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Sammanfattning

Vid värmning av reaktortank och ångledningar finns gränser för maximal värm-
ningshastighet. För att bedöma värmningshastigheten beräknas derivatan av de
aktuella temperaturerna. Det beräkningssätt (linjär regression med minsta-kvadrat
metoden) som för närvarande används ger en bruskänslig skattning av derivatan och
informationen till operatörerna blir därför relativt dålig.

Föreliggande rapport redovisar en ny rekursiv beräkningsalgoritm. Algoritmen har
implementerats på Testdatorn och körts mot verkliga data som loggats under
uppgången av Forsmark 2 efter Rev -84. Utvärderingen från försöken påvisar en
markant förbättring av derivatabestämningen och den samlade bedömningen är att
algoritmen bör kunna implementeras i stationsdatorn och bidra till en förbättrad
informationsbild under de olika värmningsförloppen.

Fast delgivning:

Övrig delgivning:

F l , F2, F3, FT, FAK1 (samtliga utan färgkort)

FTI (3), FTN (3) (samtliga med färgkort)
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BAKGRUND

Vid värmning av reaktortank och angledningar finns gränser för
maximal värmningshastighet. För att bedöma värmningshastigheter
beräknas derivatan av de olika temperaturerna.

Vid beräkning av termperaturderivatan används för närvarande 5
stycken mätvärden frän de senaste 2.5 minuterna (samlingstid 30 s).
Man använder en modell för enkel linjär regression och skattar
derivatan genom minsta - kvadrat - metoden (se C-dok syst 520, pärm
247).

Den beräknade derivatan är bruskänslig (hoppande) och ger alltså en
relativt daiig informationsbild för operatörerna. Man har även försökt
att använda fler mätvärden (300 st) och att göra en regressionsanalys
varje sekund.

Utvärderingen frän detta försök påvisar ingen nämnvärd förbättring
av derivataestimeringen. Dessutom blir datorbelastningen oaccep-
tabelt hög.

Målsättningen för föreliggande arbete har varit att ta fram och
utvärdera en ny beräkningsalgoritm för skattning av temperatur-
derivatan. Beträffande presentationen av de olika parametrarna som
erfodras vid värmningen hänvisas till KF-projrapport 81/83:1.

PROBLEMANALYS

Den beräknade temperaturderivatan bör uppfylla följande tre (subjek-
tiva) krav:

1.

2.

3.

Mindre temperaturfluktationer (brus) skall ej göra att
derivatan "hoppar".

Vid en kraftig och långvarig ändring av värmningshastig-
heten skall derivatan snabbt följa med.

Datorbelastningen måste vara lag (några procent CPU-
last).

Ovanstående krav kan ej optimeras oberoende av varandra. Om man
t ex vid vanlig linjär regression använder manga mätpunkter fdr man
en lag brusniva pa den beräknade derivatan men också ett långsamt
svar vid en ändring av den verkliga derivatan, dessutom ökar dator-
belastningen och datautrymmet med antalet mätvärden som algo-
ritmen använder.

Genom att använda en rekursiv algoritm kan datorbelastning och
datautrymmet minimeras. Om man även inför någon form av felde-
tektering bör man kunna hitta en lämplig kompromiss mellan punkt 1
och 2.
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3.

4.

4.1

ALLMÄNT OM REKUS1V IDENTIFIERING OCH FELDETEKTERING

Med rekursiv identifiering menas i princip att parametrarna till en
modell skattas online dvs vid varje nytt samlingstillfälle uppdateras
parameterskattningen. Det är da lämpligt att använda en algoritm
som ej kräver lagring av gamla mätvärden och som ej är för
beräkningskrävande.

Ofta är den process som skall identifieras tidsvariabel (derivatan
ändrar sig) och man bör da glömma bort gamla mätvärden på något
lämpligt sätt.

En vanlig metod är ett införa en glömskefaktor vilket gör att gamla
mätvärden ger ett allt mindre bidrag till parameterskattningen. Valet
av glömskefaktor blir en kompromiss mellan snabb adaptering och
bruskänslighet. Denna kompromiss kan underlättas om en feldetekte-
ring används. Med fel menas här en signifikant ändring av processen.

Det gäller dä att pa något sätt detektera en ändring av parametrarna
och sedan vidta någon lämplig åtgärd t ex minska glömskefaktorn sa
att gamla mätvärden glöms bort fortare.

Rekursiv identifiering används även inom bl a adaptiv reglering och
kan utnyttjas vid brusanalys och brusövervakningssystem[3}.

REKURSIV LINJÄR REGRESSION MED FELDETEKTERING

Rekursiv regression

Den framtagna algoritmen bygger pa den i bilaga 1 beskrivna linjära
regressionsmodellen med skillnaden att b-parametern här har en
något ändrad betydelse. Modellen kan skrivas som

= b+a«j (4.1)

där b-parametem motsvarar en glidande skattning av y-värdet sä att
en prediktion I-steg framåt kan skrivas som

ypred (1) = b + a • 1 (4.2)

Minsta - kvadrat skattningen av a och b kan skrivas pa en rekursiv
form, se t ex [l] .Genom att införa en glömskefaktor samt approxi-
mera algoritmens initialbeteende (låta P(t) konvergera) erhålls följ-
ande uttryck:

a (t) = a (t-1) + (1-W)2 (y(t) - b (t-1) -a (t-1)) (4.3)

b (t) = b (t-1) + a (t-1) • (1-W2) (y(t) - b (t-1) - a (t-1))

där
W - glömskefaktor
y(t) - mätvärde
a(t) - skattad derivata

Från uttrycket ovan ser man att gamla mätdata ej behöver lagras och
att beräkningsarbetet är mycket litet.
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Vid valet av W mfiste som tidigare nämnts en kompromiss göras
mellan snabb adaptering och bruskänslighet. Glömskefaktorn gör att
gamla mätdata "glöms bort" genom exponentiell viktning.

Ett approximativt uttryck för antalet mätvärden som ingår i beräk-
ningen ges av

där

1

1-W

n - antalet mätvärden
W - glömskefaktor

(4.4)

I uttrycket för skattningarna av a och b beräknas

e (t) = y (t) - b (t-1) - a (t-1) (4.5)

vilket är den "felgissning" (prediktionsfelet) man gör med de gamla
parametrarna. Om e = 0 (inget fel) bibehålls de gamla parametrarna
annars görs en uppdatering av parametrarna som beror av felets
storlek och glömskefaktorn.

Figuren nedan visar en simulering av den rekursiva regressionen för
tvä olika glömskefaktorer där insignalen även innehåller brus. Simu-
leringen har utförts i programpaketet 5IMNON.

e
1.E3 2.E3 3 E3

Fig 4.1 Teoretisk derivata (1), skattad derivata
W * 0,95 (2), W * 0,985 (3).

Man ser i figur 4.1 klart sambandet mellan snabb adaptering och ökad
burskänslighet.

O/T 860 FTP/Mol21
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4.2 Feldetektering

Testmetod

För att ft en snabb adaptering utan att samtidigt markant öka
brusnivän kan någon form av feldetektering användas. Den feldetek-
tering som här används bygger till stor del pä ett avsnitt från en
doktorsavhandling i Reglerteknik av Tore Hägglund, Lunds Tekniska
Högskola [2].

Feldetekteringen gar här ut på att studera differansen mellan två
successiva estimat och genom olika filtreringar ta fram en testvari-
abel som kan detektera ändringar i processen.

Differansen mellan två successiva estimat fås från 4.2

da (t) = a (t) - a (t-1) (4.6)

Differansen da (t) lflgpassfiltreras genom

k (t) = gi k (t-1) + da 0< gi <1 (4.7)

Testsekvensen s(t) definieras enligt

s(t) = sign (da • k (t)) (4.8)

Teckentestet sigrKx) gör testsekvensen mindre känsligt för en ökning
av signalbruset. Detta är viktigt eftersom en ökning av signalbruset
ej bör resultera i en ökning av antalet "falska alarm".

Om s(t) är +1 "ofta" kan detta tolkas som att ett fel har inträffat dvs
processens derivata har ändrats. Detekteringen av s(t) görs genom
filtreringen

n(t) = g2 n (t-1) + (l-g2) s (t) 0<g2<l (4.9)

När ett fel inträffar kommer n(t) att ha ett positivt medelvärde. n(t)
benäms här också FEL2. Parametern g2 bestämmer hur länge s(t)
måste vara positiv innan detekteringen, g2 = 0,95 motsvarar ungefär
20 stycken värden. Valet av g2 blir en kompromiss mellan snabb
feldetektering och ökad risk för falskalarm. Slutligen måste en
lämplig gräns för FEL2 bestämmas dvs om

FEL2 < LIM2

FEL2 > L1M2

inget fel

fel, vidta åtgärd

Utvärderingen från ett antal simuleringar visade att det kan vara
lämpligt att utöka feldetekteringar till att även studera testvariabeln
k(t) • k(t), vilken benäms FEL1. Följande testkriterium kan då bildas

FEL1 > LIM1 och FEL2 > LIM2 ger fel

FEL1 < L1M1 eller FEL2 < LIM2 inget fel

där LIM1 och LIM2 är konstanter.
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Algoritmens beteende kan ytterligare förbättras genom att införa en
hysteres vid feldetekteringen genom att felet bibehailes ända tills
FEL2 < LIM2

Åtgärd vid fel

Da man med den beskrivna testmetoden erhållit ett fel återstår att
pä ett lämpligt sätt vidta någon modifiering av algoritmen (4.2). Ett
naturligt sätt är att minska glömskefaktorn. Detta kan göras pa olika
sätt, en enkel ansat är att välja:

där

W = Wl

W = W2

W l < W2

om fel

ej fel

4.3 översiktsschema

Den fullständiga algoritmen får följande beräkningsschema.

1. Uppdatera a och b med det W som bestäms i 7

2. Ta differensen a(t) - a (t-1) = da(t)

3. Filtrera da(t)

4. Beräkna FEL1 = k(t) • k(t))

5. Teckenfunktion s(t) = sign (da (t) • k(t))

6. Beräkna FEL2

7a. Om W = Wl och FEL2 > LIM2 =̂  W = Wl

7b. Om W r W2 samt FEL1 > LIM1 och FEL2 > LIM2
Wl

7c. Annars W = W2

W =

4.4 Intrimninq

Algoritmen har några parametrar som måste bestämmas av använ-
daren. Vid valet av parametervärden påverkar naturligtvis målsätt-
ningen mod modellen valet. Nadan ges några typiska grundinställ-
ningar som använts vid reaktorvärmningen, se

filterkonstanten g,

filterkonstanten g .

0.85 behöver normalt ej ändras

0,95 lägre värde ger snabbare
feldetektering men ökad risk
f i r falskalarm.
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Larmgrins ett, LIM1 : 4-10-6

Larmgräns tva, LIM2 : 0,8

Glömskefaktor normal W2 : 0,985

Glömskefaktor vid fel Wl: 0,94

används för att ej "mänga
småfel" skall ge larm. Behövs
ibland inte, kan da väljas till
t ex 10.

se filterkonstant g2

Ju närmare ett W2 är desto
mindre variationer men också
sämre förmåga till
adaptering utan felalarm.

Ju lägre Wl är desto
snabbare adaptering vid fel
men också större effekt vid
falskalarm.

Utvärderingar från körningar mot verkliga data och simulering på-
visar att ovanstående grundinställningar ej behöver ändras i någon
större omfattning.

De simuleringar som gjorts har varit till stor nytta vid framtagandet
av algoritmen och olika parametervärden, simuleringsresultaten redo-
visas dock inte t denna rapport.

Algoritmen exekveras var 5:e sekund vilket betyder att a-parametem
multipliceras med 60*60/5 för att ge enheten "grader/timme".

5. PRAKTISKA FÖRSÖK

I samband med uppgång av Forsmark 2 efter Rev -84 loggades
aktuella .mätvärden. Pä Test-datorn implementerades algoritmen och
kördes mot verkliga data. Som jämförelse fanns även den gamla
algoritmen med.

Derivatan beräknas utgående frän medelvärdet av fyra temperaturer.
En av dessa temperaturer var 0° C utan att vara felmarkerad vilket
gör att skattningarna ligger fel med en konstant faktor. Detta
påverkar dock inte jämförelsen mellan beräkningsmetoderna.

Under den tid mätinsamlingen gjordes påbörjades ej ångledningsvärm-
ningen varför någon utvärdering och intrimning ej har gjorts för
denna skattning.

Nedan visas ndgre typiska bilder från körningen pä testdatorn. För
bilderna gäller att kurva 1 visar reaktortemperatur, kurva 3 visar den
"gamla" beräkningen och kurva 4 visar den "nya" beräkningen av
temperaturderivatan.
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Figur 5a

Figur 5.2

Figur 5.3
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Figur 5.1 och 5.2 visar skattningarna under ett relativt lugnt förlopp.
Man ser här att den nya algoritmen ger en betydligt mindre brus-
känslig skattning av temperturderivatan d v s små temperturflukta-
tioner gör inte att derivatan "hoppar".

Figur 5.3 visar en kraftig ändring av värmningshastigneten. Man ser
att den nya algoritmen trots en lägre bruskänslighet ända ger ett
ndgot snabbare stegsvar.

Under körningarna kontrollerades även datorbelastningen. CPU-be-
lastningen var ungefär 4%, vilket far anses som måttligt.

SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

De försök som gjorts visar pä en markant förbättring av derivats
bestämmningen och de tre kraven som ställdes i kap 2 verkar
uppfyllas väl.

Den samlade bedömningen är att den framtagna algoritmen bör kunna
implementeras i stationsdatorn och bidra till en förbättrad informa-
tionsbild för operatörerna under de olika värmningsförloppen. Man
bör även beakta att också presentera andraderivatans tecken dvs om
derivatan ökar eller minskar vilket kan göra det enklare att korrigera
värmningshastigneten. Denna information kan fas frän ekvation (4.6).

Information kan presenteras som en "pil" enligt nedanstående exem-
pel:

521K082 40.30 C/H t

521K082 39.40 C/H |

ökande derivata

minskande derivata

Eventuellt kan en ny mätinsamling göras för att även kunna utvärdera
algoritmens beteende under ängledningsvärmningen.

O/T 860 FTP/Mol21
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Bilaga 1

LINJÄR REGRESSION

Genom linjär regression anpassas mätdata (Yj—Yn) givet (Ui—Un)
till linjen

Figuren nedan visar ett exempel pa en linjär regression:

t ,1. '

För att skatta parametrarna a och b kan man använda minsta -
kvadrat - metoden dvs man minimerar summan av kvadraterna pa
mätdatats avvikelser frän linjen. Detta betyder att man minimerar

i 1
Genom att derivera Q m a p a och b och sätta derivatorna lika med
noll erhalles m Hi

••i

5
U1Genom att lösa ut a och b ur uttrycket ovan erhålls minsta-kvadrat

skaffningen av regressionslinen. Man ser här att gamla mätvärden
måste sparas och att beräkningsarbetet ökar då n växer.
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