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Abstract

Analysis of Plant Controller at Forsmark Nuclear
Power Plant 

Joakim Björk

This master thesis is done within the Energy Systems Engineering program at Uppsala
University and performed for Forsmarks Kraftgrupp, Vattenfall. The nuclear power
plant at Forsmark consists of three BWR units and is an important component in the
Swedish power system. The nuclear power units are individually connected to the 
400 kV transmission grid to export their production, but also to supply the units with
auxiliary power when needed. As a backup the units are also connected to the 70 kV
grid and each have several sub grids supported by backup diesel engines and
batteries.This is to guarantee that the nuclear power units always have electrical
power to support their vital auxiliary systems.

To evaluate the function of the separate local power grids of Forsmark’s nuclear units
and their interaction with the offsite grid, the simulation software Simpow have been
used. With Simpow, the function of controllers, pumps and motors, vital for the
plants safety, can be analyzed for different operation conditions and plant changes.
Today the Electrical Power Analysis and Plant Engineering Group are in the process
of changing from Simpow to new simulation software, PowerFactory. During this
process the question of how to best implement the plant controller have been raised.
The plant controller controls the thermal power, pressure and water level of the
reactor, all contributing to the dynamics of the units power supply during operation.
An implementation of the plant controller exist in Simpow for the plant’s older units
Forsmark 1 and 2, but for the newest unit Forsmark 3 there is only a standard model
of a steam turbine with governor implemented.

In this thesis the effect of the plant controller systems are investigated to serve as a
basis for implementation of the plants dynamics in the modelling of Forsmark 3 in
PowerFactory.
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Sammanfattning för beslutsfattande 

Bakgrund till examensarbetet är önskemål om undersökning av behovet och möjligheten till 

att koppla befintligt modellerat lokalkraftsystem mot en reaktormodell, via tidigare framtagen 

turbinregulatormodell, för att på så sätt erhålla återkoppling till reaktorn vid olika 

eldynamiska förlopp i yttre nät. Syftet med examensarbetet är följaktligen att undersöka 

reaktorn och dess koppling mot yttre nät genom att analysera dynamiken med hjälp av hur 

stationsregleringen styr den termiska effekten och vidare påverkan på den elektriska 

uteffekten. Resultatet av arbetet är således en utvärdering av återkopplingen av yttre 

nätstörningar till stationsregleringen, för att ge beslutsunderlag för om reaktorn och dess 

dynamiska koppling mot turbinen (reaktordynamiken) behöver modelleras. 

Resultatet tyder på att återkopplingen från yttre störningar är onödig att modellera då dessa 

störningar blir försumbara mot det bakomliggande bruset hos neutronflödet som även detta 

återkopplas till effektregulatorn. De dynamiska förlopp som däremot kan vara intressanta att 

modellera är ingrepp från säkerhetsfunktioner såsom nedstyrning av pumpar vid lastfrånslag.   
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Detta är ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala 

Universitet och har utförts i sammarbete med Forsmarks Kraftgrupp, Vattenfall. Forsmarks 

kärnkraftverk består av tre stycken kärnkraftsblock, samtliga är kokvattenreaktorer. Detta 

exjobb är inriktat mot Forsmark yngsta kärnkraftsblock, Forsmark 3. I en kokvattenreaktor så 

skapas energin från kärnreaktioner då tunga radioaktiva atomkärnor klyvs till lättare 

atomkärnor. De lättare atomkärnorna som skapas i denna process har en lägre energi än de 

ursprungliga kärnorna. Den energi som blir över i denna process avges som strålning. I 

kokvattenreaktorn utvinns denna överskottsenergi för att koka vatten och på så sätt producera 

el, som i ett vanligt ångkraftverk. Det speciella med just en kokvattenreaktor är att det här 

bara finns ett vattenkretslopp. Den vattenånga som passerar ångturbinerna är den samma som 

passerar reaktorhärden. Detta gör att fissionsprocessen i härden är direkt kopplad till 

elektriska uteffekten. Då fissionsprocessen är den process som främst bör kontrolleras så styrs 

blockets uteffekt genom att reglera den termiska effekten från reaktorhärden. Trycket i härden 

hålls konstant vid 70 bar, vilket möjliggörs genom att styra ångflödet ut till turbinerna. Man 

säger därför att turbinerna här arbetar som slav till reaktorn, till skillnad från klassiska 

kraftverk där ångflödet till turbinerna kan styras för att reglera den elektriska uteffekten och 

då delta i frekvensregleringen på nätet.  

För att driva kärnkraftverket krävs det många olika regulatorer, pumpar, ventiler och annat. 

Allt detta drivs av kärnkraftsblockets lokalkraftsystem. Forsmark 3 är normalt kopplad till 

stamlinjenätet på 400 kV. Denna anslutning förekommer dels för utmatning av producerad 

effekt och dels för att vid start eller avställning av Forsmark 3 möjliggöra matning av blockets 

lokalkraftsystem. Som reservmatning finns även en koppling till 70 kV-nätet för att kunna 

hålla blockets hjälpsystem igång. Utöver detta finns reservkraftkällor i form av diesel- och 

batterisäkrade skenor för att garantera strömförsörjning till blockets vitala delar.  

Beräkningsverktyget Simpow har använts för att göra eldynamiska analyser av blockets 

lokalkraftsystem och dess växelverkan med yttre nät. Detta är viktigt för att garantera 

säkerheten och funktionen av kärnkraftsblocket vid olika driftfall och ombyggnationer. 

Verktyget måste kunna hantera dynamiken från de komponenter som ingår i 

lokalkraftsystemet. Här ingår även stationsregleringen då lokalkraftsystemet vid vanlig drift 

försörjs av blockets egna generatorer. Elanalysverksamheten håller i dagsläget på att byta 

beräkningsverktyg från Simpow till PowerFactory och i samband med detta utvärderas 

implementeringen av stationsregleringen i modellerna. I Simpow finns en modell utvecklad 

för Forsmark 1 och 2, men för Forsmark 3 har endast en standardmodell med ångturbin och 

turbinreglering implementeras. I det här examensarbetet undersöks dynamiken mellan 

reaktorn och det yttre nätet. Detta har gjorts genom att se över hur stationsregleringen styr den 

termiska effekten och hur detta påverkar den elektriska uteffekten. Därefter har drifttillfällen 

med störningar på det nordiska elnätet undersökts för att avgöra hur stationsregleringen 

påverkas av återkopplingen från yttre störningar. Syftet är att ge underlag till implementering 

av stationsregleringen för Forsmark 3 vid övergång till det nya beräkningsverktyget 

PowerFactory.



Ordförklaring 

APRM Mätsignal neutronflöde 

Apros Analysverktyg för termohydrauliska beräkningar 

ARMA Autoregressive-Moving-Average (förklaring i avsnitt 3.1) 

Barö Bar övertryck 

Brytfrekvens Kort förklarat, den frekvens där förstärkningen börjar sjunka varefter 

signaler dämpas ut. Går att se som en ”brytpunkt” i Bodediagrammet 

BWR Kokvattenreaktor (Boiling Water Reactor) 

BÅFR Beordrat Ångflöde Från Reaktorn. Reglerar ångflödet för att hålla rätt tryck 

i reaktorn 

DRV Dumpreglerventil som styr ångflödet förbi turbinen direkt till kondensorn  

HC-flöde Huvudcirkulationsflöde innebär det totala vatten som pumpas upp och 

cirkulerar genom härden, inkluderar återcirkulerat vatten/kondens och 

nytillfört matarvatten. HC-flödet tränger undan ångbubblorna i härden 

(sänker voiden) och kan på så sätt användas för att reglera fissionseffekten 

HTRV Högtrycksreglerventil som styr ångflödet till högtrycksturbinen 

HVDC Ett effektivt sätt för kraftöverföring över längre sträckor genom högspänd 

likström (High-Voltage Direct Current) 

Mava Det matarvatten som pumpas in i härden för att ersätta utgående ånga 

Moderator Medium som bromsar upp de neutroner som skapas i fissionsprocessen. 

Detta för att öka sannolikheten att de ska kunna klyva nya kärnor och skapa 

en kontinuerlig kedjereaktion 

MSE Mean Squared Error (förklaring i avsnitt 3.3.1 

NorNed HVDC-kabel mellan Norge och Nederländerna 

PowerFactory Nytt beräkningsverktyg för eldynamiska analyser. Ska ersätta Simpow 

Provprogram Flertalet anläggningsprov. Här används provrogrammet vid effekthöjningen 

av Forsmark 2 år 2013 

Resonanstopp En högre förstärkning av en signal, vid en frekvens 𝜔𝑑, i relation till 

närliggande frekvenser ger något som kallas en resonanstopp 

Simpow Beräkningsverktyg för eldynamiska analyser 

Stationsreglering Används här som samlingsnamn för de tre separata reglersystem som styr 

blockets termiska effekt: nivå-, effekt- och tryckregulatorn 

Turbinregulator Styr ångflödet direkt till turbinerna. Används i normalfall inte då turbinerna 

är slav till reaktorn vid effektdrift. 

Void Volymkoncentrationen av ånga i härden. Detta är ett mått på moduleringen 

från vattnet och styr därmed fissionen 

 

  



Teckenförklaring 

Små bokstäver används för att beskriva tidsberoende variabler  

Stora bokstäver används för konstanter och Laplacetransform av 

funktioner/variabler 

D Dämpningskonstant (p.u. s) 

𝐻 Tröghetskonstant för synkronmaskin vid nominellt varvtal (p.u. s) 

𝐽 Tröghetsmoment (kgm
2
) 

𝑃 Effekt (W) 

𝑠 Komplex frekvensparameter (1/s) 

𝑆 Märkeffekt (W) 

𝑇 Vridmoment (Nm) 

𝑉 Spänning (V) 

𝜃 Vinkel (rad) 

�̇�, 𝜔 Tidsderivatan av vinkeln dvs. vinkelhastigheten (rad/s) 

�̈�, �̇� Andra tidsderivatan av vinkeln dvs. vinkelaccelerationen (rad/s
2
) 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Forsmarks kärnkraftverk består totalt av tre kärnkraftsblock, samtliga är kokvattensreaktorer 

(BWR). Forsmark 1 och 2 (F1 och F2, eller bara F12) är av samma typ och stod driftklara 

1980 respektive 1981. Dessa har idag en termisk effekt på 2930 MW och 3250 MW vilket ger 

en elektrisk effekt på 1030 MW respektive 1100 MW till yttre nät. Forsmark 3 (F3) kom i 

drift 1985 och skiljer sig något från de tidigare anläggningarna. Bland annat finns här bara en 

generator medan Forsmark 1 och 2 har dubbla generatorer. Verkens stationsreglering som är 

fokus i denna rapport är dock uppbyggd med samma struktur. Forsmark 3 har en termisk 

effekt på 3300 MW och generatorn levererar omkring 1200 MW till yttre nät. [1] 

Forsmark 3 är normalt kopplad till 400 kV-ställverket FT47, vilket har till uppgift att ansluta 

blocket till stamlinjenätet, se Figur 1. Denna anslutning förekommer dels för utmatning av 

producerad effekt och dels för att vid start eller avställning av Forsmark 3 möjliggöra matning 

av blockets lokalkraftsystem från 400 kV-nätet. Inkoppling kan också ske till  

70 kV-ställverket ÄT66 (gemensamt för samtliga block), vilket har till uppgift att förse 

Forsmark 3 med reservkraft från 70 kV-nätet.   

 

Figur 1: Anslutning till närliggande 400 kV- och 70 kV-nät för Forsmark kärnkraftverk [2] 

Blocken har egna lokalkraftsystem för hjälp- och reservkraft, vilka består av ordinarie- 

respektive dieselsäkrade nät, Forsmark 3:s lokalkraftsystem kan ses i Figur 2. Utöver dessa 

finns även några batterisäkrade skenor. Skenor används för de olika spänningsnivåerna i 

lokalkraftssystemet. Dessa skenor matar i sin tur anslutna objekt via kablage. Ordinarie nät är 
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uppdelat i fyra identiska och fysiskt separerade subar, se Figur 2, dessa delsystem skapar 

redundans i elsystemet. Ordinarie nät försörjer i första hand driftklassade objekt i stationen, 

servicebyggnaden och avfallsbyggnaden samt den allmänna belysningen. Med driftklassade 

objekt menas de objekt som behövs för blockets normala effektdrift. 

Det dieselsäkrade nätet är en stor och mycket viktig del av stationens elkraftförsörjning till 

system med säkerhetsuppgifter som är nödvändiga för reaktorns säkra avställning. 

Dieselsäkrade nätet är indelat i fyra identiska och fysiskt separerade subar. Nätet kan 

kraftmatas via två inmatningsvägar, dels från ordinarie nät och dels från 

reservkraftgeneratorer i form av dieselaggregat. Vid normaldrift sker inmatning från ordinarie 

nät, men vid påkallad signal startar dieselaggregaten automatiskt för spänningssättning av 

dieselsäkrade nätet. [2] 

Beräkningsverktyget Simpow används för att utföra eldynamiska analyser av blockets lokala 

kraftsystem och dess växelverkan med yttre nät. Detta är viktigt för att garantera säkerheten 

och funktionen av kärnkraftsblocket vid olika driftfall och ombyggnationer. 

De komponenter som ingår i elsystemet har alla egenskaper som påverkar stationen vid 

statiska och dynamiska förlopp, detta gäller såklart även reaktorerna själva. Kärnkraftverken 

är anslutna till det elektriska nätet med synkrongeneratorer enligt Figur 1. Differensen mellan 

det elektriska och mekaniska momentet 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 ger rotorn en vinkelacceleration enligt  

𝐽
𝑑2𝜃𝑚

𝑑𝑡2
= 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 . (1) 

Denna beskriver alltså kraftbalansen mellan den mekaniska effekten från anläggningen och 

elektriska lasten. Där 𝐽 är synkronmaskinens totala tröghetsmoment och 𝜃𝑚 rotorns 

mekaniska vinkel relativt yttre nät. [3] Den roterande massan hos generatorerna ger alltså ett 

system med andra ordningens dynamiska egenskaper. Detta beskrivs närmare i avsnitt 3.3. 

Utöver den direkt elektromekaniska kopplingen mellan synkronmaskinen och nätet som 

beskrivs av ekvation (1) så finns det andra dynamiska egenskaper hos systemet i form av 

dynamiken mellan reaktorn och turbinen. Detta är vad som undersöks i denna rapport. 

I Simpow finns en implementerad modell av turbinanläggningen och dess koppling mot 

reaktorn, för Forsmark 1 och 2. Denna modell saknas dock för Forsmark 3. I stora drag är 

blockens uppbyggnad dock snarlik. Tvillinganläggningarna, Forsmark 1 och 2, har två 

generatorer vardera medan Forsmark 3 är konstruerat med endast en generator. 

Reglersystemens uppbyggnad följer dock samma struktur. I samband med att 

elanalysverksamheten i Forsmark nu håller på att byta beräkningsprogram från Simpow till 

PowerFactory så behöver dessa modeller föras över. Utifrån dessa förutsättningar utreds hur 

modellimplementeringen av turbinanläggningen och dess gränssnitt främst för Forsmark 3 ska 

ske i PowerFactory. I detta examensarbete undersöks som en följd av detta dynamiken för 

reaktorn och dess koppling mot yttre nät. Detta för att förhoppningsvis kunna utgöra underlag 

till kommande modellimplementering i PowerFactory. 
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Figur 2: Enlinjediagram över lokalkraftsystemet på Forsmark 3. Ordinarie nät representeras av de fyra 

(blå) övre subarna, dieselsäkrat nät representeras av de fyra (gula) subarna i mitten [4] 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka reaktorn och dess koppling mot yttre nät. Resultatet 

blir som underlag för hur reaktorn, turbinen och dess reglersystem bör implementeras hos 

Forsmarks kärnkraftverk vid övergången till det nya eldynamiska beräkningsprogrammet 

PowerFactory, med fokus på Forsmark 3. 

1.3 Metod 

Först undersöks hur stationsregleringen styr fissionsprocessen och vilka mätvärden som är av 

intresse för att beskriva och kontrollera den termiska effekten från reaktorn. Därefter 

undersöks hur stationsregleringen påverkar ångsystemet och den elektriska uteffekten. För att 

se hur laststörningar påverkar anläggningen och stationsregleringen vid normaldrift undersöks 

mätdata från driftstörningar på NorNed-kabeln i januari 2016. 
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2 Forsmarks kärnkraftverk 

Ett kärnkraftverk arbetar i princip som vilket termiskt kraftverk som helst, om det så är 

baserat på fossilt-, biobränsle eller någon annan form av energikälla. En energikälla används 

för att koka ett kylmedium (vanligtvis vatten). Vattnet upptar energi från bränslet genom att 

förångas vilket leder till en stor volym- och där med tryckökning. I en ångturbin kan därefter 

energi utvinnas genom att sänka trycket hos vattenångan. För att kunna ha ett slutet system 

krävs det att vattenångan kondenseras efter turbinen. Denna kondensering efter turbinen 

skapar på motsvarande sätt ett undertryck efter turbinen varpå en större tryckskillnad och 

därför bättre verkningsgrad kan uppnås. För att kunna åstadkomma denna trycksänkning 

krävs bra kylning, varför termiska kraftverk vanligvis placeras vid vattendrag så som floder 

och hav. 

I den radioaktiva processen sönderfaller kärnbränslets atomer till lättare isotoper och fria 

neutroner. Dessa neutroner har hög energi och kan i sin tur klyva nya atomkärnor och på så 

sätt skapa en kedjeeffekt. Sannolikheten för att neutronerna ska klyva nya kärnor är omvänt 

proportionell till neutronernas hastighet. För att åstadkomma en kontinuerlig process bromsas 

därför neutronerna ned. Nedbromsningen av neutronerna sker med en så kallad moderator 

som i BWR-fallet är vatten. I en BWR-anläggning förångas vattnet i reaktortanken och går 

som överhettad ånga till ångturbinerna. Efter energiutvinning i ångturbinerna kondenseras 

vattnet och återförs sedan till reaktortanken med hjälp av matarvattenpumpar för att ersätta det 

vatten som förångats. Densiteten hos vatten är många gånger större än den hos ånga. Då 

härdens effekt styrs av moderatorkoncentrationen har alltså kokvattenreaktorn en negativ 

återkoppling som gör processen självstabiliserande. Moderatorns koncentration beskrivs med 

en voidkoefficient. I en BWR-anläggning beskriver alltså voiden volymkoncentratioen hos 

vattnet som flödar genom härden. En eventuell effektökning i härden leder till en voidökning 

och som därmed strävar till at åter sänka effekten och vice versa. Detta ger processen en 

självstabiliserande negativ återkoppling. Den producerade ångan tappas sedan av för att gå till 

ångturbinerna. Allt vatten som passerar härden hinner dock inte förångas. För att åstadkomma 

en torr överhettad ånga till turbinerna separeras därför vattnet från den utgående ångan och 

går tillbaka till botten av härden via en fallspalt och blandas med det ingående matarvattnet 

(mava). Den vattenmängd som pumpas upp genom härden kallas huvudcirkulationsflöde (HC-

flöde) och är alltså större än den mängd matarvatten som ersätter den producerade ångan då 

den avskilda fukten cirkuleras om. Ett sätt att reglera den termiska effekten från härden är att 

reglera HC-flödet. Detta fungerar genom att HC-flödet tränger undan vattenångan som bildas 

högre upp i härden varpå voidhalten i härden minskar och då leder till en ökning av den 

termiska effekten. [5] 

Den process som här har beskrivits styrs vid drift av stationsregleringen. Denna inkluderar 

effekt- tryck- och nivåreglering. För att få en förståelse för anläggningens dynamiska 

beteende så är det därför dessa reglersystem som är av intresse. 

2.1 Stationsregleringen 

Med stationsregleringen menas här de tre huvudsakliga reglersystem som reglerar den 

termiska effekten från anläggningen. Detta görs vid tre separata övergripande system för att 

skapa en robust anläggning. Tabell 1 listar de tre huvudregulatorerna som ingår i regleringen 

av Forsmark 3. Dessa ser till att egenskaper så som tryck, vattennivå i reaktortanken och 

termisk effekt hålls på önskad nivå under drift.  
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Tabell 1: De tre separata och övergripande reglersystemen som ingår i stationsregleringen på Forsmark 3 

[5] 

System System-

nummer 

Styrt flöde Insignaler 

Tryckreglering 597 Ångflöde Reaktortryck 

Neutronflöde 

Effektreglering 535 HC-flöde Elektrisk uteffekt 

Neutronflöde 

HC-flöde 

Nivåreglering 537 Mavaflöde Reaktornivå 

Ångflöde 

Mavaflöde 

 

Figur 3: En översikt av ångcykelns reglersystem på F3 [5] 

2.1.1 Tryckregulator 

En kokvattenreaktor arbetar under konstant tryck. Trycket hålls konstant genom att reglera det 

beordrade ångflödet från reaktorn (BÅFR). Detta innebär att turbinen arbetar som slav till 

reaktorn då turbinerna måste ta emot det ångflöde som krävs för att hålla reaktorns tryck vid 

önskad nivå. Ångflödet går i sin tur antingen till högtrycksturbinen genom 

högtrycksreglerventilen (HTRV) eller dumpas genom dumpreglerventilen (DRV), se Figur 3. 

Tryckregulatorn är den snabbaste regulatorn i turbinregleringen med en tidskonstant i 

storleksordningen 1 s.  
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Figur 4: Schematisk bild över tryckregulatorn 597 [5] 

Tryckregulatorn styr reaktorns tryck till ett satt tryckbörvärde genom att reglera BÅFR enligt 

Figur 4. Forsmarks reaktorer arbetar vid 69 bar övertryck (barö). Återkoppling sker vid 

normaldrift från fintrycksmätningen i reaktortanken. Dessa mätare fungerar inte vid lågt tryck 

varför ytterligare grovtrycksmätning utnyttjas för fall med lägre tryck så som vid 

tryckupptagning. Reglerfelet mellan det uppmätta trycket och det satta börvärdet filtreras 

genom en PI-regulator. I Figur 4 visas även ett ångledningsresonansfilter i serie med PI-

regulator. Detta används inte på Forsmark då trycket här mäts direkt i reaktortanken.  

Vid ett högre reaktortryck minskar voiden i härden. Detta leder till att neutronflödet ökar och 

då ger en högre termisk effekt. Sker denna tryckförändring för snabbt hinner inte vodien 

stabilisera sig genom att ny ånga bildas. Detta ger tryckförändringar en fasavanserande effekt 

på neutronflödet. Det motsatta gäller vid minskat tryck. För att stabilisera och snabba upp 

tryckregulatorn framkopplas därför neutronflödet till tryckregulatorn. [5] 

2.1.2 Effektregulator 

Effektregulatorn reglerar anläggningens elektriska uteffekt till det satta börvärdet genom att 

reglera varvtalsbörvärdet till HC-pumparna. I och med inbyggda filter och rampdon är denna 

regulator långsammare än tryckregulatorn. Figur 5 visar ett kretsschema över effektregulatorn 

och reaktordynamiken på F3.  

Effektregulatorn styr den elektriska effekten från anläggningen till ett satt börvärde. 

Förändringar av detta börvärde begränsas av ett rampdon för att undvika förändringar som 

kan ge otillåtna överslängar i neutroneffekten [6]. Börvärdet går igenom ett filter som 

beskriver reaktorns dynamik för att tillsammans med återkoppling av ärvärdet ge ett estimerat 

reglerfel som efter en PI-regulator adderas till det givna börvärdet. Summan av börvärdet för 

den elektriska effekten och det estimerade reglerfelet konverteras sedan till ett motsvarande 

börvärde för neutroneffekten. 

Den process som har beskrivits är eleffektregulatorn som kan ses som en yttre långsam loop 

hos effektregulatorn. Då tidskonstnaten för hela anläggningen med ångledningar och turbiner 

ligger på runt 9,4 s krävs en snabbare regulator för att åstadkomma en stabil process. Detta 

sker genom neutronflödesregulatorn som återkopplar på det uppmätta neutronflödet för att 

skapa en inre snabbare loop i effektregulatorn. Neutronflödet beror av HC-flödet genom 

härden. Men detta är en olinjär process vars förstärkning beror på det aktuella neutron- och 

HC-flödet. Kretsen för adaptiv förstärkning tar dessa mätvärden och anpassar ett värde för 

kretsförstärkningen till neutronflödesregulatorn. Med denna anpassning linjäriseras processen 
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genom att skjuta till extra förstärning då den fysiska processen i härden har låg förstärkning 

och vice versa. 

Slutprodukten från neutronflödesregulatorn blir det varvtalsbörvärde som effektregulatorn 

skickar vidare till objektregulatorerna och frekvensomriktarna som styr HC-pumparna och 

därigenom den termiska effekten från reaktorn. [5] 
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Figur 5: Schematisk bild över effektregulator 535 [6] 



10 
 

2.1.3 Nivåregulator 

Nivåregulatorn, även kallad mavaregulatorn, ser till så att det vatten som försvinner från 

reaktortanken i form av ånga till turbinerna ersätts med matarvatten. Detta för att hålla rätt 

vattennivå i härden vid alla tillfällen. Figur 6 visar principen för hur nivåregulatorn arbetar. 

Mavaflödet regeleras genom att styra varvtalet hos mavapumparna. Av tekniska skäl så 

fungerar inte reglering av pumpvarvtal vid lägre flöden. Mavaflödet regleras då genom 

reglerventiler medan mavapumparna arbetar på ett fixt varvtal.  

 

Figur 6: En översikt av nivåreglatorn 537 [7] 

Nivåregulatorn styr reaktorns nivå till det satta börvärdet. För att snabba upp regleringen 

framkopplas det aktuella mavaflödet och utgående ångflöde till turbinerna.  

Nivåregulatorn fyller en viktig funktion för driften av anläggningen. Men när det kommer till 

transienta störningar i form av eldynamiska förlopp är denna regulator för långsam för att vara 

av intresse. Analys av nivåregulatorns öppna system visar att dess brytfrekvens ligger runt  

10 mHz. Detta innebär att för förlopp med en periodtid på under 100 s kommer inte 

nivåregulatorn att ge någon större effekt. Därför kommer nivåregulatorn inte tas upp något 

mer i detta arbete. 

2.2 Befintlig modell i Simpow 

Modellen för Forsmark 3 är baserad på två enkla modeller från Simpows standardbibliotek, 

vilka åskådliggör turbinen och dess reglering. [8] 

Den implementerade turbinmodellen ST1 som visas i Figur 7 representerar en ångturbin med 

en högtryckstubin och en lågtrycksturbin med mellanöverhettare. Ångturbinens ventilpådrag 

styrs i sin tur för att reglera turbinens frekvens med hjälp av en turbinregulator av modell 

SGC som visas i Figur 8. En förklaring av modellens parametrar visas i Tabell 2.  

Turbinmodellens parametrar har ställts in efter ett registrerat lastfrånslag under drift 1998 för 

att återge turbinen och regulatorns egenskaper vid liknande händelser. Därför är modellen 
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någorlunda pålitlig vid just lastfrånslagsberäkningar, men för övriga simuleringar krävs 

troligtvis en förbättrad modell. [8] 

 

Figur 7: Standard turbinmodell ST1 i Simpow [9] 

 

Figur 8: Standard turbinregulator SGC i Simpow [9] 

Tabell 2: Parametrar i turbinmodell och regulator [9] samt parametrar införda i analysen i avsnitt 2.2.1 

Parameter  Värde i modell [8] 

𝜔 Turbinens vinkelfrekvens (p.u. 1/s)  

𝜔𝑟𝑒𝑓 Referensfrekvens (p.u. 1/s)  

𝑇𝑒 Elektriskt moment från last (p.u. s)  

𝑇𝑚 Mekaniskt moment från turbin (p.u. s)  

𝑦 Ventilöppningsgrad (p.u. s)  

𝑦𝑚𝑖𝑛/𝑦𝑚𝑎𝑥 Begränsare för ventilöppningsgrad 0/1 

𝑝0 Ventilöppningsgrad för jämvikt med last (p.u. s)  

𝐾𝐻 Andel av mekaniskt moment från högtryckturbinen 0,65 

𝑇𝐶 Tidskonstant för ångan (s) 0,1 

𝑇𝑅 Tidskonstant för mellanöverhettare (s) 0,9 

𝑇1 Tidskonstant för turbinregulator (s) 1,5 

𝐾 Förstärkning för turbinregulator (s
2
) 90 

𝐽 Tröghetsmoment (kgm
2
)  

Den implementerade turbinen och regulatorn beskriver anläggningen då den är ansluten till 

nätet och turbinregleringen reglerar generatorns frekvens. Som beskrivs tidigare är detta inte 

stationsregleringens huvudsakliga syfte utan generatorns effekt, och därmed frekvens, styrs 

främst genom att reglera reaktorns termiska effekt.Fel! Hittar inte referenskälla. Detta 

arbete syftar till att undersöka vad som är viktigt för en sådan modell. För att kunna ha en 

noggrann och robust modell i det nya simuleringsprogrammet PowerFactory.  

2.2.1 Stabilitet hos ett återkopplat system 

Under vissa driftförutsättningar, signal-/störningsfrekvenser etc. så kan ett system visa 

oönskade egenskaper. För ett återkopplat system kan detta innebära att en störning fortplantas 

och skapar självsvängning i systemet. Detta vill av förklarliga skäl undvikas. Här följer en 
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förklaring om hur stabiliteten hos ett system kan avgöras. Som exempel används den turbin 

och regulatormodell som är implementerad i Simpow. Detta exempel beskriver då stationen 

går i hustrubindrift. Vid husturbindrift används generatorn endast för att driva det egna 

blocket och dess hjälpsystem. För en modell med koppling mot yttre nät måste frekvensens 

beroende av andra synkronmaskiner och laster inkluderas. 

Stabiliteten hos ett återkopplat system kan beskrivas med systemets kretsförstärkning. För 

detta behöver vi även beskriva hur turbinens mekaniska moment är kopplat till dess frekvens. 

Differensen mellan det mekaniska momentet 𝑇𝑚 från ST1 och det yttre elektriska momentet 

𝑇𝑒 styr turbinaxelns vinkelacceleration enlig ekvation (1). Multiplicerar vi med den mekaniska 

vinkelhastigheten 𝜔𝑚 så får vi 

𝜔𝑚 𝐽
𝑑2𝜃𝑚

𝑑𝑡2
=  𝑃𝑚 − 𝑃𝑒 (2) 

där 𝑃𝑚 = 𝑇𝑚𝜔𝑚 är den mekaniska effekt som verkar på rotorn och 𝑃𝑒 = 𝑇𝑒𝜔𝑚 är den 

elektriska effekt som verkar på rotorn. Rotorns mekaniska vinkel 𝜃𝑚 hänger ihop med dess 

elektriska vinkel 𝜃𝑒 enligt 

𝑝

2
𝜃𝑚 = 𝜃𝑒  (3) 

där 𝑝 är antalet poler på rotorn. Två poler (en plus en minus) gör alltså att den mekaniska och 

den elektriska vinkelfrekvensen är densamma då ett varv då motsvarar en hel sinusvåg. Anta 

hädanefter att rotorn har två poler så att ett mekaniskt varv motsvarar ett elektriskt varv. Detta 

har ingen inverkan på resonemanget, då vi i detta avsnitt inte försöker bestämma något värde 

för ingående konstanter, men det städar upp avsevärt i ekvationerna. Ekvation (2) kan därmed 

skrivas som 

𝜔 𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=  𝑃𝑚 − 𝑃𝑒 . (4) 

Med vinkel menas fasförskjutningen i spänning mellan rotorn och yttre nät. Positiv vinkel 

betyder det att rotorn ”leder” nätet och därför matar ut effekt på nätet.  

Vinkelhastigheten avviker under normala förutsättningar inte nämnvärt från den nominella 

vinkelhastigheten 𝜔0 vilket för det svenska nätet motsvarar en elektrisk frekvens på 50 Hz. 

Med detta antagande kan rotorns elektriska vinkelacceleration uttryckas med 

pendlingsekvationen  

2𝐻

𝜔0

𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

𝑃𝑚 − 𝑃𝑒

𝑆
= 𝑃𝑚

𝑝𝑢 − 𝑃𝑒
𝑝𝑢

 (5) 

där 𝑆 då är synkronmaskinens märkeffekt och 𝐻 är betecknar synkornmaskinens 

tröghetskonstant vid den nominella vinkelhastigheten 𝜔0 enligt 

𝐻 =
𝐽𝜔0

2

2𝑆
=

𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠

𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠 𝑚ä𝑟𝑘𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
 (6) 
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Den normaliserade tröghetskonstanten får enheten per unit sekund (p.u. s) och har fördelen att 

den för de flesta maskiner faller inom 1 och 10 p.u. s till skillnad från tröghetsmomentet 𝐽 

som varierar kraftigt med storleken på maskinerna. [10] Hädanefter kommer det antas att 

effekter uttrycks i per unit (p.u.) om inget anat anges. I den implementerade turbinmodellen är 

det dock mekaniskt och elektriskt moment vi är intresserade av. För att få detta dividerar vi 

bara båda leden i ekvation (5) med den nominella vinkelhastigheten 𝜔0 vilket på Laplaceform 

ger 
2𝐻

𝜔0
2 𝑠𝜔(𝑠) = 𝑇𝑚(𝑠) − 𝑇𝑒(𝑠). (7) 

I detta exempel är tröghetskonstanten 𝐻 okänd, varför denna kommer att användas som en 

designparameter för att beskriva systemets stabilitet. Normalt råder jämvikt mellan det 

elektriska och mekaniska momentet så att vinkelaccelerationen är 0. Detta betyder att rotorn 

roterar med den önskade vinkelfrekvensen 𝜔0. Ekvation (7) tillsammans med turbinmodellen 

ST1 och turbinregulatorn SGC styr hur vinkelfrekvensen 𝜔 blir enligt Figur 9. 

Turbinmodellen ST1 representeras här med överföringsfunktionen 𝐺𝑇 och filtret 𝐾 (1 + 𝑠𝑇1)⁄  

i turbinregulator SGC med 𝐺𝐶. 

 

Figur 9: Sammanslaget system för turbinen och turbinregulatorn, representerar husturbindrift 

Vilket ger den totala överföringsfunktionen 

𝜔 = (𝜔𝑟𝑒𝑓 − 𝜔) (𝐺𝐶𝐺𝑇

𝜔0
2

2𝐻𝑠
) + 𝑝0 (𝐺𝑇

𝜔0
2

2𝐻𝑠
) − 𝑇𝑒

𝜔0
2

2𝐻𝑠
+ 𝜔0. (8) 

Om man löser ut 𝜔 ur högerledet och sätter den totala kretsförstärkningen (𝐺𝐶𝐺𝑇
𝜔0

2

2𝐻𝑠
) till 𝐺𝑜 

fås uttrycket för vinkelfrekvensen enligt 

𝜔(1 + 𝐺𝑜) = 𝜔𝑟𝑒𝑓𝐺𝑜 + 𝑝0 (𝐺𝑇

𝜔0
2

2𝐻𝑠
) − 𝑇𝑒

𝜔0
2

2𝐻𝑠
+ 𝜔0. (9) 

Vilket ger uttrycket 

𝜔 = 𝜔𝑟𝑒𝑓

𝐺𝑜

(1 + 𝐺𝑜)
+ 𝑝0

(𝐺𝑇
𝜔0

2

2𝐻𝑠)

(1 + 𝐺𝑜)
− 𝑇𝑒

𝜔0
2

2𝐻𝑠
(1 + 𝐺𝑜)

+ 𝜔0

1

(1 + 𝐺𝑜)
 

(10) 

för vinkelfrekvensen 𝜔, där då 𝐺𝑜 är systemets kretsförstärkning. Då systemet här är 

återkopplat finns det risk för instabilitet då vissa frekvenser kan skapa självsvängning. Vill det 

sig illa kan detta leda till att signalen förstärker sig själv, likt rundgången då en mikrofon hålls 

mot sin högtalare. Detta händer om systemet har poler i höger halvplan. Ett praktiskt sätt att 
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avgöra detta är genom att analysera systemets kretsförstärkning 𝐺𝑜 i ett Nyquistdiagram, se 

Figur 10. Nyquistkriteriet säger att om Nyquistkurvan alltid har punkten -1 på den reella axeln 

till vänster om sig så blir det återkopplade systemet stabilt (gäller för tillräckligt enkla 

system). I Figur 10 visas ett exempel då tröghetsmomentet 𝐽 sätts till 1 p.u. 

Kretsförstärkningen 𝐺𝑜 ger då ett instabilt system enligt dess Nyquistdiagram.  

Vid analys av ett systems ”robusthet” brukar man prata om amplitud- och fasmarginal. För att 

lättare förstå vad detta är analyseras kretsförstärkningens Bodediagram till höger i Figur 10. 

Fasmarginalen är den marginal som kretsförstärkningen har till -180° vid förstärkning 1. Är 

fasmarginalen negativ betyder detta att Nyquistkurvan har omslutit -1 på höger sida och 

systemet är därför instabilt. [11] 

 

Figur 10: Nyquist- och Bodediagram över kretsförstärkningen 𝑮𝒐 med tröghetskonstant 𝑯 = 𝟏 p.u. s 

vilket ger fasmarginal -22°, amplitudmarginal 2/15 

Fasmarginalen för systemet är här -22°. Amplitudmarginalen, 𝐴𝑚, visar hur mycket 

kretsförstärkningen behöver ändras för att få ett stabilt system. Nyquistkurvan skär den reella 

axeln vid 1/𝐴𝑚 vilket motsvarar systemet vid 180° fas. I detta exempel är 

amplitudmarginalen 2/15, för ett stabilt system gäller det att amplitudmarginalen är större än 

1. Detta gör att Nyquistkurvan harpunkten -1 på sin vänstra sida. Detta betyder att 

kretsförstärkningen här behöver sänkas med 7,5 för att få ett stabilt system enligt Figur 11. I 

praktiken görs detta genom att ändra regulatorns förstärkning, 𝐾, men i detta exempel ändras 

tröghetsmomentet då det i detta exempel är okänt.  

 

Figur 11: Nyquist- och Bodediagram över kretsförstärkningen 𝑮𝒐 med tröghetskonstant 𝑯 = 𝟕, 𝟓 p.u. s 
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Som en tumregel brukar man åtminstone vilja ha en fasmarginal på 45° [12] för att ha 

tillräckligt med marginal till fel i modellen, förändrade driftförutsättningar etc, vilket 

troligtvis är fallet för en modell med korrekt tröghetsmoment. Men som kan ses i 

beskrivningen av anläggningens tryckreglering och effektreglering i Figur 4 och Figur 5 är 

reglersystemet markant annorlunda från den implementerade turbinregleringen i Simpow och 

denna enkla modell för att beskriva systemets stabilitet blir här svår att implementera. I nästa 

avsnitt undersöks istället stationsregleringens stabilitet genom att analysera fortplantningen av 

yttre störningar in i anläggningen. 
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3 Anläggningens stabilitet 

I detta avsnitt kommer stabiliteten hos Forsmark 3 med avseende på stationsregleringen att 

undersökas. Tyvärr saknas intressant driftdata, från Forsmark 3, som visar på inre och yttre 

störningars effekt på stationsregleringen. Därför har istället driftdata från Forsmark 2 används 

som underlag. Anläggningarna är snarlika med hänsyn till stationsregleringen varför dessa 

data ändå anses vara lämplig för denna rapport. Först analyseras effekten från en störning på 

yttre nät genom att utvärdera störningsfall på DC-kabeln NorNed i Matlab. Störningsdatan 

visar här att det yttre nätet har en tydlig resonansfrekvens vid 500 mHz. Detta är intressant då 

mätningar och beräkningar från MATSTAB, som är ett program designat för att beräkna 

härdstabiliteten hos BWR-anläggningar, tyder på att härden i Forsmark 3 oscillerar kring just 

denna frekvens. Även Forsmark 2 visar på oscillationer i härden på strax under 500 mHz. [13] 

För att se om nätet och härdens resonansfrekvenser är sammanlänkade jämförs, med hjälp av 

Matlab, anläggningsprover från effekthöjningen av Forsmark 2 år 2013 med motsvarande 

simuleringar i Apros som är ett analysverktyg för termohydrauliska beräkningar. 

3.1 Yttre störningar - NorNed 

Under januari 2016 så uppstod driftstörningar på DC-kabeln NorNed mellan Norge och 

Nederländerna. Störningarna bestod av effektbortfall på kabeln under några tiondels sekunder 

vid flertalet tillfällen. Följden av detta blev då ett momentant konsumtionsbortfall av 700 MW 

som gav tydliga effekter på det nordiska elnätet. I Figur 12 visas den lokala 

frekvenspendlingen på det Norska elnätet vid en av NorNed-incidenterna. 

 

Figur 12: Lokala frekvensvariationer på norska elnätet efter NorNed-bortfall 4:e januari 2016. 

Presentation från Norska Statnett (Jansson EA. 2016) 

Elstörningen gav även upphov till en liknande frekvenspendling som kan ses i Figur 13. 
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Figur 13: Effekt av ett NorNed-störningstillfälle på Forsmarks 2:s generatorfrekvens 

Frekvensstörningen som visas i Figur 13 är enligt ekvation (1) nära relaterat till en variation 

av Forsmark 2:s elektriska uteffekt. Där den totala frekvensavvikelsen är integralen av 

effektavvikelsen multiplicerat med det totala tröghetsmomentet för generatorn. Samtliga 

feltillfällen som registrerades på Forsmark 2 visas i Figur 14. 

 

Figur 14: Registrerad NorNed-störningar på Forsmark 2 

Som kan ses i Figur 14 orsakar NorNed-störningen en effektpendling med storlek på ungefär 

±50 MW. Vid en konstant elektrisk uteffekt på 1170 MW motsvarar alltså denna störning 

drygt 4,3 % av Forsmark 2:s effekt. Här undersöks nu om en yttre störning på den elektriska 

effekten kan ge följdeffekter inåt i anläggningen och därigenom skapa instabilitet i 

stationsregleringen.  

De driftdata som visas i Figur 13 är manuellt nedsparad från Forsmark 2:s loggsystem. Detta 

system sparar data i två dygn oavsett om systemet registrerat ett fel. Då NorNed-störningen 

inte utlöste något fel på Forsmarks anläggningar var dessa mätdata tvungen att hämtas 

manuellt. Kontinuerlig lagring av driftdata av detta slag är ännu inte implementerat på 

Forsmark 3. Därför har här data från Forsmark 2 använts som det näst bästa exemplet, då 

anläggningarna är snarlika.  
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Vid provprogrammet inför effekthöjningen av Forsmark 2 år 2013 utfördes anläggningsprover 

på normal störningsfri drift vid olika effektnivåer i provprogram: PI 604. Undersökning av 

den bakomliggande periodisiteten i mätdata för elektrisk effekt och olika signaler i 

anläggningen visar på att denna bakomliggande nätoscillation på 500 mHz är närvarande även 

vid störningsfri drift. Denna undersökning gjordes med hjälp av Matlab-scriptet drident.m, 

som beskriver de periodiska egenskaperna genom att anpassa ARMA-modeller till dataserien. 

En autoregressiv prediktor (AR) försöker förutspå ett stokastiskt systems tillstånd, 𝑥(𝑡), vid 

tidpunkten 𝑡 = 𝑡𝑘 genom att hitta en periodisitet i systemet och använda gamla mätvärden vid 

tid 𝑡𝑘−1 till 𝑡𝑘−𝑛 viktade med 𝑑1, … 𝑑𝑛 enligt 

𝑥(𝑡𝑘) + 𝑑1𝑥(𝑡𝑘−1) + 𝑑2𝑥(𝑡𝑘−2) + ⋯ +  𝑑𝑛𝑥(𝑡𝑘−𝑛) = 𝑒(𝑡𝑘). (11) 

Det nya tillståndet 𝑥(𝑡𝑘) predikteras alltså från gamla mätvärden   

𝑥(𝑡𝑘) = −𝑑1𝑥(𝑡𝑘−1) − 𝑑2𝑥(𝑡𝑘−2) − ⋯ −  𝑑𝑛𝑥(𝑡𝑘−𝑛) + 𝑒(𝑡𝑘) (12) 

där 𝑒(𝑡𝑘) är en oberoende, normalfördelad variabel med väntevärde 0 som står för systemets 

stokastiska beteende. Det stokastiska bruset 𝑒(𝑡𝑘) är inte alltid helt slumpmässigt utan kan 

även detta bero på fysikaliska processer i systemet. En ARMA-modell tar med brusets 

dynamik i prediktorn utan att behöva förstå eller förklara dess fysik genom att även anpassa 

efter brusets historiska värden enligt 

𝑥(𝑡𝑘) = −𝑑1𝑥(𝑡𝑘−1) − ⋯ −  𝑑𝑛𝑥(𝑡𝑘−𝑛) + 𝑐0𝑒(𝑡𝑘) − 𝑐1𝑒(𝑡𝑘−1) + ⋯ +  𝑐𝑛𝑒(𝑡𝑘−𝑛). (13) 

ARMA-modelleringen av normaldrift vid provprogrammet år 2013 och NorNed-incidenten 

2016 samt störningarnas tydliga frekvens tyder på att nätets resonansfrekvens, om inga större 

förändringar sker, ligger kring 500 mHz. Värt att poängtera är att denna resonansfrekvens 

endast syntes på den elektriska effekten och inte på andra signaler inne i anläggningen. 

3.1.1 Syfte 

Undersöka återkopplingen från yttre störningar på elnätet in till stationsregleringen och som 

en följd av resultatet fastslå om reaktorn och dess dynamiska koppling mot turbinen behöver 

modelleras. 

3.1.2 Metod 

Analys av NorNed-störning. Driftproblemen orsakade flera störningstillfällen. Det tillfälle 

som valts att analyseras är det som visas i Figur 13 då detta var det med flest störningar under 

det registrerade tidsintervallet. För att kunna kvantifiera störningarnas storlek införs här två 

begrepp: 𝑅𝑓 och 𝑅𝑓𝑚𝑎𝑥. 

Då signalerna av intresse styr anläggningens uteffekt är dessa tänkta att hålla en konstant nivå. 

Det är därför praktiskt att använda ”DC Ripple Factor” som ett mått på hur brusig signalen är. 

Anta att vi har en signalspänning 𝑣(𝑡) med en medelspänning 𝑉𝐷𝐶 och med en variation (brus) 

kring denna nivå som kan beskrivas av 𝑣𝑟(𝑡) enligt 

𝑣(𝑡) = 𝑉𝐷𝐶 + 𝑣𝑟(𝑡) (14) 
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DC Ripple Factor, 𝑅𝑓, för denna signalspänning definieras då som  

𝑅𝑓 =
𝑉𝑟

𝑟𝑚𝑠

𝑉𝐷𝐶
∙ 100 (%) (15) 

där  

𝑉𝑟
𝑟𝑚𝑠 = √

1

𝑛
(𝑣𝑟

2(𝑡1) + 𝑣𝑟
2(𝑡2) + ⋯ + 𝑣𝑟

2(𝑡𝑛)) (16) 

för en signal med 𝑛 stycken mätpunkter. 𝑅𝑓 passar bra för att beskriva störningen på en signal 

med kontinuerligt brus. Däremot är 𝑅𝑓 mindre lämpad för att beskriva storleken av en 

tillfällig störning, som är fallet vid NorNed-störningarna. Här drabbas elnätet av ett 

lastbortfall under några tiondels sekunder som tillsammans med dynamiken i elnätet skapar en 

störning på 500 mHz som snabbt dämpas ut. För att beskriva magnituden hos denna störning 

används en förenklad form av ekvation (15) 

𝑅𝑓𝑚𝑎𝑥 =
max(|𝑣𝑟(𝑡)|)

𝑉𝐷𝐶
∙ 100 (%) (17) 

där täljaren i (17) är den maximala skillnaden från den vanliga DC-nivån.  

3.1.3 Tryckregulator – NorNed-störning 

Tryckregulatorn som illustreras i Figur 4 ser till att trycket i reaktortanken håller önskad nivå. 

Detta görs genom att släppa igenom rätt mängd ånga till turbinerna. Signalen som styr detta 

kallas beordrat ångflöde från reaktor, eller BÅFR. Vid normaltryck, dvs. runt 69 barö i 

reaktorn, styrs BÅFR av tryckbörvärdet minus fintrycket filtrerat av en PI-regulator. För att 

göra tryckregulatorn snabbare så styrs även BÅFR genom en framkoppling av neutronflödet. 

Det är viktigt att hålla trycket konstant eftersom neutronflödet reagerar kraftigt på snabba 

tryckförändringar. Anledningen till detta är att ett högre tryck minskar voiden i härden och 

därmed ökar modereringen och neutronflödet. Fördröjningen i härdens termiska värmeledning 

gör att ny ånga inte hinner produceras för att skapa ett nytt jämviktsläge vid för snabba 

trycktförändringar. Detta ger tryckförändringen en fasavancerande effekt på neutronflödet. 

Syftet med BÅFR är att styra ångflödet till turbinerna och därigenom hålla trycket på önskad 

nivå. Här skiljer sig Forsmarks BWR-anläggningar från Simpow-modellen som beskrivs i 2.2. 

Det går här inte att prata om en turbinreglering där reglersystemets syfte är att reglera 

uteffekten från turbinen. Istället regleras reaktorns tryck genom att styra ångflödet ut till 

turbinerna och anläggningens uteffekt blir då det den blir.  

För att se om effektstörningen påverkar tryckregulatorn undersöks effekten av NorNed-

störningen på det totala ångflödet och ångtrycket i ledningarna före ångturbinerna på 

Forsmark 2.  
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Figur 15: Elektrisk effekt, ångflöde (vänster) och ångtryck i ledning före ventil V501 (höger) vid NorNed-

störning. 𝑹𝒇∗ för effekten är uträknad över det störningsfria intervallet mellan tiden 𝟐𝟔𝟎 𝐬 och 𝟒𝟔𝟎 𝐬 

Tabell 3: Medelvärde, 𝑹𝒇 och 𝑹𝒇𝒎𝒂𝒙 för aktiv uteffekt, ångflöde och tryck före ventil V501 vid NorNed-

störning, se Figur 15 

 medel 𝑹𝒇 𝑹𝒇𝒎𝒂𝒙 

Aktiv effekt 1168 MW 0,11 %* 4,3 % 

Ångflöde 1669 kg/s 0,47 % 1,94 % 

Tryck 63,5 barö 0,16 % 0,62 % 

*𝑅𝑓 beräknat över störningsfritt intervall tiden 260 – 460 s 

 

Som kan ses i Figur 15 och Tabell 1 så finns det inget tecken på en störning in i anläggningen 

av samma storleksordning i varken ångflödet eller trycket i ledningarna till turbinen, inte ens 

vid störningstillfällena. Detta resultat visar på att denna typ av störning på yttre nät inte 

fortplantar sig in i anläggningen via tryckregulatorn. I Bilaga 1 visas mätvärden från trycket i 

reaktorn, neutronflödet och BÅFR som understryker detta resultat. 

3.1.4 Effektregulator – NorNed-störning 

Effektregulator som illustreras i Figur 5 styr HC-pumparna för att önskad termisk effekt ska 

utvecklas från bränslet i reaktorhärden. Effektregulatorn återkopplar till aktuellt neutronflöde 

och den aktiva elektriska effekten från generatorerna. I och med att effektregulatorn 

återkopplar på den elektriska effekten är detta ett sätt för en yttre störning att ta sig in och 

påverka systemet. Som kan ses i Figur 16 så styrs neutronflödesbörvärdet ut ifrån 

effektbörvärdet och från återkoppling av den aktuella elektriska effekten.  
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Figur 16: Effektregulatorns återkoppling på elektrisk effekt för reglering av neutroneffektens börvärde, 

tagen från effektregulatorn i Figur 5 

Den negativa återkopplingen gör att en ”för låg” elektrisk effekt leder till ett högre 

neutronflödesbörvärde för att kompensera för detta, och vice versa. Den återkopplade 

effektsignalen filtreras sedan för att ge ett neutronflödesbörvärde till neutronflödesregulatorn 

som kan ses i Figur 17.  

 

Figur 17: Återkopplad aktiv effekt (blå, vänster) och det neutronflödesbörvärde till 

neutronflödesregulatorn som detta ger (grön, höger) 

Redan här visar 𝑅𝑓 att störningens signifikans har blivit 10 gånger mindre i effektregulatorns 

system. Till neutronflödesregulatorn återkopplas även det aktuella neutronflödet filtrerat 

genom ett första ordningens resonansfilter  

𝐹(𝑠) =
1

1 + 𝑠0,2
 (18) 

enligt Figur 5. För att förstärkningen i processen ska hållas konstant så regleras regulatorns 

förstärkning med hänsyn till det aktuella neutron- och HC-flödet enligt Figur 5. Utsignalen 

från neutronflödesregulatorn blir varvtalsbörvärdet till HC-pumparna som är det som styr 

reaktorns termiska effekt enligt Figur 18. 
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Figur 18: Uppmätt neutronflöde filtrerat med resonansfilter (18) som tillsammans med börvärdet i Figur 

17 styr varvtalsbörvärdet till HC-pumparna (nedre) 

Tabell 4: Medelvärde, 𝑹𝒇 och 𝑹𝒇𝒎𝒂𝒙 för aktiv uteffekt, neutronflöde, bör- och ärvärde samt 

vartalsbörvärde till HC-pumparna vid NorNed-störning, se Figur 17 och Figur 18 

 medel 𝑹𝒇 𝑹𝒇𝒎𝒂𝒙 

Aktiv effekt 1168 MW 0,11 %* 4,3 % 

Neutronflödesbörvärde 118,9 % 0,01 % 0,45 % 

Neutronflöde 119 % 0,47 % 1,86 % 

Varvtalsbörvärde 1325 rpm 0,19 % 0,64 % 

*𝑅𝑓 beräknat över störningsfritt intervall tiden 260 – 460 s 

I Tabell 4 och Figur 19 kan det ses att störningen på neutronflödesbörvärdet överskuggas helt 

av bruset hos neutronflödet vilket förklarar varför ingen effekt av störningen kan ses på 

varvtalsbörvärdet i Figur 18. 𝑅𝑓𝑚𝑎𝑥 hos det filtrerade neutronflödet är 4 gånger högre och 𝑅𝑓 

runt 50 gånger större. För att en störning ens ska kunna ge ett momentant utslag krävs det 

därför att den har mycket större amplitud än vid NorNed-fallet. Detta är inte ens möjligt då 

effektregulatorn hindrar återkopplingen att justera effektbörvärdet med mer än ±10% enligt 

Figur 16. Den nytta som återkoppling på den elektriska effekten gör är att den ser till att hålla 

den konstanta uteffekten på rätt nivå. Den verkar däremot vara för långsam för att kunna ge 

någon effekt vid denna typ av eldynamiska förlopp. 
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Figur 19: Uppmätt neutronflöde filtrerat med resonansfilter (18) i jämförelse med bördvärdet till 

neutronflödesregulatorn 

Efter varvtalsbörvärdet så tillkommer ytterligare filtrering genom systemets dynamik, som 

kan ses i Figur 5. Där med antas här att om en störning på yttre nät inte ens ger utslag på 

varvtalsbörvärdet till HC-pumparna fortplantar sig inte yttre nätstörningar in i anläggningen 

via effektregulatorn.  

3.1.5 Slutsats 

I detta avsnitt undersöktes effekten av yttre störningar och den effekt det fick på 

stationsregleringen. Detta med syftet att se om stationsregleringen behöver modelleras för 

eldynamiska modeller i PowerFactory. Det scenario som undersöktes var yttre störningar från 

korta effektbortfall på HVDC-kabeln NorNed. Först undersöktes störningens effekt på 

tryckregulatorn för att se om effektstörningen kunde ge upphov till någon tryckstörning inne i 

reaktorn. Som kan ses i Figur 15 syntes här ingen effekt. Efter detta undersöktes om 

effektstörningen kunde påverka effektregulatorn då denna regulator återkopplar direkt från 

elektrisk uteffekt. I Figur 19 visas att den effekt som denna, ändå ganska stora, yttre störning 

har på effektregulatorn är betydligt mindre än det brus som finns i fissionsprocessen i härden. 

Värden som visar är från Forsmark 2, men analys av Forsmark 3 har visat en fissionsprocess 

med liknande brus. Nivåregulatorn undersöktes inte då tidigare tester visat på att 

brytfrekvensen för dess öppna system ligger runt 10 mHz. Som en följd av detta anses 

stationsregulatorn vara onödig att modellera för störningsfall då anläggningen är kvar i 

normal drift. 

3.2 Reaktordynamik – Provprogram och Apros 

Reaktordynamiken kommer från fysikaliska källor så som resonans och fördröjningar i 

ångledningar, men även från implementerade reglersystem. Analysverktyget Apros används 

för att undersöka dynamiken i turbinsystemet med olika tryck, ång- och vattenflöden. Apros-

modellen ger en detaljerad bild av anläggningen, om än med något förenklad modell av 

kinetiken hos bränslet. Ett viktigt användningsområde för programmet är att beräkna 
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marginaler till acceptanskriterier gällande bränslekapslingens integritet. Det som däremot 

saknas i Apros-modellen är en implementering av det yttre elektriska nätet. Genom att 

verifiera (se Bilaga 2) och jämföra testkörningar i Apros-modellen mot verkliga 

anläggningsprov borde inre och yttre effekter från nätet kunna separeras. 

Anledningen till att detta är av intresse är att en resonanstopp vid 500 mHz har observerats på 

det yttre nätet vid analys av driftdata. För att utvärdera reaktordynamiken är det av intresse att 

isolera detta fenomen och se om det även ger effekt på processen inuti reaktorn. 

Vid provprogrammet inför effekthöjningen av Forsmark 2 år 2013 utfördes diverse 

anläggningsprover. Då tryckregulatorn (se Figur 4) är den del av stationsregleringen som är 

närmast kopplad till ångturbinen undersöks här provprogram: PI 658 där sinusstörningar 

skickas på tryckbörvärdet hos reaktorn. [14] 

3.2.1 Syfte 

Få en förståelse för hur reaktorn svarar på styrsignaler från stationsregulatorn samt verifiera 

Apros-modellen mot provprogrammet. Av största intresse är att se var resonanstoppen vid  

500 mHz uppstår. Beror denna på yttre nät bör den inte gå att se i Apros då en modell för yttre 

nätet här saknas. 

3.2.2 Metod 

Reaktorns dynamik undersöktes genom att analysera provprogram: PI 658 inför 

effekthöjningen av Forsmark 2 år 2013. Detta test bestod av sinusstörningar på tryckbörvärdet 

med olika frekvens och vid olika effektnivåer. Bodeanalys gjordes för de olika 

störningsfrekvenserna för effektnivåerna som ingick i provprogrammet för att se hur 

insignaler till stationsregleringen påverkar processen. Bodeanalysen gjordes med oneptFFT.m 

som räknar ut frekvenssvaret, 𝐺(𝑖𝜔), mellan insignal, 𝑢(𝑡), och utsignal, 𝑦(𝑡), vid de 

förbestämda frekvenserna, 𝑓, enligt  

𝐺(𝑖𝜔) =
𝑌(𝑖𝜔)

𝑈(𝑖𝜔)
 (19) 

där 𝑌(𝑖𝜔) och 𝑈(𝑖𝜔) fås som den diskreta Fouriertransformen över det uppmätta 

tidsintervallet 𝑡0 till 𝑡0 + 𝑇 enligt  

𝑌(𝑖𝜔) = 𝑌(𝑖2𝜋𝑓) =
2

𝑇
∑ 𝑦(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡

𝑡0+𝑇

𝑡0

 (20) 

och 

𝑈(𝑖𝜔) = 𝑈(𝑖2𝜋𝑓) =
2

𝑇
∑ 𝑢(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡

𝑡0+𝑇

𝑡0

. (21) 

Genom att summera de olika frekvenssvaren kan en överföringsfunktion för hela 

frekvensspannet skapas.  

För att jämföra resultatet av provprogrammet gjordes samma analys från motsvarande 

simuleringar gjorda i analysprogrammet Apros. Dessa simuleringar utfördes av Magnus 

Adolfsson vid Processdynamik gruppen NEPP, Forsmark, för detta ändamål. Den detaljerade 
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modell av reaktorn och turbinregleringen som finns i Apros saknar en modell för det yttre 

nätet. Genom att undersöka skillnader i de olika bodeanalyserna borde reaktorn och yttre 

nätets inverkan vid tryck och ångflödesförändringar separeras.  

3.2.3 BÅFR till aktiv uteffekt 

Beordrat ångflöde från reaktor eller BÅFR är den utsignal från tryckregulatorn som styr 

högtrycksreglerventilerna och dumpreglerventilerna (HTRV och DRV) till ångturbinen (två 

turbiner i F12). Detta är därför en av de styrsignaler som starkast påverkar den termiska 

effekten från reaktorn. Som kan ses i Figur 20 så syns en tydlig resonanstopp vid 0,5 Hz från 

provprogrammet. Då denna resonanstopp fattas från motsvarande simulering i Apros är det 

högst troligt att denna resonanstopp kommer från återkopplingen av det yttre nätet och dess 

resonansfrekvens.   

 

Figur 20: Bodeanalys av kopplingen mellan BÅFR och aktiv uteffekt från generator G21. Sinusstörning 

på tryckbörvärdet, Provprogram (vänster) och Aprossimulering (höger) 

3.2.4 BÅFR till ångflöde 

BÅFR styr ångflödet från reaktorn till ångturbinerna så att trycket i reaktorn hålls konstant. 

För att undersöka om det resonansfenomen som uppstår då det yttre nätet kopplas in visar sig 

redan hos ångflödet till turbinerna undersöks denna koppling i Figur 21. Resultatet från denna 

visar att ångflödet i princip följer BÅFR utan att uppvisa något dynamiskt beteende upp mot 

0,5 Hz då fördröjningarna i systemet börjar ge en minskad förstärkning. Inverkan från yttre 

nät som kunde påvisas i kopplingen mellan BÅFR och aktiv uteffekt i Figur 20 verkar här 

vara obefintlig. 
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Figur 21: Bodeanalys av kopplingen mellan BÅFR och ångflöde till turbin TA21. Sinusstörning på 

tryckbörvärdet, Provprogram (vänster) och Aprossimulering (höger) 

3.2.5 Ångflöde till aktiv uteffekt 

Ångflödet till turbinerna vid 120 % effektdrift för Forsmark 2 är runt 1650 kg/s och ger en 

elektrisk uteffekt på drygt 1160 MW. Detta gör att den statiska förstärkningen från ångflöde 

till aktiv uteffekt borde ligga på ungefär 0,70 som i den logaritmiska skalan blir 10
-0,15 

vilket 

ungefär är fallet i Figur 22 (0,60 i provprogrammet och 0,77 i Aprossmiuleringen). Vid 0,5 Hz 

kan vi i Figur 22 här se resonanstoppen i Provprogramet. Att denna resonanstopp uppträder 

först i detta steg som är den sista kopplingen mellan reaktorn och det yttre elektriska nätet 

tyder på att den resonanstopp som här ses kommer från de roterande synkronmaskinerna 

inkopplade på yttre nätet.  

 

Figur 22: Bodeanalys av kopplingen mellan ångflöde till turbin TA21 och aktiv uteffekt från generator 

G21. Sinusstörning på tryckbörvärdet, Provprogram (vänster) och Aprossimulering (höger) 

3.2.6 Slutsats 

I detta avsnitt undersöktes anläggningens svar på sinusstörningar på tryckbörvärdet. 

Tryckbörvärdet styr BÅFR via tryckregulatorn och är därför en av de styrsignaler som 

snabbast reglerar den termiska effekten från reaktorn till turbinen. Som kan ses i Figur 20 och 

Figur 22 finns det här en intressant dynamik att modellera då anläggningen visar en 

resonanstopp vid 500 mHz. Dock konstaterades i förra avsnittet att detta inte kommer vara 

intressant vid en modellering av stationsregulatorn i PowerFactory då en yttre störning inte 
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verkar kunna orsaka någon sådan effekt på varken tryckregulatorn eller effektregulatorn. 

Något som däremot kan vara av intresse är om en modell för yttre nät kan behövas i Apros för 

att uppgradera modellen till att mer efterlikna reaktorblocket. 

3.3 Grå-boxmodellering av oscillationer 

Resonanstoppen vid 500 mHz som uppträder i provprogrammet är frånvarande i 

Aprossimuleringen vilket antyder att denna resonans borde uppstå från det yttre nätet. Figur 

12 och Figur 13 antyder att det finns en mer eller mindre global resonansfrekvens på det 

Nordiska elnätet då dessa data från Norge och Forsmark båda visar en frekvenspendling på 

500 mHz. Dämpningen i systemen verkar dock vara annorlunda. Det dynamiska beteendet i 

elnätet beror på lokala förutsättningar och för att simulera detta krävs beräkningsprogram 

dedikerade för området, till exempel program så som Simpow eller PowerFactory. Dessa 

program måste ta hänsyns till olika laster, maskiner, generatorer och transmissionsledningar 

där emellan. Kraftverkens reglersystem kan här även komma att bli intressant att ha med i 

modellen då dessa kan påverka generatorernas dynamiska egenskaper. I avsnitt 2.1 visades att 

Forsmarks stationsreglering var ointressant att modellera för detta ändamål så länge 

reaktorerna ligger kvar i normal drift. Något som däremot kan vara av intresse är att 

modellera yttre nätets effekt i Apros, då detta program används för att beräkna 

acceptanskriterier för bland annat bränslekapslingen. Då yttre nätet vid flertalet tillfällen visat 

upp en resonansfrekvens på 500 mHz och då härden i Forsmark 3 har en 

självsvängningsfrekvens vid just denna frekvens så skulle det kunna vara av intresse att 

implementera en enklare modell för yttre nät. I Apros finns möjligheter att skapa eldynamiska 

modeller, men då detta inte är huvudsyftet med programmet och det troligvis skulle visa sig 

vara onödigt så finns det ingen anledning att skapa en sådan modell. För att avgöra relevansen 

av yttre nätets resonans borde först en enklare modell implementeras. Här följer ett kort 

resonemang för hur denna dynamik skulle kunna implementeras som en enkel 

överföringsfunktion.  

Resultatet från Figur 22 antyder att en överföringsfunktion med ett komplext polpar och en 

resonansfrekvens vi 500 mHz är en god bit på vägen till att beskriva dynamiken mellan 

termisk effekt i form av ångflöde och elektrisk uteffekt. Här näst kommer ett kort resonemang 

för hur en roterande generator skulle kunna bidra till en sådan modell. 

Pendlingsekvationen för en generator är enligt ekvation (5) 

2𝐻

𝜔0
�̈� = 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒 . (22) 

Den elektriska effekten från generatorn ges förenklat av 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝐷�̇� (23) 

där 𝐷�̇� är dämpningen i systemet och 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥 är den maximala effekt som går att få ut från 

synkronmaskinen vid konstant drift. Effekten beror på rotorns reaktanser, yttre spänning och 

inducerad fältström men även av rotorns vinkel 𝜃 i förhållande till yttre nät. För en mer 

utförlig härledning se Anderson G, 1999, kap. 2-4 [3]. 
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Den maximala effekten från synkronmaskinen fås vid statiskt drift då dess lastvinkel  

𝜃 = 𝜋/2. Men för enkelhetens skull kommer det här att antas att lastvinkeln alltid är 

förhållandevis liten dvs. i storleksordningen 30° så att uttrycket (23) kan förenklas till 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥𝜃 + 𝐷�̇� (24) 

där 𝜃 anges i radianer. Denna förenkling funkar bättre vid låga vinklar (exempelvis så är 

sin 45° =  0,71 och 45° = 0,79 rad). Denna förenkling, tillsammans med ekvation (22), gör 

att uttrycket för den mekaniska effekten även går att skrivas som  

𝑃𝑚 = 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥𝜃 + 𝐷�̇� +
2𝐻

𝜔0
�̈�. (25) 

Utöver detta antas att den mekaniska effekten från turbinen, 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥 samt dämpningen 𝐷 var 

konstant i det transienta förloppet. 

Ekvation (24) och (25) visar att utrycket för den elektriska och mekaniska effekten 

approximativt går att beskriva med två linjära differentialekvationer som båda beror av den 

elektriska lastvinkeln. Skriver vi om båda på Laplace-form, och gör det förenklade antagandet 

att alla termer är konstanter så får vi 

𝑃𝑒(𝑠) = 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥Θ(𝑠) + 𝑠𝐷Θ(s) (26) 

och 

𝑃𝑚(𝑠) = 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥Θ(𝑠) + 𝑠𝐷Θ(s) + 𝑠2
2𝐻

𝜔0
Θ(𝑠). (27) 

Löser vi ut Θ(𝑠) ur ekvation (26) och (28) får vi att dynamiken mellan den mekaniska och 

elektriska effekten kan beskrivas med uttrycket 

Pe(s) = P𝑚(𝑠)
𝐷𝑠 + 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥

𝑠2 2𝐻
𝜔0

+ 𝐷𝑠 + 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥

. 
(28) 

Denna typ av differentialekvation skrivs vanligtvis på formen 

Pe(s) = P𝑚(𝑠)
2𝜁𝜔𝑑𝑠 + 𝜔𝑑

2

𝑠2 + 2𝜁𝜔𝑑𝑠 + 𝜔𝑑
2  (29) 

där 𝜔𝑑 är systemets resonansfrekvens och 𝜁 systemets dämpningskonstant [15]. Ett andra 

ordningens system av denna typ har det karakteristiska Bodediagramet som kan ses i Figur 23. 

Vilket i stora drag ser ut att kunna beskriva skillnaden mellan provprogrammet och Apros-

simuleringen som kan ses i Figur 22. 
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Figur 23: Andra ordningens system enligt ekvation (29), fasförskjutning närmar sig -90° vid högre 

vinkelfrekvens 

Detta resonemang förklarar bara delvis bakgrunden till hela systemets dynamik. Den 500 

mHz pendling som syns vid NorNed-störningen kommer från något som kallas interarea 

oscillationer där effekten pendlar mellan generatorgrupper, exempelvis södra Norge och 

Forsmark. Detta fenomen skapar flera svängningsmoder. Svängningsmoder som kommer från 

oscillationer mellan generatorgrupper har vanligtvis en frekvens på 0,4 till 0,7 Hz [16] så det 

är troligt att det är detta fenomen som observeras i detta fall. I och med den utökade 

komplexitet som detta innebär kan det troligtvis bli aktuellt att beskriva systemet med en 

högre ordningens differentialekvation än (29). 

 

För att beräkna det komplexa förlopp med effektpendlingar mellan noder och områden på 

elnätet krävs det numeriska lösningsmetoder med datorkraft. En sådan modell för yttre nät 

finns implementerad i de eldynamiska beräkningsverktygen Simpow och PowerFactory. Men 

det faller inte inom ramarna för vad som är intressant att implementera i Apros som är ett 

analysverktyg anpassat främst för thermohydrauliska beräkningar i anläggningen.  

3.3.1 Jämförelse av Provprogram och Aprossimulering 

Från Figur 22 ser det ut som att en funktion, 𝐺𝑛ä𝑡(𝑠), motsvarande den i Figur 23 kan 

beskriva skillnaden i provrogrammets resultat och Aprossimuleringen enligt 

𝐺𝐴𝑝𝑟𝑜𝑠(𝑠)𝐺𝑛ä𝑡(𝑠) = 𝐺𝑃𝑟𝑜𝑣(𝑠). (30) 

Där då 𝐺𝑛ä𝑡(𝑠) är skillnaden i frekvenssvaret mellan provprogrammet och 

Aprossimuleringen.  𝐺𝐴𝑝𝑟𝑜𝑠(𝑠) och 𝐺𝑃𝑟𝑜𝑣(𝑠) har 7 överlappande frekvensvärden varför 

𝐺𝑛ä𝑡(𝑠) kan definieras i 7 punkter enligt Figur 24. Till denna överföringsfunktion anpassades 

differentialekvationer på liknande form som ekvation (29) med hjälp av tfest.m. Sambandet 

mellan täljarpolynomet och nämnarpolynomet som kan ses i ekvation (29) tas dock inte 
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hänsyn till då vi här inte kan säga så mycket om hur de bakomliggande fysikaliska sambanden 

hänger ihop.   

Att anpassa en funktion till två mätpunkter går att göra med en rät linje, alltså ett första 

ordningens system. I detta fall anpassas 7 mätpunkter, vilket på motsvarande sätt beskrivas 

bäst av ett 6:e ordningens system. I Figur 24 visas tre funktioner anpassade till 𝐺𝑛ä𝑡(𝑠). 

Genom att jämföra Mean Squared Error (MSE), som alltså är det genomsnittliga kvadratiska 

felet mellan 𝐺𝑛ä𝑡(𝑠) och den anpassade funktionen, så ser man tydligt att en högre ordning 

ger en modell som är bättre anpassad till mätdata, se Tabell 5.  

 

Figur 24: Skillnaden i frekvenssvaret mellan provprogrammet och Apros, 𝑮𝒏ä𝒕(𝒔), och tre anpassade 

modeller 

En hög modellordning ger oftast bättre anpassning men detta behöver inte tyda på att 

modellen är användarbar vilket kan ses i Tabell 5 där även en modell med 4 poler och 4 

nollställen, dvs anpassning av 9 fria variabler till 7 mätvärden visas. Denna modell får väldigt 

bra MSE-värde men dess parametrar är totalt nonsens. För att avgöra vilken av de lägre 

ordningens modeller som är mest lämplig krävs ytterligare resonemang. Det som alla tre har 

gemensamt är ett tydligt komplext polpar i nämnaren som ger resonans kring 500 mHz enligt 

ekvation (29). Att detta polpar även existerar i 𝐺𝑛ä𝑡3𝑝3𝑧 visas i ekvation (31) 

𝐺𝑛ä𝑡(𝑠) =
0,22𝑠3 + 2,1𝑠2 + 8,9𝑠 − 0,58

𝑠3 + 1,5𝑠2 + 12𝑠 + 0,47
= 0,22

(𝑠 − 0,064)(𝑠2 + 9,7𝑠 + 41)

(𝑠 + 0,039)(𝑠2 + 1,5𝑠 + 12)
. (31) 
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Tabell 5: Jämförelse av fyra uppskattade överföringsfunktioner. Här visas att även då den uppskattade 

öververföringsfunktionen med 4 poler och 4 nollställen har bra anpassning till frekvenssvaret (lägst MSE) 

så är uppskattningen dålig då dess parametrar får orimligt hög varians (många potenser högre än den 

egna parameterns värde) 

Funktion 𝐺𝑛ä𝑡2𝑝1𝑧 MSE = 0,0583 𝐺𝑛ä𝑡2𝑝2𝑧 MSE = 0,0371 

 Parameter Värde Varians Parameter Värde Varians 

Täljarpolynom s
2
 - - s

2
 0,21 0,0020 

(Nollställen) s 2,8 0,27 s 2,4 0,031 

 1 7,6 1,9 1 8,0 1,5 

Nämnarpolynom s
2
 1 - s

2
 1 - 

(Poler) s 1,9 0,072 s 1,5 0,0076 

 1 12 0,66 1 11 0,26 

       

Funktion 𝐺𝑛ä𝑡3𝑝3𝑧 MSE = 0,00178 𝐺𝑛ä𝑡4𝑝4𝑧 MSE = 0,00170 

 Parameter Värde Varians Parameter Värde Varians 

Täljarpolynom s
4
 - - s

4
 6,4 e16 1,5 e57 

(Nollställen) s
3 

0,22 0,0001 s
3 

3,9 e16 5,7 e60 

 s
2
 2,1 0,0066 s

2
 4,1 e17 6,2 e62 

 s 8,9 0,21 s 1,6 e18 9,8 e63 

 1 -0,58 0,013 1 -1,0 e17 4,0 e61 

Nämnarpolynom s
4
 - - s

4
 1 - 

(Poler) s
3
 1 - s

3
 1,8 e17 1,3 e62 

 s
2
 1,5 0,0021 s

2
 2,8 e17 2,9 e62 

 s 12 0,046 s 2,2 e18 1,8 e64 

 1 0,47 0,032 1 8,4 e16 2,7 e61 

Alla dessa modeller verkar passa bra i det definierade intervallet. Så hur ska en lämplig 

modell väljas för att representera dynamiken på yttre nät. Med hänsyn till de få mätvärden 

som angivits så finns det ingen anledning att anpassa någon komplicerad modell. En 

överanpassad modell kan ge ett ”svängigt” beteende då modellen försöker anpassa sig till 

mätvärden utan att ta hänsyn till hur modellens värden blir mellan dessa punkter. 𝐺𝑛ä𝑡2𝑝2𝑧 

och 𝐺𝑛ä𝑡3𝑝3𝑧 visar båda tecken på detta vid högre frekvenser i Figur 24. I Figur 24 ser även 

den slutgiltiga fasen ut att röra sig mot -90° (vilket betyder en grad högre i 

nämnarpolynomet). Detta vore rimligt då trögheten i systemet borde få högre frekvenser att 

dämpas ut. De modeller som visas i Tabell 5 är de modeller som tfest.m lyckades anpassa till 

datapunkterna. En modell med 3 poler och två nollställen vore rimlig att se men visade sig 

inte ge någon bra passform. 

I Figur 25 visas ett utökat Bodediagram där överföringsfunktionerna extrapoleras över lägre 

och högre frekvenser. Här syns tydligt att det är 𝐺𝑛ä𝑡2𝑝1𝑧 som visar de mest rimliga 

fysikaliska egenskaperna. Det som förväntas är statisk förstärkning utan fasförskjutning vid 

låga frekvenser och en sjunkande förstärkning med negativ fas då frekvensen ökar förbi  

resonanstoppen vid 500 mHz.  
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Figur 25: Utökat Bodediagram för att se hur de uppskattade överföringsfunktionerna från Tabell 5 beter 

sig utanför det definierade området (innanför svarta streck) 

Med detta resonemang anses en överföringsfunktion med två poler och ett nollställe likt den 

som härleddes i avsnitt 3.3 var mest lämpad för att beskriva yttre nätets dynamik. 𝐺𝑛ä𝑡(𝑠) 

väljs därför som 𝐺𝑛ä𝑡2𝑝1𝑧(𝑠) i Tabell 5. Resultatet av detta visas i Figur 26 där modellen för 

yttre nät läggs till Aprossimuleringens elektriska uteffekt enligt ekvation (30). 

Då modellen för yttre nät 𝐺𝑛ä𝑡(𝑠) uppskattats med få mätpunkter kan vi inte vänta oss någon 

större noggrannhet.  Nämnarpolynomets konstantterm är 12 vilket ger en resonansfrekvens på 

550 mHz. Vi vet att denna snarare borde vara 500 mHz. Resultatet av en nätmodell där 

nämnarens konstantterm justeras för att ge 500 mHz i resonansfrekvens visas även denna i 

Figur 26 i form av 𝐺500 mHz(𝑠), vilket ger än något bättre anpassning till Provprogrammets 

resultat. 
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Figur 26: Elektrisk uteffekt från Aprossimulering med den uppskattade nätdynamiken 𝑮𝒏ä𝒕(𝒔) i 

jämförelse med provprogrammets resultat. Även en nätmodell med resonansfrekvens justerad till  

500 mHz visas 

 

Detta visar på ett exempel hur dynamiken från elnätet enkelt skulle kunna implementeras i 

Apros. Data från Provprogrammet 2013 och NorNed 2016 visar båda på liknande dynamik på 

yttre nät med en resonansfrekvens runt 500 mHz men detta kan mycket väl vara en 

tillfällighet. Kanske finns även fler resonansfrekvenser. För att implementera en sådan modell 

skulle det dock vara nödvändigt att titta på andra driftförutsättningar. Men innan detta 

undersöks kan det vara en idé att implementera en enklare modell av detta slag för att se om 

det över huvud taget kan ge något relevant utslag i den termohydrauliska modellen. 
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4 Diskussion och slutsats 

Syftet med detta arbete var att undersöka reaktorn och dess koppling mot yttre nät för att ha 

som underlag för hur stationsregleringen (i form av tryck-, effekt- och nivåreglering) bör 

implementeras vid övergång till det nya eldynamiska beräkningsprogrammet PowerFactory. 

Fokus har legat på att skapa underlag för Forsmark 3, men då intressant data endast har 

funnits på Forsmark 2 så har undersökningen gjorts på detta block. Dock är 

stationsregleringen snarlik på de båda blocken så de resultat som funnits gäller med största 

sannolikhet även på Forsmark 3. Vid Provprogrammet inför effekthöjningen av Forsmark 2 

gjordes många olika anläggningsprover. Det test som här har varit av störst intresse har varit 

PI 658 då sinusstörningar skickades på reaktorns tryckbörvärde [14]. Trycket regleras direkt 

genom att tryckregulatorn styr BÅFR varför detta test gav en direkt effekt på den termiska 

och elektriska effekten. Resultatet från detta prov visade en tydlig resonanstopp mellan den 

termiska och elektriska effekten vid 500 mHz som har varit yttre nätets resonansfrekvens vid 

undersökta tillfällen. Provet visade hur stationsreglering har möjlighet att påverka reaktorns 

effekt. Frågan var då om stationsregleringen även kan styra den termiska effekten på detta sätt 

på grund av återkoppling från yttre störningar. 

Frågan som därför belysts är om yttre störningar från elnätet kan ta sig in i anläggningen och 

påverka utvecklingen av termisk effekt från reaktorn. Om så är fallet skulle det vara intressant 

att modellera detta i PowerFactory då detta skulle kunna ge en följdeffekt på reaktorns 

elektriska effekt och därför påverka blockets lokalkraftsystem. Undersökningar gjordes på 

effektbortfall på DC-kabeln NorNed som skapade effektpendlingar på det Nordiska elnätet. 

Effektbortfallet av den 700 MW DC-kabeln skedde under några tiondels sekunder. En 

störning på ±50 MW med en störningsfrekvens på 500 mHz registrerades vid Forsmark 2 vid 

störningstillfällena. Trots störningens storlek syntes ingen effekt på stationsregleringen. Det 

enda som kunde registreras var att den direkta återkopplingen på den elektriska uteffekten i 

effektregulatorn påverkade neutronflödesbörvärdet. Denna inverkan var dock försvinnande 

liten i jämförelse med bruset från fissionsprocessen varför dess inverkan anses vara 

försumbar. För att den elektriska störningen ens ska kunna gå att jämföra med bakrundsbruset 

bör störningen ha en åtminstone 4 ggr större amplitud än i detta fall. Men även då kommer 

dess effekt troligtvis bli försumbar då denna signal sedan filtreras i neutronflödesregulatorn 

för att sedan styra HC-pumparna som även dessa har en filtrerande egenskap. Detta visar på 

att stationsreglereringen rimligtvis inte behöver implementeras för driftstörningar som inte 

aktiverar några säkerhetsfunktioner på reaktorblocket.  



35 
 

5 Kommentarer 

Det som förmodligen behöver implementeras i PowerFactory är en modell för hur blocket styr 

ner produktion vid olika felscenarier och vilka gränsvärden som startar dessa processer. Om 

inte anläggningens säkerhetsfunktioner aktiveras ser det inte ut att vara något behov att 

implementera dynamiken från stationsregleringen i PowerFactory. 
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Bilaga 1 

 

Figur 27: NorNed-störning, presentation från Norska Statnett (Jansson EA. 2016) 

Tryckregulatorns svar på yttre störningar. 

 

Figur 28: Trycket i reaktorn från fintrycksmätningen 



 

 

Figur 29: Neutronflödesmätning 

 

Figur 30: BÅFR 



 

Bilaga 2 

Jämförelse av hur tryckbörvärdet påverkar reaktorn och stationsregleringen under 

provprogramet och i Aprossimuleringen för att verifiera att Apros-resultaten är användbara. 

 

 

Figur 31: TryckBV till BÅFR 



 

 

Figur 32: TryckBV till fintryck i reaktorn 



 

 

Figur 33: TryckBV till ångflöde TA21 



 

 

Figur 34: TryckBV till effekt G21 



 

 

Figur 35: TryckBV till APRM 

 



 

Bilaga 3 

Bodeanalys 
Sortera data 

clear all 

close all 

clc; 

%BodeAnalys.m för Provprogram-filer 

%% 

[num,txt,raw]=xlsread('datafiler.xls','Sheet1'); 

%% 

isel=[]; 

for i=2:size(txt,1), 

    if strcmp(txt{i,3},'Sinus') %Tar bara med sinusprover 

        if strfind(txt{i,5},'Varmaprov'), 

            isel=[isel i]; 

        end 

    end 

end 

isel(3)=[]; %Ta bort dublett  

%% Pick up the nominal power for the test 

pow=zeros(length(isel),1); 

for i=1:length(isel) 

    k=isel(i); 

    pow(i)=num(k-1,1); 

end 

%% Sort on different power levels 

upow=unique(pow); 

for i=1:length(upow), 

    Pow(i)=upow(i); 

    Isel{i}=isel(find(pow==Pow(i))); 

end 

%% Figure out the frequency for the test 

for i=1:length(Isel), 

    for j=1:length(Isel{i}), 

        filn=txt(Isel{i}(j),5); 

        im=strfind(filn,'mHz'); 

        bs=strfind(filn,'\'); 

        ibs=find(bs{1}>im{1},1,'first'); 

        f{i}(j)=sscanf(filn{1}(bs{1}(ibs-1)+1:im{1}),'%g')/1000; 

    end 

end 

%% Create the data for the Bode diagram 

Nf=length(f); %Antal powernivåer 

  

for i=1:Nf, 

    [~,iorder]=sort(f{i}); 

    f{i}(:)=f{i}(iorder); 

    for j=1:length(f{i}) 

        filnamn{i}{j}=txt{Isel{i}(iorder(j)),5}(35:end); 

        ds=ReadMatdataFil(filnamn{i}{j}); 

         

        t{i}{j} = ds.data(:,1); 

        Pdist{i}{j} = ds.data(:,99); 

        BAFR{i}{j} = ds.data(:,102); 

        FinTryck{i}{j} = ds.data(:,2); 

        AngTryckHT{i}{j} = ds.data(:,184); 

        TA21{i}{j} = ds.data(:,11); 

        G21{i}{j} = ds.data(:,46); 



 

        HTV{i}{j} = ds.data(:,50); 

        APRM{i}{j} = ds.data(:,21); 

        HC{i}{j} = ds.data(:,4); 

    end 

end 

 

Utför Bodeanalys 

function [ ] = plotBodeProv(name, t, yref, y, Pow, f) 

% Bode Diagram plot for Apros Simulation 

  

Nf=length(f); 

  

%% 

for i=1:Nf % Full time intervals 

    t0{i} = ones(length(f{i}),1); 

    t1{i} = t0{i}; 

    for j=1:length(f{i}) 

    t1{i}(j) = length(t{i}{j}); 

    end 

end 

% Exeptions 

i=1; %Power Level 108% 

t0{i}(1) = find(t{i}{1}==67,1,'first'); 

t0{i}(2) = find(t{i}{2}==85,1,'first'); 

t0{i}(3) = find(t{i}{3}==55,1,'first'); 

t1{i}(5) = find(t{i}{5}==80,1,'first'); 

t1{i}(6) = find(t{i}{6}==156,1,'first'); 

t1{i}(10) = 9000; 

  

i=2; %Power Level 115% 

t0{i}(1) = find(t{i}{1}==55,1,'first'); 

t0{i}(2:9) = find(t{i}{2}==30,1,'first'); 

  

i=3; %Power Level 117.5% 

t0{i}(1:2) = find(t{i}{1}==40,1,'first'); 

t0{i}(3) = find(t{i}{3}==30,1,'first'); 

t0{i}(5) = t0{i}(3); 

  

i=4; %Power Level 120% 

t0{i}(1) = find(t{i}{1}==45,1,'first'); 

t0{i}(2) = find(t{i}{2}==35,1,'first'); 

t0{i}(3:5) = find(t{i}{3}==30,1,'first'); 

  

for i=1:Nf, 

    for j=1:length(f{i}) 

        [~,Gc{i}(j),~] =... 

            oneptFFT([t{i}{j}(t0{i}(j):t1{i}(j)),... 

            yref{i}{j}(t0{i}(j):t1{i}(j)),... 

            y{i}{j}(t0{i}(j):t1{i}(j))],f{i}(j)); 

    end 

end 

figure 

for i=1:Nf, 

    Powstr{i}=sprintf('%g%s',Pow(i)*100,'%'); 

    subplot(211) 

    loglog(f{i}(:),... 

        abs(Gc{i}(:)),'linew',2); 

    if i==1, 

        hold all; 

        ylabel('Amplitud'); 



 

    end 

    subplot(212) 

    semilogx(f{i}(:),... 

        unwrap(angle(Gc{i}(:)))*180/pi,'linew',2) 

    if i==1, 

        hold all; 

        ylabel('Fas'); 

        xlabel('Vinkelfrekvens (Hz)'); 

    end 

end 

grid on 

xlim([0.03 1.1]) 

legend(Powstr,'location','southwest') 

subplot(211) 

xlim([0.03 1.1]) 

grid on 

%% Title from 'name' 

if strcmp(name,'BAFR2G21'), 

    title({'Bodediagram från PI658 mätdata';... 

        'BÅFR till aktiv effekt (G21) enligt oneptFFT.m'}) 

elseif strcmp(name,'BAFR2FinTryck'), 

    title({'Bodediagram från PI658 mätdata';... 

        'BÅFR till fintryck enligt oneptFFT.m'}) 

elseif strcmp(name,'BAFR2TA21'), 

    title({'Bodediagram från PI658 mätdata';... 

        'BÅFR till ångflöde (TA21) enligt oneptFFT.m'}) 

elseif strcmp(name,'TA21_2G21'), 

    title({'Bodediagram från PI658 mätdata';... 

        'Angflöde (TA21) till aktiv effekt (G21) enligt oneptFFT.m'}) 

    subplot(212) 

    legend('location','northwest') 

end 

end 

 

Uppskattning av överföringsfunktioner 
function [Gest] = EstBodeProv( yref, y, t, f, n) 

for i=1:length(f) % Full time intervals 

    t0{i} = ones(length(f{i}),1); 

    t1{i} = t0{i}; 

    for j=1:length(f{i}) 

    t1{i}(j) = length(t{i}{j}); 

    end 

end 

% Exeptions enligt plotBodeProv 

i=1; %Power Level 108% 

i=2; %Power Level 115%  

i=3; %Power Level 117.5% 

i=4; %Power Level 120% 

 

%% Plotta EstBodeDiagram 

% Räknar bara för power level n 

for j=1:length(f{n}) 

        [~,Gc(j),~] =... 

            oneptFFT([t{n}{j}(t0{n}(j):t1{n}(j)),... 

            yref{n}{j}(t0{n}(j):t1{n}(j)),... 

            y{n}{j}(t0{n}(j):t1{n}(j))],f{n}(j)); 

end 

figure 

subplot(211) 

    [~,iorder]=sort(f{n}); 



 

    loglog(f{n}(iorder),... 

    abs(Gc(iorder)),'linew',2); 

    ylabel('Amplitud');   

    hold all; 

subplot(212) 

    semilogx(f{n}(iorder),... 

    unwrap(angle(Gc(iorder)))*180/pi,'linew',2) 

    ylabel('Fas'); 

    xlabel('Vinkelfrekvens (Hz)'); 

    hold all; 

  

sys = frd(Gc,f{n},'FrequencyUnit','Hz'); 

Gest{1} = tfest(sys,3,4); 

Gest{2} = tfest(sys,3,5); 

Gest{3} = tfest(sys,3,6); 

Gest{4} = tfest(sys,3,7); 

Gest{5} = tfest(sys,3,8); 

  

%% 

leg={'TA21-G21'}; 

for j = 1:length(Gest) 

[mag,phase,freq] = bode(Gest{j},{0.03*2*pi,1.1*2*pi}); 

phaseAdj = 0; %Ta hand om 360 graders-bugg 

leg={leg{:,:},['G_{est}', num2str(length(Gest{1,j}.den)-1), 'p',... 

     num2str(length(Gest{1,j}.num)-1),'z', ' fit: ',... 

     num2str(round(Gest{1,j}.Report.Fit.FitPercent*10)/10), ' %']}; 

if phase(:,:,1) >= 100, 

phaseAdj = -360;   

end 

subplot(211)     

    loglog(freq/(2*pi),mag(:),'linew',2)  

subplot(212) 

    semilogx(freq/(2*pi),phase(:)+phaseAdj,'linew',2) 

end 

xlim([0.03 1.1])  

grid on 

subplot(211) 

xlim([0.03 1.1]) 

%ylim([1 20]) 

grid on 

subplot(212) 

legend(leg') 

legend('location','west')  

end 

 

Approximering av nätets överföringsfunktion  

GcProv = [0.5918 + 0.0022i; 

          0.5141 - 0.0552i; 

          0.4487 + 0.0224i; 

          0.4682 + 0.2657i; 

          0.9216 + 0.2959i; 

          0.6755 + 0.0412i; 

          0.4425 + 0.0833i; 

          0.3489 + 0.1246i; 

          0.3097 + 0.1735i]; 

GcProv2 = GcProv([1,2,3,4,5,8,9]);       

fProv = [0.0300; 0.0600; 0.1000; 

         0.3000; 0.5000; 0.7000; 



 

         0.9000; 1.0000; 1.1000]; 

fProv2 = fProv([1,2,3,4,5,8,9]);       

GcApros = [0.6594 - 0.3976i; 

           0.5726 - 0.2360i; 

           0.5370 - 0.1247i; 

           0.5136 + 0.1496i; 

           0.3984 + 0.3109i; 

           0.3238 + 0.3915i; 

           0.1493 + 0.5931i; 

           -0.0461 + 0.8052i; 

           -0.1396 + 0.9268i; 

           -0.2392 + 1.0434i]; 

           

GcApros2 = GcApros([1,2,3,4,5,8,9]); 

fApros = [0.0300; 0.0600; 0.1000; 

          0.3000; 0.5000; 0.6000; 

          0.8000; 1.0000; 1.1000; 

          1.2000]; 

           

Gnet = GcProv2./GcApros2; 

 

figure 

subplot(211) 

    loglog(fProv2,... 

    abs(Gnet),'linew',2); 

    ylabel('Amplitud');   

    hold all; 

     

subplot(212) 

    semilogx(fProv2,... 

    unwrap(angle(Gnet))*180/pi,'linew',2) 

    ylabel('Fas'); 

    xlabel('Vinkelfrekvens (Hz)'); 

    hold all; 

     

    xlim([0.03 1.1]) 

  

grid on 

subplot(211) 

xlim([0.03 1.1]) 

ylim([10^-.45 10^.4]) 

grid on 

  

sys = frd(Gnet,fProv2,'FrequencyUnit','Hz'); 

%Gest{1} = tfest(sys,1,1); 

Gest{1} = tfest(sys,2,1); 

Gest{2} = tfest(sys,2,2); 

%Gest{4} = tfest(sys,3,1); 

%Gest{5} = tfest(sys,3,2); 

Gest{3} = tfest(sys,3,3); 

for j = 1:length(Gest); 

    Gan{j}(:,1) = getpvec(Gest{j}); 

    Gan{j}(:,2) = diag(getcov(Gest{j})); 

end 

%% 

leg={'G_{nät}(s)'}; 

for j = 1:length(Gest) 

[mag,phase,freq] = bode(Gest{j},{0.03*2*pi,1.1*2*pi}); 

phaseAdj = 0; %Ta hand om 360 graders-bugg 

leg={leg{:,:},['G_{nät}', num2str(length(Gest{1,j}.den)-1), 'p',... 

     num2str(length(Gest{1,j}.num)-1),'z', ' fit: ',... 



 

     num2str(round(Gest{1,j}.Report.Fit.FitPercent*10)/10), ' %']}; 

if phase(:,:,1) >= 100, 

phaseAdj = -360;   

end 

subplot(211)     

    loglog(freq/(2*pi),mag(:),'linew',2)  

subplot(212) 

    semilogx(freq/(2*pi),phase(:)+phaseAdj,'linew',2) 

end 

legend(leg) 

legend('location','southwest') 

  

%% 

figure 

subplot(211) 

    loglog(fProv,... 

    abs(GcProv),'linew',2); 

hold all; 

    loglog(fApros,... 

    abs(GcApros),'linew',2); 

    ylabel('Amplitud');   

     

    xlim([0.03 1.1]) 

    ylim([10^-.5 10^0]) 

    grid on 

subplot(212) 

    semilogx(fProv,... 

    unwrap(angle(GcProv))*180/pi,'linew',2) 

hold all; 

    semilogx(fApros,... 

    unwrap(angle(GcApros))*180/pi,'linew',2) 

    ylabel('Fas'); 

    xlabel('Vinkelfrekvens (Hz)'); 

  

    xlim([0.03 1.1]) 

    grid on 

sys = frd(GcApros,fApros,'FrequencyUnit','Hz'); 

GAp = tfest(sys,1,7); 

[mag,phase,freq] = bode(Gest{3}*GAp,{0.03*2*pi,1.1*2*pi}); 

phaseAdj = 0; %Ta hand om 360 graders-bugg 

if phase(:,:,1) >= 400, 

phaseAdj = -360*2;   

elseif phase(:,:,1) >= 100, 

phaseAdj = -360;   

end 

subplot(211)     

    loglog(freq/(2*pi),mag(:),'linew',2)  

subplot(212) 

    semilogx(freq/(2*pi),phase(:)+phaseAdj,'linew',2) 

legend('G_{Prov}(s)','G_{Apros}(s)','G_{Apros}(s)G_{nät}(s)')   

 

 

 


