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The UAc, APPRc and CWTD are the 

CQs that shows the most significant 

deviations from the no-fault base-case.  

Error! Reference source not found. shows how 

these CQs deviate from the base-case 

condition as the fault condition worsens 

(i.e., as flow increases
1
 or decreases).  It 

is apparent that the different CQs are 

affected differently.  For example, at a 

base-case load of 1500 tons, a condenser 

flow reduction of 25% corresponds to a 

12.7% decrease, a 4.1% increase and a 

34.8% increase in UAc, APPRc and 

CWTD, respectively.  The CWTD is the 

most sensitive to a reduced condenser 

water flow rate.  At 500 tons, the same 

reduction corresponds to a 7.1% 

decrease, 0.2% increase and 33.8% 

increase in UAc, APPRc and CWTD, 

respectively.  Here, the CQ sensitivity 

responses are similar.  However, CWTD 

is the only CQ that remains unaffected 

by the change in load whereas the others 

become less sensitive.  In fact, APPRc is 

practically insensitive at this low load. 

 

UAC, APPRc và CWTD là các CQ có 

độ lệch lớn nhất so với trường hợp cơ 

bản không lỗi. Hình 3.11 biểu diễn các 

QS lệch như thế nào so với điều kiện 

trường hợp cơ bản khi tình trạng lỗi 

càng nhiều hơn (chẳng hạn lưu lượng 

tăng hoặc giảm). Rõ ràng, các CQ khác 

nhau chịu ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, 

ở tải trường hợp cơ bản 1500 tấn, lưu 

lượng ngưng tụ giảm 25% tương ứng 

với sự giảm 12,7%, tăng 4,1% và tăng 

34,8% của UAC, APPRc và CWTD. 

CWTD cực nhạy với sự giảm tốc độ lưu 

lượng nước ngưng tụ. Ở 500 tấn, mức 

giảm tương tự tương ứng với sự giảm 

7,1%, tăng 0,2% và tăng 33,8% của 

UAC, APPRc và CWTD. Ở đây, các 

phản ứng nhạy CQ cũng tương tự. Tuy 

nhiên, CWTD là CQ duy nhất chưa bị 

ảnh hưởng bởi sự thay đổi tải trong khi 

các CQ khác ngày càng ít nhạy hơn. 

Trong thực tế, APPRc thực sự không 

nhạy ở mức tải thấp này. 

 

                                                             
1 A negative flow reduction is actually an increase. 




