
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Möte med representanter för kraftindustrin på Sydkraft, Malmö den 1972-11-01

Olsson, Gustaf

1973

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Olsson, G. (1973). Möte med representanter för kraftindustrin på Sydkraft, Malmö den 1972-11-01. (Technical
Reports TFRT-7047). Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

Total number of authors:
1

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://portal.research.lu.se/sv/publications/d906a1b8-70a1-447e-abe7-bd875e595558




K)TE l'EO REPRESN.TTAITTËR TöR 1GATTTNDUSTRIN PÄ SYDKRAT'T, MAWö ÐEN

1972-11-01

Gustaf Olsson

INTR,ODT-IßTTON

Denna rapport utgön en sanurnnfattring av de dislessionen som fördes på
Sydlcraft vid ett mote mellan l.æaftindustuins repnesentanten den 1 noven-
ben. Syftet r¡ed detta möte var att diskutera regler"teleiska problem
inom lcnaftindustrin. I mötet deltog dels awnärenna, Sydicaft och Vaüen-
faIl dels tillverkare såsom ASEA, sarnt forskningsinstitutioner" från Dan-
marks Telcriska Högskola lrlESA Dannurk, samt Tel.oiska högskolan i l.und.

Den pni:rrí::a avsíkten var att ta upp närfl¡nare kontakter som förhoppnings-
vis slanlle kurna leda till sarnarbete på vissa delproblem. Ì"lålet fön
efterm-iddagens sa¡ntal va¡r att för-söka selnrena ut de delproblem som

är de mest relevanta i sanrnanhanget och de pnoblem som ä:: möjliga att
med olfüa tidshorisonten lösa inom ramen fö:: t ex regiertelceiska in-
stitutioner.

DELTAGARE

T\n^e Adielson, ASEA

K.E. Johansson, ASEA

Lenrnrt Jotnsson, ASEA
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.Ta¡r Richard llansen, DTlf
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Gustaf 01sson, LTlf

l(a:rl Johan Äström, LTTÍ

J. Falck Chnistensen, NESA-IÏV

J. Etrlert, NESA-IFV
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Pel<}<a langer, SV

Agne bJedeen, SV

, Äke ölwegå::a, SV

Bengt Ahlmann, SK

Per .Ake Bliselius, SK

KjêII lrlonbäck, SK

Hans Petensson,.SK

Gururar Tedestål, SK

SAI'S,ÍAÀIFATTNTNG AV DISKUSSTONERNA

Samtalen inleddes med att civ ing Kje11 Norhick, Sydlcaft, hä1sade

deltaganna väIkomrra och uttryckte sin stona tillfredställelse att så

många kompetenta personer inom delta ämnesonr'åde hade ]ennat samlas

vid e1t enda tillfälle. fnom lcaftindustri¡r fi:rns en mängd problem

som åí:r angelägna att lösa. Vissa p::ob1em definieras av systems d5rna-

miska beteende. Det fin¡rs också flena stora systemfrågon som t,ex
salrkönning mellan stona aggregat och stationer.

hofessor lGr1 Johan .AsUOm övertog sedan orrCförandeskapet och betonade

inledningsvis de nÉnga beröringspunlcter som neglertelcrik och lcaftíndu-
strin i dagens läge Lrar. Inom reglertel,rriken har under de senaste å¡en

flera nya matenatiska verl.:tyg ufvecklats, och potentiellt fönefaller
det finnas en sto:: mángd tillämpningar dän nya matenatiska hjälprnedel

red framgång s1<r:11e kurrrra anvåí:rdas. Etr väsentligt syfte för en hög-

skoleinstitution är natwligWis också att i sin fonskning ha en kontakt
med verkligheten och dess problem. Lirför är det angeläget att få feed-
back pa de idéer som framföres från institutionen från måinniskor som

a:rbetar med de pnaktiska problenen. Fn diskussion efterlystes av hu:r

en fi:ngerande arbetande grupp med deltagare från såväl högskola som

indusfui skulle la¡nna etableras. fuofessor Asbörn presenterade också

i kcarthet forskningsprograrnet vid reglertel<nik, LTH.

,J. *rlent

Det skandinaviska ]eaftnätet är stort också mecl internationella mått.
Det är t ex 50 % större än Italiens Icaftnät, större än Fra¡icikes och

kan under a1la förutsättningar kalIas ett stort system, Inom Nord-trl

!,

I
f

rï" Hrlent
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P,M. l¡rsen

R. Hansen

behöver vi hjälp av olika typen av institutionen fön avancerade be-
räJ,cringar" t-ex àtt göra dynamiska el.wivalenter av hela system samt

utveekla kiüre metoder. vi behöver också hjärp att klargöra karak-
tären hitt:'e hos synlconnaskinenna. En bättr^e representation av be-
lastningsvariationer än också behövlig. En väg är alt upprätra en

databank för lcraftnätet, åtkomlig för flera anvåindare. Stabilitets-
problemen äs'efr annat stont arbetsonu'åde b1 a inställning av spän-
ningsnegulatorutr^ustning. Fön atr dämpa oscillationen i nätet an-
vänder man sig av olika tillsatssignaler. Fr.åg-an är. vilka tillsats-
signalen som s]<a11 till-föras späruringsregrlatorenna. De enskilda
lcraftgener:era¡de enheterna bonde vi också Iära känna b.íttre, t ex
värmelsaftens dynamiska egenskaper. syftet borde vara att konrna

fnam till pnal.;tiska rnetoder" t ex fön i¡stä11ning av negulatorer på

större ]craftvenk. En arnan fnåga än, hur utnustning skaIl specifi-
ceras för att e'tt systeñÌ skall fr:ngera optiralt. I sanrnarrhanget kan

också nåimnas att effel.tfuel.¡¿ensreglering inte är något stöme pnob-

Iem idag.

P.M. I-a:rsen

la:rsen redogjorde för ver"ksamheten vid starkst¡ömsavdelningen vid
Dann'arks Te}cd.ska Högskola och genomgic]< k-is'sstrul<turen i utbild-
ningen av elelctroingenjörer. Reglertelq:libka under:visningen ser prin-
cipiellt annonlunda ut vid Dann'a::ks Tekniska Högskola jämfört med

svenska högskolor benoende på att den är betydlig-t nren decentrali-
serad. Så har tilI exempel starkströmselektriken reglertel<rrisk av-
delning, teletelcrisk en annan avdelning, kemister en annan osv.

R. Hansen

Hansen nedogjorde för r¡ndervisningen om datoren i lsaftindustrin.
Bland kr.¡rsen kan nämrus ruitverksteori, numeniska metoden sa¡nt mcdel-
len av komponenter. När. det gäI1er driftsekononrin bör underv isningen

j

l--

inriktas på "unit comrÉtbnentf' och "1oad dispatch[ problemen. Säkerhet
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A. l,ledeen

än etr annat stort onråde d¿ir b1 a komponenünodeller och algonitmer
bör förekoffin¿r. Totarmcdeller slutligen bön vara ett s¡rfte med den
tidiga::e utbildningen. Tnom forslnirrg hoppas man dels starta ett exa-
mensarbete lcring tiIlståndsestimering i kcaftnät oeh ett annat exa-
nensarbete runt investeringsplanening. Andra examenspnojelct åi:r formu-
lening av en noggnann m¡dell för sylrleonnaskin samt metoder fön a1t
firrra hiüre regulatonj¡stärlningan på s]rnlconmaskinen.

A. l,ledeen

Redogorde fön produlctionsreglening i de nordiska lsaftsystemen. Rro-
dul'ctionsneglering ä:r ett stont pnoblem, som nÉ.ste studenas n¿irrnare.
rdag firurs i stont sett fungenande system, men då vär-melsaften tar
över en större del av lcaftpnoauktionen, konuner pnoblemen att bli
betydlief stöme och man konrnen ín i ett nyLt skede. l4an nÉ.ste då 

-

kunna beslsiva värnrelcraftvenkens egenskaper på ett Þtttre sätt efter-
som de n"É-ste med i negleringen. 81 a viI1 nran Þittre specificena så-
dana egenskapen som reglerst5rrka, lastupptagande förmåga, reglerhastig-
het, neglerband i värmelcaftverk. Regleningen vid normal drift ¿ir
också annorlunda än vid stönningan

Man önskar nu ta upp komplexet med att behandla vattenleaft till-
sarrnans med värmelsaft för att br a ]a-mna gör a bättre produJ.-ions-
planering och produlctionsstyrning. En ökad autonatiseringsgrad är
öns]<ad. En önskelista skulle ku¡rn se ut som följer

Val av aggregat (unit conrnitunent)
fuodul.¡tionens fördelning på olika açpegat (load dispatch
allocation)

3. Konþo1l av afr stabilitets- och säkerhetslsitenie¡: ä¡r upp-
fy1lda
Minirnering av kostnaden

st5mning av lraftutbyLet me11an företag och Iänder så att
aytalade våinCen uppfylles?

1

2

4

5
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Betnäffande behandlingen av stönningar kan n-nn särskilja ftr,instone
fyra dniftsskeden som b.i.tt:re nåste kontuolleras.

Norral drift
Skeirpt drift
Dinel<;t störd drift
Ateruppbyggnads skedet

A]<tuella frågon är hur langt autonatjken skall gå och hur man skall
fðrdela anbetet mellan on-line och off-line metoder. fnom |lond-El vill
nen göra analys vad man vill pnioritera inom onn-ådet.

A. ölwegånd A. ölweeård

Yttenligane någna pnoblemställningar utöver dern^EtrLent nedan har
belyst, vi1l jag peka pa. Stabilítetspnoblem: Identifien ing av verk-
ligheten både systenrocþ komponentmÊissigt. För stora lcaftnät vi1l
man finna b.ittne netoden för stabilitetsberäl.cring. Likaså Söker man

neglersarnbancl i mindre systen såsom stationer eller produktionsen-

heten. Hur ska11 modellen uttestas nrot verkligehten? Vi behöven en

retodutr¡eckling av algorì.tmer för sto::a system.

iftbygenadsplanering

Beþäffande utbygg-nadsplaneringen finnes gemensanme reg¡ler inom Nord-
El som kan utnytt j as för dimensioneningsnris s iga problemstäI1ningar .

DËír ¿ir stabilitetspr:oblenren av ston betydelse fön dimensioneringen

av nitet. tikaså är uppbyggriaden av produJctionssystemet viktig. Hrr
skall t ex lokaliseri4gen av kärnlcraftverk gönas.Det är också viktigt
att bealcta både alctiva och nealctiva produJctionsresurser.

Dimens ioner ings f i los of i

Det ¿ir angeläget att dimensionera system som kan taga hald om riktigt
stona störningar i form av stora foelq/ensän&ingar^ på nätet. Man vill
ha stabilitetsnn:rginal i ostörrl dnift för afr ku¡na taga Ïnnd om vissa

!

I
L

Ìr

\:
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4P. langen

U. .Iohnsson

,J. Hrler:t

K.E. .Iohansson K.E. Johansson

sLönningar" såsom pnoduktions- eI1er lastbortfall. Man vill t ex veta
hun en stor störning skarl tas om hand i ett stort sa:rkörande nät.
Det gällen att övervaka förhållandena i driftsskedet m a o nÉ.ste någon
form av mönstenigenl<änningstelsrik ti11ä4pas. Det ]cnäver til1 exempel
att inforrnation om nätets tillstånd kan förmedlas mellan nätets olika
ptnJ<ten (Tidassystemet). En optimal st5æning av respel.tive station
ver:kar ligga långt i frantiden. Första skedet av Tidas avser endast
dr iftövervakning.

P. langen

vån avdelrring på vattenfall är en byggande avdelning, vilket innehir
att de problem som uppträden är av mena kontsil.tig natw. De miste i
regel 1ösas snabbt. Etr pnoblem åir t ex att specificena den utr.ustning
som anskaffas fön rstationen. upprösningen i beräl.mingarna är mycket
störrre på de enskilda rnaskinerna än fön hela systemet. Exempelvis ut-
görs ett problem av hr:r notenande lileikta:re, skall- specificeras. Frr
daton kan härvid vara ett gotr hjä1pmede1 genom atL samla in nritvänden
fnån en viss punlct i nätet. Vid stönre störninga:r sleivs alctue]-la måt-
vånden för"e och eften håindelsen ut. Inom namen för derura avdelnings-
venksamhet, finns ett antal ämnen ti1l examensa:rbeten.

U. Johnsson

Vi vi1l närna::e undensöka hw derivatatillsatsen -fr:ngeran pa spän:rings-
negulatoner. Dimensionenas dessa fön ennnskinproblemet gä1ler det atr
avgöra hr:r det konrne¿^ ät f*gu"" i etr nit med flera maskinen.

J. Frlert

r vår skal1 vi Ïra ett syrTrposium om spåinningsnepSrlatca:er.

hoblemet red späruringsregulatoret: anser vi löst fön enneskinfallet.
AlIa rnaskinen bön vara ei.vivalenta i stör"ningshåjnseende. Fnansmärnen
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G. Tedestål

H. Petensson

}u:r 1öst motsva:nande pnoblem med ca 60 na.skiner.

G. Tedestål

Inbressant är i första hand spärrningsreeleringen av större generatorer.

När"n'e.st vilI vi undersöka pnoblenet med två reE¡.rlatorer samtidigt i
ett flervariabelt system, nåimligen tr¡rbin- och spänningsreglening

sirnultant. Dessa reglerfunJctioner har^ förut behandlats var fön sig.
Vidare har man bara studerat en rnaskin i taget. Det är al1tså en

koppling mel1an spänningsneglening och effelcbneglering.

H. Peteirsson

På driftsidan arbetar vi med optimering av lcaftprodulcrionen. rdag
finns Program för kortsiktig optimening. Sålunda har ne.n til1 exenpel
kcrrektionsmetoder för optinal lastfördelning. Beträflfande den lat'tg-
siktiga planeringen, dåir både kä::n- våirme- och vattenleaft ingår, ä:r

vi betydligt mer tveksanrna hr.u'myclcet nesunsen det löna:: sig att satsa.
Det finns emellertid vissa brister i kortsi],tiga modeller" t ex

1

2

3

4

fasta verlcringsS¡nadskurvor ¿året runt
problem att mäta vattenmåingd i Ìcraftverk

þlvattentempenaü:rens inverkan på optimeringsresultaten.
,lufttempenattrens inverkan på verl.rringsgraden för gas-
turbiner

l4.itvårdesbehandl angall

r slutet av 1973 levereras det nya DATABUS-systemet av ASEA, Det
består av 6 st minidatorer och 2 st större dåtorer i Ma1nö.Mätväcdena
överföres via nadiolänl<. ungefär 200 mätvärden + 200 brytningsindi-
keringar konrne-r att fj¡uras till-gängJ-iga i Sydlaafts driftceni:eal. r

Beträffande til1ståndsestimeringsproblemet är ma¡ inte såiker pa leimpligt
handelsprogram. En anrran fråga ëir valet av prograrnspråk för snÉ. datoren
(< 1800). Vi efterlyser någon form av mellanspråk.

Ì.

åt
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Nordiska ituaftnätet

Idag finns a:rbetande ko¡¡unitt6er som fundera:: öven hr¡n Nordiska
lsaftnätet skall fr.rngera. l4an kan tänka sig olika nivåer. T ex

1

2

3

4

5

a

a

Nord-E1

Riksnivå (Tidas)

Fönetagsnivå t ex Sydlcraft

Bemannade stöme 400 kl^l stationer
Benp¡urade snÉ. stationen

K.J. Âström

P A Bliselius P Â Bliselius

K",J. Astrðm

fdag vet vi inte hr,r t ex arbeten ska1l fördelas mellan nivåerna
i dessa stora hierarkiska system

K.J. Aström

Betnäffande den allmåinna teorin för hiena:rkiska system är jag pessi-
raistisk i min bedömning av atr den sl<ulle på ett meruingsfullt sätt
bidraga tiIl lösningen av defra stora pnoblem.

f kärnleaftverken ha:: man fön leafüegleringen i pnincip sarûrn p::oblem,

som i vår:rnelsaftverk, nämligen att nnn stnävar efter men än en regula-
tor:, eftersom ett va¡:iabelt ångtryck för tr-rbinen slculle kunna vara
önsl.vä:rd i konnende kärnlcaf'tvenk. taen söker a1ltså en flenva::iabe1
reglening. Exempelvis i d.agens ko]<ameaictoren hå1les tryeket konstant
medan reglæingen sker med eir]çulationspumpa:: och stlæstavar på netar-
vattenflörCet. Vi sträva:: efter att åstadkomne. lastföljande kärnlcaft-
verk, men då måste vi också veta hrr nelevanta lcrav skal1 forrmrlenas.

Aström

Jag slcurlle vilja föreslå afr inom den'närmaste framtiden hålls etr
s5nnposiurn unden en dag om våirmeJ,raftverkens dynamiska egenskaper.
Vid det tiI1fä1let slculle en de1 nyare nesultat l.¡.:nna presentenas

fön en något bredare publik.

K.,J.
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¡. Norbäck

G. Tedestål

2

3

1,

4

O¡nedelbana inbessenten i ett sådant symposium var Norbäck, Ehlent,
ÆH, Tedestål och ölweg,ård. Tid bestäm¡¡es senane.

K. Nonbäck

Ptnoblemet med rotenande reserv blir: mera väsentlig-t, då värmelcaftverk
konrner in i nätet. Då automatisk belastningsbontkoppling kombineras,
måste,detta problem behandlas. Hr.t^ ston roterande reserv, vilken t3rp,
vilken neglerhastighet?

Hur skal1 produktionskälIan köras i norn'nldnift pa b.ista verkningsgrad?
Det är vilctigt att köra automatisl.t. Idag köres på zurmegler. Det borde
gå att göna det hittre i framtiden.

störningsfallet. hofesson Bubenko, Kftr, har idag progam som i varje
ögonblick bedömer ett systems dniftssäkenhet. Beträffande de enskilda
stationq:na vore det intressant afr se vad man kan göna av resultatet
av t ex Karl B<lunds dol.tonsavhandling. Hw ska1l vä¡:melcaftvenk köras
víd stönningan? Likaså vil-I man behandla fler komponenten i ett ång-
]cnaftverk än vad H<lund kunnat göra, t ex eldningsutrustningen, öven-
hettare, ångttrbin, nntarvatten. Efr pnoblem där vi måste sta::ta nu
ä:: härdreglening av kärnlaraftverk.

Autonrati sk belastningsbortkoppling.
Detba pnoblem är: temporärt löst. .{terstår emellertid atr 1ösa problenen
med svaga förbindelselinjen mot Norge och Finland. så t ex hur mycket
skall en samkörningsfönbindelse vara djmensionenad fön?

G. Tedestål

Angående reglerproblemet i k¿irnlcaftsanläggninga:r är problemen med

de enskilda systerens funkEion ej såirskilt besvä::liga. Kopplingen '
ti1l ia.aftrr¿itet ã:: därenrot viktig, liksom tillfönlitlig-hetsproblemet.
Hr¡n beter sig kärdcaftverk vid stora störningan på nätet? H1gr skarl
säkerhetssystemen utfornas? lftiterierna är ofta otil1räckliga.

i,

I
:
t:
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kojeJ.tering av lcaftvenk

Hjälplcaftnätets spainningsfönhålIande vid nätstörningar bör utredas mer.

El}raftnätet bör djmensioneras så att inga sekundärstörningar uppträder
på grund av pni:rrirnitets störningar. En fråga är t ex hlr sen den åter-
vä¡rdande spänningen ut efter en störning? Det är nödvändig-t att beal.íca

inverkan från hela ]eaftnätet.

L. Jolnsson

Joh,rrrsson berättade kort om o1füa tillämpningspr.ognarn fön lcaftnät.
Tonvikten lades vid tillst¿åndsestimering i lsaftnät. ASEA föIjer
också upp alctiviteter, som gäl1en nätsäkerhet och tillfönlitlighets-
teknik (K¿¡nnlcaftverk, konventionella stälIverk). Ett icaftsystems
hienarki kan ställas upp såsom figul 1, där det framgår att estjme-

ringen utgön en central länk, som skall förmedla information från
lcaftsystemet til1 olika typer av alctiviteter. t'rålet för ASEA:s

verksanùlet är" att åstadkonrna algoritmer fön estimering som är effek-
tiva m a o beräknings- och mirrrre'sbehov och primä::t jnte at-t få híüre
noggrarrnJret i estimeringen än vad enskilda givare kan åstadkom,ra.

Syftet med estimatorn är a1t ge en ti11för1itlig databas, som sedan

ligger ti1I grund för andra pno€trarn, rapporter, operatör.sinfornation
och prognoser. Som à priori infornu.tion till estimatorn anvåindes nät-
data, rnätnoggranrrhet, belastningsprognoselr och pseudomätningar" Som,

tillstånd, dvs det som skall estimenas, anges ì.crutþunlcbsspärrrringars

belopp och fas. 01ika lsiteriæ anvêinds för de estjmeningsalgoritmer
som framtagits och testas av ASEA. A]<tuella lciterien är vilctad

rninsta kvad::at och minimumva::ians. Dessa två har visat sig mycket

användbara. Algonitrnenna åi:r progranrnerade för ASEA:s daton GE635, rTred

två nilcoselcunders nrultiplikationstid. Som til1än'pningsexempel han

anvåints dels tio knutpurkters Cipénät, samt etr S0-punlctæs nät,

T. Adielson

Adielson berättade orn tiIlärnpningsprogpam fön datorbaserad infornn-
tion. TillstånCsestimeringen ingår som en väsentlig del i detta pro-
gnanrpaket. Derrna. ger sedan en informationsbas som ligger till gpund
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A. I¡ledeen

T. Adielson

P. Ianger

11

fön t ex effektfrekvensreglering, lastfönlelning, reaktiv spännings-
negleringr ti11gänglighetsbenäì.cringa:: och st3æning av enskitda sta-
tioner". Det ställs stora lcav på progranmen på så sätt atr nnn ska11
aróeta i reell tid. De får vidare arbeta i litet minrre på relativt
långsanrna n'askinen. Det karalctenistiska för systemet är att det är
stort och glest

hoblem 1. lösningsmetodenna fön economic dispateh

Sto::a och glesa rnatrisen föúekonrner. och det ä:: angeläget att firura bna
optimeningsmetoder. Fna:¡för allt gäller det bna metoder fön statisk
optímening, där tnånga darar i förlustfunlctionen förekonrnen.

hoblem 2. Load freauencv control

Ett pnoblem ä:: hr-nr signalen skalI behandlas. sigralenna är brusiga
och inrrehållen 1åflgsanrna moder. fuoblenret än hr:r frekvensregleningen
skall svana också på långsarrna variationer, när snabbt bnus fönekonrnen.
Reglerst¡nrkan ä:r exempelvis här antagen konstant (rqñ/Hù.

A. lVedeen

Det än helt fe1 att lösa effeltfrekvensnegleringen genom att antaga
att inget effektutbyte ägen rum mellan Iänderna. Detta gön samkörning',helt hopplös.

T. Adielson

Detta ;nr riktigt nen på kort sfüt utväxlas effekt medan den antag¡-ra

formeln óm inget utby[e än vettigf på låne sjJct.

P, Langer

På ti1l exempel twbiner och andra stona naskinen vilI nun övenhuvud-
taget ninimena negleringsgreppet. På så sätt kan nra¡r minska slitaget
t ex på Snund av glapp i ttrbinen.
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G. O1sson

f många faIl vet vi inte vad vissa stokastiska störningar beror på.

Konrnen störningarna från nätet e1ler konrner de fnån negulatorn själv?

J. Ehlent

För etL stort }eaftnät vet vi inte s¿il<ent belastningens karaktär alltii.
Denna är viktig att fönsöka 1är"a känna.

P. langer

Vad betr:äffar åtenvändande spänningen måste hela nätet tas i beal:tande,

Ju nindre ne.skiner ¡ren räknar på i förhållande till det örn:iga kr"aft-
nätet, desto lätta:re b1i-n berälaringarna. Svaret pa fnågan om återvän-
dande spänning är anna::s mycket komplicenad. \

S. Lindahl

Lindahl beslcrev i korthet modellbyggnadsteknik pa generatoren och d.e

speciella hänsyr"r som nË.ste tas då antalet ekvationen är mycket stort.
Vidane visade han resultatet av användandet.av linjär1<r",adratisk rpg-
lerteoni på f lermaskinfallet och de fördelar f lervariabe 1-opt imerings -
teori hår jämfört nred enl<el reglering

G. Olsson

Olsson redogjorde i korthet för de erkelvariabla och flervariabla
dynaniska e>çerj-:nent som har utfönts på OECD Halden neal.ctorn i I'lorge.

Dessa o,çeriment fnr ¿igt rurn i sannr"bete med instittrtionen för reg-
lerte}mik, Lund. $nranLiska ¡nodellen har räl.crats fram för fallet flera
insignaler och en utsignal red hjälp av na:cimum ljkelihood-rnetoden
och för närvararide utarbetas modellen som ger en flervariabel beslciv-
ning av kärnrealctorn. Det påpekades också det väsentliga i att fön
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f¡-amtiden lcunna st5æa effelctfördelningen i stora kärnnealctorer, då

detta är en både tekniskt och ekonomisl.t mycket viJctig frågeställ-
ning.

J. Hrlent

För st;cra regionen i Svenige och Dannnrk är de väsentligaste ]caft-
källorna, ånglcaftverk och värmeicraftvenk. Därfön än det väsentlig;t
att fönst och fnä¡rst klargöra dynanriska egenskapenna i ångicaftverk.
Så t ex vore det angeläget alt närrnare studera lärnpligheten av daton-
st5æning av olika ]craftvenk. Et:t annat problem är Monte Carlo-simu-
lering fön att bestär¡ctìa nullande neserv. Detta arbete håller nu¡ b1 a
på rned vid Norges Tel.:niska Högskola.

],. Hyldgaard-Jensgn.

För en reglertel*crisk institution än det myclcet väsentligt atr hämta

pnoblern direl.:t ifrån industrin. Sanrtidigt som pnoblemet natunligtvis
skaIl vara vetenskapligt relevant. Det är1 ingen tvekan om att system-

telcrjken ha:r en mängd metoder som kan användas i lcafttel.rriska sarmËrn-

hang. T ex är vår institution mycket intnesserad av att taga upp pnoblem

såsom anvåindningen av dátoren i reglersystem. vi bör också spendena

tid och lsafter på tcaftverksautonatisening. Flena institutioner på

Tel<niska Högskolor i Norden borde vara intresse::ade av sådana projekt.
T ex hos professor Balchen i Tt"ondheim, pnofesson Ästnöm, Lnnd, profes-
sor^ Bubenko, Kftl, och professorerna Niend och Blombeng, Helsingfors.
Dessa personer skulle l.a:nrra ingå i ett större Nordisl.t sanarbetspro-
jekt ming Jcaftsystem.

Sanunanfattning K.J. .AsUöm

Ðe problemr synpunJ.ter och förslag som.kornr-it fram under efteniúddagens
diskussion borde l<r:nna sanrnanfattas i ett antal punlcten.

D5nraniska modeller för prinËrkä1lorna. Här finns det behov av model]-
byggnad och identifiering. I&itningar som tidigare Ïnr gjorts på ang-
lclaftverk och kärnleaftverk visan a1t det firurs lcaftfulla verktyg
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att använda inom modellbyggnadstekrlfüen, viJket ]<an va::a ti11 glädje
fön leaftvenksstlæningen.

lGral.ctq:istiska belastningen på ]eaftnätet är vilctig atr beslsiva
på ett relevant sätt. Dels fön nätstabiliteten, dels för st5nrningen
av de enskilda lcraftverken.

3. Reglerpnoblem. Både i ångkraftverk och i kõirnl.üaftvenk har man behov
av att fínna algoritmer fön' flervariabl.a regulatorer. BeräJ.crings-
metoden fön fal1et en nnskin, stankt nät finns relativt välutvecklade.
Hr-tr bna är dessa appnoximationen i pr-aktiska fall?

þti:neringspnoblem. Korfridsoptimeringen Ëír det närrnast ligE5ande pro-
blemet. Det vil1 säga hun pnoduJ.cLionen skall fördelas på stonleksord-
nin65en tjnr¡ar och dygn. långtidsplanering med hjä1p av optirr"e::ingsnre-
toden ten sig därérot som ett allt fön svå:rt p:roblem att ge sig på inom
en näna fnamtid.

Tillståndsestimeringen utgör en central länl< i informationskedjan från
lcnaftnät tiIl en databas av nätet och dess aj.ctuella onirtraggning.

Det står för mig klart att det firurs åtminstone två orn^åden dän vi
på kont silct skulIe kurura göna korrJceta insatsen. För det första före-
s1ån jag en seminariedag lcing n"odellbyggeadstej.rrik och st]æning av
ångJcaftverk. Få rnodellbyggprads sidan har vi dessutom potentiella'nö j -
ligheter atr fortsätta, dels fön pninr.ir-kä11orna, dels för ]<a.aftnät.
Fön det andna förefaller det intressant atr fortsätra att tilIänpa
flervariabel optimeningsteor"i inom onrådet lcraftsystem enligt 1injen
som stwe Lindahl dnagit upp här tidigare idag. Fön det tnedje å:: vi
fnån högskolornas sida angeläg.na att få in konlseta problem ifrån Ð:
som' finns ute i industnin. Inom ramen för examensarbeten t ex fi¡rrs
det ganska nikliga nöjlighete¡c afr åstadkonrna vettig belnndling av
begnänsade problem. vi uppnranar Er därför a1t nä:r sådana problem
dyker upp, helt enkelt taga en infcnnnerl teleforü<ontakt med oss på
institutionerna.
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