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ANOTACE

Šumová fiagnostika jaderných reaktoiti je stanfiarčlní ;ne-

toda měření dynamických paranetrů reaktorů a je to jedns z nie-

tod, které mohou zvýšit bezpečnost provozu reaktorů. Ve sbor-

níku jsou uvedeny referáty z oblasti analýzy šumu reaktorů,

které se zabývají jak obecnými možnostmi tsk jednotlivými kon-

krétními problémy. V úvodním referátu dr. P. Schumann ze

2ÍTC Rossentíorf se zabývá gumovou analýzou v NDR. V závěru jsou

uvedeny doporučení přijatá účastníky semináře.
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s well__as_techni£ues^of_noise analysis used

in_GDR

Dr. P. Schumann

1. Introduction

#

The conventional system of control and regulation of an

industrial process has its foundation in the use of neen va-

lues of output signals of a given system. For each system

these are standards for all output signals. These standards

and their limits or deviations are estimated by special expe-

riments, assemblies, by tests of materials, using mathematical

models and computations. During normal operation of a plant it

takes certain time and the question arises about the reliabili- ""*'

ty and sefety of the plant.

The conventional system of control and regulation can be

enlarged if we use not only the mean values of the outputs

but also their fluctuations. It is well known that these fluc-

tuations contain a lot of information about the dynamic beha-

vior and stability of the system.

An operator regulated the conventional system and gete in-

formation about the regulation from a. mathematical model and

gives the appropriate inputs. Regulation system could be supple-

mented by an additional system of progressive dynamic methods.

The advantage is that we can realise a more befitting model and

get information about the technical safety. By means of such

additional system for a reactor it is possible to gets

- better measurements of physical values, especially if we use

incore detectors,

- better evaluation of reactor parameters from these values,

especially by means of on-line computations,



- the possibility to use dynamic methods during the normal

reactor operation. v

Taking into account that the economy forces larger grid

larger plants, the problem of reliability, stability and safe-

ty becomes'more important. For example, a modern nuclear power

plant gives profit of the order of 10 Harks per dey. Frora

this point of view it is important to have an exact knowledge

about the stability and arising damages. By observing fluctu-

ations in the- output signals it is possible to control the sta-

bility, to detect malfunctions in the most early state and carry-

out the appropriate repairs. It is, of course, possible only

if we are able to find the source of these fluctuations, in

other words the noise source.

As we know from literature, only in some cases thsy succe-

eded to take the correct conclusions between observable fluctu-

ations and1- malfunctions in opportunate time. But it is shown too*

that most of malfunctions in reactors have influeuces on the po-

wer spectral densities or correlation functions of output signaIf

especially in the case of current of ionisation chambers.

The reasons of difficulties to interpret observed offects

ares

•- the detector problem - too less information from different

physical values,

- the problem of the transfer function for e given noise source,

- difficulties in the selection of different effects in noise

measurements,

- too less knowledge in the range of estimation of the mathema-

tical model and in the range of parameter estimation.

Noise analysis is therefore not ploncstanding, its useful-

ness depends on its coordination with other conventional or

dynamic methods.
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2. The aim of noise analysis at the power reactor and seme

actual problems

Jn the Nuclear Research Institute s.t Rossendorf, the scien-

tists are working for more than 10 years in the field of reactor

dynamics. Three yeara ago, we began to transfer the develop3d

methods fro;n zero power reactor to the power plant reactor at

Rheinsberg. This was in agreement with a general trend, bocou.se

the problems in a power pltmt are of greater interest; have ano-

ther importance; Many effects in a power plant are unobservpbis

in zero power reactors. Of course, by means of noiae a?i<ú.yelB

methods it is possible to estimate the same basic reactor para-

meters too, but the main use of noise analysis is and vill he

the early detection of abnormalities, especially because ano •

ther method does not exist up to now. Prom this point of view

the research reactor is an important instrument to tvjft detectors

and to simulate some effects for finding transfer functions.

The application of Noise analysis require fo1lcvr.ng stepns

- Construction of a detector system for a large frequency range

and different physical values with e high sensitivity ratlor

the conditions of the power reactor with reference to pressure;

temperature and irradiation. Such detector systen MUST- have

the possibility to measure:

neutron flux, pressure, temperature, velocity of coolant fio-v,

and acceleration inside end outside of the core of a power

plant reactor.

- Estimation of transfer functions of all different ncico BC-U-TCCE1

to the neutron flux. For instance, by mesnf? of ,?ctiv? •pcrt-.r-N;-

tion method using the cross-correlation technique. 'Jh.e i_Y»r:sti--

ga.tion of transfer function models is possible at rscoarc.'i

reactore or at similar assemblies*

- Interpretation and selection of measured noise spectre vrun/j

estimated Transfer Functions and models.

- Creation of a monitoring system for all observed icinds of .TI.IL-
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functions.
j

The most important perturbation source in a power plant

reactor is the coolant flow. It contains perturbations ofs

temperature, pressure, velocity, boron concentration,

void fraction and is able to induce vibration and to block

coolant flow as a result of layers of forming materials in

the system or parts of broken internal components.

What kind of abnormalities are expected and are very

important?

- Vibrations or movements of the whole core or internal com-

ponents. They can destroy the core structure expecially the

fuel elements.

. - Boiling because of coolant flow blockage.

- Abnormalities of regulating rods.

How it is principally possible to detect these abnorraa-

litis in the noise spectra of different physical values?

To detect vibrations or movements of the whole core in

horizontal direction, it is sufficient to use only ionisation

chambers in in-core and out-core positions ae it was done at

Palisades reactor. Out-core chambers show vibration frequencies

with a maximum in the amplitude, if they are located in the di-

rection of the vibration vector and the phase is JL radians for

detectors on the opposite sides of the vibration direction. In-

-core detectors show nothing because they are moved together

with the core. The detection of vertical vibrations is not so

easy because of the possibility of an additional global reacti-

vity effect and local effects of perturbations in coolant flow.

V/e can detect vibrations by using acceleration detectors also.

The problem is to have an acceleration in-core detector or we

must know the transfer function of vibrations due to the pressu-

re vessel and then we can find this effect.

The problem of boiling detection is not yet solved for
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power reactors till to date. Only simulated boiling was detected

up to now by means of acoustic sound and ionisation chambers by

Tlogilner in a zero power assembly. To resolve this problem it

is important to develope in-core thermocouples or an otiier

method for dynamic in-core measurements of temperature.

3. Reactor diagnostics in GDR

Nowadays, this work is done in conection with WWER-4-0

type of reactors. In Lubmin at the sep. side near Greifswald two

reactors of this type are now in operation. Our task is to de-

velope a noise-analysis system which will be feasible for this

type of reactor.

In the end of last year during the start-up period of

the second reactor we had used the following detectors!

- out-core ionisation chambers on the upper bounda.ry of the co-

re with special amplifiers to measure mean currents with
D p

the lower limit of 10 A, the noise level is more than 10

times cinaller. Frequency range: 0.1 to 30 Hz.

- Pressure fluctuation detectors, based on the piezoelectric

effect located nearly at the inlet and outlet nozzles of

the vessel and on the pipes of the coolant loop, the lower

sensitivity is 0.05 atm, frequency ranges 0.1 to 1000 Hz.

- Acceleration detectors on the outer surface of the vessel,

frequency range: 30 to 1000 Hz.

These signals were directly stored on s magnetic tape

recorder, the evaluation was done at Rossendorf on a special

small computing system siialar to the Fourier analyser from

Hewlett Packard. The results of evaluated signals have the sha-

pes of auto-and crosspower densities, coherence or frequency

response functions. How it is practically done to decide about

the technical safety?
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f If we know nothing about the mean behaviour of a 3ign3.IL,

the following conception is allowed (as in the case of pressure
ř flue tuat i ons)s
* - During the start-up period of the reactor we assume that the

reactor is intact. The noise spectrum is assumed as the stan-
dard spectrum.

- We repeat noise measurements periodically and compere with
j v the standard spectra. If s. deviation outside the error limits
\ exists, we must try to find the cause of the deviation by

specisl inauires.
\

The pressure fluctuations show a lot of resonances in pll
frequency ranges, and the largest of them fire in conection with

T the pump rotation and the behaviour of the loops. There are
hydraulic resonances of each individual loop. This fact injst o,
kept in mind that the fluctuations near the inlet end outlet
nozzles have no difference in their phases. All these resonances

« are very stable and periodical measurements do not shov: any
deviation.

If we have the theoretical knowledge about the noioe
' spectrum as in the case of ionization chanber it is easier to

find its various interesting effects.
Already at Ilheinsberg we had observed P resonance in

the ionisation chamber signal in the range of low frequencies,
which means that frequency is proportional to the coolant flow
velocity. This fact is important that a correlation between
the ionisation chamber current end pressure fluctu?tio.is or

;". accelerations were not observed.

,:'-r The order of the measured a.uto-power density ellowor! to
•':,. ' assume the following order of perturbations?
.;: - periodical temperature fluctuations of the orcer of 1° C. It

may be possible,
; - periodical pressure fluctuations of tbe order of 30 '/ frea



the mean value. It is impossible,

- vibration of an active control rod cluster of the order of

10"4 m,

-• vibration of a passive control rod cluster with a magnitude

of 10"3 m.

4. Future Plans by International Cooperation

The dimensions of future works require an international

cooperation. The GDR alone has not sufficient people and1.

capacity to develop all methods, detectors and others in en

opportunate time. Therefore it is planned to creat en internati-

onal team - work for research in reactor diagnostics on power

plant reactors in the GDR. Up to now Soviet union, Hungary and

Poland are interested in this cooperation. But we hope that

Czechoslovakia will take part too. The aim of this collective

effort is the resolution of actual problems in the range of

reactor diagnostics as a first step is planned to detect nuc-

leate boiling in a special assembly with a lot of in-corc de-

tectors in the power reactor in Rheinsberg.
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reaktorech

Ing. E. Dach, Ing. A. Zbytovský

ŠKODA o. p., ZVJE Plzeň

1. Úvod

Od roku 1944, kdy byly v Los Alamos zahájeny experimen-

tální a. teoretické výzkumy reaktorového šumu, bylo publiko-

váno v tomto oboru obrovské množství prací. Po období podrob-

ného studia štěpného procesu na výzkumných reaktorech, zejmé-

na reaktorech nulového výkonu nacházíme se v současné době

v období celosvětové orientace ns studium anelýzy šumu reakto-

rů, energetických. Obdobné, tendence jsou patrné v rámci socia-

listické integrace vědecko-výzkumných prací členských zemí

RVHP. Jedním z důvodů této orientace je skutečnost, že struk-

tura štěpného procesu jo nyní dostatečně dobře známa, s je po-

dán i vyhovující matematický popis pro všechny typy gumových

experimentů, které lze na reaktoru nulového výkoru provádět.

Druhým, závažnějším důvodem je možnost použití analýzy neutro-

nového šumu energetického reaktoru pro studium dynamických vlast-

ností reaktorového systému, zejména pro účely provozní diagnos-

tiky poruchy. Největší předností tohoto způsobu diagnostiky js,

že nevnáší žádnou poruchu do reaktorového systs™*. při č eras pro

detekci lze využít standardní in-core instrumentrco reaktoru,

která umožňuje při vhodném zpracování měřených informací urči-

tou predikci poruchových režimů.

V porovnání s reaktorem nulového výkonu, kde korelované

fluktuace neutronového toku jsou převážně způsobené stochastic-

kým charakterem štěpného procesu, dominujícím zdrojem šumů na

energetickém reaktoru jsou budící síly, která způsobují Suray

reaktivity. Fyzikální příčiny budících sil záviaí na. typu
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energetického reaktoru a jeho provozním režimuj identifikace

gumového zdroje je prvním nezbytným krokem diagnostického

procesu. Ueméně důležitým krokem však je i kvantitativní zpra-

cování naměřených hodnot a jejich interpretace, což je nezbytné

zejména při použití počitače v zapojení on-line k diagnostickým

účelům.

Vzhledem k tomu, že šumové spektrum energetického reakto-

ru je velmi složité a možných šumových zdrojů existuje celá

řada (stochastické generování parních bublin v chladivú, mecha-

nické vibrace, palivových Si regulačních elementů atd.), jeví

se nezbytným podrobné studium jednotlivých gumových komponent.

Z tohoto pohledu se nabízí použití v/zkumného reaktoru jako mo-

delového zařízení, které umožňuje podrobné studium jednoho

efektu jeho vnějším vybuzením i izolací ostatních komponent,

2. Porovnání šumových experimentů ne nulových a výkonových

reaktorech

Výsledkem experimentální analýzy reaktorového šumu můše

být zjištěnís

s.) režimů nestability libovolného původu

b) vzniku lokálního varu v reaktoru

Tyto efekty se zobrazují výraznými rezonpnceini v šunio--

vém spektru, přičemž poloha rezonancí a jejich irířky jsou

kvantitativními ukazateli odpovídajících procesů. Existtijí-Ii

vhodné teoretická modely dynamických procesů a dostatečná

přesnost experimentálních údpjů, mohou bj't kvrlitotivně ur- '

ceny dynamické charakteristiky (teplotní koeficien.ty reakti-

vity, časová konstanty etfi.) a vysvětlena interpretace vý-

sledků z hlediska, provozní diagnostiky.

Obecnou vlastností šumových experimentů na energetickém
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reaktoru je jejich "pasivnost", tzn., že experiment nevyžaduje

žádné narušení normálního pracovního režimu reaktorového systé-

mu. Na. výzkumném reaktoru nulového výkonu, kde dominujícím ru-

movým zdrojem je šum stepné reakce, je nutné vytvořit při stu-

diu určité šumové komponenty takové podmínky, aby studovaný šum

dominoval, přičemž šum štěpné reakce by vystupoval jako pozadí.

Je zřejmé, že takovéto podmínky lze vytvořit pouze umělým bu-

zením žádaného efektu, přičemž k použitelnosti matem?ticko~£y-

zikálního modelu na elektrárně přibývá k úloze vlastního expe-

rimentu a zpracování jeho výsledků i úloha interpretace namě-

řených hodnot na reaktoru nulového výkonu pro podmínky reaktoru

energetického.

Tab. 1 - Použitelnost reaktoru nulového výkonu pro šumovou

analýzu

Důvod šumových experimentů

Analyzovatelné veličiny

Vhodnost prostředí

Proměnný počet experimentů

Interpretace

•Budoucí výzkumný potenciál

Kulový reaktor

Výzkum

Několik

Dobrá

Značný

Snadná

Průměrný

Výkonový reaktor

Inženjírská ap-
likace

línoho

Spatná

Prfeiěrný"

Obtížná

Zna čný

Je zřejmé, že na reaktoru nulového výkonu přichází v úva-

hu pouze šum neutronů a. jjf- toků; nabízí se rovněž studium vzá-

jemných korelací neutronových a akustických šumových signálů,

zejména při studiu lokálního varu..
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Tab. 2 - Proměnné pro šumový experiment

Běžně používané Ostatní možnosti

neutronový tok Ilechanické posuvy

Teplota Rychlosti, zrychlení

Průtočné množství ír&pětí

Tok Lokální hustoty

Zvuk

Poloha řídících tyčí

Tlak

Elektronika

Čerpací rychlost

Iladioaktivita chladivá

Jak bylo již v úvodu konstatováno, závisí šumové měření

jednak na výkonu reaktoru, jednak na náhodně fluktujícíni

excitačním zdroji. Tímto zdrojem může být buS externí zaříze-

ní (např. mechanizmus řídící tyče), nebo vnitřní efekt (např.

fluktuace teploty vody, páry, vstupního pnitočného množství).

Užití vnitřní Si externí excitace v daném frekvenčním pásmu

závisí na excitační energii v tonto pásmu a řadě dalrích fak-

torů. Ačkoli "pasivní" šumová metoda je z provozního hlediska

atraktivnější, nelze se v současném stavu objasňování jednotli-

vých složek vyhnout i oscilačním metodám. Přitom je nutno mít

na paměti, že oscilační metoda a analýza šumů nejsou zaměnitel-

né 8 úspěšně se vzájemně doplňují. Prvá metoda dává přenosovou

funkci reaktoru, současné použití obou metod umožňuje určit

spektrální složení fluktuací reaktivity, což ulehčuje identifi-

kaci šumových zdrojů.
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Tab. 3 - Porovnaní měřeni vnitřního šumu a externí excitace

Experimentální složitost s cena

Interpretace dat

Zásah do reaktorového systému

ľlšrení přechodové funkce

Měření spektra šumu

Fyzická přesnost

Excitace

Větší

Jednoduchá

Ano

Vždy •

Ee

Vysoká

Vnitřní šum

fenší

Složitá

ITc-

rľekdy

Ano

Průměrná

3. Podnínky registrovatelnosti šumu komponent

Vzhledem k aplikaci na reaktoru nulového výkonu, bufeme

ko detektor gumu neutronů uvažovat výhradně ionizační komoru,

^cjíž výkonovou spektrální hustotu zapíšeme ve tvarus

SIK(f) = ŠIEI JGo{f)| (D

kde F

€
q

SES

- střední počet štěpení v reaktoru ze sek

- efektivnost detektoru

- střední náboj vydělený v detektoru pro registraci

1 neutronu

- přenosová funkce reaktoru nulového výkonu

s* počet neutronů z jednoho štěpení

- Divenův faktor
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Prvý člen popisuje fluktuace svázané ss statistickým pro-

cesem registrace v ionizační komoře 3 druhý šura- štěpná reakce.

V případě měření ne výkonovém reaktoru, nutno přidat k rovni-

ci (1) ještě třetí člen, popisující vliv různých šumových slo-

žek reaktivity v energetickém režimu na výkonový šum. Je-li

Sj,(f) výkonová spektrální hustota i-té komponenty reaktorové-

ho šumu při frekvenci f, tento člen bude ve tvaru

j G(f) \2 Z S±(f) (2)

kde G(f) je přenosová funkce v daném energetickém režimu.

Tento třetí člen při měření na energetickém reaktoru do-

Tiinuje, ostatní dva tvoří pozadí. Z rovnice (1) se zahrnutím

clenu (2) je třejmé, že vztah mezi všemi třemi zdroji šumů

závisí do značné míry np efektivnosti detektoru ,£ .

Kritériem pro zanedbání druhého členp oproti prvnímu je

kde fl je efektivní podíl zpožděných neutronů.

Vyjádříme-li výkonovou spektrální hustotu i-té š-movs rslož
•-vr O

ky reaktivity ve frekvenčním rozsahu & $ s disperzí ť .

výra zem

St(f) = -i
"f

přičemž v nízkofrekvenčním pásmu předpokládáme

-3r



E
P'* — lfi -
i \ \ . AU

i

lze rovnici (1) upravit

= 2 q
2 £ F + q V p 2 £?±! í í ! (4)

2

|'?> l-tá komponenta šumu reaktivity bude tedy registrována zs> pod-
minky

L A L ÍÍÍ >; (5)

käe J = € . q . F je proud komory.

4. Možnosti výzkumných prací v ČSSR

V ČSSR jsou v současné době P V několik? příštích létech
tyto možnosti měření: 1. ICS-150

2. WR-S
3. TR-0
4. ŠR-0

Přestože pro účely diagnostiky by bylo nejvýhodnějgí pro-
vádět měření ns reaktoru KS-15O, není tento vybpven jednak
in-core instrumentscí pro daný typ měření a dále uzpůsobenými
kabelovými trasami. Proto zbývá možnost orientovat cxperimen-
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tální práce ne výzkumné reaktory pro získání zkušeností s mě-

řením základních fyzikálních parametrů analýzou ve frekvenční

oblasti, zpracováním dat a hlavně jejich interpretací. Jednotli-

vá laboratoře v ČSSR však nedisponují takovým moderním experi-

mentálním zařízením, aby mohly pracovat samostatně. Nezbytná je

tedy koordinace jak v nákupu přístrojů, tak v řešení dílčích

úloh nezi jednotlivými pracovišti, přičemž toto úsilí nelze od-

trhávat od společného programu prací v rámci RVHP.

Otázkami šurúová diagnostiky a organizací práce v táto ot-

lasti se intenzivně zabývá Vědecká rada Mezinárodního dočasného

kolektivu v Budapešti, která na doporučení několika, delegací

studuje možnosti vytvoření odborného týmu, který by v mezinárod-

ním měřítku organizoval příslušný experimentální program. Ja-

ko vhodná experimentální základna se uvažují energetická rsakto -

-ry 3H)R. Práce by probíhaly pod vedením německých odborníků s ZP

spolupráce s ostatními členskými státy Rady.

Otázkám bezpečnosti a spolehlivosti jaderných reaktorů

se ve světě věnuje velká pozornost, fíada akcí probíhá pod ve-

dením IIAAE ve Vídni. Výsledky těchto prací mohou významně

ovlivnit jadernou legislativu a realizaci programu jaderní

energetiky ve světě.
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., "i Ing. Vojtěch Rýpar
ÚJV - fiež

1. Úvod

Prvá fáze každého experimentu je věnována plánovaní,

ve kterém se určují cíle měření, vybitá se metoda a měři-

cí zařízení, odhadujs se jeho cena i doba nutná na příprs-

vu p provedení měření. Cílem plánování měření je získat co

nejvíce informací o určovaných veličinách při nejaenpfe vy-

naložení "úsilí" na provedení experimentu. Ostatní fáze expe-

rimentu (metodiky, experimentální vybavení, vlastní měření,

analysa, dat a interpretace výsledků), která navalují n.-i pl.'.-

nování ngření,. se do nynější doby dostp.ly na vysoký stv.peň

dokonalosti a jsou propracovány do značných /dotnilv.. Jogtě

před měření ni jo jako součást plánování nutno provést předběžnou

analýzu s odhad přesnosti očekávaných výsledků, aby získáno

pexamotry splňovaly naše požadavky a odpovídaly vynaloženému

úsilí, kvalitě experimentálního vybaveníj vynaiožcnáVu caru

a finančním nákladům.

Předběžnou enalýzou, jinde označovanou ,ranal:*sn. tíieperr.o,

se obecne zabývá práce /I/, v níž je na základě analýzy dat por-

mocí netody nejmenších čtverců forratilována* aietodr -jvsdheKnčho

určování přesnosti očekávaných v.>slcďď". V toto netofie se; skeu—

má, zda přesnost hledaných parajne!;rů bude vyiiovovet r̂.Si":i r̂o--

Sadavkům a jské experimentální podmínky musice zvoliv, ph

získali takovou přesnost.

V práci se naznačují obecné základy netcV-y prcŕ'oíížnsj
lýsy disperse (přesnosti) par?:netríi pomocí rr.etcuy iio.jťicnj
čtverců. Dále je tsto netoelp použita pro r.vjiiovó civp-triwon
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v časové oblasti (experiment P.ossi -sA. e měření intervalové

distribuce) a určují se vhodné hodnoty volitelných experi-

mentálních proměnných. Pro šumové experimenty ve frekvenční

oblasti se uvádějí obecné závěry práce /8/.

2. Analýze disperze parametrů

Velikost disperze parametrů, určovaných v experimentu,

naznačuje, jak jsou přesně měřeny. Proto výpočet a analýza

disperze hrají důležitou roli v interpretaci výsledků.

V předběžné analýze experimentu se odhadují disperze para-

metrů jako funkce všech parametrů a proměnných, lletoda před-

běžná analýzy se dá použít pro každý experiment, ve kterém

se bude množinou bodů prokládat křivka, aby se určily její

neznámé parametry /l/. Základem předběžná analýzy experimentů

je velmi rozšířená a užívaná technika analýzy, flat (prokládání

křivek) - metoda nejmenších čtverců, ve které získáváme hodnotu

disperze parametrů.

Pro kvantitativní experimenty, ve kterých se neměří přímo

požadované parametry, je vztah hodnoty závisle proměnná y,

nezávisle proměnné t a parametrů modelu a. vyjádřen funkcí

y = f (t, a 1 9 ..., a p) (1)

Cílem experimentu je určit nezn&ni parametry ? k. Analýzou

experimentálních dat Y. pomocí prokládání křivek f (t??) ur-

čujeme 3Jte,rame=fcry a. a odhad jejich disperze. Požadavek zabezpe-

čit minimální disperzi určovaných parametrů v jejicla nestrsnnost

vede k použití metody maximální pravděpodobnosti nebo nctody

nejmenších čtverců. Je známo, že obě metody dávají pro prípocľ.

normálního zákona rozdělení odchylek přesných P měřených par?~
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netrfí identické výsledky. V metodě nejmenších čtverci"1 se

experimentálními body prokládá krivke tek, aby S ~ součet vá-

žených čtverců odchylek bodů od křivky byl minimální, součet

čtverců můžeme zapsat v maticové formě

S = (f - Y ) 1 W (f ~ Y) (2)

Podmínka minimálního součtu S pro n experimentálních bodů vece

na soustavu rovnic pro hledané parametry, která má maticový

zápis

GA = V (3)

C je matice normálních rovnic, V = X W (Y-f),

X = ( • , ..., - - — ) , W je raptice vah, Y vektor (matice)

dB.± d a p

experimentálních bodů, index T označuje transponování matice.

Rovnice (3) pro lineární závislost parametrů a vede nn

soustavu lineárních rovnic. Pro nelineární závislost se ob-

vykle funkce f(t,a) musí linearizovat a úloha se řečí itera-

cemi. Potom A je matice přírůstků v iteraoním postupu.

Pro dispsrzi parametrů je v /I/ odvozen z" (3) obvykle

užívaný vzorec

eut M n...p

kde O~ je inverzní matice normálních rovnic.

Kovariační matice má obecně tvar



kde S je kovariaoní matice dat. Existuje určitá nstice vah,
pro kterou je V minimální (IIV)

* - •• = A r TJY

?Sáť ' TíV = ( x £ x )

igvfy Protože sni při skutečnem vyhodnocovaní experimentu íesr.á-
sfí!' ». me předem přesnou kovariační netici dpt, lze jako její p ř i -
?fj; blížení (v prípade nekorelovaných dat a Poissonovslcého /rozde-
fc-M t lení chyb přesně) vzít SL • • = J". . y.. Tin se sice zvyšuje
Ä;í;'; vliv částí s nalou absolutní hodnotou, ale pro většinu expe-
|:#.' rimentů lze tento předpoklad splnit. Potom platí C = X ¥X,
>;;íf kde matici vah bereme (5). Úloha přodběžnsho •v'ýpoč.tu přesnosti
JI:;,,- hledaných parauetrů se talc převede na. výpočet prvků matice (J
í{5 a na její inverzi. Protože před provedením každého experimentu
fk> musí být připravena ar.alýza dat, jíž vyhodnocujeme měření s ur--
ivj- čujerae hledané parametry â ., lze její jednoduchou úprevou
:.:?/, analyzovat závislost disperze ns experimentálních podnínkách
;rJv ^ pokud lze, volit taková hodnoty proměnných, eby se dosáhlo
(:•:. potřebné přesnosti parametrů.

3. Analýza gumových experimentů v časové oblpsti

Při přípravě šumových experimentů byl převeden přeclběžn'
odhad a analýza disperze (přesnosti) určovaných paraitiotrú. Pro
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měření kinetických parametrů šumovými experimenty byly vybrány:

experiment Rossi-c/^ a měření rozdělení intervalů raezi dvěma ná-

sledujícími detekcemi. Experimentální zařízení pro tyto expe-

rimenty sé skládá z detekční sondy (proporcionální detektor

BF, s příslušným uzpusobovacim členem a kabelem), z předzesi-

lovače a zesilqvače, mnohokanálováno časového konvertoru e

analyzátoru. Šířka a počet kanálů časového analyzátoru}" efekti-

vits detektoru a. doba měření jsou experimentální proměnné, kte-

ré ovlivňují přesnost určovaných parametrů, experiment IÍOSPÍ-

je časovějvclmi náročný a proto musíme při přípravě zvolit .$£>•-

kové hodnoty proměnných, které zaručují dostatečnou přesnost

měřených parametrů a jsou zvládnutelné v dostupném experimen-

tálním čase. Pro šumové měření na reaktoru TR-0 je k dispozici

1024 kanálový časový analyzátor ÚJV, který má binárně měnitel-

nou šířku kanálů v rozmezí 0.1 - 102.4 ms. Pro analýzu disperze

parametrů se předpokládalo, že počet kanálů analyzátoru so uůže

binárně měnit od 32 do 1024.

Experiment Iřossi -ot/

Jlezi standardní techniku reaktorové šunové analýzy patří

experiment Rossi - ^ { který v nynějří clobě lze používat

v různých modifikacích prakticky pro všechny typy reektoru.

Při tomto oxperřnentu měříme pravděpodobnost dotekec neutronů

v oasovém intervalu (t, t + d t) následující po detnkci v ČP—

se t = 0. Naměřená data se v bodovém modelu popisují funkcí\

P (t) = C + Be"^ (7)

kde C je nekorelovaná část pravděpodobnosti úměrná čtverci de-

tekční rychlosti, (intenzitě neutronového zdroje S). B = CK,

kde K je pomer nekorelovaná a korelovaná části prsvděpodob-
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§§Í£ nosti, pro který je v praoech zabývající se experimentom

|p< ' Hossi - vL podle použitého modelu a parametrů popisu stavu
;|r;; reaktoru odvozeno několik vzorců (např. 3, 4, 5). Parametr K
.f?£' je nepřímo úměrný detekční rychlosti (S).
;|«5f;;; V Rossi - J^ experimentu se určují parametry C, B, oO .
i'í'̂  - Z parametru -O získáme nejdůležitější informaci a proto přes-
f-tíf; nost jeho určení je rozhodující pro volbu experimentálních pod-
;,&•; mínek. Předběžnou analj^zu vlivu volby počtu kanálů analysáto—
í̂y; ru N, jejich šířky d t a hodnoty parametrů (:, B, <*-- lze

jf;f"- provést buS numerickým výpočtem nebo přímou analýzou inverzní
|jS matice normálních rovnic C™ , Pro numerické řešení této úlohy
ffó byl sesta.ven program v jazyce Algol pro počítač Gier. Pro
ff-g závisle proměnnou, což jo celkový počet aetekcí neutronů zaana-
|4:". menaný v dajiém kanálu paměti analyzátoru, se inů£c přcdpokládpt

detekční statistika (Poissonovské rozdělení portu detekcí 7 da-
néra intervalu) tedy disperze 6' *" -— Y. Bylo zjištěno, še při
vážení podle detekční statistiky jo matice 0 pro některé hod-
noty experimentálních proměnných špatně podmíněná, což způso-
buje numerickou nestabilitu inverze matice. Pro nezávisle
proměnnou, čas zpoždění daného kanálu anályzá„toru od počátku
cyklu záznamu, bereme hodnotu uprostřed daného časového in-
tervalu.

Závěry z výpočtů vlivu změn jednotlivých parametrů 0, X,
a ľ" a z přímo analýzy (4) souhlasí s prací / S / P. jsou násle-
dující?

minimální disperze oC připadá na určitou optimální dobu
záznamového cyklu

pro který se miniraální disperze oí.,, mění při změně experimen-
tálních proměnných N a d t jaJio
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Při detekčním vážení jsou disperze 0 a B závislá rxe. hodnotách

všech parametrů. Ukázalo se, že disperze C je tin menší, čím

je šířka kanálu větší a že pro šířky d t > 1.6 ns dochází jen

k jejím malým změnám při zvyšovaní d t. llininua disperze B

nastává pro stejné nebo menší & t jako u-parametru ^u a

přesnost určení K je nejmenší. Pro větší šířky kanálu dochází

ke značnému zvýšení disperze ď a K. Přímou analýzou pro pří-

pad dlouhé doby měřícího cyklu «CT e = JLll d t » 1 byly

odvozeny vztahy pro disperze

_ -S-.. (10)
Gíl-B/2)

~ 2 .̂  ....Í.l>l_-£
°oL ~" <*CB2 -Odt (H-l) (1--E/8) - 2K

Při volbě optimálních hodnot experimentálních proněnných,

které můžeme zvolit podle výše uvedených výpočtů a výsledkíU

Tjusínc také uvážit celkovou dobu měření, kterou bychon potře-

bovali, abychom taliovou přesnost dosáhli. V /€, 7/ jo v.-reCoii

vstali mezi cellcovoxi doboti měření 1 , statistickou přesností >.:• '

obsahu jednoho kanálu paměti analyzátoru, který ná zpo'ide-TÍ t

a detekční rychlostí c

C s +

S2 dt c 2 (1 + K " ^ *



feV.; Z obecných výsledků předběžná analýzy 0 vyplývá, že pročlou-
f|;!;' šení doby měření zněmená zvýšení jak statistické přesnosti
|J:i tsk přesnosti určení paraiaetru.

Í31 . Tyto závěry souhlasí se závěry práce /8/, kde snaljíza
fcfc disperze byla provedena v bodován modelu realctoru. Pro ně-
|f/í ření s onohokanál o výra analyzátoreia se :nusí do rovnice zavéet
WS korekce, protože sa dobu T_ + 1/Cx je jen jeden startovací

ftl . , 1 1
ifcr „ _

(T_ + 1/Gx) CxTc

když předpolcládárae průměrný časový i n t e r v a l mezi pulsy l/C;
Po této korekci platí

^ A , • S X T S (K/8 + =.f,r) + ~*~M (12) —

Je vidět, že existuje určitá intenzita vnějšího neutronového
zdroje S', pí
konstantních
zdroje S', pro kterou je <5~. nejmenší při ostatních pararaetrecľ

k? X
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§g Ilěřcní intervalové distribuce

|í,5 Ilěření rozdělení délek časových intervalu neši detekcí
jity'.; J

v|J neutronu a předchozím pulsem, který je buS od detekce neutro-
$M n« (typ CC) nebo naliodilý puls z vnějšího generátoru (typ SO)

ř?S poskytuje několik výhod oproti ostatním řumovýn jaěřcním. Fři
&ä, zachování označení původní práce /3/ siůžesie pravděpodobnost

íj|:;; intervalu délky t pro oba typy intervalových experiaenťľi zapsat

? c c ( t ) = CP0(t) ( f-) 2 R - (14)

fe y t ) »cpo(t) 2SA

S = /+1 + (/'-l)r,

T = (f+1)2 - (/-I)2 r,

R = 1 + 12

r = e""*/*

y-2 =

G" = sA/ VX

Po(t) = exP (~6""(( f" 1) oOt + 2 In (T/4/1).

Při szialýze disperze parametrů C, 5", ť, <JĽ určovpiiých
v intervalových experimentech, není počet kanálů anrlyzátorů
libovolně volitelná experimentální proněnná, ale je určen pod-
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statou měření v obou typech měření intervalové distribuce

automaticky zvoleným režiaeifl práce časového konvertoru. Prvý

příchozí puls js zaznamenává do paměti analyzátoru podle příslušná

adresy kanálu, která odpovídá zpoždění od prvého pulra, zároveň

dochází k nulování adresy e. pro typ OC k opětnonu c. rtu časové

osy. Odhad počtu využitých kanálů se proto určí z pravděpodob-

nosti výskytu jedné detekce v intervalu T_.

JaJco při předběžné aualýze Itossi-oť experimentu zkoumáme

vliv volby experimentálních proměnných, v tomto případš čířky

kanálu d t, hodnot parametrů C, tV, f na určení přesnosti

parametru <=O . Pro výpočet disperze parametru pravděpodobnosti

P C G a P-DQ byl sestaven pro počitač Gier program v jpsyce Algol.

Přibližně Poissonovskému rozdělení detekcí nejlépe odpovídá

vážení podle detekční statistiky VL = 1/Y-. Vážení podle detekční

statistiky způsobuje pro některé hodnoty parametrů špatnou pod-

míněnost matice C.

Závěry z předběžné analýzy měření typu CC vyplýváš

Pro určité či t v okolí optimální šířky, která zaručuje aini--

nální disperzi flf (9) platí přibližně pro slabé zdroje

«?"< 510-4) pro disperze parametrů 06 , ý . Pro (o-~ %0~2

(S) platí pro disperze všech parametrů. Prc silné zdroje so zdá,

že (9) neplatí, ovšem matice C bývá špatně podmíněná.

Z výoledků numerických výpočtů vyplývají následující při-

bližné, vzorce pro disperze parametrů:

ň
cm

~

Jako v Rossi - ̂ t> experimentu po zvolení optimální eíŕJcy



- 29

kanálů, ovlivňuje přesnost určení pro daná experitn&ntální pod-

mínky hlavně zvyšováním hodnoty parametru C, tedy délkou aěřs-

ní. Boba ueřeníi která je nutná k dosažení požadované statistic-

ké přesnosti O obsahu jednoho kanálu panšti analyzátoru, kte-

rý :aá čas zpoždění od počátku t a šířku d t je

1

4. Závěr

Před používáním metody předběžné analýzy se volba hoinot

experimentálních proměnných prováděla podle různých kritérií.

V Rossi - oL- experimentu se nejdříve prováděla volba počtu

a šířky kanálů tak, aby se splnila podmínka

K d ť v 5/eC (16)

Je vidět, že tato podmínka nezaručuje optimální určení

psxaraetru. V poslední době se jako přesnější podmínka pcužiívale.

/9/ mininiálnost rozdílu ploch pod předpokládanou teoretickou

a experimentální pravděpodobností

C (l+Ke-^Jat - 2 C (1 + Ke'^i) d t
i

niniinální vzhledea k K F ô t. Tato podmínka vystihuje eharektor

(7) lepe než podnínke. (16), ale neříká nic o očekávaná disperzi

parametrů. Pro intervalové měření se vzhledem ke složitosti

funkcí (14) bez předběžné anr.lýzy nedají určit optinální pod-

mínky líplno přesně.
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f/ř Z toho vřieho vyplývá, Že jednoduchá metoda předběžná ana-
f$:h. lýzy může určit jak optimální hodnoty experimentálních promen-
''%&;. • ných talc očekávané hodnoty disperze parametru ještě ve fázi plá-
|.-j>L- ' nování experimentu. Tím je ponechána možnost v případě potřeby
l̂ ľ'ľ provesti%)ra.vy ještě před fází vlastního m ě ř e n í . Zpracování
\£? Rossi" oC experimentu prováděného na reaktoru ŠH-0 ukázalo, že
S:.,? vypočtené a přcdpovězené disperze parametru jsou v relaci.

J*' Pro úplnost v závěru uvedeme výsledk3' práce / 8 / pro případ,
;;Af kdy se měří spojité signály a používají Fourierovská transfor-
£i; nace auto-a' kros-kovariačních funkcí. Tyto funkce mají v b o -
*!?. dovém modelu reaktoru tvar

_ , • % "

2 2

—2
kde A = 44,K, B = 20 ̂  , q je elektrický náboj uvolnšsý de-

/o/tekcí v detektoru. V /o/ bylo ukázáno, že kovariační matice V'
závisí na — 5 - , cCT, CJ/JL, a že relativní disperze parsjsetrfi
jsou nepřímo úměrné době iwení (T). Přitom disperze nejeou nu-
lové pro nekonečnou dobu měření. Přesnost nezávisí 11? intenzitě
zdroje s. je úměrná době života 1. Je ukázáno, že je vyhoCxií nit
detektor s velkou efektivitou í, velké k (skoro kritický st?v)
a přesnost je větší pro větší «O (rychlé reaktory). ,

Použite symboly

y(t,£) závisle proměnná,
a_ vektor určovaných pera
Y- naměřená hodnota y(t^,a),
t nezávisle proměnná
Q- odhad disperze parametru a,

a



L

Ií počet kanálů analyzátoru,
ô t šířka kanálů,
cjL rz —v-1- Eossi .-- ̂ o parametr,
/3 efektivní podíl zpožděných neutronri,
A generační doba okamžitých neutronů,
S intenzita, vnějšího neutronového zdroje,
V střední počet neutronů na štěpení,
•X _ JLi-S»^I Diveenův faktor

^x ' efektivita detektoru x /sec" /
C detekční rychlost /sec /
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p.: j

yC_ Fluktuace neutronového toku v reaktoru nulového výlconu. přsd-

|í stavují oblast bohatou n a experimentální možnosti a zvládnutou

'A teoreticky / I , 2/. Tato okolnost m á z metodického hlediska rsvá

č; • nesporné klady a umožnila nám s minimálními materiálníni náklady
[ŕ. realizovat řadu měření no výzkumném s. školnía reaktoru ŠE-OA.
|-; Ucelen těchto měření bylos
f,í . e.) Získat praktické zkušenosti s prováděním šumových něřtni c
%-: prokázat možnosti využití reaktoru ŠR-OA pro tyto účely.
lil . b) Hozšířit možnosti laboratoře o měření reaktivit hluboko ped-
Ti! kritických stavů aktivní zóny.
jFf c) Staiiovit výkon reaktoru.
fr; Omezili jsme se na metodiky, při nichž je jaJco detektorů
W neutronů použito počítaču. Vybavení laboratoře i s^rušeností na-

šich pracovníků tomuto zaměření odpovídají.

2. Experimentální zařízení

Sunová měření byla prováděna ne. výzkui ínén ••? šlcoliiir; ^calrto-
ru 2E-0Á, jež jo umístěn ne pracovišti středisks, "JlccJ-torov^ fy-
zik?," ve Vochově. J&finá se o lehlcovodní soubou. s ye"'.±-;ový'\i čl-i'n-
ky typu EK-10 sovotská produkce. Palived: je U0o s 10 •/ o".ohaconí:..
U . V r9nlcto.ru dochází k približne ^e 130 spontánníc!. i'+opjní
U as vteřinu. Reaktor ,ie dále vybaven neutronovýn í-<iro jí/n, f.nž
j2 pr-cuúiaticky dopravován lo dvou poloh. V horní polocs jo neutro-
nový zdroj v blízkosti alctivní zóny. J oho vydatnoit (velikost
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zdrojového členu v rovnicích kinetiky) lze určovat pomocí netočí

inverzních rovnic kinetiky /3/. Experimentálně byls. určena vs--

likost součinu

j í ; : , *

W S A*S A* = 1000 (neutronů)
kde

A* = 4- (s)
^ • ~ generační doba (s)

/3 •- podíl spozdených neutronů

. S - vnější zdroj neutronů (neutronů/s)

V dolní poloze je neutrono^ zdroj unístěn ve specielním stí

není, jež snižuje jeho "efektivní-vydatnost" asi o dva řády. Pro

většinu prováděných aěření ?oylo toto snížení vydatnosti zdroje

dostatečné a. zdroj nebylo třeba z reaktoru odstraňovat.

E detekci neutronu bylo použito koronovýcli pooítpčů Síl'T-10,

jež byly nejcitlivější a četektorů, jež jsne měli k dispozici.

rěřící trasa, dále sestávala z předzesilovače 3K0DA HP 201 e

spektronetrické soupravy Tesla IľZG 312~T. Výstupní inpulsy

z jednokanálového analyzátoru IíLZ 716a--T (TS funkci integrální-

ho diskriininátoru) byly zpracovány 256 (ev. 5l2)~ti kanálovýra

analyzátorem UTA maďarské výrobjr. Při měřeních Peyni'isnovou me-

todou pracoval analyzátor v režimu "IRTLíriSCAÎ I?". Potřebná

nnošství hodnot bylo získá-no opakovaným měřením s vyděrováním

na pásku. Při experimentech typu Rcssi- U^ bylo nutno provust

úpravu analyzátoru tak, aby v Bžimu "CTITISCALEP" rjohl být ?n<?-

lyzátor spoiištěn něřenýrai impulsy bez přídavného zpoždění, způ&o

beného činností relé JP8. Úprava je jednoduchá a raú.lo býi: v .T.-H-

lyzátoru realizována trvale při zachování vrech půvorSníoIi fur>cl.

Lze realizovat i variantu, při níž spouštěcí impuls r> cr.:-o:U;ova:aé

impulsy pochází z různých detektoru.

Vzhledein k silnému rušeí během dne (poruchy ze s?lto, provoz

bodových svářeček v okolních objektech) nuselž?. b/t vřectea noře-

ní realizována v noci.
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ffj 3. Ilěření reaktivity

fc| Reaktor ŽR-OA je vybaven zařízením, u^aožňujícŕa provádět ex-
fll perinenty typu source-jerk a rod-drop. Dále jsou běžně prováděna
P2 neroní asymptotických period, metoda násobení zdroje kritickým
jp reaktorem a metoda inverzních rovnic kinetiky v modifikaci umož-
|ffí ňující určení vydatnosti zdroje (lze tedy určit i výkon reaktoru
p-i a měřit cennost neutronů). Všechny tyto metody však mají omoze—
W- nou oblast použitelnosti. Pro podkritionost větší nc2 -2/3 se

například značně liší výsledky, získané netodou source- j zvír. n e -
bo rod-drop s čidly u m í s t ě n ý m v rušných místech aktivní sóny. ™*

||í. lletody, založené na určování konstanty spadu okamžité har-
jfŕ monicki 4j ma.jí mnohem menší závislost na způsobu umístění čid-
%ét la a širší oblast použitelnosti v oblasti hlubokých počíkritirnos
\b «> tí. Šumovými metodami lze určit konstantu spadu okamžitých noutrtf

Reaktivita P je pak určována, ze vztaJiu

kde 06 je hodnota, <i/ pro kritický reaktor (fi = 0). vložný postup
při něření je následuj í cis Analyzátor, pracující v režimu "TltJL-
TISCiiER" jo spuštěn detekovaným neutronem. Další detekováni
neutrony jsou zapisovány do odpovídajících kanálů dokuo" není ce-
lý cykl zakončen (vyčerpán plný počet kanálů). Po skončení cy"--:li-
ceká analyzátor na detekci nejbližšího neutronu P celý cyki cc
opakuje.Po nrnoiionásobném opakování je obsali pesmďti rnrlysc.tc:.*u
úměrný funkci p(T)/4/

p(7ľ ) = cT(l + Xexp (-oCT))
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V těchto výrazech
T - čas, odečítaný od okamžiku, startu analyzátoru /s/,
7 - strední počet neutronů, vznikajících při jednom

ry;
%-i štěpení
fe.! £-• efektivnost počítače (imp./štěpení)

X = --^--s—•*• - Divenův součinitel

r - záporná "okamžitá11 reaktivita v jednotkách /3 .

Clen ™-~-T <J2 korekční faktor, zahrnující zpožděné
W- neutrony do vnějšího zdroje.

Pro ilustraci je na obr. 1 zobrazen obsah paněti pro něření
na reaktoru 3.R-OA, při němž byly všechny absorpční tyče v reakto-
ru. TTa obr. 2 je uvedena závislost ao.plitudy K na reaktivitě pro
některá provedená měření. Uspokojivý souhlas dostáváme pro
£= 10" ̂ (imp/štěpení) a <3~ = 0.128. Fa obr. 3 jsovi hodnoty :<j
získané při provedených měřeních. Přiton bylo předpokládáno, že
inverzní četnost je ťiněrná reeJctivitě. Hoíjiotu "*•-• IZG zífkrt
aproximací závislosti «c ke kritičnosti. Vyhodnocovat veličinu K
je poraěrně obtížné.

Určovat konstentu spadu okamžite harmonické lze i Peynnano--
Vou i?.etodou. V tonto případě Kkouraáue střední hodnotu a středili
kvadratickou odchylku poštu impulsů n za časový interval dálky í.
V závislosti na délce intervalu platí
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f4 Typický průběh táto závislosti je na otr. 4. Při použití Peynma-
jgŕ; novy metody jsme schopni pracovat pouze s velmj omezenvm počtem
|C dat přesbo, že proces zpracování dat je zcela automatizován. Pou-
% žití děrné pásky pro přenos dat do počítané je silným omezujícím .
Pii faktorem. To platí také pro možnost použití Bennetových diferencí,
|-;, výpočet autokorelačnich funkcí a analýzu vlastností vyšších JIO-
§:j mentu n / 5 / . Příklad autokorelační funkce, získaná ze 4000 vzor-
,|£- ků délky 1 as je na obr. 5.

ft. t. Použití Peynmanovy metody dává možnost určit na základě
i?íí analýzy Z ( 9 ) podíl ~^> a pokud pokládáme /••? ze známou veliči-
|̂' iff '

^ . nu, lze určit i výkon reaktoru. Použijeme-li hodnoty Z (-0,03/i)=
|C = & /£ = 6.10. imp/štěpení/, dostáváme pro výkon reaktoru Q,
% měřený při daném konkrétním uspořádání závislosti
|í Q = 5 . "C1 . 10" 8 (W; imp/s)

?í • Za předpokladu linearity přístrojů ä provozních aparatur- neodpo--
; roval tento údaj přepočítaný pro vyřší neutronová toky ostatním

nezávisle získaným hodnotáir.

?'• Následující tabulka udává v přehledné for"úě výsledkys

.' získaná kombinací Peynmanovy metody 8 metody Rossi-^ pro ríiznó
!.l stavy reaktoru, vznikající při postupném zasouvání ovládacích ty-
:. čí do reaktoru v jedná sérii experimentů.
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Měření r , . ? , * , ľklv A Poznámka

§1 1 1,25 654,7 200 3,2.10-5 Koap. a obš hav. ty-
|*1, č e vytažená z AZ

gj 2 2,35 120,5 388 6,0.10™S Obě hav. tyče vyfca-
fc . ženy z A?

3 4,5 46,3 775 2,0.10-6 1. hav. tyč -rjtc-žena
z AZ

4 7,4 25,4 1290 l,2.10~u Vrechny tyče v AS

4. Závěr

Práce, prováděné na reaktoru ŠR-OA byly orientovány k rutin-

nímu zvládnutí základních způsobů analýzy neutronového štirau. TR-

to měření je třeba chápat jako první krok vývojové posloupnosti

nezbytná ke zvládnutí složitého spektra, neutronového rumu na

reaktoru a tím možnosti izolace různých šumových zdrp.iň, což jo

nezbytným krokem k zvládnutí aplikací neutronových rumů k účelům

provozní diagnostiky.

Přestože stávající vybavení laboratoře neumožňuje zvýěit ní-

ru informací (nelze zpracovávat potřebný rozssli vzor!ď> řáoově lO5

stávající metodou přenosu dat děrnou páskou), máme k disposici

programy, umožňující zpracovávat serie naměřených vzorků v roz-

sahu uvedeném např. v /5/. Další experimentální úsilí buds vyví-

jeno až po dovybavení laboratoří nezbytným zařízením (syrstéruem

umožňujícím on-line spojení s počítačem, nebo alespoň efektivní

možnost off-line spojení). Pracej spojené s úpravami stávajícího

zařízení, např. Stegemann-Borgmanovn úprava anelyzátcru nel-.;.de..ie

pro jejich jednoúčelovost a 3 ohledem na výře zmíněné vJV.
1n;.~né

cíle provádět.
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1. Řídící tyč jako mechanická komponenta, aktivní zóny

Je-li řídící tyč zasunuta do aktivní zóny, je její povrch

obtékán proudem chladivá, které je zdrojem budících sil

- hydrodynamického původu, což jsou tlakové pulsace v turbu-

lentní mezní vrstvě (frekvenčně širokopásmová),

- akustického původu, což jest šum generovaný oběhovými čer-

padly a vyzařovaný do chladivá a tzv. hydraulické tlakové

pulsace vznikající v důsledku rotor -- statorová interakce.

Výsledkem, vzájemného působení chladivo-řídíeí tyč bude kmi-

tání tyče bučí některou z vlastních frekvencí cíi frekvencí vy-

nucenou. Vzhledem k tomu, že amplituda budících sil má cha-

rakter stacionárního ergodicksho náhodného procesuj lze oprávnění

předpokládat, že odezva tyče bude tatáž,

K matematickému popisu náhodného kmitání mechanického systá--

mu stačí znát tzv. charakteristiku druhého druhu jako je např.

výkonová spektrální hustota výchylky S;n^(z, ), Za predpokladmi;

ŽQ tyč kmitá pouze jedním tvarem kmitu, platí dle /I/

(n) 2 / / Y » ( 2 ) d Z / 2

U J ) +

kde vlastní funkce Yn(z) i vlastní frekvence <£> jsou závisl.'j

na okrajových podmínkách uložení tyče.

Střední kvadratická hodnota výchylky tyče n-tého tvaru krii-

tu v libovolném místě z. je dána vztahem / 2 /
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L 2l
Y (z)äs/ , (1.2)

j
2 rovnice (1.2) lze získat veličinu

(5°Ž "o

kterou lze využít jak pre mechanické, t j. napěíová cnsZfzj, tak

pro určení fluktuací v neutronovém toku.

2. Odezva v neutronovám toku

Kšjme dánu aletivní zónu končné výšky 1, ve která vziiiká S„

aonoenergeticicých neutronů, v 1 cín-3/ 1 sec. Do středu zóny necht

je zasunuta absorpční tyč o polomeru r., periodicky 3naitající

některou vlastní či vynucenou frekvenci CJ . Za předpokladu

okrajové podmínky uložení tyče typu podpora-podpora, lze její

průhyb popsat vztahem

r - r + Y c o s

Osnačíme~li Ií (r,z,t) počet neutronů v 1 cn-y 1 s^c;

rovnice neutronové rovnováhy uiá tvar

1 = D0V
2N(r,z,t) ~ «CN(r,z,t)
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což jest parciální diferenciální rovnice druhého řádu, jejíž
koeficienty u prvé resp. u nulté derivace I>T(r,z,t) jsou funkce
r r-ssp. z a t. Vzhledem k předpokladu, že Y.._/r-^(_ 1 lze člen

považovat za poruchový a rovnici (2.2) řešit aplikací r.etody po-
ruchového počtu.

Předpokládejme, že platí

I!(r,z,t) Ĺ H (rf«) H- Y m a x

c o s S Z ž H ( P f B ) e

Í Ä J n t (2.3)
sin •"

[2.3) do (2.2) a zanedbáním členů rádu
následující systém rovnic

= " So
O——-O

- U+frQ) ^(^z) -/N0(r,z) (2.5)

Jeiio řešení je podrobne popsáno v práci / 2 / s výsledkem, že

'O • • - at, • u / v- /,,T>% v / £

rt ft(>) oTT
rľo(r,a) = ̂ 2 + A/J 0(^r) - -2-C— YQ(^r) /cos 2iíl z . ( 2. 5 )

Do L2 2 2 '
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Ex(r,z) = B cos

E Í2.7)

2—2
+ PC +

přičemž neznámá konstanty A a B se určí z okrajová podmínky

- Do - • - £ — = l l m ? r IT-i (r> Í2-8)

"•'I

r*r 0

Pôsledkesn vztpliů (2*3), (2.6) a (2.7) je, že frekvence,fcaitdní,

kte.rou vná,?í do reaktoru regulační tyč, raá tutéž odezvu i v neu-

tronovém toku.

V dalríni bude řešeno, jek tohoto efektu lze využít k lokali-

zaci enorane kmitající řídící tyče.

3. j.Tetodika lolcsiizace kmitající řídící tyče analýzou, neutronové

ha šumu

Analogicky k úvodní e. předchozí kapitole uvažujme, že v

reaktoru kraitá monofrelcvencne jedna řídící tyč sa stacionárni ni-

hodnou amplitudou £ (t). Geometrická poloha tyčs je dána souřad-

nicemi x_, y_. Fa základě výslediců kapitoly 2, lze zkráceně tok

neutronů v místě x, y a v čase t zapsat

IT(x,y,t) = rQ(x, (3.1)

Vzhledem k předpokladu stacionárního náhodného pohybu tyče po--
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psaného výkonovou spektrální hustotou výchylky S^.n^(z, r.\) trace
pro další účelné určit i výkonovou spektrální hustotu porucho™

§1 vá složky N - ^ x ^ t ) , tj. Sfi „ {&>).

Řešení podané v předchozí kapitole není pro tento účel pří-
liš vhodná. Iíahraäínio-li kmitající tyč lineární zdrojovou
funkcí / 3 /

P

i
rs) (3.2)

lze pro případ homogenního reaktoru popsat kmitání tyče výrazea

f-! / 2 " a + í.(t)ťT(x-xs) <T(y-y s) / K(x,y,t) (3.3)

p'.; Z Langevinovy rovnice reaktoru

¥':}

líl dostaneme pro homogenní okrajové podmínky

Ev" * t

S1 r c r
í o (x) (y)

s s ) dxodyoč!t (3.5)

přičeraž Greenova funkce je dána vztahem

G(::,xo>y?yoSt«to) = cf(x-x0) 'f (y-yQ) ĉ ( t-to) (3.6)

Hledaná výkonová spektrálni hustota S,., p- (<&•>)
VViener-Chinčinova theoremu

o )

&e určí pomoci

+ 00

-- 00

kde saiTiokorelacni funkce ^ *T w (T") jo definována
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i §

+T
f

f G(x,x s,y,y s,T) e~W/>ďT

- 00

+ 00

—!„ i ID ( 7—\ p +

2 ^ J *•?-
- 00

f (£ - )= l im gij j £(*)€. ( t + D dd t

Jc~l i y s t řední hodnota amplitudy £ ( t ) , pak lze

g ( t ) = y eln .<jQt

č i l i
2

Vztah (3.9) se znění na

(«y ) = ̂-- ir (x ,y ) C- (::,;;

Jeho integrací v celém frekvenčním rozsahu c*J do^ťm. DT-

L

ao T

[f. Po provedení naznačených operací dostaneme výslední vs-î -h.

ti
f".

I (3.9)
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ti, což je výchozí vztah pro určení polohových souřadnic kmitající
I řídící tyče.

If
h Vlastní procedura se provede tak, že něření neutronového

fp toku se provede současně ve třech místech. Hledaná souřadnice

|v" x„ e. y_ jsou pak dány následujícími dvěmi rovnicemi
b: + co

(3.12s)
+ 00

J 4'i
+ 0 0

J 4 ^
o • * « , * « , „ • , (3.12b)

+ co

Závěrs
1. Jestliže by údaje měření ze tří detektorů, byly vyhodnoceny

počite.čem pracujícím v zapojení on-line, mohl. by operátor
prakticky ok&mžitg lokalizovat enorinně kmitající řídící ty c
a provést potřebný zásah, nspř. omezením průtořniho

2. Je nutno mít na zřeteli, že přenosová funkce reaktoru je
rekterizováns tzv. frekvencí odříznutí f (cut-off-frequency),
která pro lehkovodní reaktory leží v pásnu 20 - 30 Hz. y c.;--
sledku toho všechny frekvence f > f se nezobrazí ve v-'V-ô ová
spektrální hustota neutronového ěumu.
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4. Možnosti experimentálního ověření ne reaktoru ŠS-0

V prvé fázi experimentálního programu byle kmitající tyč
simulována kadmiovým oscilátorem reaktivity, který byl umístěn
v buňce č. 34 provozní aktivní zóny reaktoru ŠR-OA.

Tlěřícím detektorem byla ionizační komora .SK 33 pracují-
cí v proudovém režimu s v připojení na lineární zesilovač
TESLA FR 1118. Vyhodnocování bylo provedeno analogovou meto-

pe dou ZB použití úzkopásmového frekvenčního analyzátoru SBA 101
§| firmy EPT Dresden.

?í Výslsdky měření lze formulovat taktos
S^ - v neutronovém toku byla nalezene odezva ve treru první, třetí
?ÍÍ a páté harmonické na poruchový deterministický signál, vnese-
»ř ný do systému kadmiovým oscilátorem,
6ř - zvolený analogový způsob vyhodnocování je značně subjektivní
|ři e v budoucnu bude nutno hlavní pozornost věnovat digitálnímu
|~s zpracování naměřených dat.

Závěr

Cílem předloženého referátu bylo
~ poukázat ns existenci velmi elegantní metody, která pomocí

(f;

A

standardní in core instrumentace raůže pro účely provozní
diagnostiky energetického reaktoru poskytovat cenné informs-

- orthodoxní jaderné fysiky pracující v oboru šumů reaktivity
alespoň částečně přesvědčit o nutnosti spojovat svá měření
s měřením mechanických parametrů komponent aktivní zóny.
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Některé problémy aběru dat na energetických jaágraých reaktorech
a vyhodnocování iiízkofrelcvenčních náhodných spojitých signálů na.

u
ř;:: . Ing. V. Hrstka, Ing. II. Kalivoda, CSc.
H Škoda o. p., ZVJE Plzeň

%> V předchozích referátech, která byly věnovány metodám
ři Eossi- ŮC j distribuci časových intervalů apod., bylo při měření
\~_. používáno mnohakanálových analyzátorů. Takovéto způsoby měření
|̂  jsou.vhodené pro realctory s nulovým výkonem, kdy se používá iin-
jíf pulsnícli čidel jako detektorů pro nízkou hustotu neutronů.

% ?ři měření ns energetických, reaktorech výstupní signály či-
í> del, ktorá sníciají teplotu, tlalc i hustotu neutronů, mají spoji-

I;; ' tý chsralcter. Zde právě vznikají prollsmy jejich vhodného měření
a zpracování a to proto, že raěřená signály mají:
s) značně široké frekvenční spektrum (periody railiselcundové až

§;• hodinové) ?
| b) zns,čný 3nplitudový rozsah (amplituda oc" 0.01 f. až do 100 f).

jí Frekvenční spektrum měřených signálů je dáno změnou měře-
;f naho technologiclcélao parametru. Změny parametrů přímo v aktivní
% zóně (hustota neutronů, teplota paliva aj.) mají velmi krátké

časové konstanty, Ifaopsk změny technologických parametrů mimo
aktivní zónu (teplota a tlak chladicího media v potrubí prin:.
okruhu aj.) mají časové konstanty podstatně delší. Z hlediska
délky pozorovacího intervalu musíme měřené signály považovat za
nestacionární.

Amplitudový rozsah měřených signálů pro nulovou frekvenci
.J,G 100 i- a 1 ?5 pro nízkou frekvenci od regulátorů. Kromě toho
jsou často zajímavé i změny parametrů od zdrojů rušivých signá-
lů, kdy amplituda těchto změn je menší než 0,1 ?í. Tyto aspekty
musíme mít n? zřeteli při výběru vhodné techniky pro záznam a
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zpracování naměřených sigňálii.

Analogová technika

Je reprezentována různými typy spektrálních analyzátoru.

Měření, prováděná těmito přístroji, mohou být pouze předběžná

a orientsční. Při těchto měřeních se vychází z podstaty stacio-

nárnosti jevu. Stacionárnost Daraaetrů u energetických reaktorů

nikdy není splněna a přesnost neroní je tedy nízká.

Číslicová technika

Je vytvářena číslicovou měřicí ústřednou pro sběr měřených

dat 3 číslicovým počítačem pro vlsstní vyhodnocování.

Číslicovou laěřieí ústřednu vytváří číslicový převodník a

vhodne záznamové zařízení. Číslicový převodník rausí být costs-

tečně rychlý, aby obsáhl celá frekvenční pásmo niěřeniho signálu.

Stejný požadavek je i na záznamová zařízení. Jako vhodné zázna-

mová zařízení saůže být použit číslicový počítr". nebo inkrementál-

ní magnetofon. ZLznem iaěřenáho signálu analogovým msgnetofonem

s dodatečnou aplikací číslicovo techniky je nevyhovující.

Při použití číslicová techniky je velmi důležitá přístrojová

i systémová' kompatibilita všech článků řetězu sběru dat •- od sní-

mání signálu až po jeho zpracování. Neuvážený přechod z jednoho

záznamováho media na druhé (např. z magnetického záznamu na děr-

nou pásku) nebo nevhodné ukládání naměřených hodnot do bloků při

seznajnu někdy znemožní celé další zpracování. Tusíne mít stále

na 'uysli, že někdy pracujeme až s několika statisíci na.:něřenýcii

dat a hledáme zá.vislosti (vzájemné korelační funkce nebo spektrál-

ní hustoty) nezi jednotlivými bloky naměřených dat.



Programy pro zpracování naměřených dat na číslicovém počítači

Tlalou část potřebného programového vybavení tvoří programy,
která jsou součástí knihovny programů každého počítače (program
pro rychlou Pourierovu transformaci, prograa pro výpočet vlast-
ních a vzájemných korelačních funkcí a spektrálních hustot).
Podstatná část programů musí být vypracována a ověřena před za-
hájením experimentálních prací a je předpokladem úspěšného za-
končení experimentu. Fa základě vypracovaných progremů vyplýva-
jí zpětně požadavky na měření dat a jejich uspořádání. Toto vře
má vliv na získání výsledků výpočtu v přijatelném čase po skon-
čení měření.

Programy můžeme rozdělit do tří skupin;
s) Trogrsmy pro záznam dat a organizaci jejich uložení v pa-

měti počíta.če? programy pro přesun dat z vnějších paraětí do
počítače. Jsou to programy speciální, vypracované pro každá
záznamové zařízení a počítač.

b) Programy pro úpravu naměřených dat rozdělením do frekvenčních
oblastí (číslicové filtry) e. předběžná testování správnosti
naměřených hodnot. Jsou to programy speciální pro každou pro-
blematiku.

c) Programy pro výpočet korelačních funkcí a spektrálních hustot.
Jsou to programy obecné.

Zvláště je třeba zdůraznit otázku číslicových filtrů. Před-
řazování analogových filtrů před A-C převodník je nedostatečné.
Číslicová technika zpracování dat umožňuje vyšetřovat nestacio-
nární jevy aproximací naměřených hodnot signálu polynomem v ur-
oenára intervalu ^0,T^.. Polynom můžeme považovat-za časově zá-
vislou, střední hodnotu signálu a zbývající část signálu za
pseudostacionární část. Konkrétní otázkou při každém měření pak
je volba dělicí frekvence.

Tento příspěvek chtěl naznačit, že budeme-li se chtít vážně
zabývat FUUOVOU diagnostikou energetických reaktorů, musíme za-
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jistit kompatibilní přístrojovou i programovou vybavenost.

V opačnom případě výsledky experimentu budou jen

oástí informací, které bylo jinak možné obdržet.

|: V opačnira prípade výsledky experimentu budou jen nepatrnou

i.rf I
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g?!e spektrálnu,analýzu ŠUĽOV reaktor? KS-15O na

t> výkone

f.
f Ing. Pavel Kostečky

Atómová elektráreň Bohunice, n. p.

p! V referáte je přehradně popísaná špeciálne jednoúčelová
í|; aparatúra - merací retazec pre meranie výkonovej spektrálnej
fr; hustoty šumov jadrového reaktora vo frekvenčnom rozsahu 0,1 -
\K - 10 Hz. Podstatnú časí aparatúry tvorí spektrálny analyzátor,
if konštruovaný na bázi číslicových filtrov.

|:; Aparatúra bola skonštruovaná v úseku W Z n. p. E30 jss-
ľj lovské Bohunice v kooperácii s výskumnými pracoviskami ÚE.J
!;•; . ČSAV Praha., VÚKS Praha, a VÚKI* Bratislava. V súčasnej čobe je
fev vo fáze oživovania a overovacích skúšok.

% 1. Úvod
%
'% Tcetóda sledovania chodu jadrového reaktora ne výkone a
fí; diagnostiky jeho prevádzkových stavov ponocou sledovania (no-
íf nitorovania) výkonovej spektrálnej hustoty fluktuácií (šumov')
g neutronového toku je v súčasnej dobe postavená na. solídnu teo-
fi retickú bázu / I / a je čoraz viac v praxi využívaná nielen pre
§í krátkodobá experimenty výskumného charakteru, ale aj ako beš-
í- ná súčasí prevádzkových meraní.

'j?' ' Na pracovisku úseku W Z n. p. Atómová elektráreň Bohunice
í; boli prvé pokusy o sledovanie výkono-^p spektrálnej hustoty
| šumov jadrového reaktora KS-150 na výkone reelizovpna v rokoch.
I ' 1973 - 1974 /2/. Hoci boli dosiahnuté kladná výsledky, použitá
« metodika - analogový záznam fluktuácií výstupného signálu wrú-
| dového čidla s nasledujúcim oddeleným vyhodnotením m číeli-
ľ- covom poSítpči - znamenala značné obmedzenie jyri voľbe určujú-
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cieh parametrov spektrálnej analýzy a bola zásadne neprijatel*-

ná pre trvalá sledovanie (monitorovanie). Bolo teda rozhodnu-

té pokúsil sa o zostavenie meracieho reíazca, ktorý by lepšie

vyhovoval po stránke možnosti dosiahnutia charakteristických

parametrov analýzy vyplývajúcich z teoretického rozboru aera"

nia a umožňoval realizáciu dlhodobých meraní.

2. Volba metody

Meranie výkonovej spektrálnej hustoty realizácie určitiho

náhodného procesu v zadanom frekvenčnom intervale predstavuje

- z obecného hľadiska - známy teoreticky dobre zvládnutý prob-

lám. Při praktickom riešení sa objavujú íažkosti, spôsobené'

hlavne požiadovkami na zaistenie presnosti. analĵ zy, okren vždy

se. vyskytujúcich problémov spojených s predbežnou úpravou sig-

nálu a o ästrpením rušivých vplýbv.

Vlastnú spektrálnu analýzu je možná realizovaí niektorou

z veľkého počtu známych aetód, které se prakticky vždy opiera-

jú buS na získavanie spektrálnej hustoty priamou frelcvenčnou

analýzou (klasické inetódjr frelcvenčnej filtrácie a'metódy ~Fou.~

rierovskej analýzy), alebo na získané autokorelačnej funkcie

s nasledujúcim výpočtom spektrálnej hustoty.

Z hľadisko realizácie mozerae poušií buä samostatnú jedno-

účelovú aparatúru (hardware) alebo využií číslicového počí-

tače či už v režime "on-line", alebo sprostredkovanie cez záznsr-

ľletédy, ktoré vyhodnocujú spektrálnu hustotu v celoa ZBČS.-

nora frekvenčnom intervale z dlhej série (postupnosti) vzoriek

vstupného signálu - t j. korelačné metódy alebo metódy Four-ie--

rovskej analýzy - sú obecne, zo všetkých aspektov merania, v/--

hodnejgie ako klasická metóda frekvenčnej filtrácie.

Sú avšak velmi náročné na zložitosí aparatúry a v npěich

po&iienkach prakticky nerealizovateľné vo forme samostatnej
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i aparatúry (najsiä s ohiadoiu na skutočnosí, že v ČSSH stále nie
; je vo výrobe polovodičová integrovaná panigíová jemotka s dosta-
|•;•.;- točnou kapacitou a vhodným ovládaním).
f -'•

\r[ 3» Koncepcia aparatúry

f:>~ 1.3 základe uvedených úvah bolo" rozhodnuté pokúsií sa
i< o konštrukciu samostatnej aparatúry na báze klasickej metody
XX.- frelnrenčnej filtrácie. Požadovaný frekvenčný rozsah bol - jed-
ŕ nak na základe predchádzajúcich meraní, jednak na základe teo-

:v. retických úvah a rozboru nodelového experimentu - špecifikovaní
K7 na 0.1 » 10 Hz.

I;,; V tejto frekvenčnej oblasti sa priaao ponúka realizácia
\:., # dielčich filtrov analyzátora (pásaových priepustí) vo forme
ti číslicových filtrov.1 Použitie číslicovej filtrácie / 3 / v danej
l-íl , frekvenčnej oblasti je jednoznačne výhodnejšie oproti analógovej
!'!v filtrácii aj z lilfediska vlastného merania aj z hľadislra reelizá"
fv- cie.
ŕ vSalíP pochopeniu vedenia ŮRE ČSAV Praha bola nadviazaná
? úzká spolupráca s týmom Ing. R. Vích, CSc, vedeckého pľacov-
ŕ: níka ústavu a v krátkej dobe boli zahájeno teoretické, výpoSto-
i VG a konštrukčné práce v uvedenej oblasti. V súčasnej dote je
K už ukončený kompl%ný projekt celého zariadenia, jeho konkreti-

zácia do jednotlivých funkčných blokov, ktoré boli postupne rea-
lizované a v súčasnej dobe celé zariadenie precháčzs fázou oži-
vovania a overovacích skúšok. Koncem t. r. budú realizovsné' prvé
e;^>eriaenty na resJctore KS~150.

4. Blokový popis aparatúry

Pre prvú fázu experimentov bola jednoznačne vybraná prúdová
ionizačná koaora ako čidlo - zdroj signálu. Vstupným signálon ce-
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1ého neraeieho retazca je teda pomaly sa meniaci nrúd (v ros-

sahu zhruba 10 - 10 A) a jeho fluktuácie sú podrobená

spektrálnej analýze.

Alternatí m a možnost - použitie impulznej komory alco či£-

lr - je podstatne výhodnejšia z hlfediska odolnosti meracieho

retazea voCi rušivým vplyvom, je ale realizačné podstatne ná-

ročnejšia a z tohto dôvodu predpokladáme použitie iapulzného

čidla až v äaíšej fáze experimentov, aj keS túto možnost

nestrácané zo zreteľa.

Blokové schéma celého meracieho reíazca je ne. ob. č. 1,

S ohUadom na prítomnpsí intenzívnych rušivých elektromagne-

tických polí v blízkosti AZ reaktora a predpokladanej signá-

lovej trasy bolo rozhodnuté pripojií koaoru na vstup izolačné-

ho zesilňovaca, zapojeného súčasne ako prúdovo-napäíový prevod-

ník. Správnost tohoto uozhodnutia bole. podopretá výsledkami ove-

rovacích experimentov. Uvedená konštrukcia vstupného obvodu vy-?

zaduje izolovaná upevnenie prúdovej komory (použitá prúdová

komora typu RJ - 500 nlebo AKJ ~ 2 výroby IBJ Swierk, PÍR-

v špeciálnej sonde.
r

Vlastné prepojenie komory so vstupným obvodom zosilnovpče

(trasa dĺžky až 15 m) je prevedené špeciálnym koaxiálnym káb-

lom s dvojitým tienením, ktorý bol vyvinutý Ing. T-I. Kováčikov

vo VÚKI Bratislava.

Vstupný izolačný zosilňovač je jadrom analógovej části

celého neraeieho retazca. Pri jelio vývoji sa rešpektovala

nutnost jeho umiestnenia v priestore, kde nie je nožná při-

pustit trvalú přítomnost obsluhy.

Zosilňovač, ktorý bol vyvinutý Ing. A. Vitiskom, CSc,

pracovníkom VťJIIS Praha, automatické ovládanie a prepínanie

meracích rozsahov z ovládacieho bloku, ktorý je umiestnený od-

delene od vlastného zosilňovača (v centrálnej meracej skrini).

Oddelenie jednosmernej zložky a získanie vlastného signá-
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lu pre snaljŕzu (zosilnených fluktuácií) je riešená dvomi alter-

natívnymi spôsobmis

a) Pomocou aktívneho filtra v konfigurácii hornej prie-

pusti (s uvedeným kmitočtom asi 0.05 Hz).

Na mieste aktívneho elementu je použitý hybri&iý operačný zo-

silňovač so vstupom PET.

b) Odčítaním strednej hodnoty pomocou integrátora s pa-

mäťovým obvodom (s dobou integrácie a,si 30 - 40 sec.) e nasle-

dujúcim zosilnením diferenčného signálu. POČDS zmeny napätia

na výstupe panäíového obvodu je vstup diferenčného zosilňovača

blokovny.

Takto upravený signál je podrobený predbežnej filtrácii

v analógovom aktívnom filtre (dolnej priepusti). Lľedzný kni-

točet filtra je prepínaný medzi hodnotami 1 - 1 0 Hz automaticky

podľa nastavenia vstupnej frekvencie číslicovej časti aerneieho

reíazca (frekvenčného analyzátor?.).

Iíapájenie celej aparatúry (vrátsne prúdovej koiaory, ktorá

je napájaná zo zdroja TEŠIA ITR 1111) zaisíuje centráln^r napája-

či blok, ktorý pozostáva z 8 dielčích zdrojov so stabilizáciou

a ochrannými obvodmi. Tento blok je mechanicky spojený s írekven-

čnýui analyzátorem.

5. Blokový popis frekvenčného analyzátora

Signál z výstupu analógovej dolnej priepusti je kventova-

'ný v analogovo-číslicovom prevodníku (presnosí 10 bit, vstupný

dynanický, rozsah 10 V, vzorkovacia frekvencie 1800 říz). Výstup

prevodníka (v paralelnej forme) je podrobený nejprv preč bežnej

filtrácii v číslicovej dolenj priepusti 4 rádu a potori je veds-

ný na číslicovú pásmovú priepusí (4 rádu), ktorá reprezentuje

jadro jelého zariadenia. Frekvenčná charakteristika s. tolerančná

pásma tohto filtra znázorňuje obr. 3'



F
h '

U ~ 63 -
t; *
í! .
{ Zvolená hodnota pomeru centrálnej a vzorkovačej frekveň-
Í•] " cie pásmovej priepusti (1 : 25) umožňuje na jednej strane udr-
í . žaí únosné požiadavky ne dĺžku slove vo vnútri filtra. ÍTa člru-
•'?' hej strane však pri preľaSovaní cez 2 dekády (poaer kmitočtov
l';[ 1 i 100) Tay sa vo vnútri analyzovaného pásma prejavili psrazit-
t?l né kmitočty. Aby sa tomu zabránilo, m á preradená číslicová d o l -
!>: ná priepusí vysoký pomer medznej a vzorkovačej frekvencie
|4í (1 s 180 až 1 s 400) a je synchrónne prelaSovaná spolu s lilavn^n
£•' pásmovým filtroa na 10 pevných, kmitočtov vnútri k?šdej dekády,
f:.' odstupňovaných v geometrickom rr.de.

'•{' PrelaSovanie zaisíuje základná synchronizačná jecľnotlra
\\: (radiČ). V tejto jednotke sú sústredená všetky ovládpcie p.
'•p ' synchronizačná ftinkcie, či už podmieňujúce spoluprácu frelcvenč-
[,' ných blokov vo vnútri analyzátora, alebo spoluprácu p. an^Jo--
I':-. , * govou časíou meracieho reíazca a záznamovou jednotkou.

tl;, Prostredníctvom tejto jednotky sa uskutočňujú aj funkcie
ý.:: ' vonkajšieho ovládania - voľba režimu analýzy (ručne plebo
|i automaticky) a voľba frekvenčného rozsahu.

Ji- Z dôvodov obmedzenia rušivých vplyvov sú vzorkovací krai-
í; tooet prevodníka a. vpetky priebehy synchronizačnej jednotky
f' odvodené od sieíovej frekvencie a v pevnon: fázovom vsíahu k
;f nej (fázový posun voči sieíovámu priebehu je možná nastavií).
v Blok fázových závesov (^mtezátor) vjrrába 10 potřebných od-
{ stupňovaných kmitočtov.

/ Ďalšie funlcčná bloky - kvadrátor, nastavenie časovej profile-
;r vy, predurčenie počtu ""•zoriek, nastavenie počtu opr-kovaní
i a prevodník číslo - počet ]ť. .sov - zaisíujú integrácivi kvadrátu

výstupnej veličiny pásmového filtra (po uplynutí doby ustále-
nia filtra), jej normalizáciu a postupná prevádzanie výsledkov

, na počet pulzov ~ veličinu, ktorá slúži slzo vstupná pre sázne-
raovú jednotku. Funkčné parametre uvedených blokov (viS. obr, 2)
sú volené tak, aby bol zabezpečený vhodný kompromis medzi dlžkou
meracieho cyklu a presnosíou analýzy.
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f Ako už bolo uvedené, jadrom zariadenia a blokom, ktorý
L ůo značnej miery určuje kvalitu prevádzanej analýz^', je čísli-
;i eová pásmová priepusí. Boli prevedené rozsiahle výpočty s ana-
j- lýzy, vrátane priemej simulácie rôznych konfigurácií filtra na
¥]. číslicovom počítači s cieľom optimalizácie dĺžky slova a pot-
W rebnej presnodti medzivýsledkov pri dodržení požadovaných pa-
[f: ráme trov vo frekvenčnej oblasti. Bolo podrobne analyzovaných
}V 5 základnj'ch konfigurácií.

•* Pri uvažovaní nárokov na realizačnú zložitosí a koapli-
c kovanosí riadenia vnútornej organizácie filtra bola daná preä-
;-' nosí realizácii zmiešanou parsJLelnou (kaskádně - paralelnou)
£. formou.

i" Táto nie je absolútne nejvýhodnejšia z hľadiska dĺžky slo-
í* • va» vyznačuje sa však jednoduchým riadením.

;, ' Alternatívne uvažujeme o reaiizacii pásmovej priepust -
i:., nosti tzv. vlnovým filtrom, čo by umožnilo výrazne zníšií ná-

roky na vnútornú presnosí filtra za cenu komplikovanejšej
vnútornej organizácie a riadenia.

V popisovanom prevedení ide o jediný pásmový filter pos-
tupne prelaSovaný - teda o analógiu klasického anslyzátora
s tzv. "frekvenčným oknom". Realizácia analyzátora na báze
číslicových filtrov principiálne uraožnuje realizovaí všetky
dielčie filtre naraz multiplexnou formou. Tým by sa výrazne

/ skrátila dlžka meracieho cyk^.u pri zachovaní presnosti analý-
zy, lebo filtrácia sa v takom prípade prevádza súčasne na všet-
kých stredných kmitočtoch.

Realizácia multiplexnélio princípu však kladie podstatne
väčšie nároky na vnútornú organizáciu, filtra., čo sa prejaví
podstatným skomplikovaním radiča. Bolo preto rozhodnutá zao—

1 beraí ss. touto možnosíou až v druhej fáze úkolu, po overení
základných princípov riešenia.
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6. Záznamová jednotka a režimy merania

Údaje úmerné dielčiia výkonovýn spektrálnym hustotán se
|?j vytvárajú vo vyrovnávacej pamäti analyzátore sčítaním sárií

pomocných impulzov po každom priechode "frekvenčného okna"
cez analyzovanú oblast frekvencií. Jednotlivá výstupné údaje
pásmovej priepusti sú umocnená dvomi, sečtené cez nastavený po-
čet vzoriek vstupného signálu(konstantnost počtu vzoriek, ktorá
k vyhoreniu súčtu používame, automaticky zaistuje normalizáciu
cielčich výkonových spektrálnych hustôt) a přísluší^ údaj je

^ yprevodníku prevedený na počet pomocných impulzov, ktorými sa

f: plní vyrovnávacia painät pre každý z 20 frekvenčných kanálo\r

k, samostatne. Vyrovnávacia pamät je realizovaná na statických in--
[í tegrovaných posuvných registroch typu LOS.

fi Pretože konštrukcia samostatnej zobrazovacej jednotky by
$• celá zariadenie podstatne skomplikovala (napr. nutná rieše-
jg • nie dynamickej pamäti pre výstup na obrazovku je pri súčasnej
K svičiastkovej základni veľmi pracné), bolo rozhodnutá použit
|Í základný par.ätový a zobrazovací blok ranohokanálového analyzá-
|; tora DIDAC 4000, pracujúci v režime postupnej časovej nnalýny
f (IIULTISCALirG), ako zobrazovaciu jednotku. Synchronizačná sig-
í nály z radiča zaistujú vzájomnú väzbu všetkých priebehov, zobra--
| zovanie dielčich spektrálnych hustot do jednotlivých kanálov,

začiatok a ukončenie merania.

Pri plnom- využití pamäti DIDAC 4000 je možné zaznamenat
až 180 po sebe idúcich" kompletných spektier. Tieto sú rcrlizo-
vpné TLB obrazovke a môžu byt obvyklým spôsobom zaznamenané cez
perifóme zariadenie DIDAC (X - Y za,pisovač, záznart na rýchlo--
tlačiareň, záznam na. diernu alebo magnetickú páslcu).

Ovládacia jednotka, analyzátore umožňuje nastavit niektorí
z nožných režimov meranias
a) automatický posun kanálov - jedno Eeranie,
b) automatický posun kanálov •- opakovanú meranie,
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f_'í c) volba, dekády a dolnej hranice analyzovaného spektra,
11 &) ručný posun kanálov, ,

% Zabudovaný kalibračný generátor a kontrolná obvody usnedňu--
'Ů jú identifikáciu prípadných závad.

7. Záver

\J Zariadenie, ktoré svojía stupňom zložitosti (cca 200
'fí puzdier integrovaných obvodov) predstavuje podlá nášho názoru,
% únosný kompromis aedzi technickými parametrami a pracnosíov.
|; jednoúčelovej realizácie, je zkonstruovaná na 24 výmenných
f: doskách dvojstranných plošných spojov. Pre mechanickú realizá-
t" ciu sa ukázalo velmi výhodné použitie konštrukčnej stavebnice
I,- n. p. TESLA Jihlava (Celkom 4 skrine - 1 pre analógovú časí re~
p; tazca, 2 pre vlastný analyzátor a 1 pre zdrojový blok).

Iľa záver je na^ou EJÍIOU povinnosíou vyjadrií vcíaku vpet—
kým, ktorí svojim podielom na práci, prístupom, poaocou a po-
zornosťou umožnili realizáciu popisovaného projektu?

i Ing. V. špeíkovi, CSc, náiaestníkovi riaditeľa.
n. p. Atónová elektráreň - Bohunice

Ing. Š. Rohárovi a Ing. Š. Kačmarymu z v.seku V W Z tohto podnilcu,
f Šalej pracovníkom kooperujúcich organizácií!
g Ing. R. Víchovi, CSc, Ing. J. Hrubému, CSc, Ing. J. Sturso-
I vi, CSc. a Ing. J. fííhovi z ÚRE ČSAV Praha,
| Ing, A. Vitiskovi, CSc. a Ing. J. Dostálovi, CSc. z VÍJID Prrha,
J! Ing. T.. Kováčikovi, Ing. 0. Levarskéľiu a Ing. F. Keviczkámu
I z \n5io: - Bratislava.

| Kaše poSaliovanie patrí tiež Ing. Vackovi a Ing. Vrbkoví
I' z n. p. Tesla ~ Rožnov, Ing. Eusilovi s n. p. Tesla Jihlavo p
í ' s. Groplovej z n. p.. Tesla Piešíany za neoceniteľnú ponoc pri

materiálnom zabezpečovaní projektu.
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Obr. 3 - Normovaná frekvenčná charakteristika digitálnei pásmovej.
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Ing. V. Eýpar

ÚJV - Řež

1. Úvod

Analýza šumu časové oblasti se často používá k určení pa-

rametrů reaktoru - rozpadové konstanty okemžitých neutronů,

intenzity vnějšího neutronového zdroje, výkonu reaktoru s reak-

tivity. Tyto parametry získáme měřením rozdělení počtu neutronů

v určitých intervalech. Provoz reaktoru TR-0 byl od počátku ur-

čován nutností měřit parametry nutná pro spuštění a provoz

elektrárny A-l: koeficienty, reaktivity, váhy regulačních tyčí,

radiální a axiální rozložení neutronového toku v zóně. Tyto expe-

rimenty se provádějí na větším výkonu a tak byl v reaktoru vytvo-

řen silný zdroj neutronů od reakce (/ , n) na těžké vore. Proto-

že experimentální vybavení odd. 252 v této oblasti bylo oriento-

váno na pulsní techniku a využití mnohoksnálového analyzátoru

B oasovým konvertorem ÚJV a protože byl v reaktoru silný vlastní

fotoneutronový zdroj, nebylo možno použít Rossi- so- experiment.

Proto bylo pro anslýzu Ěutnu zvoleno měření intervalového rozdě-

lení. V totato experimentu se měří rozdělení časových intervs>l\

mezi detekcí neutronů a předchozím pulsem, který je bučí od de-

tekce neutroníi (dále označováno jako typ CC) nebo nahodilý puls

z generátoru (typ RO). Měří se tedy pravděpodobnost, že po de-

tekci (nahodilém pulsu) v čase t = 0 bude další detekce v inter-

valu t, t + dt. Přes obtížné a. zdlouhavé zpracování naměřenýcfc

údajů na počítači byly získány parametry, které pro většinu mě-

ření odpovídají teoretickým hodnotám.
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j 2. !Iěření intervalového rozdělení

p Při zachování značení práce /I/, která vychází z obecné

ľ í Kolraogorovy rovnice pro vytvořující funkce e určuje prsvděpo-

t7 dobnosti typu CC s RO

| Pcc(t) = CP0(t) ( f )
2 R (1)

k Po(t) = exp

F: •

E
Me S = f'*.!. + (/-I) r , T = (/+1)2 -

j,; R = 1 + ~ — w f r - e xP (•",

C je detekční rychlost, £ - efektivita detektoru v pocitu detek-

cí na počet gtgpení v reaktoru. P0(t) je pravděpodobnost, že

v intervalu t nebude žádné detekce. Odvození (1) e (2) se v li-

teratuře objevilo více, ale většina z nich vychází bu?. z Kolnogcro

vy nebo Pall-Bellovy rovnice. Lze jednoduše ukázat, že mezi prav-

děpodobnostmi P c c (t), 2R0("t) a PQ(t) platí následující vztshys

P R o ( t ) . _ | r

p (t) = -i- ±-ZaL±l (5)
cc c2 o v-

Jak je vidět popisují se intervalová rozdělení pomocí otyř pare-
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metrů C,'T, /'a JJ. Mezi nimi existuje vztah

Měření rozdělení časových intervalů bylo prosečeno pro tři

typy .aříží s články makety Á-l při roztečí 26 ca:

1. Smíšená zóna (označeno typ 200) skládající se z 80 ceňtrál-

nich a 42 periferních palivových článkuj

2. Zóna skládající se z 80,periferních palivových článků

(označeno typ 600);

3. piná zóna 116 periferních palivových článků (označeno typ

1900), které předtím delší dobu nebyly v reaktoru.

Další parametry těchto mříží jsou v tab. 1.

Jako detektor neutrjonů byla použita, proporcionální komora

FSI-22 s citlivostí 4.3 imp/cin /s. Detektor s předzesilovačea

Kuclear Enterprises Y& 5282 byl uuístěn v suchsm kanálu. Popis

a princip měřícího zařízení je v /2/.

• Výška moderátoru v reaktoru určující podkritičnoct a šířka

kanálu časového konvertoru dt jsou proměnné při měření interva-

ldSho rozdělení. Detekční rychlost a šířka, kanálu určují jak po-

čet použitých kanálů tak dobu nšření nutnou k získání určitá sts

tistiky (obsahu kanálu v paměti analyzátoru). Šířky kanálu byly

voleny tak, aby se pro další zpracování mohlo použít 120 - 160

kanálů a doba měření nepřesáhla jednu hodinu. ITa počátku kaž-

dého měření, byla po dosažení rovnovážného stavu po změup kri-

tická hladiny měřena detekční rychlost čitačém a tak lze při sna-

losti některých parametrů využít (6) k určení zbývajících par?-

TIěření bylo zpracováváno na počítači GIER prograsiem 1203

ÚJV /3/. Protože ve vzorcích (1) a (2) jsou určované parametry

(0,6",^, oL) nelineární a normální metoda nejmenších čtverců pro

tyto případy většinou nekonverguje, byla použita obvyklá lineari-

zace do prvního stupně a metoda tlumení přírůstků. Tlumení bylo
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zabezpečeno přičtením členů S C-^ do diagonály raatiee normálních
rovnic /4/, kde S je vážený součet čtverců odchylek experimen-
tálních a proložených hodnot pro předchozí iteraci. Jsko aatice
valí byla zvolena diagonální matice l/P, kde P jsou naměřené hod-
noty. Bylo tedy předpokládáno, že měřené veličiny jsou nekorelo-
vané a mají Poissonovské rozdělení. Byla také použita další ver-
ze programu 1203, který využívá pro určení parametrů ještě linee-
rizovaný vztah (6). Tento program dával v/sledky, která jsou
nejlépe korelovaná s teoretickými hodnotami. V programu 1203 se

o

provádí statistický X - test, pomocí kterého je HOÍ.AO odhadnout
použitelnost daného měření ze statistického hlediska. ?Tejdůle-
žitější vypočtené parametry jsou v tab. 2, kde J* je rosporo-
vá konstanta okamžitých neutronů, 0S„ její směrodatná chyba a
p - počet prokládaných bodí.

Nejlepší souhla.s s teoretickou hodnotou ďo , je pri
prokládání

\; ' ^ = ci.o (i - f//}) (7)

$'• Reaktivita podkritickáho stavu se určovala ze známá závislosti
["•i, na výšce moderátoru a z experimentálně určeného hladinového
t koeficientu reaktivity metodou inverzní kinetiky. Jeko dalří ne-
\ závislé prokládání, a.fayla použita závislost <L- na bucklingu s
:' využitím hodnoty kritického stavu.

\ d.= <^ + A (B| - B| ) (8)
?/

•'- Jak je vidět z tab. 2 většina určených hodnot ^ obem? zpíiso-
^ by souhlasí v rámci chyb.

f- Znárae-li hodnotu parametru oť., ntážeme určit reaictivitu
k O

."; * podkritického stavu (metoda Simmons - Kinga) k odhadu hlaOinové-
| ' ho koeficientu reaktivity.
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H) ~ E

kde r = 1 - cO / <Lf ~£ a H jsou kritická a daná výška moderá-

toru. Výsledky středních hodnot hladinového koeficientu reakti-

vity jsou v tab. 3 3- souhlasí s hodnotami určenými metodou

inverzní kinetiky. Uváděné chyby jsou odhady směrodatných chyb

a použité / ? e f f = 0.00761 je teoretická hodnota.

3.. Závgr

Jak je vidět z výsledků měření intervalového rozdělení,

kromě experimentu typu 200, které se ovšem prováděly jako prv-

ní a tedy s malou zkušeností a prvotními obtížemi, jsou ostatní

hoínoty parametru <C v rámci chyb. Hodnoty hladinového koefi-

cientu reaktivity souhlasí s hodnotami určenĵ rai metodou inverzní

kinetiky. Z hodnot parametru 5~ 'HŮžê ne urňit intenzitu vlastní-

ho fotoneutrdového zdroje v reaktoru Sg 0 0 = 3.2-,Q4 s ?
E1QOO = 3*^10^ s " " ̂  parametru j/'byla určena efektivita c.e--

tektoru £ = 3,3-,0-4 imp/štěp. Ze závislosti parametru oí« na

reaktivitě je vidět, že vztah (7) platí v dost pirokén rozsahu

záporných reaktivit.

Měření intervalového rozdělení nebyls prováděna za opti-

málních experimentálních podmínek, ale přesto se ukázala .jejirh

použitelnost a výhodnost. Zdá se, že ječině tato metoda ~aohlr

za stávajících podmínek e vybavení dát použitelné informrce

o parametrech reaktoru. Hěření intervalového rozdělení s& lrro.>i"

autora .zúčastnili členové elektronické ekupinjr oá€. ?52 vcťicii

iríg. C. Ruralerem, CSc. a ing. J. Rackem. lě-ito a skupino operá-

torů' vedené ing. J. Pryřtackým patří dík za ponoc při vrava*uni

uvedených experimentů.
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Tabulka 1 - Parametry měřených mříží

Typ 200 Typ 600

(cín) 183.32 180.78

-á£j (pcm/cm)

"_eľ"izr*«>
86.4 108.08

6.747x10-4

1.1553

162.79

9.385xLO"4

1.1722

179.89

179.5S 169.16

0.92259 0.91048

Typ 1900

179.21

102.73

1.1655

177.30

168.50

0.90176

5.6820x10-3 5.O6l4xlO~3 5.0860xl0"3

Tabtilka 2 - Hodnoty parametru

10.65 0.17 3.4628 11.14

9.46 0.09 O.3828 10.07

7.79 0.29 1.543 6.63

3.2102

2.898

1.6864

9 500-.RC

7 200--R0

9.99 0.13 3.0435 7.48 0.69 1.2349

9.67 0.11 0.7166 11.16 0.59 0.7069

10.03 0.23 5.6848 11.65 1.29 6.7435

15 200-CC

14 1900--R0

20 1900--CG
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Tabulka 3 - Hodnoty hladinového koeficientu reaktivity

X s=

0.117577

0.1236S4

0.150667

Ó.143889

0.137529

0.137763

0.003932

0.006597

0.022839

0.011636

0.009267

0.030742

0.113535

0.113535

0.142024

0.142024

0.135019

0.135019

Typ

200-CC

200-EO

600--CC

600-EO

I9OO-RO

1900-CC
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Vliv náhodných ̂ fluktuací teglotjr na vý_kon reaktoru

Ing. Jan Zatloukal

Skoda o. p., ZVJE Plzěn

f V souvislosti s rozvoj en vysokocyklické dynaiaiky E> diagnos-
| tických raetod, která se uplatnily již při výstavbě a počátečním
|2 provozu elektrárny AI se vyskytla otázka problematiky náhodných
| fluktuocí parametrů chladivá s neutronového farau v jadernézi *
| realitoru. Keni to otázka nová. V zphraničí i USA, J?pcnsku, í"a-
l äarsicu je podrobně studována s náležitoii vážností, neboí přispí-
% vá k detailnímu poznání procesů, které probíhají v aktivní zóně
F reaktoru.
I
I . Věnujme pozornost jen fluktuací:^ parranetrů chlp.divs, neboí
| neutronová šû .y jsou samostatnou kapitolou. Zdá ce, že fluktuace
fů • teploty a průtočného ninožství jsou jever.i zcel? obecným, který se
$• vyskytuje vždy při provozu reaktoru. Iľebudene diskutovat pří-
| Siny vznilru, konstatujae pouze, že to;au tsk je. Dochází tečVy-
I' ;ol'i provozu reaktoru na určitá výkonové hladině k ndkoCnyi.:
I odchylkám od jmenovitých hodnot průtočného množství ?. teploty
; chladivá. Tyto odchylky způsobují kolísání teploty chladivá
í a zněny koeficientů reaktivity, což aá za následek kolísání vý-
!. kónu.

Aplikujíc tato :T.?lcta na jednoduchý palivový ľcpiiál. ľ0s:livo --
v/ kanál je popsán zákle.dnír.i temiodynafaickýai rovniceni.

1. Pohybová rovnice

t > v ( a , T ) / r̂-\ ř>v(a, T) •*• ^ x> ( z t T i
ri I"" ,A Z <"•' ̂  !7 7""^ A T
i.) ••• ' - " ' , \ Z J C ) O t>

I
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[j 2. Kovnice energetické bilance-media

, f) - t(a,T)/

3. Rovnice energetická Mlsnce T>ro sdiabaticlcou stěnu k̂aná

Cp„. ^ f | i i . i s -*t,/ 7} (z,T) - t(z, T)/ + IT(T) .p„.

. eos / B(Z - Z o )/

4. Eovnice kontinuity

= 0

Vzliloden k toríiu, že můžeme pref.poklát'r.t relativně nialé
výchylky pajr-aaetrů jiiůseme pokládat Cp(3,T) = konpt ^ c'p
a upravit rovnici 2 následovně*

Cp AiízjJ.1 + Cp . v . . i íIs*Xl = o í >/ ^ ( a , r ) -• t ( E f r ) /
ár 02

Vzhledem lc tomu, že předpokládáme fluletuace jáke stseionár
11í ergodický náhodný proces, mizerne každý paraaetr poírlr.ďat sg.
složený ze stacionární hodnoty a fluktuující složky

,T) = to(z)
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v(z,T) = vo(z) + <5v(

G(z,T) = Go + <5G(z, T)

P (z, T) = po(z) + $T?{z,T)

Pro zjednodušení předpokladejme, že pouze změny teploty
paliva a chladivá ovlivní fluktuace reaktivitjr a sanedbejae
proto prostorovou závislost f 0(2)'» vQ(z) a P0(z) a pro další
zjednodušení uvazujae pouze ÍLuktuace teploty, takže nůžeuiG psát

„x/S t\z, T) - cr t(z, T ) / + S I-T(z).

CPo. Lli.Is.li =oC/̂ -*(z, D - ĉ  t(Bf T ) / - c P o . ,rQ Ů.L$Í*

i) C o z

Aplikujeme-li ne. tyto rovnice Pourierovu transfor?:irci, dostsneae

+ - . fT (̂ ') • h(z)/

t(ro,z) = e"'1

Cp . v
z
í e/3(co)z h ( z ) d z

isC-f oť, e
]rr^ r̂  "Eî  / ^ \ 1 • /} i ^ \ i ... / T 1/"^ *̂ * i

V v

kde JL. a x̂,, jsou charakteristická frekvence palive a



Pro reaktor na výkonu odpovídají fluktuace reaktivity, násle-

dující rovnice ja podána v Atomic Energy Iíewiev-' 1971 následovně

• p (íO) = P o

kde P je výkon reaktoru, G (co) přenosová funíce e reaktivity

pro nulový výkon reaktoru a 3^ (cu) jsou flulctuace reaktivity

ve frekvenční oblasti. Vztah mezi flulctuacc.ii teplotjr a <To ( CJ)

je vyjádřen pomocí teplotních koeficientů rsaktivity n- a. u .

) = U f

s ,z) . h2(z) dz

2z,

J h2(z) dz
o

""o

t (o) = °

J t(o,z) h2 (z)

/ h^Cz) dz

O ) '//^c +/if K(<O) / • P (-O) • t (C),o)

Funkci P(O) dostaneme úpravou po Fourierově transforiaci před

cházejících rovnic
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^ A (/n
F(p) = F (/?) =

/2(A2 + 4 B2)
x,

M/i) = —3_- ;. . / (i - o' 2Bz0 + sin(2BzQ)

o 2 2 / 3 n
. (4 B3/J( 1 + cos2SzQ)) + (1+e °) .2/iBsin(2BsQ)/

Z rovnice pro fluktuace výkonu je zrejmé, že funkce F( )

je práve členení, jehož velikost ovlivňuje nebo tvoří- vlastní

fluktuace výkonu, přičemž saraa P (co) vznikla řešením rovnic

fluktuací teploty. Podle zahraničních autoni Boar&nan a ľíirso--

yan, kteří analyzovali měřená neutronová spektra, v nichž se

objevovaly pro ft> = + 2 iBn; n = 1, 2, ... výrazná skoky, jako

vlasinost funkce l(co ), tudíž identifikovali teplotní fluktuace

na vstupu jako hlavní zdroj neutronového BUIIIU. Funkce I J?( c,j)\ •

klesá monotónně k očekávanýn rezonančním oblastem

A( fl ) = 0 pro /3 = + 2 iBn

je--li tedy

0 { ) ±2 JS£ + i ÄL /I + ±0 ±1 /

pale
2

v.23n r.> +«CÍ. v.2Bn -ťf JÁ* tř

Označíme--li o n ( n = 2, 3, ...) kořeny táto rovnice, pa,k v sou-

hrnu frekvencí F(o) je nulová v komplexní/.! oboru
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IlecSn > O a Ee cJ n» j la ej.

pák

2vBn

2vBn
j = — K — - - tp.to rovnice udává frekvonce pro

*CC aCf ninina ^ÍÍ^) to jest frekvonce

•í*f cu„ + JL> objevující se ve spelrŕru vzá™
f

jsimié korelace teplotních f

tuací na vstupu u neutronového

pumu.
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ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ"

1. Je zřejná závažnost šumové diagnostiky j&Serných reaktorů,

která celým svým rozsahem (alcustická, pulsační, vibrační

e neutronová diagnostika) raůže přispět k zjišíování poruch

jednotlivých částí reaktoru a okruhů a tím řešit důležité

. tíkoly související se zabezpečováním vyčší spolehlivosti

a bezpečnosti provozu jaderných elektráren.

2. Je třeba pokračovat v započatých pracech tak, aby sašřova-

ly k vytvoření systému detekce anomálií provozu reaktoru

a to do budoucna v režimu on-line.

3. Vzhledem k složitosti a rozmanitosti studovaných problémů

je žádoucí zahájit co nejdříve širší spolupráci a to nejen

v rámci všech pracoviší zabývajících se'touto.problematikou

v ČSSR, ale napojit se na práci připravovaného Dočasného ve-

de cko-výzkumného kolektivu RVHP pro řešení otázek Runová

diagnostiky jaderných reaktorů, který by se v budoucnu uěl

vytvořit v NDR.

4. Řešení všech těchto otázok je natolik závažné, že je

třeba, aby nejen všechna zúčastněná pracoviště (EBO,

ÚJV a ZVJE Škoda - Plzeň), ale i nadřízené orgány, projekční,

výrobní a montážní podniky, zabývající se výstavbou jaderných

elektráren v ČSSR, věnovaly dále těiato otázkám zvýšenou

pozornost a vytvářely možnosti prc využití TUHOVÍ dir

tiky v provozu jaderných elektráren.


