie wordt dan
in de desbetreffende gebieden ;
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Voor t.V« -f- A. R(s)
1'3

0 ~- - ~ 0j3

)..< ~ < ~ R(s) - 1
A -

W"» 4 R(s) :::: A. \-
" 1\ s

Sterk subkritiek l~ol >;3
In dit geval voIgt voor de genoemde breekpunten:

""1 - ~o A w G<3 - fo)
~ -(;9 - ~o ) -

"De asymptotische versterking wordt dan:

voor W « - ~ A R(s) ~ ~
(fi-~o) - fo

A <vJ < 0- fo) R(s) - 13-A (;g - fo)

>1- flo) R(s) .- 13 . ..!...
loA> » -

A 1\ 5

De overdrachtsfuncties voor deze beide gevallen zijn weerge
geven in fig. 4.4.

Samenvatting.
De overdrachtsfunctie van een subkritieke reactor heeft geen
integrerend karakter en gaat niet naar een oneindige waarde
voor lage frequenties.
De hoogste breekfrequentie wordt ook sterk bepaald door de
mate waarin deze reactor subkritiek is.
Voor frequenties beneden deze hoogste breekfrequentie ligt
het gehele versterkingsdiagram beneden dat van een kritieke
reactor.

Het fasediagram krijgt voor hoge frequenties een analoog ver
loop als dat van een kritieke reactor, terwijl voor lage fre
quenties de fasekarakteristiek nu asymptotisch naar 0 0 gaat in
tegenstelling tot het fasediagram van een kritiek systeem welke
een asymptotisch verloop heeft naar -900 •
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R (4)=12. _ .. , * ~ IR (4) =- """,c__.",-,,_

aVER ORRCHT$F"VNCT;E 1\ [4_1': A [, ::4+1J+ A/f J .4 +
/\(4+A)
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u, /3 -/'0
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..
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R (A) :: ~
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III Overdrachtsfuncties van het
Bij het transformeren van de vergelijkingen 4.20/ zullen we
nu rekening houden met het feit dat be ide kernbakken op zich
subkritiek zijn en g~bruik maken van de verkregen gegevens af
geleid voor een subkritieke reactor.

/4.29/

A N2(s)-ST
e

+[.
:

Er volgt dan

en een analoge formule voor AN2(s).

In deze vergelijking wordt de koppeling nu geintroduceerd
door gebruik te maken van de afgeleide evenwichtsvoorwaarden;

tX: 12 v 1\1 N20 = - ~10 N10

ol,21 v "2 N10 = - )20 N20

De mate waarin kernbak 1 subkritiek kan zlJn, wordt bepaald
door de grootte van de invloed van kernbak II op I.
Hetzelfde geldt voor kernbak II.
Dit levert ons het volgende stelsel vergelijkingen voor de
relatieve verandering in de fluxniveau's.

~N2( s)
N20 =

1

L
i

Zoals reeds afgeleid voor een subkritieke reactor, geldt daar
voor de nu bekende overdrachtsfunctie.
We stellen daarom:

R1(s) = t3 1
7\1

[ s -
~10 :E. s 131 ]
"K1 + i i'\1(s + "Xi)

R2(s) 13 1 /4.31/= f20 s :ni1\2 [ s- 1\2 + ~ 1\2(s+')...)
Ji 1

_ 1::>0 _
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-st:
e

van de reactorkern II
de mate waarin deze

-st"
e

.P10
K (s) = - -

12 ;3 K
21

(s) = - ~20
73

K12 geeft weer de koppeling of invloed
op I, en deze kan uitgedrukt worden in
laatste kernbak subkritiek is.

De variabelen A~,(s) en A~2(s) kunllen opgevat worden als per
turbatie-reactiviteit.

Deze reactiviteit kan veroorzaakt worden door verschillende
effecten, zoals het veranderen van de positie van een neutro
nenabsorptieplaat (reactiviteit~oscillator),temperatuurin
vloeden op de moderator en ander reactormateriaal.
Aan de gegeven uitdrukking zullen we de index p toevoegen.

De uitdrukking /4.30/ gaat aldus over in

AN
1

(s)
=[ ~I" ~(a) + K12(s) AN2 (S)}

/4.32/N
10

N • R1 (s)
20

A N2 (s)
=rp~a) -I- KZ1 (s) ,&N1(al }

N
ZO

N • R2 (s)
10

De overdrachtsfuncties van het gekoppelde systeem krijgen na
uitwerking de gedaante weergegeven in /4.33/ en in fig. 4.3
en fig. 4.4 waarvan men de volgehde fysische interpretatie kan
geven. De relatieve vermogensverandering zijn hierbij genor
meerd op het evenwichtsniveau en de reactiviteitsverstoringen
op~, de fractie vertraagde neutronen.

De beide reactorkernen zijn op zich subkritiek maar juist door
het effect van de koppeling, zal het geheel zich toch als een
kritieke reactor gedragen~ We moeten hier letten op het min
teken in de noerner van de overdrachtsfuncties hetgeen neerkomt
op een rneekoppeling in het systeem.

Een toenarne van de reactiviteit in de ene kernbak resulteert
in een verandering in het fluxniveau in deze bak, welke vervol
gens als een bronterm werkt voor de andere kernbak. Ook hier
door zal dan het vermogen stijgen, hetgeen weer een extra bron
vormt voor de eerste kernbak.
Doordat dit proces zich steeds herhaalt, resulteert dit in een
continue toename van het vermogen in zowel de ene als de andere
kernbak.
Dit volgt tevens op eenvou~ige wijze uit de overdrachtsfuncties
in /4.33/

We zullen hiertoe de conditie voor instabiliteit nader beschouwen
(voor een uitvoeriger beschrijving hiervan wordt verwezen naar
hoofdstuk 5).
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In de noemer van de overdrachtsfuncties in /4.33/ is verwerkt
de overdrachtsfunctie van het open circuit.
Instabiliteit zal nu optreden voor de conditie:

Aan de ze voorwaarde word t aIleen voldaan voor vJ = o.

Uit de reeds bekende resultaten van de subkritieke reactor
voIgt dat de versterking voor lage frequenties niet oneindig
groot wordt, maar asymptotisch naar een bepaalde waarde gaat,
terwijl de fase in dat gebied naar 0 graden nadert.

Dan resulteert:

lim R
1

(s) IJ lim R2(s) ~
= - rw = - s:'20

s_o s_o
~20K

12
(s) ~10 -at' K

21
(s)

-s~
= --- e j = - e

13 (!J

lim R
1

(a) R2 (s) K
12

(a) K
21

(s) = 1

s...
In hoofdstuk 5 zal duidelijk worden dat de fase van de functie

,[ 1 - K12 (s) K
21

(a) R
1

(s) R2 (S)] in het gebied voor lage fre-

quenties naar 900 nadert.

Beschouwen we nu de overdrachtsfunctie van een kernbak, welke
echter gekoppeld is met een tweede kernbak, dan geldt hiervoor:

AN
1

(S)

N10
A~P1(s) =

;3
Deze overdrachtsfunctie wordt slechts oneindig voor een
frequentie (w = 0), terwijl de faae in dat gebied _900 zal zJ..Jn.
Deze overdrachtafunctie geeft weer.dat het systeem een integre
rend karakter heeft en niet instabiel zal zijn. Dit betekent
dat het aysteem een pool heeft in de oorsprong van het s-vlak.
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4.5 Meetresultaten van het tweepuntsmodel van ATHENE.
Van het besproken tweepuntsmodel van de ATHENE reactor is een
dynamica studie gemaakt op de analoge computer (P.A.C.E.)
In het nu volgende zullen de resultaten hiervan worden weerge
geven en vergeleken met de theoretisch te verwachten waarden.

De generatietijd is in beide kernbakken gelijk gesteld en be
draagt A = 2 .10-4 sec.
Voor de gegevens betreffende de vertraagde neutronen wordt ver
wezen naar hoofdstuk 2.

I Overdrachtsfuncties van een kritieke en subkritieke reactor.
Deze zijn weergegeven in fig.4.5 en onderstaan~ tabel~

Tabel 1

Kritieke reactor 2 ~ subkri tieke reactor

frequentie AN/No fase AN/No fase

A~0
( gra'den)

A~~
(graden)

I

100 0,06 - 90 0,06 - 81
50 0,13 - 90 0,12 - 72
30 0,20 - 86 0,18 - 65
25 - - 0,20 ,- 58
20 0,30 - 79 0,23 - 47
18 0,32 - 77 0,24 - 45
15 0,38 - 73 0,27 - 43
12 0,46 - 65 0,29 - 35
10 0,54 - 57 0,30 - 32

8 - - 0,32 - 28
I 6 0,74 - 43 0,33 - 21J

4 0,87 I - 36 0,34 - 11
2 1,00 - 22 0,35 - 7
1 1,05 - 14 0,36 - 4
0,8 1,07 - 15 0,36 - 4,5
0,4 1,10 - 16 0,37 - 7
0,1 1,30 - 25 0,40 - 5,5
0,08 1,41 - 28 0,39 - 9
0,06 1,50 - 32 - -
0,04 1,80 - 35 0,42 - 7
0,02 2,30 - 40 - -
0,01 ! 3,12 - 49 0,47 - 8,5
0,008 - - 0,47 - 6
0,004 4,88 - 61 0,51 - 7
0,002 - - 0,50 - 3,5
0,001 - I - 0,50 - 2

i
0,0005 .. - 0,50 - °
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C en B stellen hierin voor respectievelijk het Bodediagram van
de versterking en de fase van een kritiek systeem.
Voor de lage frequenties daalt de versterking met 6dB/octaaf en
nadert de fase tot -900 • Dit geldt ook voor de hoge frequenties.
De theoretische breekfrequentie is f = 1 ~ _ 6 H

2cn- A - z.

Tengevolge van de invloed van de vertraagde neutronen zal de
versterking gelijk aan 1 zijn in het frequentiegebied beneden
de hoogste breekfrequentie. Dit heeft ook een effect op het ge
drag van de fasekarakteristiek.

Zoals in fig. 4.5 te zien geeft stemmen de theoretische en de ge
meten waarden goed overeen.

D en A stell en voor de Bodediagram van het subkritiek systeem
(ro = -213).
Voor de lage frequentie nadert de versterking asymptotisch tot1 = t en de fase tot _00 , hetgeen duidelijk tot uiting komt.
DeOhoogste breekfrequentie wordt nu gevonden bij f = 1- (13-?o) =
18 Hz. De versterkingskarakteristiek D ligt voor het 2tr A
gehele frequentiegebied beneden deze hoogste breekfrequentie,
onder die van het kritiek systeem, terwijl voor nog hogere fre
quenties zowel het fase- als het versterkingsdiagram overeenkomen
met die van een kritieke reactor.

II Tweebaksresponsie op een gecombineerde positieve en negatieve
stapverstoring in be ide bakken.
De hyperbolen welke getekend zijn in fig. 4.1 geven weer het ver
band tussen de reactiviteiten van de beide kernbakken en de ver
houding tussen de fluxniveau's in stationnaire toestand.

Men kan nu de vraag stellen of het mogelijk is in de ene kernbak
een positieve stap en op hetzelfde moment in de andere een nega
tieve stap in reactiviteit te doen, waarbij de grootte van deze
verstoringen zodanig wordt gekozen dat een ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
optreedt.

Op welke wijze verhouden zich de dan ontstane fluxniveau's tot de
oorspronkelijke evenwichtsniveau's?
Voor evenwicht of stationnaire toestand geldt de "hyperboolrelatie"
~ 1 f 2 = ) 10 j 20

Indien men tracht dit statisch op te lossen uit /4.19/ door de af
geleiden nul te stellen, leidt dit tot een resultaat voor AN

1
en

AN
2

dat onbepaald is. Dit is fysisch wel juist, want voor elk punt
op de hyperbool ligt slechts de verhouding tussen N

1
en N

2
vast,

maar niet de waarde van N
1

en N
2

•

We zullen het gestelde oplossen zonder vertraagde neutJonen. De
grootte van de overdrachtsfunctie van een subkritieke reactor
hangt voor lage frequenties niet af van deze vertraagde neutronen.
Ze leveren namelijk overgangs-verschijnselen maar bepalen niet het
gedrag op lange termijn voor het bereiken van een evenwichtssituatie.
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De vergelijkingen /4.19/ worden gereduceerd tot

dAN1 /i.P N ~dt - ) 1. 1(t) 10 + (:) A(:) 1(t
JAN~ >10 + )1. 1
7\1

De stapverstoringen in de reactiviteiten zijn aangegeven met res
pectievelijkA~1.1(t) en A)2.1(t).

We voeren op deze vorm nu de Laplace transformatie uit, door het
gebruik van de stapverstoring zijn de vergelijkingen nu als line
air op te vatten.
We moeten nu rekening houden met de volgende transformaties.

f {Ii.~ 11 • ( t) N10 }= A~: N10

~{A~11.(t) AN 1(t)}= Af1 A N1(s)

t{AN2(t _·t'lt= e-
s 't'AN2(s)

Dit levert het volgende stelsel vergelijkingen geschreven in
matrixvorm:

/4.35/
A f 1 N10
s- -,:c;-
A f 2 N20----

s 1\2

Af 2 )

"'2

-s't'
- o£12 v e

-s"te- cI. v21

A N1";'(;;;;'s.;..) 6....;;N.;... (s)

~10
( s- 1\1

De tijdvertragingT~1 a 2 msec is zeer gering. Bij lage fre
quenties (welke het gedrag op lange termijn bepalen) is deze
invloed te verwaarlozen. We stellen daarom ~ = 0 0

Na invoering van de evenwichtsvoorwaarden

o£12 v 1\1 N20 = f10 N10

0(21 v "2 N10 )20 N20=

~1 f2 = ~ 10 )20

volgt dan:

=
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Daar steeds geld t f 1<0 ; ~ 2<0 volgt voor de eindwaarden van de

fluxniveau's bij twee identieke gekoppelde reactoren (A
1

= ~2)

lim AN
1
(t) A)1 Af1

= - ( ~ 1+ ~ 2) ~- (~10+)20)t-+oo N
10

en

lim AN2(t) Ar: 2 A~ 2
t ... 00 N20 = -(f1+ t2)

~
-( ~1O+f20)

(na linearisatie)

(na linearisatie)

Dus het eindresultaat is wel gekoppeld aan de begintoestand.
De grootte van de stapverstoringen zijn voor een nieuw even
wicht gekoppeld volgens

waaruitJ10 f20

?:.,-2~0::.....,-_~_ b. ~ 1 :::
(i10+ ~~1)

volgt

- ~20 Af1
j10

(bij linearisatie)

Dit resultaat kan tevens verkregen worden uit de vergelijking /4.33/

=
R1

Indien beide stappen positief worden genomen dan zal

Lim AN
1
(t)

t -+00 N10 =
lim

s ... 0 - 00 , d.w.z. het niveau

stijgt tot een onbegrensde waarde.

Voor beide stappen negatief daalt wiskundig gezien het niveau
naar een onbegrensde waarde.

Er is echter ook een geval waarbij teller en noemer uit /4.33/
nul worden. Dit treedt op als:

lim s(b.~1(s) + R2 (s) K12 (s) A) 2(s)) = 0

s -+ 0

Hieruit volgt het
negatieve stap.

Af 1 - lim
'"'"A"f2 = s.... 0

verband tussen de grootte van de positieve en

Een speciaal limietgeval is gemakkelijk te verifieren.

Als beide bakken identiek zijn ( A1= A2 ; f 10 = f 20= f 0)

dan volgt voor Af
2

(s) = Af
1

(s) in dit verband
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AN

1
(s)

N
10

lim AN
1
(t)

t ..... oo N
10

R (5)
[1 - R2

lim
:;:
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Deze responsie op twee stappen met tegengesteld teken is weer
gegeven in fig. 4.6.
Het bleek, dat de stapgrootten in readtiviteit zeer nauwkeurig
moesten worden ingesteld om een nieuwe evenwichtstoestand te
verkrijgen. Indien men dit verband niet erg exact nam gingen
de fluxniveau's zich na lange tijd gedragen als bij de respon
sie op een gecombineerde positieve dan weI een gecombineerde
negatieve stap in reactiviteit. De bijbehorende ingestelde en
theoretische waarden in fig. 4.6 zijn:

= ~20 = - 2".g

= "'- = 2 10-
4

sec.

-= 1,05

Berekende waarden:

Bij Af 1 =:: + 0,1 j8 Bij

6f2 ~- 0,1 05;G

N1 (00) , ,02.5
N

10
=

N
2

(oo)
~ 0,974N

20

6f1 =: 0,2,13

Af2 ::: -0,22~

N
1

(00)

N
10

N2 (oo)

N
20

Deze theoretisch voorspelde waarden bleken na lange tijd zeer
goed benaderd te worden.

III a)
b)

Vermogensresponsies op een impulsverstoring in de reactiviteit.
Vermogensresponsie op een stapverstoring in het fluxniveau.

Deze twee genoemde facetten van een gekoppeld systeem zullen we
theoretisch beschouwen. De invloed van de vertraagde neutronen
wordt verwaarloosd.

a) Impulsverstoring in de reactiviteit in een kernbak.
Dit kan in werkelijkheid benaderd worden wanneer men in een
kernbak een neutronenabsorptieplaat snel optrekt en weer
laat zakken tot op zijn oorspronkelijke plaats.

We stellen daartoe:
A~1 = 0

Af 2(t) :;: IAf21 ~(t)
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Na Laplace transformatie gaan de vergelijkingen /4.19/ over
in het volgende stelsel geschreven in matrixvorm.

(s _ 10 )
7\1

- o!. v12
-ST

e o

- ol21 v -s1:'
e (s- ~20 )

7\2

/4.36/

We moeten hier letten op de volgende transformatie:

.q IAf21 b( t) A N2(t)} = 0

Indien we de situatie bezien voor 7:'=0

Dan volgt:
IA~21

AN1(t)
~10

[1
,f10 f20) t]7\1 1\2

N
10

= f10 120 - e ~+~

1\1 + f\2

~10 IAf 21

[1 +

(~10 ~£Q)t

]
AN2 (t) "7Vi 1\2 A, -~. e 1\1 + 1\2

= ~10 r20
~ 10N20 1\2

"1
+ "2

Deze responsies zijn weergegeven in fig. 4.7. A.
De relatieve verandering in de fluxniveau's zal in de eindtoe
stand gelijk zijn.

b Stapverstoring in het fluxniveau in een kernbak.
Voor deze situatie geldt A~1 = 0

b. 12 = 0

De dynamische vergelijkingen /4.19/ gaan dan over in

dAN1 = r10 AN1 0(12 vAN
2

(t -'t")
dt ~ +

d A N2 " Ii. N
~--- =) 20 ·2

dt --,;'2

We voeren nu een fictieve stapvormige verstoring van het neu
tronenniveau in kernbak II in.

Hiervoor geldt t. N2 (s) = lAN2l
s

Er moet worden opgemerkt t dat dit een hypothetische situatie
iS t want indien het niveau in kernbak II wordt vastgehouden
betekent dit dat terugkomende neutronen uit kernbak I geen
invloed meer op II uitoefenen t wat in werkelijkheid niet het
geval zal zijn.
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[

r10 (t -'t') J
1 - e "1 1. (t- ~ ) .

De invloed in kern bak I is pas na "'( sec merkbaar • De rela tieve
verandering in de fluxniveau's zal ook hier in de eindtoestand
gel ijk zij n.
Dit wordt weergegeven in fig. 4.7.B.

IV Responsies van het verrnogen op stapverstoringen in de reactiviteit.
Bij eenbaksbedrijf zijn enkele responsies van het vermogen opgeno
men, zowel voor positieve als negatieve stapverstoringen in de re
activiteit. Deze zijn weergegeven in fig. 4.8 en 4.9.
Het gedrag op lange termijn wordt bepaald door de vertraagde neu
tronen zoals reeds is besproken in hoofdstuk 2.

Bij een gekoppeld tweebaksbedrijf, waarbij elke reactorkern onge
veer 2~ subkritiek is aangenomen, zijn enkele responsies opgeno
men voor de vermogens in de beide bakken bij enige positieve stap
verstoringen in de reactiviteit in een bak (I). De genoemde tijd
vertraging is hierbij gesteld op 1,3 msec.

In werkelijkheid moet dit corresponderen met het gedrag van het
fluxniveau in de beide bakken, wanneer de regelplaat van een
kernbak in korte tijd naar een hogere positie gebracht wordt.
Dit is weergegeven in fig. 4.10.

Hierin treden twee punten, die met elkaar samenhangen, op de
voorgrond:

1) Het vermogensniveau in kernbak II blijft achter bij dat in I.
Dit verschijnsel kan niet worden toegeschreven aan het aanwezig
zijn van een bepaalde geringe looptijd in het model.

2) We vergelijken nu fig. 4.2 en fig. 4.10 met elkaar. We stellen
dat in deze twee situaties het totale beginvermogen gelijk is.
Willen we nu eenzelfde toename in het totale vermogen krijgen
bij eenbaksbedrijf als bij gekoppeld tweebaksbedrijf, dan moet
men bij het gekoppelde systeem een ongeveer twee maal zo grote
stapverstoring in reactiviteit introduceren als men zou doen
in een bake

Dit betekent, dat bij een symmetrisch gekoppeld systeem (onge
veer 2~subkritiek) de totale reactiviteitswaarde van een re
gelplaat voor het gehele systeem ongeveer gereduceerd is met
een factor twee. Dit blijkt ook uit de opgegeven waarden in
het "Veiligheids:rapport". Hie rin wo:rdt vermeld, dat de :reac
tiviteitswaarde van een regelplaat bedraagt:
bij eenbaksbedrijf 0,65% ( 6k/k).
bij tweebaksbedrijf 0,35% ( 6 k/k).

Zoals we reeds eerder in hoofdstuk 2 hebben gezien, hebben een reac
tiviteitsverstoring en een bron een wezenlijk verschillend effect op
het gedrag in de tijd van de neutronenhuishouding in een reactor. Het
neutronen-niveau in kernbak I stijgt nu omdat er een positieve reacti
viteitsstap is ingevoerd, terwijl in kernbak II het neutronen-niveau
juist stijgt doordat I als neutronenbron werkt voor II.

_ '1'2:('\ _
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Tevens is het gewenst een totale reactiviteit voor het gehele
systeem af te leiden als functie van de subreactiviteiten van
de beide kernbakken afzonderlijk in de vorm ~=:f( I, . f,.)
ofAr = A r (~tO,.r, ~ f'2.o • f ... )
Tot op heden zijn we er nog niet in geslaagd hiervoor een bruik
bare formule te geven.

Hierbij moet opgemerkt worden, dat men voor het beschouwen van
vermogerisveranderingen op lange termijn geen gebruik kunnen en
mogen maken van de gelineariseerde overdrachtsfunkties uit /4.33/,
daar deze juist aIleen maar goede benaderingen zijn voor kleine
vermogensvariaties.

V Meedrijven van een gekcppelde kernbak.
De overdrachtsfuncties die van toepassing zij n bij een gekoppeld
systeem zijn weergegeven in /4.33/.

Deze zijn:

=
A N1(s)/N10
b. f1Cs)/,IS

6 N2 ( s Ji'N20
l>f1(S)~ .-

/4.42/

/4.43/

Deze overdrachtsfuncties zJ.J n opgenomen in tabel 2 en 1abel 3
en in fig. 4.11 en fig. 4.12 bij symmetrische koppeling, en 2
verschillende waarden voor de looptijd nl. ~ = 1,33 msec en
T= 13,3 msec. In fig. 4.11 stelt A de versterking en C de fa
se voor van de actieve kernbak welke in formulevorm is weerge
geven door /4.42/.

Zowel in de teller als in de noemer van deze uitdrukkingen komen
breekfrequenties voor die verschillen van een kritiek systeem.
Dit resulteert erin dat de breekfrequenties voor deze gekoppelde
actieve kernbak nagenoeg hetzelfde zijn als die bij een kritiek
systeem. Opmerkelijk is dat in het frequentiegebied beneden de
hoogste breekIrequentie de versterking kleiner is dan bij een
kritiek systeem. Deze bedraagt daarbij namelijk een.
Dit moet worden toegeschreven aan het feit, dat men met een kop
peling van in wezen subkritieke systemen te maken heeft. De rond
gaande versterking van het open circuit R1 (s) R2 (s) K1?(s) K 1(s)
kan getekend worden in een polair figuur, hetgeen bij noofdsfuk
5 is gedaan. Voor hoge frequenties zal de fase van de noemer van
/4.42/ als gevolg van de looptijd slingeren om een bepaalde stand.
Dit kan de golving verklaren in de getekende fasek~rakteristiekC.
De versterking en de fasekarakteristiek van de meedrijvende bak
zijn aangegeven met de letters B en D.

Zoals /4.43/ weergeeft wordt deze overdrachtsfunctie bepaald door
die van de actieve kernbak vermenigvuldigd met de overdrachts
functie van een subkritieke bak en een koppelfactor. Dit heeft
tot gevolg dat de versterking van de meedrijvende bak in het ge
hele frequentiegebied kleiner is dan die van de actieve reactor
kern.
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Tabel 2.

Reactor overdrachtsfuncties.

Meedrijven van een gekoppelde kernbak: ~ = 1,33

f 10 = - 2 (3
I' 20 = - 2(3

msec.

actieve kernbak meedrijvende kernbak

frequentie
N1/N10 I fase

N2/
N20 fase

f.f1~ (graden) A~10 (graden)
Hz

i

0,01 1,60 - 38 1,40 - 47

0,02 1,20 - 36 1,05 - 40

0,04 1,00 - 27 0,80 - 35

0,08 0,90 - 26 0,62 - 32

0,1 0,80 - 25 0,58 - 30

0,2 0,70

I
- 18 0,50 - 22

0,4 0,66 - 15 0,46 - 22,
0,8 0,64

,
- 13 0,44 19-

1 0,62 - 12 0,43
,

20-
2 0,60 I - 18 0,40 - 28

4 0,52

I
- 36 0,33 - 50

8 0,39 - 49 0,23 - 77
i

10 0,36 r - 54 0,21 - 90

15 0,27 - 59 0,13 - 108

20 0,22 - 62 0,11 - 122

30 0,16 I - 65 0,065 - 151

50 I 0,11 I - 72 0,025 - 189,
r

100 0,06 I - 90 0,0065 - 216

i
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Tabel 3.

Reactor overdrachtsfuncties.

Meedrijven van een gekoppelde kernbak : t"= 13,3 msec.

Behorend bij fig. 4.12 r10 = - 2(&
?20 = - 2~

actieve kernbak meedrijvende kernbak

frequentie N1/N10 fase
N2/N20 fase

Hz A~10 (graden) A~1~ (graden)

0,01 1,65 - 43 1,45 - 48

0,02 1,25 I - 32 1,05 - 43
I 0,04 0,99 - 16 0,78 - 37I

0,08 0,83 I - 13 , 0,60 - 34
I

0,1 0,77 ! - 23 0,57 - 31
0,2 0,70 - 18 0,49 - 25
0,4 0,66 - 17 0,46 - 23
0,8 0,64 - 19 0,42 - 27
1 0,60 - 21 0,41 - 31
2 0,52 - 31 0,36 - 48
4 0,38 , - 40 0,25 - 75

i 8
,

0,25 I - 43 0,16 - 107
10 0,24 - 42 0,14 - 120

.'
15 0,23 - 32 0,12 - 143
20 0,22 - 43 0,11 - 183
30 0,205 - 54 0,038 - 250
50 0,115

I
- 67 0,025 - 340

100 0,07 - 90 0,0065 - 550

I
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Voor frequenties boven de hoogste breekfrequentie daalt de
versterking met 12 dB/octaaf, hetgeen duidelijk wordt weerge
geven door /4.43/. Hen kan dit opvatten alsof voor de hoge fre
quenties de beide kernbakken ontkoppelen.

De faseverschuiving in dit gebied daalt erg snel, wat veroorzaakt
wordt door het looptijdeffect.

In fig. 4.12 zijn de overdrachtsfuncties voor de actieve en de
meedrijvende kernbak weergegeven bij een veel grot ere looptijd,
namelijk ~ = 13,3 msec.

De versterkingskarakteristieken volgen het verloop wat reeds bij
fig. 4.11 is beschreven. Als gevolg van deze grote looptijd kan
de noemer in de genoemde overdrachtsfuncties nu reeds in het door
ens gemeten frequentiegebied een maximum en een minimum vertonen.
Dit is zelfs zo geprononceerd dat dit niet alleen in de fase tot
uiting komt, maar ook in de versterkingskarakteristieken.

Tevens zal als gevolg van deze grote looptijd (~= 13,3 msec) de
faseverschuiving van de meedrijvende kernbak nu veel sneller toe
nemen dan in het geval bij '( = 1,3 msec.

Wanneer men een reactiviteits-oscillator tussen de kernbakken
plaatst, zullen de afgeleide betrekkingen wellicht niet meer
voldoen. Toch zou men deze situatie wel kunnen analyseren door
in dit geval de genoemde koppelfactoren te varieren rond een
bepaalde waarde, analoog aan de methode, die hier gebruikt is
voor variaties in de reactiviteiten.

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de koppeling tussen ruim
telijk verdeelde reactorkernen, is veel werk besteed aan facetten,
die hier niet of slechts terloops ter sprake zijn gekomen.

Genoemd hierbij kunnen worden:

a) Berekeningen over de fluxverdeling van deze tweebaksconfigu
ratie van subkritieke kernbakken.

b) De invloed van de lek tussen de twee kernbakken, en hoe de
lek van de ene bak naar de andere opgevat kan worden, als
bronterm of als reactiviteitsterm.

c) De eigenschappen van de tussenreflector bepalen zowel de
mate van de koppeling als de genoemde looptijd.
]nteressant was na te gaan, welke grootheden bij effect en
in welke mate dominant zijn.

d) Zoals reeds eerder genoemd is het zinvol een totale reacti
viteit af te leiden voor het gehele systeem als functie van
de subreactivi tei ten in de vorm S ... P (.ft ,j.t • j P)

J • 10. J 10

e) Is het mogelijk het gestelde concept verder uit te brei den
voor meer dan twee ruimtelijk verdeelde reactorkernen.
Hierbij is gedacht aan elke box met brandstofelementen.
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HOOFDSTUK 5

STABILITEITS-ANALYSE.
5.1.INLEIDING

Een belangrijke eis die men bij reactoren kan stellen betreft de veilig
heid van het gehele systeem. Men kan zich een ongeval indenken, waar
bij plotseling aIle overmaat aan reactiviteit van de reactor vrijkomt,
t erwijl het regelsysteem,en het noodstopcircuit niet functioneren, di t is
het maximaal denkbaar ongeval.

Zoals bekend wordt na een sprongperturbatie in reactiviteit de responsie
van de neutronenflux,na een korte onbetekenende transient, bepaald door
een exponentiele functie met een reactorperiode T.Deze wordt ook weI ge
noemd stabiele periode of asymptotische periode, deze is een functie van
de grootte van de sprong in reactiviteit, welke wordt gegeven door de
"Inhour"-vergelijking.

In het "Veiligheids"-rapport van de ATHENE-reactor wordt vermeld dat de
kernladingen steeds zo worden samengesteld, dat de overmaat aan reacti
viteit de waarde van Ak/k = 0,5 %= 500 pcm. niet overschreidt. In ge
vallen van sprongsgewijs vrijkomen van reactiviteit zal T >2 sec zjjn.

Bij zulk een sprongresponsie zal het vermogen,evenredig met de neutronen
flux, exponentieel toenemen. Hierdoor zal de temperatuur in de kern
stijgen en in extreme gevallen zelfs koken van het koelwater op gaan tre
den. Tengevolge van de optredende uitzetting en dampvorming neemt de
dichtheid van de mayerialen af en daardoor het moderend vermogen.

Deze effecten doen de reactiviteit in de kern verminderen en vormen dus
een negatievc terugkoppeling. Hierdoor wordt de excursie van het ver
mogen begrensd en na het bereiken van een piekwaarde teruggebracht naar
ee~ stabiel niveau •

zulk
worden
circa
vrij-

dat de piekwaarde bij
wordt en bereikt zal
zich stabiliseren op
bij zulk een excursie

In-het "Veiligheids"-rapport wordt vermeld
een maximaal denkbare excursie ca. 3,5 MW.
na ongeveer 6 sec. Hierna zal het vermogen
180 kW. De totale hoeveelheid energie, die
komt bedraagt dan ca. 7 MWsec.
Er zijn experiment en met een dergelijk type reactor. Hierbij is gebleken
dat deze vrijkomende energie niet groot genoeg is om smelten van de splijt
stof-elementen te veroorzaken, en dat er vrijwel geen gevaar ontstaat
door ontsnappende splijtstofproducten.
De veiligheid van dit type reactor is dus groot door de negatieve wer
king van de temperatuur- terugkoppeleffecten.

In het nu volgende zullen we echter deze temperatuur-terugkoppeleffecten
buiten beschouwing laten en aJ.leen de stabiliteit beschouwen van het
nulvermogensysteem eventueel gekoppeld met de automatische regelaar.
De analyse zal gesplitst worden in twee delen:

5.2 De inherente stabiliteit van het nulvermogen-systeem bij tweebaks
bedrijf afzonderlijk.

5.3 De stabiliteit van de reactor gekoppeld met het automatische
regelsysteem.
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Het polair diagram hiervan is geschetst in
We zien hierin dat in het limietgeval voor
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5.2 De inherente stabiliteit van het reactor§Ysteem bij nulvermogen
en gekoppeld tweebaksbedrUf.

In het tweepuntsmodel, dat afgeleid is voor het gekoppeld systeem
is een looptijd aa~wezig (hoofdstuk 4 ) •
Aangezien looptijdelementen in systemen dikwijls aanleiding geven
tot inatabiliteiten is het hier zinvol om over dit model een sta
biliteitsbescho~wingte houden.

~e gaan hierbij uit van de overdrachtsfuncties /4.33/ welke slechts
gelden voor het gelineariseerde systeem. Onder stabiliteit wordt
dan verstaan dat de betreffende overdrachtsfuncties geen polen be
zitten in het rechterhalfvlak van het s-vlak.
Voor een stabiel systeem moet de noemer van de overdrachtsfunctie
een Hurwitz-polynoom zijn, d.w.z. het reele deel van aIle wortels
moet negatief zijn. Dit betekent in tijddomein dat het uitgangs
signaal niet mag toenemen bij afwezigheid van een ingangs-signaal.

Het bovenstaande is een meer wiskundige definitie van het begrip
stabiliteit, welke natuurlijk ook geldt voor een teruggekoppeld
systeem.

Daar in de noemers van de Qverdrachtsfuncties /4.33/ transcedente
functies voorkomen verdient een ander stabiliteitscriterium nl.
het Nyquist-criterium hier de voorkeur.
De tellers in de uitdrukkingen /4.33/ zullen eindig blUven.
Er zal uu een instabiliteit optreden als geldt:

1 - R1(jw)R2(jw)K12(jw)K21(juJ) = 0 /5.1/

Hiertoe tekent men het polair diagram van het open circuit:

D(jw) = R1(jw)R2(jw)K12(jw)K21(jloJ)

Volgt men nu dit Nyquist-diagram van w = 0 in de richting van toe
nemende wen ziet men daarbij het punt +1 bij het passeren aan de
linkerhand dan is het teruggekoppelde systeem stabiel.

Uit de eeeevens in /4.33/ voIgt nu;

f 10 f 20 -2j c.J~
e

/\1 1\2 /5.2/
D (j uJ) =------=--..:;.-~-------__=_~---!.

[jw _f~~ +f~~~~ Ai) ]~w - f~~ ~~t:"\~i)]
fig. 5.1. A
w -+ 0

lim \D(j uJ ) I = 1
""-0
lim argDU w) = _OD (graden.)
w-+b

Voor hogere frequenties wordt de versterking van een subkritieke
reactor kleiner, hetgeen hier tot resultaat heeft,dat het polair
diagram~t~e2s_binnende cirkel met straal ~ 1 zal blijven.
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Er is dus slechts een frequentie waarvoor aan de conditie voor insta
biliteit wordt voldaan, en dat is voor w =0. Dit betekent, dat het
gekoppelde systeem geen instabiel, maar een integrerend karakter heeft.

We kunnen ook het polair diagram van {1 - D(jw)} construeren, dit is
weergegeven in fig. 5.1.B • 1
Hieruit zien we dat de fase van {1 - D(j..v )[voor lage frequenties naar
+ 90° nadert. In de overdrachtsfuncties van /4.33/ betekent dit, dat
de fase hiervan in dit frequentie-gebied hetzelfde gedrag vertoont als
bij een kritieke reactor.
De bodediagrammen van D(jw) zijn weergegeven in fig. 404.

Uit /5.2/ voIgt, dat de minimale fase van D(jw) bepaald wordt door de
overdrachtsfuncties van de beide gekoppelde subkritieke bakken. Door
de looptijd wordt de faseverschuiving groter. Infig. 5.2 zijn de bode 
diagrammen weergegeven Van het open circuit. Deze resultaten zijn samen
gevat in tabel 1 en tevens uitgezet in een polair diagram in fig. 5.3.

Door het looptijdeffect kan de fase van D( j w) meer bedragen dan - 1800
•

Voor het geval dat arg D(j w) =3600 is, \Vordt {1 - D(jw) t minimaal.
Dit treedt voor grot ere looptijd op bij lagere frequentie. Dit betekent,
dat voor die frequentie de bodediagrammen van zowel de actieve als de
meedrijvende bak, zoals getekend in fig 4.11 en fig 4~12 een maximum
zullen vertonen.

Van een werkelijke instabiliteit kunnen we dus niet spreken,daar de rond
gaande versterking van het open circuit voor w>o steeds kleiner dan 1
zal zijn. Wanneer echt er {1 - D(j w )} voor de eerst e keer minimaal wordt
bij een frequentie beneden de hoogste breekfrequentie van de gekoppelde
subkritieke reactoren dan kan een slecht transient gedrag ontstaan.
De versterkingsmarge is dan namelijk gering. Dit voIgt ook uit fig. 4.4.

Hieruit bepalen we de maximaal toelaatbare looptijd in het systeem om
nog een goed trasient gedrag te verkrijgen.
Zoals bekend uit hoofdstuk 4 voIgt voor de hoogste breekfrequentie van
een subkritieke bak: ~ - f 0

w = 1\ •
De faseverschuiving bij deze frequentie stellen we
Voor de beide gekoppelde kernbakken voIgt dan een

frequentie V /.l (> ( )'

01
0

= ~ /" -<10 1 13~~20

De fase is dan - ~2
De voorwaarde voor een goed transient gedrag is nu:-------

arg D( j ""0) ~ - 2 'it'

-2w "( - 1t'/2 ~ -2"'t1"o ....

Hieruit voIgt de maximaal toelaatbare tijdvertraging

"C - ...:L1l' \ / 1\1 A2
max - 4 V< ;3- f10~ YS-~O)
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Overdrachtsfunctie van het open circuit. Tabel 1

R1(jw )R
2
(j w)K

12
(j w)K

21
(j~)

Behorend bij de fig.5.2. en 5.3.

frequentie 't'= 13,3 msec r= 1,33 msec

Hz ;.

J R1R2K12K21 \ (0) IR1R2K12K21 \ fase(o)fase

0,01 1,00 -15 1,00 -13,5

0;02 : 0,94 -14 0,94 -15
,

0,04 0,81 -16 0,80 -16

0,08 I 0,70 -17 0,70 -17

0,1 0,65 -13 0,65 -15

0,2 0,625 -12 0,63 -14

0,4 0,60 -11 0,60 -13

0,8 0,60 -16 0,60 -16 !

1 0,59 -20 0,59 -17

: 2 0,58 -32 0,58 -20
i 4 0,575 -65 0,57 -32
i ,

8 0,1+7 I -122 0,48 ~54.
10 0,43

,
-153 0,43 -70

:
i 15 0,33 I -224 0,32 -90

20 0,25

I
-288 0,25 -106

30 I 0,15 -425 0,15 -145

50 0,07 I -575 0,07 -194

100 0,019 -890 0,019 -270
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d) In ons geval zijn ~~ volgende
A1 = "2 = 2.10 sec
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Conclusies:

a) Indien de looptijd groter gemaakt wordt dan deze waarde kan dit aan
leiding geven tot een, slecht transient gedrag. Hieruit zien we te
vens .dat hoe sterker de koppeling is (des te groter - f 10 en - r 20)
des te kleiner deze looptijd moet zijn, wil het systeem nlet de nel-'
ging tot instabiliteit vertonen.

b) In vele situaties is dit ook het geval. Wanneer de koppeling tussen
twee reactorgedeelten sterk is. betekent dit dat de verzwakking van
de tussenstof gering is o Dit resulteert dan in een kleinere looptijd.
Men zou een experiment moeten kunnen doen, waarbij toch de looptijd
groot is en de koppeling tussen de reactorgedeelten sterk is.

c) Hoewel de looptijd en de verzwakking van de tussenreflector sterk
afhankelijk zijn van de aard van dit materiaal, blijkt uit bereke
ningen,dat deze afhankelijkheid toch niet in dezelfde mate wordt
bepaald. Deze berekeningen zullen hier echter niet worden weerge
geven.

parameterwaarden geb~~kt:

~ "1 = "2 = 1,5.10 sec
•

- 1'10 = - f 20 = 2/3 r-.1'10= - f 20 = 2~

Dit geeft -r1 = 20 msec. Dit geeft 7: = 15 msee.max max
Voor het ATHEN~ - systeem is berekend in hoofdstuk 4. dat de tijd
vertraging ligt in de orde van grootte van 2,5 msee.
Het is duidel~k dat in ons werkelijke systeem om deze reden geen
instabiliteiten zijn te verwachten.

503 De stabi1iteit van de reactor gekoppeld aan het automatische
regelsysteem.

Het onderzoek betreffende de stabiliteit van het systeem. waarbij de
reactor gekoppeld is met het automatische regelsysteem kan gedaan
worden met behulp van twee methoden, die echter beide op hetzelfde
principe berusten. Wanneer men namelijk het Nyquist-diagram van het
open circuit (reactor+automatische regelaar) volgt vanw =0 in de
richting w = 00 en men ziet daarbfj het punt -1 bij het passeren aan
de rechterhand dan is het teruggekoppelde systeem instabiel.

Deze twee methoden zijn
A Beschrijvende functiemethode.

B : Fasemarge criterium.

Voor niet-lineaire systemen is het gebruikelijk het concept van de
beschrljvende functiemethode toe te passen. Deze kan zeer goed ge~

bruikt worden als de beschrijvende functie frequentie onafhankelijk
is. Bij afhank«lijkheid van zowel amplitude als als frequentie, zo
als in ons geval aan de orde is wordt het geheel gecompliceerder.

Voor lineaire systemen wordt dikwijls het fasemarge-criterium toe
gepast. Men onderzoekt hierbij welke faseverschuiving men nog toe
mag laten om tot 180 graden te komen, wanneer de rondgaande verster
king van het open circuit tot 1 is gedaald.

Deze beide methoden zijn schematisch weergegeven in fig. 5.4. Daar de
overdrachtsfunctie van de regelaar gecompliceerd is zullen we voor
lopig gebruik maken van de tweede methode 9n.l. Het versterkings-
en het rase-marge criterium.
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De overdrachtsfunctie·.van de regelaar is in een bepaalde toestand toe
stand gemeten, (T =12 sec, Xp.·= 10%) en weergegeven in fig.3.23 en 3~24

We zullen nu naga~n of er instabiliteiten optreden,indien de regelaar
gekoppeld wordt aan een kritieke eenbakskern. De gemeten overdrachts
functie van een kritische reactor is weergegeven in fig.4.5.
Om een conclusie te trekken betreffende de instabiliteit van het terug
gekoppelde systeem,beschouwen we de overdrachtsfunctie van het open cir
cuit ( reactor + automatische regelaar ). In fig. 5.5 is voor verschil
lende effectieve variaties in het fluxniveau zowel het versterkings_
als het fase-diagram getekend.

Voor de frequentie,waarbij de versterking van het open circuit gelijk aan
een is geworden mogen we nog een extra fase-verschuiving toelaten, dit
is de fasemarge. Voor die frequentie,waarbij de faseverschuiving van het
open circuit _1800 bedraagt,mogen we de versterking van het systeem nog
met een bepaalde factor opvoeren,dit is de versterkingsmarge.
Beide zijn het geringst voor kleine variaties in het vermogen.'
De f&se- en de versterkings-marge van het open circuit bij onze bestaande
instelling van het automatisch regelsysteem zijn getekend in fig. 5.6.

Indien we aannemen,dat extrapolatie is toegestaan,dan kunnen we een
schatting maken van de frequentie en de vermogensvariatie waarbij aan
de conditie voer instabiliteit is voldaan. We extrapoleren daartoe de
frequentie,waarbij de totale versterking bij de verschillende vremogens
variaties juist een is, gesteld dat ook het fasediagram het gemeen
schappelijk punt van de andere fasediagrammen gemeen heeft, dan volgt
hieruit een hoogste frequentie van 0,4 Hz. De laagste frequentie kun
nen we beter bepalen. Voor de kleinste gemeten variatie in het vermo
gen is de fase _1800 bij 0,32 Hz. Aan de conditie voor instabiliteit
wordt voldaan bij een vermogensvariatie,die kleiner is dan de dode band
van de regelaar. Een fictieve instabiliteit zal boven 0,32 Hz liggen.

Daar veor de verschillende variaties in het fluxniveau steeds een zeke
re fase- of versterkingsmarge bestaat,zal het teruggekoppelde systeem
bij deze instelling van de regelaar in werkelijkheid geen instabiliteit
vertonen. Door echter de versterking van de regelaar op te voeren of
een andere calibratie-waarde van de regelplaat te nemen kan men dus
verwachten oat er wel instabiliteiten zullen optreden. Een schatting
geeft dat dit dan zal gebeuren bij een frequentie van ongeveer 0,35 Hz
en een variatie in het vermogen van 1,5 %.
Algemeen kan gezegd worden,dat een instabiliteit het eerst optreedt in
die situatie,waarbij de condities voor instabiliteit het gunstigst zijn,
dit is bij kleine variaties in het vermogensniveau,juist boven de dode
zone van de regelaar.
Tengevolge van deze instabiliteit zal de grootte van de variatie toe
nemen.De conditie voor instabiliteit wordt dan echter ongunstiger.
Op deze wijze is het mogelijk,4at het regelsysteem corrigerend optreedt
en een limiet-cyclus van die bepaalde frequentie ontstaat.

Indien echter ook voor de maximaal mogelljke variatie in het vermogen
aan deze instabiliteits-veorwaarde voldaan wordt, is de regelactie
onvoldoende en moet het noodstop-circuit van de reactor in werking
treden en volgt een "scram"o
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LIJST VAN SYMBOLEN.

= Vermenigvuldigingsfactor in een reactorsysteem met on
eindige dimensies.

= Effectieve vermenigvuldigingsfactor in een reactorsysteem
met eindige dimensies.

= Snelle splijtingsfactor.

= Resonantie-ontsnapkans.

= The rmisch rendement.

= Gemiddeld aantal vrijkomende neutronen per thermische
splijti ng.

= Gemiddeld aantal vrijkomende neutronen per thermische
absorptie in uranium.

= Gemiddelde levensduur van neutronen in een reactor
syst ee m me t onei ndi ge di mensie s.

= Gemiddelde levensduur van neutronen in een reactor-
systeem met eindige dimensies.

= Reactiviteit van een reactorsysteem.

= Generatieti jd.

= Microscopische werkzame doorsnede.

= Macroscopische werkzame doorsnede
(a = absorption; f = fission; s = scattering)

= niet-lek factor.

= snelle niet-lekfactor.

= Thermische niet-lekfactor.

= Neu tronenfiux.

= Neutronendichtheid.

= Snelheid van thermische neutronen.

= Totale fractie vertraagde neutronen.
de= Fractie vertraagde neutronen van igroep.

= Concentratie vervaltonen van ide groep.
de= Vervalconstante van de vervalatomen van i groep.

= Dif fusiecoeffici ent.

= Bollingsfactor •

= OverdrachtsfUnctie van een kritieke reactor.

= Overdrachtsfunctie van een subkritieke reactor.

= Neutronenniveau bij evenwicht.

= Vermenigvuldigingsfactor van een subkritieke reactor
in stationnaire toestand.
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= Reactiviteit in een subkritieke reactor in stationnaire toe
stand(Mate waarin een reactor subkritiek is ).

K_(s)= Koppelfactor tussen twee subkritieke kernreactoren.
JJ

D(jw)= Overdrachtsfunctie van het open circuit bij gekoppeld twee
baksbedrijf.

SYMBOLEN (Hoofdstuk 3 ).

e = Amplitude van een sinusvormig ingangssignaal op een niet 
lineair element.

w = Hoekfrequentie vaneen sinusvormig signaal.

q(t) = Uitgangssignaal van een niet-lineair element.

d = Dode zone van een bi-polair relais.

yes) = Lapace-getransformeerde van de positie van het bipolaire relais.

v (s)=
u

c

Laplace-getransformeerde van de uitgangsspanning van de stand
indicatie-potentiometer.

= Versterkingsfactor van het systeem:motor-regelplaat en stand
indicatiepotentiometer (mV/sec).

~M = Tijdconstante van de motoro

t~ = Breekfrequentie van de motor.

in de regelversterker.

de regelversterker.

Trnazheidsmoment van de motor.

Dempingsconstante van de motor.

Maximaal mogelijke terugkoppelspanning

= Tijdconstante R-C terugkoppelcircuit in

= Breekfrequentie van het R-C circuit.

J =
D =
V =V*;::

o
T

n
f c
f = Breekfrequentie van de regelaar bij overgang I-P actie.

a
f b = Breekfrequentie van de regelaar bij overgang P-I actie.

f = Grensfrequentie beneden welke het systeem onrustig wordt.o
A = Versterking van de regelaar bij proportionele actie.

G(jJ)= Functie voor de overdracht van het automatische regelsysteem.

F(j~)= Overdrachtsfunctie van het R-C terugkoppelcircuit.

H(j~)= Overdrachtsfunctie van de motor,regelplaat en standindicatie
potentiometer.

D(j~,e)=Beschrijvende functie van het bi-polaire relais.

N = Ingesteld reactorverrnogen.o
AN = Variatie in het reactorvermogen.

A f = Reactiviteitsv~randering in een reactoro

;.3 = Totale fractie vertraagde neutronen.

- 160 -



- 160 

L!JST VAN FIGUREN. Pag.

101
2.1
2.~

203
2 0 4
205
30 1

302
303
3.4
305
3 0 6
307
3.8
309
3 0 10

3.11
30~2

3.13

3.14
3 0 15
3.16

3.17
3.18
3.19
3020
3.21
3.22

3.23
3.24

3025
3.26

3.27

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
40 7
4.8
4.9
4.10
40 11
40 12
5.1.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Overzicht reactor. 12
Vermogensresponsie op een positieve reactiviteitsstap. 29
Vermogensresponsie op een negatieve reactiviteitsstap. 30
Asymptotische versterking van de nu1vermogenoverdrachtsfunetie. 31
Fase van de nu1vermogenoverdrachtsfunctie. 32
Berekende pOSo stapresponsies bij een groep vertraagde neutronen 33
Opste11ing van kerncomponenten'. 72
Het automatisch rege1systeem. 73
Vermogens- afwijkingsversterker en -instel1ing . 74
Vereenvoudigd schema van de vermogensafwijkingsversterker. 75
Regelversterker en aandrijfmechanisme. 76
Beschrijvende functiemethode. 77
Responsie in het tijddomein van een bi-po1air re1ais. 78
Bescnrijvende functie van een bipo1air re1ais. 79
Analyse van het rege1systeem. 80

A,B Responsie niet-1ineaire rege1aar met integrerende aetie. 81 ,82
C,D Responsie niet-1ineaire rege1aar met proportionele actie~3t84

Scake1tijdstippen vRnre1ais bij terugkoppe1ing. 85
Responsie van de rege1aar bij een extreem onrustig systeem. 86
Bodediagrammen van de rege1aar en component en a1s functie van 87
1., bij een bepaa1de inste11ing (Xp,T ).
MInimum fasediagram van de P-I rege1Rar. 88
Gecorrigeerd minimum fase diagram van de P-I regelaar. 89
Uitgangsspanning als functie van de frequentie bij vaste 90
instel1ing(Xp,Tn) .
Po1air diagram van de regelaar. 91
Bodediagram bij verschi11ende inste11ingen van de rege1aar. 92
Instabi1iteit in de rege1versterker. 93
Schematische meetopste11ing voor het Automatische Regelsyateem. 94
Werking van de Transferfunction Analyzer. 95
Effeetieve waarde van de grondharmonische van het uitgangs- 96
signaa1 als functie van de frequentie.
Versterking van"de reeelaar als functie van de frequentie. 97
Faseverschi1 tusaen de grondharmonisehe van het uitgangs- 98
signaal en ingangs-signaa1 als functie van de frequentie.
Gemeten po1air diagram van de rege1aar. 99
Spanning van de standindicatiepotentiometer a1s functie van 100
de regelp1aatpositie .
Spanning V van de standindicatiepotentiometer als functie van 101
de tijd bij continue aandrijving .
Verband tussen de reactiviteiten )10 en ) 20 en de verhouding 134
van de fluxniveau's N10 en N20
Effect van subcritica1iteit op de reactoroverdraehtafunetie. 135
Dynamiea model voor ATHENE. 136
Reactoroverdrachtsfuneties. 137
Overdrachtafuncties vah een kritieke-en een subkritieke reaetor.138
Tweebaksreaponsie op een gecombineerde pos.en neg. stap. 139
Vermogensresponsies bij een impu1s in reactiviteit. 140
Vermogensresponsies in een bak bij pos. reactiviteitsstappe~ 141
Vermogensresponsies in een bak bij neg. reactiviteitsstappen. 142
Responsies in de vermogens van twee kernbakken op pos. stap. 143
Meedrijven van kernbak II bij verstoring inI (~= 1,33 msee). 144
Meedrijven van kernbak II bij verstoring in I (~=13,3 msec). 145
Theoretis~he po1aire diagramrnen. 152
Gemeten open loop functiea aan tweepuntsmodel . 153
Gemeten po1air diagram aan tweepuntsmode1. 154
Reactor met regeling. 155
Gemeten open loop funeties voor reactor met rege1ing. 156
Karakteristieke rege1grootheden. 157:

- 161 -



- 161 -

REFERENT I ES •

1.

11

2.

10

Prof. dr. M.Bogaardt; College reactorfysica T.H.E.

S.Glasstone, A.Sesonskej Nuclear Reactor Engineeringj
D.van Nostrand Compo Inc •.

Prof. dr. M.Bogaardt, A.Brouwersj ATHENE Veiligheidsrapport
T.H.E./W/ATHENE 100, Jan. 1967.

Prof. dr. M.Bogaardt, A.Brouwers, G.v.Hulstj
De ATHENE-reactor voor de T.H.E.; Atoomenergie, Juli 1967.

S.Glasstone, M.C.Edlund; The elements of Nuclear Reactor
Theory j
D.van Nostrand Compo Inc. Princeton, New ~ersey.

R.E.Uhrigj Neutron waves; Trans. Am. Nucl. Soc. Vol.2 No.2
Paper 7-2 (1959).

Prof. dr. C.E.Mulders. College regeltechniek T.R.E.

Prof. dr. ire P.Eykhoff. College regeltechniek T.R.E.

R.L.Mu~raYj Nuclear Reactor Physicsj Macmillan & Co. Ltd.
London 1959.

G.C.Baldv~n; Kinetics of a reactor composed of two loosely
coupled cores; Nucl. Sci. Eng. 6, 320 (1959).

L.C.Just, C.N.Kelber; N.F.Morehouse; An analog computer model
of a multiple region reactor; ANL-6482.

R.Avery; Theory of coupled reactors;
Proc. 2nd. U.N. Int. Conf. P.U.A.E. Geneva ~, 182-186 (1958)

R.L.Sealej Coupled Core Reactorsj LA - MS - 2967 (1964)

A.Belleni - Morantej The kinetic behaviour of a reactor composed
of G loosely coupled cores J. Nucl. Eng. A/B ~' 547 (1964).

H.Plaza, W.H.K~hlerj Coupled Reactor Kinetic eqsj
Nuc:. Sci. Eng. 26, 419 (1966)

C.E.Cohn; Reflected Reactor Kinetics
Nucl. Sci. Eng. 12, 12-17 (1962)

K.F.Hansenj stable Numerical solutions of reactor kinetic eqsj
Nucl. Sci. Eng. ~' 51-59 (1965)

F.Lekkerkerk, F.Luidingaj Reactorfysische berekeningen voor de
ATHENE-reactorkernj Maart 1967 R.C.N. rapport.

19.E.Garelis; Reactor kinetics of a reflected slab;
Nukleonik ~ (187-194) 1967.

R.t.Seale; Calculation of interaction parameters for loosely cou
pled reactor systems.
Coupled Reactor Kinetics Conference, Collegestation, Texas.

Belleni Morantej "The kinetic behaviour of a reactor composed of
two loosely coupled cores wi th time dependent coupling coefficients"
Nukleonik ~j 291-296 (1966).

D.Emendorfer, H.J.Siegertj Space time behaviour of the neutronflux
in loosely coupled cores.
Atomkernenergie, 1£, 429-431 (1965)

22.

18.

21.

17.

15.

13

14.

16.

20.

12.

4.

3·

5.

9.

7.
8.

6.

- 162 -



23. Toshio Kaway; I. Transfer function ;, ~asurement s of a coupled
reactor; J. Nucl. Sci. Technol. (Tok,'':l)
g, 245-250 (1965).

24. Toshio Kaway; II. Coupled Reactor Kinl·dcs Theory;
J. Nucl. Sci. Technol. (Tokyo) ,g" 285- ~95 (1965)

25. H.Meister et.al.; The Argonaut Reactor ~t Karlsruhe;
Atomwirtschaft ~, 260-264 (1963).

26. R.A.Danofsky; R.E.Uhrig ; The kinetic behaviour of the
coupled regions of the U.T.R.-10 reactor;
Nucl. Sci. Eng. 16. 131-133 (1963)

27. G.Schweizer; Stabilitatsuntersuchung von lose gekoppelten
Reaktorsystemen; Atomkernenergie £, 242 (1961).

28. J.Lewins; The use of the generation time in reactor kinetics;
Nucl. Sci. Eng. I, 122-126 (1960)

29. D.Emendprfer; Raum-Zeit-Verhalten des Neutronen flusses in
schwach geko~pelten Spaltzonen.
Atomkernenergie 10 (1965).

30. Tsutomu Ros~ino; New approximate solutions of space and energy
dependent reactor kinetics.
Nu~l. Sci. ETIg. ~' 170-182 (1965).

31. D.8c~walm; On a derivation of the multi group kinetics equations
of coupled reactors; EUR-2416, Ispra.

32. D.Schwalm; On a multigroup kinetics; EUR-2285, Ispra.

33. H.L.Garabedian, P.von Herrman; Reactor kinetics for multiregion
multi fuel reactors.
J.Nucl. Energy, A, 36-43 (1959).

34. R.L.Garabedian, C.B.Leffert; A time dependent analysis of
sPatial flux distri butions;
Nucl. Sci. Eng. ~, 26-32 (1959)

35. C.N.Kelber et al.; The solution of many region reactor kinetics
problems of an analog computer.
Nucl. Sci. Eng. II, 285-289 (1961).

36. L.E.Weaver, R.S.Murray; Stability of coupled core nuclear
systems; (NASA - CR - 447).

37. R.S.Murray, D.G.Schultz; Stability of non linear coupled core
reactors; Symposium on neutron dynamics and control,
Tucson Arizona, Juli 1965.

38. M.A. Schultz; Control of Nuclear Reactors and Power Plants,
Mc Graw-Hill, New York, 1953.

- 163 -



- 163 -

\\Ie.. Ojo..o..on. \A.~\:. VQ.\'\ de.. f'\ le.t ~e..l·\ \'\eo.."·,,seef'de. ve (,,~C!..\.~\<.~~~~f\

/ lot. I t., / J ""e.\..\<e. we.. ""'IloeteV\ on.orry1e.Y"'e~ .

.Deze. z.~n :

t-f,

f\.

\ 1'.c__ '" '::__ I. ,
c~ ~

- A. L C\.
\

"'=1 •... ~.

cfe.\I~"'.s CA""'Q.lo~p... ve~~Q.l~\<.\ ...~e.Y\ VOo1' \<.e~",\'a.k .1..

We. ~ t eo Ll e Y'\ VI l.4 :

,
C>p ~ De. \.00 f h~cl.e.", £~.. 'oe..",,~a.e,d.. ~oo~ ?tlt>~-~""",c\:-'es.

-. 6y -



, ~ <t

:0 BLEE M.: .!£f2....!.\.....:.M~u.~L.II!.....DB'--'T.....J\L.!!!E"---!-~l-:'Tl-LI\-\-'-"e.'-'-N,'-"'t:'-----_"R~E--'JBW!C."--\~Q!IL..!..::~"- __----"'I _

9t s t eld door: ---'q:.....<.--'"c_--'-m--'--'----""u."'----"O.L-..ID<L-E."""---'-''R''--''~O!<.....--------- 0 a tum: ---..30- <, - 63

POT-SET TABEL

Para meter

~3 /3 .1>, -A-~ '::1. ~ooo

y'
,

A.
\/

nt M',... "g ~_Q,'lC. , R'J.5'o

N._Q.~ 1\, v
''ttl 13 K,~ 3 1 50

"""
",

2. "'" 0.><
,

ot I 1, ~o

Nw\Cuc Y i

...or A ~ \ W\A.JC o 0006

" \ \. C w. "',.. I

\I

'... ,;- A.-, o aoo ~-
l'

of, ;g. N,,_~)( n no ,~

At \,C.oNIA.»<

nt:, 'At I'J nf'J' b-
A-

i
~o 133 \'(' -~ 0 o0T-f-

1\1 \, C! Iftt:U(
U

~5' )..2 n 007'%

)r

~I Av N.I """ 0..)( f') tJ 14~...

AI \ c,1" ""'Do v
U

5'(., Afot f) n f fR

d-

5~ ~5' N", M.a'll IJ 0"1D8,
At '- C~ O'f\Q,lI(

0

5'8 AS o a80$"-
y ,

"iv Ah r{, .Nt Q.~ (1 87<,1
I

". \. C, -.4.'tIl
\I



)ROB LEEM ....:5:.....;\~M~u.=__l.=..!...le___!T___!\~E'___________!..,eLJTL_H.!..Llo!!.E...DItJL..LE....:-=___.!.'R~E"'__.!Ac.UC.__.LT.!.£O...!:~:=..-----1"It.L--- _

pge 5 t e ld doc r: q~.<:............., ...J..m.!..!.....Wlu........L.......DIL.!!:..E~'9.~~:......- 0 at u m: 30 - 't - 'b {$

POT-SET lABEL

Parameter I
I

(,) S"a A.h ('j. .., t '5'{)
." - I

}.0-
w

Ynct A ,1). "",Q.}( '2 'S"'no

Af. ' 'y I
U

?IO tf." J3 ~~ J( I R ., 'S'o
,

... I

I"~~X
03~ Kf.l fi 1 ., ~O,

1\1 r
Qoo A W', "" A)( 1 000

At \ C, ..,..,Dt..lC,
"P,n A. o. 00 b~

I
,

}
v

I~'O A. N" 'Nlf),.~ " nn0'
1\, \. C. ~A~

r

u

.1>" A.. 2. n ()()/b- J

(-

Q" J.3 ~ If" W\e>..)f (J 00 If:,

Af I c.~ .......~
• ,

'P,S" A~
I

D. 0 l) '7'" i- I ,
:

}- ,
,

QIS"' AI, r{" WI 0. ')( o 0012
I •

", \c~ Wl"~
II

CY,c. A.Ct n 0 !~S"- ,

..\-
~,~ A~ rtf W'\o...)( II ('j!.2~

1\. t Co(' ,,",Uf I
U

l\>1~ )~ n n-YlJR- I

K

GiS" A~ tf.. WHUC: (j " 805'

!'\l1 'Ll -"
d .,



pgesteld door:

R0 8LEE M :, ----300SL-\L..-l-M..L.:\A~\,.'_...l.e..LT...L_Li ......e_-----.I:1a~T--!:H1.Ioe<-..l:r.J~E.~- ----I'R~e~"_BI:l...!>-.c.---.!-,.~o---I~~___AITI."'"__ _

q, C. vYl U. t D f,L...l'R.lL.~>ol...._ Da tum" 30 - ~-6J'

POT-SET TABEL

I

Parameter

'\' 1.1, ~b t<'-t.-mCl' '" o tP:JVI,
At 1- C, "",,,,,,

u

Ql~ A.b n. '71 ~()- p
}

~\'l e.~A... n "j It,

Pol. ~Wt~~

6)11. f!!.1. "" .... lC A,L ,._QrUj(,~

fUr ~ "" tJ. ~

~ c,~ A.1 n t.f..i'
,

<Pa3 2: """ Q,,)(

(»..,8; e<, "'tAlC ~t " t A~n

o .t~. 5" oII'\Q '1C

SP~ C~m.~ 2~ 0t-l--~",
J 1:

'P/v L W\Q.lC

(90(,\ Ce; !M..~,)( '-.6 " D.~ 5"R
I

Q,,, ~ -", X i

~:t Af', WI tJ. )( o t~oo
I

S>, __ -.,c'

(JH b. ~.Yl'! .... ., " t~"n

J). "",0..V'

'P.\':;l (\ + O{, , O. "1'5"nn,
I }

j), YM 0..)(

<P'~3 h+ Ill.) o ., ~l)l) ,,
- .)), • \NO 11. ,c

i

I
I !

----- -- ----



t 100-

1-

0'1

5MOOE
+



L 00 'P T ~.D E._~ _

-7,;
_e ~

-75
-e ~



..
O~

5MOt:lE
+

+100

'N, (t -7')

-

361-- --,

3'1

040100
1--

pas

S01 '

-100

ne~

..

...
03

5MOBC
+

.. '00

N~ (1-7")
r--;::========:;::::=====================================~:::::::::::::::;----ll.fg

o
- 11

N, ( l:: - t'1
3~1__----'--------'


	Dynamica en stabiliteit van de kernreactor athene
	Voorwoord
	Inhoud
	1. Inleiding
	2. Oriëntatie reactorfysische aspecten
	3. Het automatische regelsysteem van de athene-reactor
	4. Athene-model voor systeemdynamica
	5. Stabiliteits-analyse
	Lijst van symbolen
	Referenties
	Bijlagen

