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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kehittää Teollisuuden Voima Oyj:lle parempi suoda-
tusmenetelmä syöttövesivirtausmittauksen suodatukseen. Syöttövesivirtausmittauksella on
suurin vaikutus termiseen tehoon termisen tehon määrittämiseen käytetyistä mittauksista,
joten huono syöttövesivirtausmittauksen suodatus näkyy suoraan termisessä tehossa.

Työn aikana testattiin ja optimoitiin neljää eri suodatusmenetelmää syöttövesivirtausmittauk-
sen suodattamiseen. Huomiota kiinnitettiin suodatuksen viiveeseen ja kohinaan. Uusien me-
netelmien tarkoituksena on poistaa tällä hetkellä käytetyn liukuvan keskiarvon menetelmän
laskentapituuden vaihdosta johtuvat jyrkät muutokset suodatetussa signaalissa. Testattuja
menetelmiä olivat Savitzky-Golay-suodatin, alipäästösuodatin, liukuva keskiarvo ja Kalman-
suodatin.

Tulokseksi saatiin kolme suodatusmenetelmää, jotka kaikki poistavat jyrkät muutokset sig-
naalista pitäen kohinan ja viiveen samana tai joissain tapauksissa vähentäen niitä. Mene-
telmiä on jo optimoitu syöttövesivirtausmittauksen suodatukseen, mutta optimointia voi ai-
na parantaa. Optimoitavia parametrejä ovat Savitzky-Golayn käyttämien pisteiden määrä,
Savitzky-Golayn suoran sovitteen pisteen valinta, APRM-mittauksista saadun erotuksen sum-
man raja-arvot, alipäästösuodattimen vakioiden arvot sekä alipäästösuodattimen raja-arvot.
Saaduista menetelmistä vanhan menetelmän korvaaja kannattaa valita vasta käyttöjakson pi-
tuisen testauksen jälkeen. Näin suodatusmenetelmät saadaan testattua reaaliaikaisesti vaikut-
tamatta ydinvoimalan ohjaamiseen tai sen turvallisuuteen.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Roomalaiset
a Polynomin kerroin
b Alipäästösuodatin kerroin
C Polynomien kertoimien määrä
e, d Veden entalpia korrelaation kerroin
h Entalpia [kJ/kg]
k Kasvutekijä
M Mittapisteiden määrä
N Määrä
n Mittapiste
Q Teho [W]
qm Massavirta [kg/s]
dp Paine-ero [Pa]
p Paine [Pa]
p(n) Polynomin arvo pisteessä n
T Lämpötila [oC]
x Mittauksen arvo
x Mittausten keskiarvo
y Suodatettu arvo

Kreikkalaiset
ρ Tiheys [kg/m3]
ρr Reaktiivisuus
η Hyötysuhde
ε Käyrän sovitteen virhe

Alaindeksit
cl Puhdistusvirtaus
cr Crudinpoistovirtaus
in Sisään
nom Nimellinen
out Ulos
syve Syöttövesi
t Aika
tot Kokonais
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Lyhenteet

APRM Average Power Range Monitoring
BWR Boiling Water Reactor
CRUD Chalk River Unidentified Deposits

(polttoaineen suojakuoren pinnalle muodostuva rautaoksidikerros)
IIR Infinite Impulse Response Low-Pass Filter
MITKO Mittaustietokone
OL Olkiluoto
PMS Process Monitoring System
TVO Teollisuuden Voima Oyj
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1 JOHDANTO

Vuonna 2016 kolmasosa Suomessa tuotetusta sähköstä tuotettiin ydinvoimalla (Oesch, 2017).

Tällä hetkellä Suomessa on toiminnassa neljä ydinvoimalaa. Näistä neljästä ydinvoimalasta

kaksi on tyypiltään kiehutusvesireaktori (englanniksi Boiling Water Reactor, BWR). Molem-

mat kiehutusvesireaktorit ovat Asea Atomin rakentamia ja Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO)

operoimia ydinvoimalaitoksia nimeltään Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2). Kyseisten

reaktorien nykyinen sähköteho on 860 MWe ja 880 MWe.

Ydinvoimaloissa seurataan tarkasti reaktorin lämmöntuotantoa erinäisten mittausten avulla.

Reaktorin lämmöntuotannon eli sen termisen tehon määrittäminen on turvallisuuden, sekä

tuotannon kannalta tärkeää. Turvallisuuden kannalta on tärkeää tietää reaktorin tila, jotta se

toimisi sille määritettyjen raja-arvojen sisäpuolella. Näitä raja-arvoja asettavat viranomai-

set, voimalaitoksen komponenttien valmistajat sekä voimalaitoksia operoiva yhtiö. Talou-

dellisista syistä on Suomessa järkevää ajaa ydinvoimaloita mahdollisimman paljon täydellä

teholla. Ydinvoimalan maksimi tehoa eli suurinta sallittua tehoa rajoittaa sen termiselle te-

holle määrätty raja-arvo. Mittauksissa on kuitenkin aina virhettä, joten käyttöraja-arvoja on

muutettu konservatiivisempaan suuntaan, jottei raja-arvoja ylitettäisi mittausvirheen vuoksi.

Mittausvirheen aiheuttama konservatiivisuus käyttöraja-arvoissa näkyy väistämättä ydinvoi-

malan tuottaman sähkön määrässä.

Konservatiivisuutta käyttöraja-arvoissa aiheuttaa myös mittauksissa oleva kohina, joka on

satunnaista heittelyä mittaussignaalissa. Kohinaa sisältävän signaalin avulla on myös vai-

kea ohjata prosessin toimintaa. Reaktorin termisen tehon määrittämiseen vaikuttavista mit-

tauksista syöttövesivirtausmittaus on merkittävin komponentti. Syöttövesivirtausmittaus si-

sältää myös paljon kohinaa, joten sen kohina näkyy suoraan reaktorin termisen tehon kohina-

na. OL1:llä ja OL2:lla poistetaan syöttövesivirtausmittauksen kohinaa liukuvan keskiarvon

menetelmällä. Kyseisessä menetelmässä on havaittu ongelmia tehonmuutostilanteissa, joi-

ta tapahtuu reaktorin alas- ja ylösajossa sekä määräaikaiskoestuksissa ja erilaisissa huoltojen

vuoksi suoritettavissa tehonrajoituksissa. Muutostilanteessa muutetaan laskennassa käytettä-

vien liukuvan keskiarvon mittapisteiden määrää pienemmäksi tehden näin laskennasta enem-

män riippuvaisen uusimmasta mittauksesta. Muutos mittapisteiden määrässä tuottaa suoda-
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tettuun signaaliin jyrkän muutoksen, koska menetelmä ei huomaa muutostilanteen alkamista

nopeasti. Lisäksi liukuvan keskiarvon menetelmä aiheuttaa viivettä signaaliin.

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kehittää TVO:lle uusi suodatusmenetelmä syöttövesi-

virtausmittauksen kohinan poistamiseen. Uuden suodatusmenetelmän vaatimuksia ovat: me-

netelmä ei saa tuottaa suodatettuun signaaliin jyrkkiä muutoksia tilanteissa joissa syöttöve-

sivirtaus ei ole muuttunut jyrkästi, menetelmä ei saa jättää suodatettuun signaaliin nykyistä

menetelmää enempää viivettä eikä menetelmä saa jättää suodatettuun signaaliin huomatta-

vasti enempää kohinaa nykyiseen menetelmään verrattuna.

Luvussa kaksi käydään yleisesti läpi OL1:n ja OL2:n laitosten reaktori, ja tarkemmin reakto-

rien tehonsäätöä reaktiivisuuden ja tehonsäätömekanismien avulla. Luvussa kolme käydään

läpi TVO:n menetelmä reaktorin termisen tehon määrittämiseen. Luvussa neljä käydään tar-

kemmin syöttövesijärjestelmän rakenne, ja tutkitaan syöttövesivirtausmittauksen kohinaa ja

sen jaksolliisuutta taajuusvasteanalyysin avulla. Luvussa viisi käydään läpi kolme signaalin

suodatusmenetelmää. Luvussa kuusi esitetään syöttövesivirtausmittauksen suodatukseen op-

timoidut suodattimet. Luvussa seitsemän käydään läpi optimoitujen suodattimien tulokset.

Luvussa kahdeksan esitetään tuloksista tehdyt johtopäätökset. Luvussa yhdeksän on työn

yhteenveto. Liitteissä on esitetty taulukko veden entalpian laskemiseen tarvittavista kertoi-

mista, taajuusvasteanalyysin teoriaa, pseudokoodit optimoiduista suodattimista, kuvia tällä

hetkellä käytetyn menetelmän suodattamasta syöttövesivirtausmittauksen signaalista, kritee-

rit mittapisteiden määrälle liukuvalle määrälle mittapisteitä ja kuvia optimoitujen suodatti-

mien suodattamasta syöttövesivirtausmittauksen signaalista.
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2 OL1:N JA OL2:N KIEHUTUSVESIREAKTORI

2.1 Yleisesti

Kiehutusvesireaktoriksi kutsutaan kevytvesireaktorityyppiä, jossa vesi höyrystyy reaktorissa

ja kulkee tästä suoraan turbiiniin. Voimalaitos toimii siis yhdellä kierrolla. Vesi höyrystyy

reaktorissa polttoainesauvoista saadun termisen tehon avulla, joka syntyy niissä tapahtuvien

fissioiden ansiosta. Veden höyrystynyt osa ohjataan höyrynerottimien ja -kuivaimien kaut-

ta korkeapaineturbiinille. OL1:llä ja OL2:lla vettä höyrystyy 1260 kg/s 70 bar:in paineessa

ja 286 oC lämpötilassa. Korkeapaineturbiinilta höyry ohjataan välitulistimen kautta matala-

paineturbiineille. Matalapaineturbiineilta höyry ohjataan merivesilauhduttimeen, jossa höyry

lauhtuu takaisin vedeksi. Vesi pumpataan tästä lauhdepumppujen avulla ensin matalapaine-

esilämmittimille, joista syöttövesipumppujen avulla korkeapaine-esilämmittimille. Esiläm-

mitetty vesi yhdistyy reaktorin pääkiertovirtaukseen reaktorin rengastilassa ja kierros alkaa

taas alusta.

OL1:n ja OL2:n reaktoreissa on neliönmuotoiset polttoaine-elementit ja ristinmuotoiset sää-

tösauvat. Säätösauvat on sijoitettu neljän polttoaine-elementin väliin. Tätä neljän polttoaine-

elementin ja yhden säätösauvan kokonaisuutta kutsutaan supercelliksi. OL1:n ja OL2:n reak-

toreissa on 500 polttoaine-elementtiä ja 121 säätösauvaa. Loput 16 polttoaine-elementtiä, jot-

ka eivät ole supercelleissä, on sijoitettu reaktorin laidoille. (Salonen, 19, 1992)

Polttoaine-elementti koostuu kanavasta, jonka sisällä on polttoainesauvoista koostuva 10x10

tai 11x11 matriisi. Sauvojen määrä polttoaine-elementissä riippuu valmistajasta ja polttoai-

netyypistä. Polttoainesauvat sisältävät uraanidioksidista tehtyjä tabletteja, joita suojaa zir-

koniumista tehty polttoainesauvan suojakuori. Uraani polttoainesauvojen uraanidioksidissa

on isotooppiväkevöity U-235 suhteen. U-235-isotoopin osuus uraanista on keskimäärin noin

4 %.(Partanen, 4, 1993) Kuvassa 1 on esitetty kiehutusvesireaktorin yksinkertaistettu proses-

sikaavio.
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Kuva 1. Yksinkertaistettu prosessikaavio kiehutusvesireaktorista. (Antonsusi, 2012)

2.2 Tehonsäätö

Mahdollisuus tasaiseen tehon säätöön ydinvoimaloissa on tärkeää tuotannon sekä turvalli-

suuden kannalta. Ydinreaktorin tehon muutosta kuvaa reaktiivisuus. Reaktiivisuus on suure,

joka kuvaa reaktorin eroa kriittisyydestä.

ρr = (k − 1)/k, (1)

missä ρr Reaktiivisuus [-],
k Kasvutekijä [-].

Kasvutekijä kuvaa yhdessä neutronisukupolvessa syntyvien neutronien määrää suhteessa

edellisen neutronisukupolven neutronien määrään. Kasvutekijän ollessa yksi reaktorissa ole-

vien neutronien määrä pysyy vakiona eli teho pysyy vakiona. Kasvutekijän ollessa suurempi

tai pienempi kuin yksi, reaktori on yli- tai alikriittinen eli reaktorin teho laskee tai nousee.

(Lamarsh, 109, 1966)

Tehoajolla reaktorin terminen teho halutaan pitää vakiona, joten reaktorin reaktiivisuus ha-

lutaan pitää nollana. Käyttöjakson aikana polttoaineen reaktiivisuus kuitenkin laskee sen

palaman kasvaessa, joten reaktiivisuutta on lisättävä. Tuoreessa polttoaineessa oleva neut-
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ronimyrkky lisää reaktiivisuutta palaman kasvaessa, mutta neutronimyrkyn palamisesta joh-

tuva reaktiivisuuden lisääntyminen ei pelkästään riitä kompensoimaan polttoaineen reaktii-

visuuden laskua käyttöjakson aikana. Tehoajolla reaktiivisuuden lasku kompensoidaan ve-

tämällä säätösauvoja ulos, joka vähentää niiden neutroniabsorptio vaikutusta lisäten näin

reaktiivisuutta. Käyttöjakson lopussa kasvatetaan pääkiertovirtausta sille asetettujen rajojen

sisällä. Pääkiertovirtauksen lisääminen vähentää reaktorissa olevan veden aukko-osuutta li-

säten reaktiivisuutta. Pääkiertovirtauksen lisääminen ja säätösauvojen ulosvetäminen lisää-

vät reaktiivisuutta vain tiettyyn rajaan saakka ja tämän jälkeen polttoaineen palamasta joh-

tuva reaktiivisuuden lasku alkaa laskea reaktorin tehoa. Tehonmuutostilanteissa käytetään

molempia tehonsäätömekanismeja. Molemmat säätömekanismit ovat tarpeellisia, koska ne

vaikuttavat reaktorin tehoon eri tavoin.

2.2.1 Säätösauvat

Tehonmuutokset säätösauvoilla ovat paikallisia ja nopeita. Säätösauvojen vaikutus reaktii-

visuuteen johtuu niiden suuresta neutroniabsorptioalasta, joka poistaa neutroneita kierrosta

vähentäen näin reaktiivisuutta. (Partanen, 4, 1993)

2.2.2 Jäähdytevirtaus

Tehonmuutokset pääkiertovirtauksella vaikuttavat koko reaktorin sydämen alueelle ja ovat

tasaisia. Pääkiertovirtauksen säätö vaikuttaa höyrykuplien määrän reaktorissa. Aukko-osuu-

den lisääntyminen vähentää nopeiden neutronien hidastumista vähentäen näin termisten neut-

ronien määrää ja samalla reaktiivisuutta. (Ibid)
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3 TERMINEN TEHO

3.1 Laskenta

Termistä tehoa ei voida mitata suoraan, joten se määritetään muiden mittausten avulla.

OL1:llä ja OL2:lla tämän tekee termisen tehon laskentaohjelma CONDIN, joka kerää pro-

sessimittaustietoja suoraan prosessimittaustietokannasta ja laskee kerätyistä tiedoista arvion

sen hetkiselle termiselle teholle. CONDIN laskee reaktorin termisen tehon joko neutronivuo-

mittauksista tai reaktorinpaineastian lämpötaseesta reaktorin tilasta riippuen (Tuominen, 22,

2008).

Reaktorin termisen tehon ollessa yli 30 % terminen teho lasketaan paineastian lämpöta-

seesta. Lämpötaseen komponentteja ovat turbiineille menevä lämpöteho, säätösauvojen cru-

din1poistovirtauksen häviöt, puhdistusvirtauksen häviöt, paineastian kiinteät häviöt sekä pää-

kiertopumppujen luovuttama teho. (Tuominen, 18, 2008) Kuvassa 2 on esitetty lämpötaseen

komponentit.

1CRUD on lyhenne sanoista Chalk River Unidentified Deposits, joka tarkoittaa polttoaineen suojakuoren
pinnalle muodostuvaa rautaoksidikerrosta.
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Kuva 2. Reaktorin lämpötaseen komponentit.

Lämpötaseen yhtälöksi saadaan (Ibid)

Qtot = Q1 +Q2 +Q3 +Q4 −Q5, (2)

missä Qtot Reaktorin terminen teho [W],
Q1 Turbiineissa kuluva lämpöteho [W],
Q2 Säätösauvojen crudinpoistovirtauksen häviöt [W],
Q3 Puhdistusvirtauksen häviöt [W],
Q4 Paineastian kiinteät häviöt [W],
Q5 Pääkiertopumppujen teho [W].

Termiseen tehoon tarvittavat komponentit Q1, Q2 ja Q3 lasketaan veden massavirran ja en-

talpian muutoksen avulla. Turbiineissa kuluva lämpöteho on reaktorissa syntyvän höyryn

luovuttama teho turbiineille ja lauhduttimelle. Turbiineissa kuluva lämpöteho lasketaan yh-

tälöllä (Tuominen, 19, 2008)

Q1 = qmsyve · (htur − hsyve), (3)
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missä qmsyve Syöttövesivirtaus [kg/s],
htur Turbiineille lähtevän höyryn entalpia [kJ/kg],
hsyve Syöttöveden entalpia [kJ/kg].

Säätösauvojen crudinpoistovirtaus otetaan reaktorista ja virtaus kulkee reaktoriveden puhdis-

tusjärjestelmän kautta. Puhdistettu vesi ohjataan säätösauvojen ohjauslaitteisiin estäen näin

epäpuhtauksien pääsyn säätösauvojen ohjauslaitteisiin. (Salonen, 54, 1992) Säätösauvojen

crudinpoistovirtauksen häviöt lasketaan yhtälöllä (Tuominen, 19, 2008)

Q2 = qmcr · (houtcl − hincr), (4)

missä qmcr Puhdistusvirtauksesta otettu massavirta säätösauvojen crudin
poistoa varten [kg/s],

houtcl Paineastiasta ulosotettavan puhdistusvirtauksen entalpia [kJ/kg],
hcr Paineastiaan palaavan crudinpoistovirtauksen entalpia [kJ/kg].

Puhdistusvirtaus toimii samalla tavalla kuin crudinpoistovirtaus, mutta ei palaudu säätösau-

vojen ohjauslaitteistoon vaan pääkiertovirtaukseen ja sen tarkoituksena on ylläpitää reakto-

riveden puhtautta. (Salonen, 61, 1992) Puhdistusvirtauksen häviöt lasketaan yhtälöllä (Tuo-

minen, 19, 2008)

Q3 = (qmcl − qmcr) · (houtcl − hincl), (5)

missä qmcl Paineastiasta lähtevän puhdistusvirtauksen massavirta [kg/s],
hin Puhdistusjärjestelmästä palaavan veden entalpia [kJ/kg].

Paineastian kiinteät häviöt on arvioitu vakioksi. Pääkiertopumppujen käyttämä teho muuttuu

veden mekaaniseksi energiaksi ja hukkalämmöksi. Painehäviöiden vuoksi veden mekaani-

nen energia muuttuu myös lämmöksi. Syntynyt lämpö poistetaan reaktorin termisestä tehos-

ta, koska veden lämpötilan nostaminen ulkoisella energialähteellä ei laske termisen tehon

rajoja, jotka on asetettu polttoaineen tuottamalle termiselle teholle. Pumppujen luovuttama

teho lasketaan yhtälöllä (Tuominen, 20, 2008)
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Q5 = (qmtot · dp)/(ρ · η), (6)

missä qmtot Pääkiertovirtaus [kg/s],
dp Pääkiertopumppujen painehäviö [Pa],
ρ Veden tiheys [kg/m3],
η Pääkiertopumppujen hyötysuhde [-].

Reaktorin terminen teho on ilmoitettu yleensä mittauksissa prosentteina nimellistehosta

(OL1:llä ja OL2:lla tämä on 2500 MWt). Lämpötaseesta saatu reaktorin terminen teho muu-

tetaan prosenteiksi nimellistehosta yhtälöllä

Qterm = (Qtot/Qnom) · 100%, (7)

missä Qnom Reaktorin nimellisteho [W].

Lämpötaseen laskemiseen tarvittavat entalpiat lasketaan entalpiakorrelaatiosta, jossa on kak-

si eri lämpötilatoimivuusaluetta, joista ensimmäinen on 0-100 ◦C ja toinen on 100-300 ◦C.

Korrelaatio on myös rajoitettu painealueelle 10-85 bar, mutta tämä painealue kattaa reakto-

rin toimintapaineet. Veden entalpian arvo saadaan korrelaatiosta (Tuominen, 9, 2008)

h = Σi=0..5(di · (T/100))i + Σi=0..3(ei · (T/100)i) · (p− 70), (8)

missä T Veden lämpötila [◦C],
p Veden paine [bar],
d, e Veden entalpia korrelaation kerroin.

Korrelaatiossa käytetyt kertoimet ja niiden toiminta-alueet on esitetty liitteessä 1. Kuvas-

sa 3 on esitetty reaktorin terminen tehon ja sen komponenttien suuruudet reaktorin ollessa

täydellä teholla, joista turbiinille menevä teho on selkeästi suurin.
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Kuva 3. Pylväsdiagrammi reaktorin termisestä tehosta ja sen komponenteista reaktorin ollessa täydel-
lä teholla. Turbiineissa kuluva lämpöteho (Q1) on selkeästi suurin komponentti reaktorin termisestä
tehosta.

3.2 Haasteet

Lämpötaseen laskemiseen on tehty oletuksia, jotka eivät pidä aina paikkaansa ja nämä ai-

heuttavat epätarkkuutta termisen tehon laskennassa. Yksi oletuksista on stationääritila. Sta-

tionääritilan oletus pätee tehoajolla, mutta ongelmaksi tulee tehonmuutokset. Paineastian hä-

viöt ollaan oletettu kiinteiksi. Häviöiden suuruus on laskettu täydellä teholla, joten tehon las-

kiessa häviöiden suuruus ei muutu laskennassa aiheuttaen näin virhettä termisen tehon las-

kentaan. Virheen suunta on kuitenkin laskennassa konservatiivinen.

Epätarkkuutta aiheuttaa myös entalpian arviointi korrelaatiosta, jossa on kaksi toiminta-

aluetta eri lämpötiloille. Tehoajolla tämä ei tuota ongelmia, mutta toiminta-alueen muutos

aiheuttaa termiseen tehoon jyrkän muutoksen. Entalpia korrelaation toiminta-alueen vaihto
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tapahtuu 100 oC kohdalla.

Haasteena on lisäksi mittalaitteiden epätarkkuus ja mittausten sisältämä kohina. Epätark-

kuutta mittauksissa aiheuttaa mittalaitteiden ominaiskäyrien poikkeaminen ideaalista, ym-

päristöolosuhteiden poikkeaminen normaaliolosuhteista, mittalaitteiden ryömintä sekä dy-

naamiset virheet (Partanen, 10, 1993). Kohina on mittauksissa epätoivottua signaalia, joka

interferoi mittausta. Mittauksen kohina voi johtua fyysisestä häiriöstä, elektromagneettisesta

kohinasta, elektrostaattisesta kohinasta, signaalikanavan väärentymistä, kaiusta tai signaalin

heikentymisestä kanavassa, tai prosessin sisältämästä kohinasta. (Vaseghi, 30, 2000) Syöttö-

vesijärjestelmän kohinan suodatuksessa on huomattu puutteita. Syöttövesijärjestelmästä täl-

lä hetkellä kohinaa poistavan menetelmän ongelmia on esitetty liitteessä 6. Syöttövesivirtaus

on termisen tehon laskennassa selkeästi suurin komponentti, joten syöttövesivirtausmittauk-

sen kohinalla on suuri vaikutus termisen tehon laskennassa (kuva 3 ja yhtälö 3).

3.3 Syöttövesijärjestelmä

OL1:llä ja OL2:lla on kullakin kaksi syöttövesijärjestelmää. Ensimmäinen on turbiinilaitok-

sen syöttövesijärjestelmä. Sen tehtäviä ovat syöttöveden kuljettaminen lauhdejärjestelmästä

reaktoriin, syöttöveden paineen nostaminen ja esilämmittäminen sekä syöttövesivirtauksen

säätäminen laitoksen mukaan. Turbiinilaitoksen syöttövesijärjestelmä koostuu kolmesta tai

neljästä yksivaiheisesta keskipakopumpusta (pumppujen määrä riippuu laitoksesta. OL1:llä

on neljä ja OL2:lla on kolme); kahdesta esilämmityslinjasta joissa kummassakin on kak-

si korkeapaine-esilämmitintä paisuntasäiliöineen ja lauhteenjäähdyttimineen. Esilämmitys-

linjojen jälkeen johdetaan vesi yhdysputkea pitkin reaktorirakennuksen syöttövesijärjestel-

mään. (Salonen, 46, 1992)

Turbiinilaitoksen syöttövesijärjestelmän jälkeisen reaktorirakennuksen syöttövesijärjestel-

män tehtäviä ovat syöttöveden johtaminen toimitusrajalta reaktoriin, ja ottaa vettä vastaa

apusyöttövesijärjestelmästä ja sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmästä, ja toimittaa ne-

kin reaktoriin. Reaktorirakennuksen syöttövesijärjestelmän vesilinja jakautuu ensin kahteen
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linjaan joista edelleen kahteen linjaan. Nämä neljä vesilinjaa tuovat veden reaktorin syöt-

töveden jakajiin, joiden tehtävä on jakauttaa tuotu vesi reaktoriin tasaisesti. (Salonen, 48,

1992)

Syöttövesijärjestelmästä otetuista mittauksista reaktorin termisen tehon laskemiseen tarvi-

taan syöttövesivirtauksen paine, lämpötila ja massavirta (yhtälö 3). Näiden mittausten vir-

hearviot reaktorin ollessa täydellä teholla ovat vastaavasti noin 4 bar (5,7 %), 0,3 oC (0,1 %)

ja 9 kg/s (0,7 %). Painemittauksen ja lämpötilamittauksen virheiden vaikutus syöttöveden

entalpiaan ja massavirtaan on erittäin pieni, kun niitä verrataan massavirtauksen aiheutta-

maan virheeseen termisen tehon laskennassa2 (yhtälö 3). (Partanen, 58, 1993)

Syöttövesijärjestelmän massavirtaus mitataan pyörähdyssymmetrisellä kuristuslaipalla. Mas-

savirtauksen mittaaminen kuristuslaipalla perustuu kuristuslaipan tuottamaan paine-eroon

kuristuslaipan yli. Righalsissa tehdyssä merkkiainemittauksessa osoitettiin syöttövesivirtaus-

mittauksen epätarkkuudeksi 0,5 %. ABB Atom on arvioinut syöttöveden virtauksen kes-

kihajonnaksi 1 %. Tämä tarkoittaisi 6,5-13 kg/s virhettä syöttövesivirtauksen mittaukses-

sa reaktorin ollessa täydellä teholla riippuen lähteestä. Syöttövesivirtausmittauksen epätark-

kuus kasvaa virtauksen laskiessa. (Ibid)

3.4 Syöttövesivirtausmittauksen kohina

Mittauksen kohina voi johtua mittausten sisältämistä virheistä, mutta siihen voi vaikuttaa

myös ohjausjärjestelmät. OL1:llä ja OL2:lla on huomattu, että koko prosessilla on jaksollis-

ta käyttäytymistä (Paasikivi, 2017). Syöttövirtauksen signaali voi näyttää satunnaiselta kohi-

nalta, mutta taajuusvasteanalyysillä on osoitettu mittaussignaalin kohinan jaksollisuus (kuva

6). Kuvassa 4 nähdään syöttövesivirtauksen suodattamaton signaali.

2Partanen on diplomityössään laskenut mittavirheiden aiheuttaman laskentaepätarkkuuden. Syöttöveden en-
talpian laskentaepätarkkuuden suuruudet ovat lämpötilan mittausvirheen (0,31 oC) vuoksi 1,36 kJ/kg ja paineen
mittausvirheen (4 bar) vuoksi 0,22 kJ/kg. Syöttövesivirtauksen laskentaepätarkkuuden suuruudet ovat lämpöti-
lan mittausvirheen vuoksi 0,2 kg/s ja massavirran mittausvirheen (9,3 kg/s) 9,3 kg/s. (Partanen, 90, 1993)
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Kuva 4. Syöttövesivirtausmittauksen suodattamaton signaali tehoajolla.

Kuvan 4 signaali on otettu täyden tehoajon aikana. Kuvasta 4 nähdään mittauksen kohinan

amplitudin olevan noin 30 kg/s. Tällaisen signaalin käyttäminen ilman suodatinta tekisi ter-

misestä tehosta heittelevää (30 kg/s kohina vastaa noin 2 % termisestä tehosta (yhtälö 3)).

Heittelevän signaalin käyttäminen reaktorin termisen tehon määrittämiseen tekisi reaktorin

ohjaamisesta vaikeaa.

Syöttövesijärjestelmän signaali on otettu prosessimittausjärjestelmästä (PMS), joka tallettaa

mittauksia yhden sekunnin välein. OL1:llä ja OL2:lla on myös mittaustietokone (MITKO),

joka tallettaa mittauksia sata kertaa sekunnissa (100 Hz). Syöttövesivirtauksen signaali näyt-

tää täydellä teholla yhden sekunnin (1 Hz) mittauksissa täysin satunnaiselta, mutta signaa-

lissa on dominoivia taajuuksia. Kuvassa 5 on esitetty syöttövesivirtauksen signaali 100 Hz

mittaustaajuudella.

Kuva 5. Syöttövesivirtausmittauksen suodattamaton signaali tehoajolla 100 Hz mittaustaajuudella.
MITKO:n tallettamassa signaalissa on nähtävissä selkeä jaksollisuus, jonka jaksonpituus on noin 10
sekuntia.
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Kuvasta 5 nähdään syöttövesijärjestelmän signaalin seuraavan jaksoa, jonka amplitudi on

noin 30 kg/s. Syöttövesivirtauksen signaalin jaksot nähdään paremmin taajuusvasteanalyy-

sistä, joka tehdään Fourier-analyysin avulla. Taajuusvasteanalyysin teoria on esitetty liittees-

sä 2. Kuvassa 6 on esitetty eri taajuuksien amplitudit syöttövesivirtaussignaalissa.

Kuva 6. Syöttövesivirtausmittauksen taajuusvasteanalyysi tehoajolla 100 Hz mittaustaajuudella. Taa-
juusvasteanalyysistä nähdään syöttövesivirtauksen sisältävän jaksollisuutta. Dominoivat jaksot ovat
taajuudeltaan 0,1 Hz.

Kuvan 6 taajuusvasteanalyysi on tehty 65536 pisteelle (216 = 65536) eli 655,36 sekunnille

(Ajanjaksoksi on valittu 655,36 sekuntia, koska tämä kattaa oletetut jaksonpituudet syöttöve-

sivirtauksessa). Kuvassa 6 on alue 0,1 Hz kohdalla, jossa on signaalin dominoivat taajuudet.

Kuvan 6 piikit kertovat, että syöttövesivirtauksen signaalin kohina ei ole satunnaista vaan

sisältää jaksoja. Taajuusvasteanalyysin amplitudit laskevat nopeasti 0,5 Hz jälkeen ja ennen

0,03 Hz ei piikeillä ole suuria amplitudeja. Tämä tarkoittaa, että syöttövesivirtausmittauk-

sessa on dominoivia jaksoja, jotka tekevät signaalista jaksollista.

Syöttövesivirtauksen jaksollisuus korostuu alhaisella teholla, jolloin on käytössä 1-2 syöttö-

vesipumppua (täydellä teholla on käytössä 3-4 syöttövesipumppua) (Paasikivi, 2017). Ku-

vassa 7 on esitetty syöttövesivirtauksen signaali alhaisella tehoajolla.
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Kuva 7. Syöttövesivirtausmittauksen suodattamaton signaali alhaisella tehoajolla (teho noin 20 %).
Alhaisella tehoajolla nähdään erittäin selkeästi syöttövesivirtauksen jaksollisuus, jonka jaksonaika on
noin 100 sekuntia.

Kuvassa 7 nähdään, että reaktorin termisen tehon ollessa alhainen, syöttövesivirtauksessa on

selkeä noin 100 sekunnin pituinen jakso. Kuvasta 7 nähdään myös, että kohinan absoluut-

tinen määrä on vähentynyt tehoajoon verrattuna huomattavasti. 100 sekunnin jakson ympä-

rillä olevan kohinan amplitudi on noin 5 kg/s ja 100 sekunnin jakson amplitudi on noin 10

kg/s, kun taas täydellä teholla kohinan amplitudi on noin 30 kg/s. Kohina on alhaisella te-

holla noin 1,88 % (5 kg/s / 265 kg/s) syöttövesivirtauksesta (3,77 %, jos otetaan huomioon

alhaisen tehon jaksollisuuden aiheuttama vaihtelu syöttövesivirtauksessa), kun täydellä te-

holla noin 2,38 % (30 kg/s / 1260 kg/s). Kuvassa 8 on alhaisen tehon taajuusvasteanalyysin

tulokset.

Kuva 8. Syöttövesivirtausmittauksen taajuusvasteanalyysi alhaisella tehoajolla 100 Hz mittaustaa-
juudella. Taajuusvasteanalyysistä alhaisella teholla nähdään dominoivia taajuuksia 0,01 Hz kohdalla
ja sitä ennen. Taajuusvasteanalyysin tulokset ovat täysin erilaiset alhaisella teholla kuin täysteholla.

Molemmista taajuusvasteanalyysin tuloksista (kuvat 6 ja 8) nähdään, että syöttövesivirtauk-
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sen signaali sisältää jaksoja. Signaali sisältää myös kohinaa, mutta kohinan amplitudi on

selkeästi pienempi kuin prosessin heilunnasta johtuva signaalin jaksollisuus. Jaksollisen sig-

naalin tasoittaminen onnistuu vain, jos suodatin laskee suodatetun pisteen reilusti yli yhden

jakson mittaisesta määrästä mittapisteistä. Alle jakson pituinen suodattaminen tuottaa sig-

naaliin joko jaksollisuutta, koska se ei pysty erottamaan muutostilanteen alkua normaalis-

ta jaksollisuudesta, tai suodatus aiheuttaa jyrkkiä muutoksia signaaliin samasta syystä. On

olemassa suodatusmenetelmiä, joilla ei tällaista ongelmaa ole, kuten esimerkiksi Kalman-

suodatin. Kalman-suodatin hyödyntää useampaa mittausta tuottaakseen suodatetun arvon.
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4 SIGNAALIN SUODATUS

Signaalin suodatuksen tarkoitus on ottaa suodattamaton signaali ja suodattaa siitä pois ko-

hina, ja tämän työn tapauksessa osittain tasoittaa myös signaalissa olevaa jaksollisuutta.

Useimmat signaalin suodatusmenetelmät ovat joko alipäästö- tai ylipäästösuodattimia. Ali-

päästösuodattimien tarkoituksena on suodattaa signaalista määrättyä taajuutta korkeammat

taajuudet ja ylipäästösuodattimien tarkoituksena on suodattaa määrättyä taajuutta matalam-

mat taajuudet (Karreberg, 325, 2007). On olemassa myös signaalin suodatusmenetelmiä,

jotka eivät kuulu kumpaankaan kategoriaan. Yksi näistä suodatusmenetelmistä on Kalman-

suodatin3, joka suodattaa signaalia useamman mittauksen avulla. Kyseinen suodatusmenetel-

mä havaittiin kuitenkin epäsopivaksi, koska Kalman-suodatin on hyvä suodatin satunnaisen

kohinan poistamiseen, muttei jaksollisen prosessin mittausten tasoittamiseen. Tämän työn

tavoitteena on poistaa syöttövesivirtausmittauksen signaalista kohina säilyttäen signaalissa

tapahtuvat muutokset. Tämän vuoksi työssä keskitytään alipäästösuodattimiin.

"Useimmat (signaalia) tasoittavat algoritmit perustuvat "siirrä ja kerro"-tekniikkaan, jossa

ryhmä läheisiä pisteitä alkuperäisestä datasta kerrotaan piste pisteeltä numerosarjalla (ker-

roin), joka määrittää tasoituksen muodon, saadut tulot summataan ja jaetaan kertoimien sum-

malla. Tästä tulee piste suodatettuun dataan. Tämän jälkeen kertoimet siirretään yksi piste

alkuperäisessä datassa ja prosessi toistetaan" (O’Haver, 2008) O’Haver kertoo tässä alipääs-

tösuodattimista.

Alipäästösuodattimien ongelma syöttövesivirtausmittauksen signaalin suodatuksessa näh-

dään parhaiten taajuusvasteanalyyseistä (kuvat 6 ja 8). Molemmissa taajuusvasteanalyyseis-

sä on nähtävissä suuria amplitudeja matalilla taajuuksilla. Tämä tarkoittaa, että on tehtävä

kompromissi kohinan ja viiveen määrän suhteen. Kohinan vähentäminen kasvattaa viivettä

ja viiveen vähentäminen lisää kohinaa.

Erilaisia alipäästösuodattimia on useita. Tähän työhän on näistä valittu liukuva keskiarvo,

3Kalman-suodatin on R.E. Kalmanin vuonna 1960 kehittämä suodatusmenetelmä, joka ottaa vähintään kak-
si mittausta ja suodattaa niiden avulla signaalia. Signaalin suodatus perustuu Gaussiseen summaan. Kalman-
suodatin ottaa sille annetut mittaukset laskee niiden varianssit. Tämän jälkeen Kalman-suodatin ottaa kaikkien
mittausten tulokset ja laskee niiden erotuksen viimeksi suodattamaansa pisteeseen. Näistä erotuksista laske-
taan painotettu keskiarvo, jossa eri mittauksille annetaan painoarvo niiden varianssien suuruuden perusteella.
(Faragher, 131, 2012)
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Savitzky-Golay ja IIR-alipäästösuodatin (Infinite Impulse Response Low-Pass Filter).

4.1 Liukuva keskiarvo

Liukuva keskiarvo on valittu yhdeksi tarkastelun kohteeksi, koska se on erittäin yksikertai-

nen ja se on optimi suodatusmenetelmä valkoisen kohinan (korkea taajuinen satunnainen

kohina) suodatukseen (Ibid). Liukuvan keskiarvon menetelmä laskee suodatetuksi arvoksi

edellisten suodattamattomien mittapisteiden keskiarvon

xt = (ΣN
i=0xt−i)/N, (9)

missä xt Mittauksen liukuva keskiarvo,
xt−i Mittauksen arvo ajan hetkellä t-i,
N Haluttu määrä pisteitä.

OL1:llä ja OL2:lla suodatuksen tekevä ohjelma on nimeltään FILTER2. Ohjelma suodattaa

mittaussignaaleja liukuvan keskiarvon menetelmällä. Ohjelmalla on kaksi eri laskentatapaa.

Ensimmäinen pitkällä aikavälillä suodatettu signaali on suunniteltu reaktorin tasaista tehoa

varten. Toinen lyhyellä aikavälillä suodatettu signaali on suunniteltu muutostilanteita varten,

joita tapahtuu esimerkiksi reaktorin alas- ja ylösajossa sekä määräaikaiskoestuksissa ja eri-

laisissa huoltojen vuoksi suoritettavissa tehonrajoituksissa. (Kaunisto, 1, 2007)

Ensimmäinen laskentatapa laskee liukuvan keskiarvon noin 180 edellisen mittauksen avulla

(Ibid). (Mittauksille tehdään mielykkyystesti, jossa voidaan hylätä paljon virhettä sisältävät

yksittäiset pisteet. Hylätyt pisteet poistetaan laskennasta vähentäen näin liukuvan keskiar-

von käyttämien pisteiden määrää.) Suuri määrä mittapisteitä liukuvan keskiarvon menetel-

mässä tuottaa tasaista signaalia ilman kohinaa tai jaksollisuutta. Pitkällä aikavälillä suoda-

tettu signaali liukuvalla keskiarvolla sisältää kuitenkin paljon viivettä. Toinen laskentatapa

laskee noin 30 edellisen mittauksen avulla liukuvan keskiarvon (Ibid). Toisen laskentatavan

mittapisteiden määrä on pienempi kuin ensimmäisen, jotta sen laskemat arvot sisältäisivät

vähemmän viivettä. OL1:llä ja OL2:lla mittapisteiden otantaväli on yksi sekunti (1 Hz). Tar-

koittaen, että pitkällä aikavälillä suodatettu signaali on 180 sekunnin keskiarvo ja lyhyellä
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aikavälillä suodatettu signaali on 30 sekunnin keskiarvo.

Laskenta suoritetaan jatkuvasti molempia laskentatapoja käyttäen, mutta tulokseksi valitaan

ensimmäinen, jos reaktori on tasaisen tehon alueella, ja toinen, jos reaktorin teho on muut-

tumassa. Ohjelma huomaa muutostilanteen vertaamalla pitkällä aikavälillä suodatettua sig-

naalia lyhyellä laskentapituudella suodatettuun arvoon (OL1:llä erotuksen ollessa yli 7 kg/s

ohjelma huomaa muutostilanteen ja OL2:lla erotuksen ollessa yli 10 kg/s ohjelma huomaa

muutostilanteen), jos näiden erotus pysyy tietyn ajanjakson ajan (10 mittausta (10 sekun-

tia)) suurempana kuin raja-arvo, ohjelma tulkitsee kyseessä olevan muutostilanne. Ohjelman

huomatessa muutostilanteen alkaa ohjelma antaa tulokseksi lyhyellä aikavälillä suodatettua

signaalia. Laskenta palaa pitkällä aikavälillä suodatettuun signaaliin, kun pitkällä aikavälillä

suodatetun ja lyhyellä aikavälillä suodatetun signaalin erotus jää määritellyn ajanjakson (10

mittausta (10 sekuntia)) ajan alle raja-arvon. (Kaunisto, 2, 2007) Laskentatavan vaihtoon on

siis lisätty hystereesi, jottei laskentatapa vaihtuisi edestakaisin useasti lyhyellä aikavälillä.

Ongelmaksi liukuvan keskiarvon menetelmässä on havaittu jyrkät muutokset signaalissa las-

kentatavan vaihtuessa (Kalliokorpi, 2017) (Tällaisia tilanteita on esitetty liitteessä 6). Tämä

aiheuttaa reaktorin tehoon äkillisen muutoksen. Kuvassa 9 on esitetty syöttövesivirtauksen

suodatetussa signaalissa tapahtuva jyrkkä muutos tehonmuutoksen alkaessa.
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Kuva 9. Esimerkki liukuvan keskiarvon suodattamasta signaalista tehonmuutostilanteessa. Suodate-
tussa signaalissa nähdään 75 sekunnin kohdalla jyrkkä muutos, jonka suuruus on noin 10 kg/s. Liu-
kuvan keskiarvon viiveksi muutostilassa voidaan arvioida 10 sekuntia kuvan perusteella.

Kuvassa 9 on esitetty syöttövesivirtauksen suodatettu signaali tehonmuutostilanteessa, jossa

voidaan havaita liukuvan keskiarvon toiminta. Sininen käyrä on syöttövesivirtauksen suo-

dattamaton signaali ja musta on liukuvan keskiarvon avulla suodatettu signaali. Suodatet-

tu signaali pysyy hyvin tasaisena tehoajolla, mutta muutostilanteessa tapahtuu laskentata-

van vaihto, joka aiheuttaa jyrkän muutoksen signaalissa. Signaalin jyrkät muutokset tekevät

reaktorin ohjaamisesta tehonmuutostilanteissa hankalaa. Tämä johtuu siitä, että käytetty oh-

jelma ei huomaa muutostilanteen alkuhetkeä nopeasti, joten lyhyellä aikavälillä suodatetun

signaalin ero pitkällä aikavälillä suodatettuun signaaliin ehtii kasvamaan aiheuttaen noin 10

kg/s muutoksen yhdessä sekunnissa. Liitteessä 6 on esitetty lisää tapauksia, joissa ohjelma

ei toimi halutulla tavalla.
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4.2 Savitzky-Golay-suodatin

Savitzky-Golay-suodatin on vuonna 1964 Savitzky Abrahamin ja Golay Marcelin kehittämä

menetelmä, joka käyttää pienimmän neliösumman menetelmää sovittaakseen käyrän annet-

tuihin mittapisteisiin. He kehittävät suodattimen, jonka avulla he pystyivät tasoittamaan ko-

hinaa sisältäviä mittauksia pitäen spektripiikkien alkuperäiset muodot ja korkeudet. (Schafer

R.W., 1, 2011)

Savitzky-Golay on valittu yhdeksi tarkastelun kohteeksi, koska pitää hyvin suodattamansa

signaalin muodot (O’Haver, 2008). Suodatin ottaa halutun pisteen ympäriltä M määrän pis-

teitä ja sovittaa niihin halutun polynomin. Haluttu polynomi on muotoa (Ibid)

p(n) = ΣC
c=0acn

c, (10)

missä p(n) Käyräsovitteen arvo pisteessä n,
C Polynomien kertoimien määrä,
a Polynomin kerroin,
n Käyräsovitteen piste.

Polynomin kertoimet saadaan pienimmän neliösumman menetelmällä, joka on muotoa (Ibid)

εN = ΣM
n=−M(p(n)− x(n))2, (11)

missä εN Käyräsovitteen virhe,
M Mittapisteiden määrä,
x Mittapisteen arvo.

Polynomin kertoimet valitaan niin, että käyränsovitteen virhe on mahdollisimman pieni. Po-

lynomille löytyy yksikäsitteinen ratkaisu, jos M on kaksi kertaa suurempi kuin C. (Ibid)

Mittapisteen suodatetuksi arvoksi otetaan joku saadun käyrän sovitteen pisteistä. Suodatettu

arvo on hyvä valita valitun pistejoukon keskeltä (eli jos polynomi on muotoa 10 ·n0+2 ·n1 ja

sovite ollaan tehty joukolle n=1...9 valitaan suodatetuksi arvoksi 10 ·1+2 ·5) (Schafer R.W.,

2, 2011). Suodatetun arvon valitseminen pistejoukon keskeltä aiheuttaisi kuitenkin viivettä
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aika riippuvaisessa laskennassa. Tämän vuoksi suodatetuksi arvoksi valitaan käyrän sovit-

teen viimeinen mittapiste (eli jos polynomi on 10 · n0 + 2 · n1 ja sovite ollaan tehty joukolle

n=1...9 valitaan suodatetuksi arvoksi 10 · 1 + 2 · 9).

Savitzky-Golay-suodattimessa on kaksi parametriä jotka pitää päättää tai määrittää. Ensim-

mäinen on polynomin termien määrä. Polynomin tulisi olla haluttua lopputulosta seuraava

käyrä. Syöttövesivirtausmittauksen halutaan olevan suurimman osan ajasta suora, koska suu-

rin osa käyttöjaksosta reaktoria ajetaan tasaisesti täydellä teholla. Poikkeuksena ovat tehon-

muutostilanteiden alku- ja loppuhetket, joissa sovitteeksi sopisi parhaiten nouseva tai laskeva

käyrä. On kuitenkin hyväksyttävää, että suodatin tuottaa pientä viivettä. Näistä syistä sovi-

tettavaksi polynomiksi on valittu kahden kertoimen tapaus (C=1) eli suoran sovite.

εN = ΣM
n=−M(a0 + a1 · n− x(n))2. (12)

Mittapisteiden määrä on valittu niin ettei signaalin kohinan amplitudi olisi suurempi kuin 5

kg/s ja ettei sillä olisi nykyistä menetelmää enemmän viivettä. Syöttövesivirtausmittauksen

taajuusvasteanalyysistä (kuva 6) nähdään, että dominoivat taajuudet ovat 0,1 Hz kohdalla

(jaksonpituus 10 sekuntia). Tämä tarkoittaa, että Savitzky-Golay-suodattimelle on hyvä va-

lita reilusti enemmän pisteitä kuin tämä eli yli 10. Mittapisteiden määräksi valittiin 100 (eli

100 sekuntia).

Koska suodatetuksi pisteeksi otetaan sovitteen viimeinen piste, on mahdollista tietyillä domi-

noivilla jakson pituuksilla, että Savitzky-Golay-suodatin antaa suodatetuksi tulokseksi suu-

remman tai pienemmän pisteen kuin missä suodattamaton signaali on oikeasti käynyt. Ongel-

man voi ratkaista kahdella eri tapaa. Ensimmäinen tapa on ottaa suodatettu piste eri kohdasta

polynomi sovitetta, mutta tämä lisäisi paljon viivettä. Toinen tapa, johon päädyttiin, on suo-

dattaa suodatetuista arvoista pois arvot, jotka ovat pienempiä kuin suodattamaton signaalin

pienin arvo tai suurempi kuin suodattamaton signaalin suurin arvo. Näiden pisteiden arvoksi

valittiin suodattamattoman signaalin pienin tai suurin arvo sadasta viimeisestä arvosta. Sa-

dalla mittapisteellä ja kahden kertoimen polynomin Savitzky-Golay menetelmän suodattama

signaali on esitetty kuvassa 10.
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Kuva 10. Savitzky-Golay-suodattimen suodattama syöttövesivirtausmittauksen signaali reaktorin te-
honmuutostilanteessa. Savitzky-Golayn suodattama signaali seuraa erittäin hyvin suodattamatonta
signaalia. Muutostilanteen alkaessa ja päättyessä (70 ja 320 sekunnin kohdalla) Savitzky-Golayn vii-
ve on noin 10 sekuntia, mutta muutostilanteen aikana viive on erittäin pieni. Tehonmuutostilanteen
alussa nähdään myös suodatettua signaalia tehoajolta (0-50 sekunnin alue). Savitzky-Golayn suodat-
tamassa signaalissa on noin 1 kg/s kohinaa jäljellä suodattamattomasta signaalista.

Kuvassa 10 on reaktorin tehonmuutostilanteesta syöttövesivirtauksen sinisellä on suodatta-

maton signaali ja punaisella Savitzky-Golayn suodattama signaali. Suodatettu signaali on

selvästi jäljessä tehonmuutostilanteen alussa, mutta viive on alle 10 sekuntia. Viive lähestyy

nollaa tehonmuutostilanteen ollessa laskeva (tai nouseva) suora yli 100 sekuntia.

4.3 IIR-Alipäästösuodatin

ABB Atom käyttää paljon alipäästösuodattimia ydinvoimaloissa käytetyissä laitteissaan ja

tämän vuoksi se on valittu yhdeksi tarkastelun kohteeksi (Tiusanen, 6, 1993). Alipäästösuo-

dattimia käytetään yleensä analogisen signaalin suodattamiseen niiden yksikertaisen toteu-
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tuksen vuoksi. IIR alipäästösuodatin ottaa uusimman suodattamattoman mittauksen ja edelli-

sen alipäästösuodattimen suodattaman arvon, ja antaa uusimmaksi suodatetuksi arvoksi näi-

den kahden välistä olevan arvon. Uudessa suodatetussa arvossa annetaan edelliselle suoda-

tetulle arvolle enemmän painoa kuin suodattamattomalle arvolle (Ibid)

yt+1 = ((1− 1/2b) · yt) + (1/2b · xt+1), (13)

missä y Suodatettu arvo,
b Alipäästösuodatin vakio [1-8].

Alipäästösuodattimen vakioksi pitää valita luku, jonka avulla voidaan poistaa halutut korkeat

taajuudet. Taajuusvasteanalyysistä (kuva 6) nähdään, että 0,1 Hz korkeammat taajuudet on

hyvä suodattaa pois. Tämä aiheuttaa jo viivettä suodatettuun signaaliin (noin 10 sekuntia).

Matalampien taajuuksien poistaminen tarkoittaisi viiveen lisäämistä. Kuvassa 11 on alipääs-

tösuodattimen suodattama signaali. Alipäästö suodattimen vakioksi on valittu neljä (b = 4),

koska tällöin kohina on alle 5 kg/s ja viive noin 10 sekuntia.
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Kuva 11. Alipäästösuodattimen suodattama syöttövesivirtausmittauksen signaali reaktorin tehon-
muutostilanteessa. Alipäästösuodattimen suodattama signaali seuraa suodattamatonta signaalia pie-
nellä viivellä (noin 10 sekuntia). Tehonmuutostilanteen alussa nähdään myös suodatettua signaalia
tehoajolta (0-50 sekunnin alue). Alipäästösuodattimen suodattamassa signaalissa on noin 3 kg/s jäl-
jellä kohinaa suodattamattomasta signaalista.

Kuvassa 11 on esitetty reaktorin tehonmuutostilanteesta sinisellä on syöttövesivirtauksen

suodattamaton signaali ja punaisella alipäästösuodattimen suodattama signaali. Suodatettu

signaali on vähän jäljessä suodattamatonta viive on noin 10 sekuntia.

Alipäästösuodattimen yksi ongelma on, että sen suodattama signaali on riippuvainen ensim-

mäisen pisteen vallinnasta. Esimerkiksi, jos ensimmäinen piste on valittu korkeammalta kuin

"todellinen" arvo (esimerkiksi pitkänaikavälin keskiarvo tasaisella tehoajolla), alipäästösuo-

dattimen suodattama arvo lähestyy tätä "todellista" arvoa, muttei saavuta sitä. Reaalimaail-

massa tämä ei kuitenkaan tuota ongelmia, koska suodatettu signaali on digitaalinen, joten

sen merkitsevien numeroiden määrä on rajallinen.
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5 SYÖTTÖVESIVIRTAUSMITTAUKSEN SUODATUK-
SEEN OPTIMOIDUT SUODATTIMET

Ydinvoimalaa on helpointa ohjata signaalista, jossa ei ole yhtään viivettä, kohinaa tai jaksol-

lisuuta. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista eikä järkevää. Suodatuksessa on tehtävä kom-

promisseja viiveen ja signaaliin tasaisuuden suhteen. On kuitenkin mahdollista parantaa suo-

datusta pienillä parametrimuutoksilla ja hyödyntämällä useampaa suodatusmenetelmää sa-

manaikaisesti.

5.1 Adaptiivinen liukuva keskiarvo

Ydinvoimaloissa on tärkeää pystyä takaamaan muutosten turvallinen toiminta ja tämän vuok-

si on helpompaa pohjata muutokset jo testattuihin menetelmiin. Tämän takia on kehitet-

ty adaptiivinen liukuvan keskiarvon menetelmä, joka hyödyntää tällä hetkellä käytetyn me-

netelmän parametrejä. Mittapisteiden määrän minimiksi on asetettu 30 ja maksimiksi 180,

kuten tällä hetkellä käytetyssä kahden laskentapituuden liukuvassa keskiarvossa. Liukuvan

keskiarvon mittapisteiden määräksi valitaan eri määrä pisteitä riippuen reaktorin tehosta ja

APRM-mittauksen4 (Average Power Range Monitoring) uusimman suodatetun mittauksen

erosta 20:een edelliseen mittaukseen. Pisteiden valintakriteerit on esitelty tarkemmin liit-

teessä 7. Kuvassa 12 on esitetty adaptiivinen liukuva keskiarvo verrattuna kahden laskenta-

pituuden liukuvaan keskiarvoon.

4APRM-mittaus on neutronivuomittausten keskiarvo. Neutronivuomittaus suoritetaan fissiokammiodetek-
torilla ja niitä on reaktorissa 24:ssä eri sijainnissa ja jokaisessa näistä neljällä eri korkeudella. APRM-mittauksia
on OL1:llä ja OL2:lla neljä. Jokainen APRM-mittaus ottaa neutronivuomittauksia kuudesta eri kohdasta reak-
toria ja neljältä eri korkeudelta (eli yhteensä 24:stä neutronivuomittauksesta). Jokainen APRM-mittaus ottaa eri
kohdasta neutronivuomittaukset kuin toiset APRM-mittaukset. Yksittäiseen APRM-mittaukseen valitut neutro-
nivuomittaukset on valittu niin, että jokainen APRM-mittaus voi yksin määrittää koko reaktorin tehon. (APRM
on vain likimääräinen arvo termiselle teholle ja se pitää kalibroida lämpötaseesta saadulla termisellä tehol-
la.)(Partanen, 73, 1993)
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Kuva 12. Adaptiivisen liukuvan keskiarvon suodattama syöttövesivirtausmittauksen signaali ja liu-
kuvan keskiarvon suodattama signaali tehonmuutostilanteessa. Adaptiivisen liukuvan keskiarvon suo-
dattama signaali on muuten täysin sama, mutta tehonmuutostilanteen alussa ja lopussa (75 ja 440 se-
kunnin kohdalla) ei suodatettuun signaaliin tule jyrkkää muutosta. Adaptiivinen menetelmä reagoi
myös nopeammin muutostilanteeseen kuin kahdella laskentapituudella toteutettu menetelmä.

Kuvassa 12 sinisellä on syöttövesivirtauksen suodattamaton signaali, punaisella adaptiivinen

liukuva keskiarvo ja mustalla liukuva keskiarvo kahdella laskentapituudella. Kuvasta 12 näh-

dään, että adaptiivisen liukuvan keskiarvon suodattamaan signaaliin ei tule jyrkkiä muutok-

sia ja tehonmuutostilanteen alussa suodatuksen viive on pienempi kuin kahden laskentapi-

tuuden liukuvalla keskiarvolla. Liitteessä 4 on pseudokoodi adaptiivisen liukuvan keskiarvon

toteutuksesta.

5.2 Savitzky-Golay liukuvalla keskiarvolla

Adaptiivinen liukuva keskiarvo käyttää hyväkseen jo käytettyjä menetelmiä, muttei välttä-

mättä ole paras vaihtoehto. Savitzky-Golay-suodatin tuottaa suodattamaansa signaaliin erit-
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täin vähän viivettä etenkin pitkään kestävissä tehonmuutostilanteissa. Savitzky-Golay-suo-

datin jättää kuitenkin suodattamaansa signaaliin liikaa kohinaa ja tasainen signaali tehoajol-

la on tärkeää, joten Savitzky-Golay menetelmään on lisättävä suodatusta. Tämä on toteutet-

tu adaptiivisella liukuvalla keskiarvolla, joka suodattaa Savitzky-Golayn suodattamia arvoja

vain reaktorin tehon ollessa tasainen. Liukuvan keskiarvon menetelmä tasoittaa hyvin pien-

tä kohinaa sisältävää signaalia eikä korosta Savitzky-Golay-suodattimen tuottamaa viivettä

tehonmuutostilanteiden alku- ja loppuhetkellä. Mittapisteiden valintakriteerit liukuvalle kes-

kiarvolle ovat samat kuin edellisessä tapauksessa, mutta minimiksi on valittu 1 ja maksimiksi

150. Kuvassa 13 on esitetty uuden suodatuksen tulokset verrattuna kahden laskentapituuden

liukuvaan keskiarvoon.

Kuva 13. Savitzky-Golay-suodatin liukuvalla keskiarvolla (lka.) sekä liukuvan keskiarvon suodatta-
mat mittapisteet reaktorin tehonmuutostilanteessa. Savitzky-Golay liukuvalla keskiarvolla sisältää vä-
hemmän viivettä kuin liukuva keskiarvo kahdella laskenta pituudella. Suodatetussa signaalissa ei ole
jyrkkiä muutoksia tehonmuutostilanteen alussa tai lopussa (75 ja 440 sekunnin kohdalla). Savitzky-
Golay liukuvalla keskiarvolla reagoi myös liukuvaa keskiarvoa nopeammin muutostilanteeseen.

Kuvassa 13 sinisellä on syöttövesivirtauksen suodattamaton signaalin, mustalla kahden las-
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kentapituuden liukuva keskiarvo ja punaisella yhdistetyn menetelmän (Savitzky-Golay liu-

kuvalla keskiarvolla) suodattama signaali. Yhdistetty menetelmä sisältää vähemmän kohi-

naa kuin pelkkä Savitzky-Golay. Yhdistetty menetelmä voi tehonmuutostilanteissa aiheuttaa

lisää viivettä, jos tehonmuutos on erittäin jyrkkä (tapausta ei esiinny kuvassa 13, eikä tes-

tatuissa mittauksissa, mutta on kuitenkin periaatteessa mahdollinen). Yhdistetty menetelmä

sisältää vähemmän viivettä eikä kohinan määrä suodatetussa signaalissa eroa merkittävästi

liukuvan keskiarvon kahdella laskentapituudella suodattaman signaalin kohinasta. Liitteessä

3 on pseudokoodi Savitzky-Golayn toteutuksesta liukuvalla keskiarvolla.

5.3 Alipäästösuodatin kahdella vakiolla

Adaptiivinen liukuva keskiarvo ja Savitzky-Golay liukuvalla keskiarvolla tarvitsevat molem-

mat toista mittausta suodattaakseen syöttövesivirtausmittauksen signaalin. Alipäästösuodat-

timesta ei yhdellä alipäästösuodattimen vakiolla saada tasaista ja pienellä viiveellä olevaa

signaalia, joten signaali on suodatettava kahdella eri vakiolla. Tämä on toteutettu kahdella

erillisellä laskennalla, ensimmäinen laskee alipäästösuodattimen vakiolla neljä (b=4) ja toi-

nen laskee alipäästösuodattimen vakiolla kuusi (b=6) kunnes suodatetun arvon ero on yli

viisi (> 5kg/s) verrattuna jatkuvasti alipäästösuodattimen vakiolla neljä suodatettuun arvoon.

Suodatus vaihtuu alipäästösuodattimen vakiolle kuusi, kun signaalien ero on pienempi kuin

viisi (5 kg/s) ja suodatettujen arvojen derivaatta muuttuu positiivisesta negatiiviseen tai toi-

sinpäin. Laskenta odottaa derivaatan muutosta, koska tällöin laskennan viive vähenee tehon-

muutostilanteessa. Kuvassa 14 on esitetty alipäästösuodattimen suodattama signaali kahdella

vakiolla verrattuna liukuvaan keskiarvoon. Liitteessä 5 on pseudokoodi alipäästösuodattimen

toteutuksesta kahdella vakiolla.
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Kuva 14. Alipäästösuodatin kahdella vakiolla (2V) sekä liukuvan keskiarvon suodattamat mittapis-
teet reaktorin tehonmuutostilanteessa. Alipäästösuodattimen suodattamassa signaalissa ei ole jyrkkiä
muutoksia tehonmuutostilanteen alussa tai lopussa (75 ja 440 sekunnin kohdalla). Alipäästösuodatti-
men suodattama signaalissa on joissa kohdissa enemmän viivettä kuin liukuvan keskiarvon suodatta-
massa signaalissa (esimerkiksi 150 sekunnin kohdalla). Viiveiden ero on kuitenkin vain 5 sekuntia.

Kuvassa 14 sinisellä on syöttövesivirtauksen suodattamaton signaalin, mustalla kahden las-

kentapituuden liukuva keskiarvo ja punaisella alipäästösuodatin kahdella eri vakiolla. Ali-

päästösuodattimen suodattamassa signaalissa oleva viive on melkein yhtä pitkä kuin liuku-

van keskiarvon suodattamassa signaalissa, mutta menetelmä ei sisällä jyrkkiä muutoksia eikä

lisää signaalin kohinaa.



37

6 TULOKSET

Kaikki syöttövesivirtausmittauksen suodatukseen optimoidut suodattimet poistavat jyrkät

muutokset suodatetusta signaalista eivätkä lisää viivettä tai kohinaa verrattuna kahden las-

kentapituuden liukuvaan keskiarvoon. Kuvissa 15 ja 16 on esitetty Savitzky-Golay liukuvalla

keskiarvolla, adaptiivinen liukuva keskiarvo ja alipäästösuodatin kahdella eri vakiolla.

Kuva 15. Kolmella eri suodatusmenetelmällä suodatettu syöttövesivirtausmittauksen signaali tehon-
muutostilanteessa. Savitzky-Golay liukuvalla keskiarvolla ja adaptiivinen liukuva keskiarvo reagoi-
vat nopeasti tehonmuutostilanteen alkuun, kun taas alipäästösuodattimen suodattama signaali on 25
sekuntia muita jäljessä (75 sekunnin kohdalla). Tehonmuutostilanteen aikana Savitzky-Golayn suo-
dattamassa signaalissa on erittäin vähän viivettä, kun alipäästösuodattimen ja adaptiivisen liukuvan
keskiarvon suodattamassa signaalissa on viivettä noin 10 sekuntia (75-300 sekunnin alue).
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Kuva 16. Kolmella eri suodatusmenetelmällä suodatettu syöttövesivirtausmittauksen signaali tehon
edestakaisin muutostilanteessa. Savitzky-Golay liukuvalla keskiarvolla reagoi suurimmalla amplitu-
dilla signaalin edestakaisin muutokseen ja tämän takia sisältää muutostilanteen suunnan vaihtuessa
eniten viivettä (230, 300 ja 375 sekunnin kohdalla).

Kuvissa 15 ja 16 sinisellä on syöttövesivirtauksen suodattamaton signaali, pinkillä Savitzky-

Golay-suodatin liukuvalla keskiarvolla, mustalla adaptiivinen liukuva keskiarvo ja punaisella

alipäästösuodatin kahdella eri vakiolla. Kuvasta 15 nähdään, että pitkässä muutostilanteessa

Savitzky-Golay-suodattimen viive on 0 sekuntia, ja liukuvan keskiarvon ja alipäästösuodat-

timen viive on noin 10 sekuntia. Kohinan määrä on erittäin vähäinen kaikilla tapauksilla eikä

selkeää eroa ole. Kuvasta 16 nähdään, että Savitzky-Golayn viive on suurin tilanteissa joissa

syöttövesivirtaus tekee nopean edestakaisin muutoksen, vaikka sen viive oli pienin hitaassa

tehonmuutostilanteessa. Liitteessä 8 on kuvia suodattimien toiminnasta erilaisissa tilanteis-

sa.

Kuvista 15 ja 16 nähdään, ettei syöttövesivirtausmittauksen suodattamiseen ole menetelmää,

joka tuottaisi jokaisessa tilanteessa parhaimman mahdollisen tuloksen. Parametrejä muutta-

malla voidaan optimoida suodatin toimimaan paremmin yhdessä tilanteessa, mutta tällöin

huononnetaan suodattimen tuloksia toisenlaisessa tilanteessa.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Syöttövesivirtausmittauksen suodatukseen tässä työssä optimoidut suodattimet ovat tällä het-

kellä käytettyä kahden laskentapituuden liukuvaa keskiarvoa parempia. Mikään esitetyistä

menetelmistä ei tuota signaaliin jyrkkiä muutoksia eikä lisää merkittävästi kohinaa tai vii-

vettä suodatettuun signaaliin tämän hetkiseen kahden laskentapituuden liukuvaan keskiar-

voon verrattuna.

Savitzky-Golay liukuvalla keskiarvolla tuottaa hitaissa tehonmuutostilanteissa vähiten vii-

vettä, mutta alhaisilla tehoilla tapahtuvissa nopeissa edestakaisin tehonmuutoksissa mene-

telmä sisältää eniten viivettä. Alipäästösuodatin kahdella eri vakiolla tuottaa menetelmistä

eniten viivettä hitaissa tehomuutostilanteissa, mutta nopeissa edestakaisin muutoksissa vähi-

ten.

Savitzky-Golay liukuvalla keskiarvolla on menetelmistä monimutkaisin vaatien APRM-mit-

tauksia huomaamaan tehonmuutostilanteet ja raja-arvoja poistaakseen mahdolliset virhear-

vot nopeissa tehonmuutoksissa. Raja-arvot voitaisiin poistaa muuttamalla suoran sovitteesta

valittavaa pistettä, mutta tämä lisäisi viivettä poistaen menetelmän hyödyt. Adaptiivinen liu-

kuva keskiarvo hyödyntää jo kokeiltuja arvoja, mutta tarvitsee APRM-mittauksia huomatak-

seen tehonmuutostilanteen. Molempien (Savitzky-Golay ja liukuva keskiarvo) menetelmien

implementoinnissa on otettava huomioon mahdolliset APRM-mittausten virheet, ja mitta-

laitteiden säätö ja mahdollinen rikkoutuminen. Alipäästösuodatin kahdella eri vakiolla on

menetelmistä yksinkertaisin ja ainoa, joka ei vaadi kuin syöttövesivirtausmittauksen. Vaikka

menetelmä tuottaa eniten viivettä reaktorin normaaleissa tehonmuutostilanteissa, jotka ovat

hitaita, on menetelmä yksikertaisin implementoida ja menetelmää voidaan helposti käyttää

muidenkin signaalien suodattamiseen.

Jokaisessa menetelmässä on omat hyvät ja huonot puolensa. Lopullisen menetelmän valin-

ta on hyvä tehdä vasta, kun jokaista menetelmää on kokeiltu kokonainen käyttöjakso. Ellei

testaamisen jälkeen menetelmistä löydetä selkeää voittajaa on alipäästösuodatin kahdella eri

vakiolla parhain vaihtoehto sen yksikertaisuuden vuoksi.
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8 YHTEENVETO

Työssä on tutkittu kiehutusvesireaktorin termisen tehon laskentaa, ja OL1:n ja OL2:n syöttö-

vesijärjestelmiä, joiden läpi kulkeva massavirta on suurin termisen tehon komponentti. Työs-

sä on tutkittu taajuusvasteanalyysillä OL1:en ja OL2:en syöttövesivirtausmittauksen signaa-

lin kohinaa ja sen jaksollisuutta. Työssä on käyty läpi nykyisen menetelmän ongelmia, joita

esiintyy etenkin tehonmuutostilanteissa. Nykyisen suodatuksen käyttämä liukuvan keskiar-

von menetelmä on implementoitu kahdella eri laskentapituudella, koska yhdellä pituudella

ei saada haluttua tulosta tehonmuutostilanteissa sekä tehoajolla. Menetelmässä on kuitenkin

havaittu jyrkkiä muutoksia suodatetussa signaalissa, jotka johtuvat laskentapituuden vaih-

dosta.

Työssä ehdotettiin ongelman ratkaisuksi Savitzky-Golay-suodatinta, johon lisätty suodatusta

liukuvalla keskiarvolla, adaptiivista liukuvan keskiarvon menetelmää ja alipäästösuodatinta

kahdella eri vakiolla. Kyseiset menetelmät todettiin työssä toimivan tällä hetkellä käytettyä

kahden laskentapituuden liukuvan keskiarvon menetelmää paremmin. Jokainen menetelmä

poistaa täysin laskentapituuden vaihdosta johtuvat jyrkät muutokset suodatetusta signaalista.

Menetelmät eivät lisää viivettä tai kohinaa, ja joissain tapauksissa vähentävät viivettä. Työs-

sä on myös vertailtu näiden menetelmien eroja.

Ehdotettujen suodatusmenetelmien parametrejä on jatkossa hyvä optimoida simulaatioista

saatujen testien perusteella, sekä käyttöönoton jälkeen. Tällaisia parametrejä ovat käytet-

tyjen mittapisteiden määrä Savitzky-Golay menetelmässä, suoran sovitteen valittava piste

Savitzky-Golay menetelmässä, APRM-mittauksista lasketun erotuksen raja-arvot, alipäästö-

suodattimen vakioiden arvot ja alipäästösuodattimen raja-arvot.

Työssä esitettyjä menetelmiä voidaan käyttää muidenkin signaalien suodattamiseen. Savitzky-

Golay-suodattimessa on kuitenkin huomioitava suodatettavan signaalin taajuusvasteanalyy-

sin tulokset laskentapituutta valittaessa sekä suodatettavan signaalin haluttu muoto polyno-

min kertoimia valittaessa.
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Liite 1: Veden entalpia korrelaation kertoimet ja toiminta-
alueet

0< T< 100 100< T< 300 0< T< 300

d0= 7,10 d0= -41,88919 e0= 0,098

d1= 416,91 d1= 571,0046 e1= -0,05045

d2= -2,624 d2= -191,805 e2= 0,05045

d3= 2,76 d3= 116,7698 e3= -0,01749

d4= 0,0 d4= -34,08195

d5= 0,0 d5= 4,153846
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Liite 2: Taajuusvasteanalyysi

Taajuusvasteanalyysi on Fourier-muunnosta hyväksi käyttävä tapa löytää signaalista eri si-

niaaltoja. Fourier-muunnos muuttaa funktion sini- ja cosiniaalloiksi

f(t) = 0, 5a0 + Σinf
k=1(akcos(2πkt) + bksin(2πkt)). (14)

Diskreetissä muodossa Fourier-muunnos yhdelle taajuudelle

Xk = ΣN−1
n=0 (xn · e−i2πkn/N), (15)

missä N Mittapisteiden määrä,
xn Mittauksen arvo pisteessä n,
k Taajuus [∝ Hz].

Fourier-muunnoksesta saadaan vastaukseksi imaginäärilukuja Neperin luvun potenseissa,

jotka voidaan Eulerin yhtälöllä muuttaa sineiksi ja cosineiksi.

Xk = ΣN−1
n=0 (xn · (cos(−2πkn/N) + isin(−2πkn/N))). (16)

Eulerin yhtälössä sinille saadaan imaginääri luku kertoimeksi ja cosinille ei.

Yhdistämällä Fourier-muunnoksesta saatujen sinien kertoimet yhteen vakioon ja cosinien

kertoimet toiseen (joka vielä kerrotaan imaginääri luvulla) saadaan

Xk = Ak +Bki. (17)

Tämä kompleksi luku voidaan piirtää kompleksi tasoon, jolloin pisteen ja origon välimatka

on verrannollinen aallon amplitudiin. Välimatka on kerrottava ensin kahdella, koska Fourier-

muunnoksesta saadaan kaksipuoleinen taajuusspektri, jossa toinen puoli taajuuksista on pei-

likuva toisesta.

Poistamalla peilikuvatut taajuudet ja kertomalla kahdella jäljelle jäävät, saadaan taajuuksien
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amplitudit. Amplitudi on vielä keskiarvoistettava Fourier-muunnoksessa käytettyjen pistei-

den määrällä (eli jakamalla amplitudi käytettyjen pisteiden määrällä), koska saatu amplitudi

on yhden taajuuden amplitudien summa käytetyissä mittapisteissä. Kuvassa 17 on esimerkki

kolmen taajuuden taajuusvasteanalyysistä.

Kuva 17. Taajuusvasteanalyysi tehtynä funktiolle y = 100 · sin(2π · t) + 100 · sin(2π · t/5) +
100 · sin(2π · t/10). Taajusvasteanalyysistä saadaan kolme selkeää piikkiä, mutta niiden amplitudit
eivät vastaa funktion amplitudeja (kohdat 0,1, 0,2 ja 1 Hz). Piikkien vieressä on myös pienen ampli-
tudin taajuuksia joita funktiossa ei ole. Molemmat näistä johtuvat siitä, että taajuusvasteanalyysi on
tehty diskreetille funktiolle eikä menetelmä ole täydellinen. Taajuusvasteanalyysi kuitenkin kertoo
dominoivien jaksojen taajuudet.
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Liite 3: Pseudokoodi Savitzky-Golay-suodattimesta

C = 99

L = 1

While PMStimeactive < 150seconds

% Add newest unfiltered feedwater meassurement to vector QM

QM = [qm;QM]

% Add newest filtered APRM meassurement to vector APRMsxe

APRMsxe = [aprm;APRMsxe]

endWhile

While PMStimeactive < 600seconds

% Add newest unfiltered feedwater meassurement to vector QM and remove last

% value from vector QM

QM = [qm;QM(0:148)]

% Add newest filtered APRM meassurement to vector APRMsxe and remove last

% value from vector APRMsxe

APRMsxe = [aprm;APRMsxe(0:148)]

t = [0:C]

Yqm = (QM(t))

Yapsxe= (APRMsxe(t))

sumYqm = sum(Yqm)

sumt = sum(t)

% Sum of the product of individual elements [1,2].*[2,5]=[2,10]

sumYqmt = sum(Yqm.*t)

% Sum of the squre of individual elements [3,5].^2=[9,25]

sumtp2 = sum(t.^2)

% These are the parameters for least mean square fit

a1 = (sumYqmt-sumYqm*sumt/C)/(sumtp2-(sumt*sumt/C))

a0 = (sumYqm-a1*sumt)/C

Ysg = [a0a + a1a*Yqm(0);Ysg]

difsxe = [20*Yapsxe(0)-Yapsxe(1:20);difsxe]

endWhile

While PMSactive == True

% Add newest unfiltered feedwater meassurement to vector QM and remove

% last value from vector QM

QM = [qm;QM(0:148)]

% Add newest filtered APRM meassurement to vector APRMsxe and remove

% last value from vector APRMsxe

APRMsxe = [aprm;APRMsxe(0:148)]

t = [0:C]

Yqm = (QM(t))

Yapsxe= (APRMsxe(t))

sumYqm = sum(Yqm)

sumt = sum(t)

% Sum of the product of individual elements [1,2].*[2,5]=[2,10]

sumYqmt = sum(Yqm.*t)
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% Sum of the squre of individual elements [3,5].^2=[9,25]

sumtp2 = sum(t.^2)

% These are the parameters for least mean square fit

a1 = (sumYqmt-sumYqm*sumt/C)/(sumtp2-(sumt*sumt/C))

a0 = (sumYqm-a1*sumt)/C

Ysg = [a0a + a1a*Yqm(0);Ysg]

difsxe = [20*Yapsxe(0)-Yapsxe(1:20);difsxe]

if Ysg(0)<0

Ysg(0)=0

elseif Ysg(0)<min(QM(t))

Ysg(0)=min(QM(t))

elseif Ysg(0)>max(QM(t))

Ysg(0)=max(QM(t))

endif

if L>=20+APRMsxe(0)

L=round(20+APRMsxe(0))

endif

if max(abs(difsxe(0:9))>10

L=1

elseif max(abs(difsxe(0:9))>1.5-APRMsxe(0) && 3/(difsxe(0)*difsxe(0))>L

L=round(L/1.4)

elseif L>3/(difsxe(0)*difsxe(0))

L=L-2

elseif L<=3/(difsxe(0)*difsxe(0))

L=L+1

endif

if L<0

L=0

endif

Y = mean(Ysg(0:L))

% Output Y as the feedwater filtered value

endWhile
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Liite 4: Pseudokoodi liukuva keskiarvo liukuvalla määrällä
mittapisteitä

C = 99

L = 1

While PMStimeactive < 200seconds

% Add newest unfiltered feedwater meassurement to vector QM

QM = [qm;QM]

% Add newest filtered APRM meassurement to vector APRMsxe

APRMsxe = [aprm;APRMsxe]

endWhile

While PMStimeactive < 250seconds

QM = [qm;QM]

APRMsxe = [aprm;APRMsxe]

difsxe = [20*Yapsxe(0)-Yapsxe(1:20);difsxe]

endWhile

While PMSactive == True

% Add newest unfiltered feedwater meassurement to vector QM and remove

% last value from vector QM

QM = [qm;QM(0:148)]

% Add newest filtered APRM meassurement to vector APRMsxe and remove

% last value from vector APRMsxe

APRMsxe = [aprm;APRMsxe(0:148)]

difsxe = [20*Yapsxe(0)-Yapsxe(1:20);difsxe]

if L>=20+APRMsxe(0)

L=round(20+APRMsxe(0))

endif

if max(abs(difsxe(0:9))>10

L=1

elseif max(abs(difsxe(0:9))>1.5-APRMsxe(0) && 3/(difsxe(0)*difsxe(0))>L

L=round(L/1.4)

elseif L>3/(difsxe(0)*difsxe(0))

L=L-2

elseif L<=3/(difsxe(0)*difsxe(0))

L=L+1

endif

if L<0

L=0

endif

Y = mean(QM(0:L+30))

% Output Y as the feedwater filtered value

endWhile
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Liite 5: Pseudokoodi alipäästösuodattimesta

b0=6

b1=4

b2=6

flag=0

Yap0=[0]

Yap1=[0]

While PMStimeactive < 20seconds

% Add newest lowpass filtered feedwater meassurement qm to vector Yap1

Yap0 = [((1-1/2^b0)*Yap0)+qm/2^b0;Yap0]

% Add newest lowpass filtered feedwater meassurement qm to vector Yap0

Yap1 = [((1-1/2^b1)*Yap1)+qm/2^b1;Yap1]

endWhile

While PMSactive == True

% Add newest lowpass filtered feedwater meassurement qm to vector Yap1

% and remove last value from vector Yap1

Yap0 = [((1-1/2^b0)*Yap0)+qm/2^b0;Yap0(0:18)]

% Add newest lowpass filtered feedwater meassurement qm to vector Yap0

% and remove last value from vector Yap0

Yap1 = [((1-1/2^b1)*Yap1)+qm/2^b1;Yap1(0:18)]

if abs(Yap0(0)-Yap1(0))>5 ja flag==0

b0=b1

flag=1

elseif flag==0

if (Yap0(0)-Yap0(10))*(Yap0(1)-Yap0(10))<0

flag=0

endif

else

k0=k2

endif

% Output Yap0 as the feedwater filtered value

endWhile
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Liite 6: Kuvia nykyisen menetelmän ongelmatilanteista

Kuva 18. Kahden laskentapituuden liukuvan keskiarvo reaktorin ollessa osateholla. Syöttövesivir-
tausmittauksen signaali on selkeästi jaksollista, mutta kyseessä ei ole tehonmuutostilanne, joten suo-
datuksen olisi hyvä tuottaa tasaista signaalia. Liukuvan keskiarvon menetelmä tuottaa kuitenkin jyrk-
kiä muutoksia signaaliin kohdissa 10, 300 ja 350 s, kun muissa tilanteissa signaali pysyy tasaisena.

Kuva 19. Kahden laskentapituuden liukuvan keskiarvo reaktorin tehonmuutostilanteessa. Liukuva
keskiarvo poistaa tässä tapauksessa hyvin syöttövesivirtauksen jaksollisuuden, mutta tehonmuutosti-
lanteen alkaessa suodatettu signaali jää jälkeen ja aiheuttaa jyrkän muutoksen, kun liukuva keskiarvo
tulkitsee muutostilanteen alkavan (kohdassa 250 s).
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Liite 7: Kriteerit mittapisteiden määrälle

Adaptiivisen liukuvan keskiarvon mittapisteiden määrä valitaan APRM-mittauksista, jotka

mittaavat reaktorin neutronivuota. APRM-mittauksista otetaan uusimpien mittausten sekä

20 edellisen mittapisteen mittausten suodatettu arvo. Uusimpia arvoja verrataan 20 edelli-

seen ja summataan niiden erot yhteen (erotusten summa). Tuloksista määritettiin raja-arvoja

liukuvan keskiarvon mittapisteiden määrälle.

Erotuksen summan ollessa yli 10 muutetaan adaptiivisen liukuvan keskiarvon mittapisteiden

määrä sen minimiin (adaptiiviselle = 30 ja Savitzky-Golay liukuvalla = 1). Raja-arvoksi va-

littiin 10, koska tällöin voidaan olla varma, että muutostilanne on käynnissä.

Erotuksen summan ollessa yli (1,5-(tämän hetkinen teho)/100) jaetaan mittapisteiden määrä

arvolla 1,4. Raja-arvo on riippuvainen tämän hetkisestä tehosta, koska suhteellinen muutos

alhaisilla tehoilla on suurempi kuin absoluuttinen muutos verrattuna täydellä teholla tapah-

tuvaan muutokseen. Mittapisteiden määrä jaetaan arvolla 1,4, koska tällöin muutos mittapis-

teiden määrässä on nopea, muttei aiheuta jyrkkää muutosta suodatettuun signaaliin.

Erotuksen summan ollessa alle (1,5-(tämän hetkinen teho)/100) lasketaan mittapisteiden

määrä yhtälöstä (3/(erotuksen summa)2). Mittapisteiden määrä ei kuitenkaan kasva tai laske

äkillisesti, vaan yhtälön tuloksen ollessa suurempi kuin mittapisteiden määrä, kasvaa mit-

tapisteiden määrä yhdellä. Yhtälön tuloksen ollessa pienempi, laskee mittapisteiden määrä

kahdella (kahdella, jotta muutos mittapisteiden määrässä ei olisi jyrkkä, kun erotuksen sum-

ma saavuttaa toisen edellä mainituista raja-arvoista mahdollisessa tehonmuutostilanteessa.).

Kuvassa nähdään mustalla syöttövesivirtausmittauksen signaali ja sinisellä erotuksen sum-

man tulokset.
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Kuva 20. APRM erotuksen summa tehonmuutostilanteessa. Tehoajolla APRM erotuksen summa on
erittäin pieni. Tehonmuutoksen alkaessa APRM erotus alkaa kasvaa ja 350 sekunnin kohdalla kasvaa
erittäin suureksi. Tehonmuutostilanteen jälkeen APRM erotuksen summat ovat suurempia kuin tehoa-
jon, mutta ovat kuitenkin pieniä verrattuna APRM erotuksen summiin tehonmuutostilanteen aikana
(350-610 s).
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Liite 8: Kuvia ehdotettujen menetelmien suodattamasta sig-
naalista

Kuva 21. Suodatettuja signaaleja reaktorin täydellä teholta. Jokainen menetelmä suodattaa tehoajolla
syöttövesivirtauksen kohinan pois. Savitzky-Golayn suodattamassa signaalissa on vähiten kohinaa,
mutta muiden kohinan suuruus on alle 1 kg/s.

Kuva 22. Suodatettuja signaaleja reaktorin tehonmuutostilanteesta. Savitzky-Golay liukuvalla kes-
kiarvolla ja adaptiivinen liukuva keskiarvo reagoivat nopeasti tehonmuutostilanteeseen, kun taas ali-
päästösuodattimen suodattama signaali on 10 sekuntia muita jäljessä (100 s kohdalla). Tehonmuu-
tostilanteen aikana Savitzky-Golayn suodattamassa signaalissa on erittäin vähän viivettä, kun ali-
päästösuodattimen ja adaptiivisen liukuvan keskiarvon suodattamassa signaalissa on viivettä noin 10
sekuntia (100-350 s alue).
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Kuva 23. Suodattimien reagointi reaktorin osittaisessapikasulussa. Osittaisessapikasulussa ei mene-
telmien välillä ole merkittävää eroa (250 s kohdalla). Ennen osittaistapikasulkua nähdään suodatettua
signaalia tehoajolta, jossa Savitzky-Golayn suodattama signaali on tasaisin sen jälkeen adaptiivinen
liukuva keskiarvo.

Kuva 24. Suodattimien reagointi reaktorin pikasulussa. Pikasulussa ei menetelmien välillä ole mer-
kittävää eroa (410 s kohdalla). Ennen pikasulkua nähdään suodatettua signaalia tehoajolta (kyseises-
sä tilanteessa koko prosessi sisälsi normaalia enemmän jaksollisuutta näin suurella teholla), jossa ei
menetelmien välillä ole merkittäviä eroja.


	SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
	JOHDANTO
	OL1:N JA OL2:N KIEHUTUSVESIREAKTORI
	Yleisesti
	Tehonsäätö
	Säätösauvat
	Jäähdytevirtaus


	TERMINEN TEHO
	Laskenta
	Haasteet
	Syöttövesijärjestelmä
	Syöttövesivirtausmittauksen kohina

	SIGNAALIN SUODATUS
	Liukuva keskiarvo
	Savitzky-Golay-suodatin
	IIR-Alipäästösuodatin

	SYÖTTÖVESIVIRTAUSMITTAUKSEN SUODATUKSEEN OPTIMOIDUT SUODATTIMET
	Adaptiivinen liukuva keskiarvo
	Savitzky-Golay liukuvalla keskiarvolla
	Alipäästösuodatin kahdella vakiolla

	TULOKSET
	JOHTOPÄÄTÖKSET
	YHTEENVETO
	LÄHDELUETTELO
	Liite 1: Veden entalpia korrelaation kertoimet ja toiminta-alueet
	Liite 2: Taajuusvasteanalyysi
	Liite 3: Pseudokoodi Savitzky-Golay-suodattimesta
	Liite 4: Pseudokoodi liukuva keskiarvo liukuvalla määrällä mittapisteitä
	Liite 5: Pseudokoodi alipäästösuodattimesta
	Liite 6: Kuvia nykyisen menetelmän ongelmatilanteista
	Liite 7: Kriteerit mittapisteiden määrälle
	Liite 8: Kuvia ehdotettujen menetelmien suodattamasta signaalista

