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1.

De la punerea in funoţiune a primului reaotor nuole-
9X a axiatat o permanentă preocupare pentru încadrarea prooe-
aelor fizica caracteristice, într-un sistem de supraveghere*
reglare şi proteoţie ou performanţe funoţionale ridicate şi
o probabilitate da defectare intrinseci aloi, oapabil să ur-
mireaaoă evoluţia proceselor din reaotor şi ->& intervină
asupra aoestora, înoepînd din regimul suboritio şi pînă la
atarea oritioi corespunzătoare puterii nominale, în condiţii
de securitate maxim.

Deşi în perioada actuală soluţiile date pentru con-
trolul general al reactorilor asigură .utilizarea acestora ca
sur tie ae energie, există încă aspeote legate în principal oe
regimul de pornire oare nu «au o rezolvare satisfăcătoare şi
pentru oara posibilităţile tehnicienilor actuale de prelucra-
re a informaţiei bazata pe performanţele componentelor eleo-
tronioe integrate şi pe utilizarea minioaloulatoarelor de
proces Şi în ultimul timp a mioroaooapelor pot oferi un răs-
puns care să ducă la creşterea gradului de informare şi de
reglare.

Tinînd eeama da aceasta în cuprinsul luorării a-a
tratat problema punerii în evidenţă prin tehnica numerică a
parametrilor de oontrol putere» perioada reactivitate şi
a creşterii performanţelor sistemelor de reglare utilizate
în timpul porniriijpropunîndu-ae soluţii noi*

Dat fiind faptul, că în tehnice» aontrolului reaoto-
rilor nucleari pa lingă oreşterea performanţelor foncţionele
este foarte importantă şi oraşterea siguranţei în exploatare,
se prezintă o analiză a tuturor probabilităţilor de defecta-
re a unor tipuri de sisteme de reglare oare supravieţuiesc
la primul defeot, în scopul punerii îri evidenţă a poaibiliţâ-
ţilor de creştere a diaponibilltăţii atît la nivel de Inatru-
mentaţie şi sistam oît şi la nivel de proces.
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2» Contribuţii la opt*w1r-yaa

2«X« Sl*taa. da ranlira on
autoaat la da

al raaotorllor nuolaarl

fttntxu atabillxaa paxforaanţalor aiataaalor da xagla-
x* autoaail a raglaului da porniră» oapabila al aaleoro traoa-
«•a prla atavaa orltiol in ocndiţil da soouritata, a-a xapxa-
zantat în pvlaial rind aodul da evoluţia al variabila! da «ta-
ra da prooa» aăenrabUf diraot ş i partioolarisată pantra xaaa-
tor pels danaitatea fluxului neotronio» la variaţia da saao-
tivitat» oonaldaratft oa saanal parturbatos«

O rapvasantara apropiată da deaflşurara raali a pro-
oaaalor dlaaaioa dlatr-on reaotor nuolaar pantru problaaala
da atateal» — paata obţină prin modalul datarainiat aaro di-
aaaaiaMl daaasia da aia*a««a da aouaţii olaatioa ou aaaa gru-
pa da »aa*>omi

31 -
(2)

fiaind aaaaa da aodul da axteagara al baraloc abaor-
banta 4a naatroni ta tiapul pornirii, da la o oondiţia ia i ţ l-
i i i xap*aaanta%ă prla ataraa anboritioK ooraapuasttoara anal
xaaovlvitiţi aaxi nacatlva,, a-a oosaldarat pantea aaamalal
partorbator al raaotoralal an aaanal raapft da xaao«lvlta«a«

Ivolaţia danaităţii naatronioa Ia aoaat oaa aata 4a-
II da aolaţla aiataaalaj. 4a «oaaţU olaatioa la m n i l 4a
Xoraat
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Utilixînd setodei* olasig**d* rezolv ar* ş i luînd
în oonsid*rar* pentru aiaplifioar* o singură grupă de neu -
troni ÎBtirxiaţl obţinea pentru evoluţia aensitâţii neutroni-
oe relaţiat

(4)

undei ikr-4& 3 S'«A.i*S.«A|p.|.ti. (5)

iar pentru variaţia relativă în tiap a densităţii neutroniae

^ relaţiai

C6)

Senteu vitas* aloi de «xfesagor* a oarelor de regla-
re (. M>/^ 1)» n(t) ş i ţ^ţ-j pot f i aproxlMte print

TT

s i

^ 4
BeLţ i i l e (?) s i (9) sînt valabil* pînă la un do-

•anin apropiat de oritioitate* La oritlaicate eroarea este
de aproximativ

Btntru *z*Bplifioar*a nodului în oar* *volu*asă
densitatea r*lativă d* n*utronl «i p*rioad* în **glMl aub-
oritio pentru o variaţie lini*ră d* r**otivita«* in 1 Ut»
1 ş i 2 se nr*sia«l d*p*nd*nţa ^ " ş l t(%) IA f VAOţl* d*

* D 1 , Hetriek — Dynamics of Nudcar Rradars



viteia da ridioare (If) eacprisati tn tmltiţi da reaotivitata
(p.c.m./seo), • baralor absorbant* da neutroni*
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. 1 fig. 2

in regiaul da dlvarganţi aodul da evoluţia al den
s i t ă ţ i i fluxului neutxonlo aata dapandant da traapta da re-
aotivitate poiitivi introdusă faţi da ataxaa oritioă, oon-
t orn relaţii lori

COo

undei

şi

Cil)

In regi* atabilisat perioada f tinda apta valoaree:
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T.-.-L
Legătura dintre sa l tu l de react iv i tate ş i perioada

s t a b i l i t ă «ete dat l da eouaţia l u i Hordherm

r
Analizînd re laţ i i le (8), (9), (Io) ş i (12) ş i rexul-

tă următoarele!

a) In timpul pornirii reactorului la traoerea din
regimul suboritio în segimul de divergenţi nivelul relativ al
densităţii neutronioe n J * 9* perioada (T) pentru oare reac-
torul devine orit io, aînt°depandente de viteza de modificare
(T ) a reactivităţi i .

b) In regimul da divergenţă evoluţia denaităţii na-,
utronioe uraeasă o lege exponenţială* ou o perioadă atabilă
determinată de reaotivitataapositivă introdjuaă In raport cu
starea oritioă*

o) Legea da evoluţie a densităţii neutronioe in tim-
pul pornirii se modifioă la traoarea din staraa oritioă in
regimul de divergenţă*

dtvitw d ) Nivelul dens i tă ţ i i neutronioe la oare reaotorul
Voritio depinde'de surea de neutroni iniţ ială,puţind lua ve-
l o r i d i fer i te de la o pornise l a a l t a .

Tinînd seamă de part icular ităţ i le modului de des-
iâşurare a l prooeselor din reactor in timpul porniri i , a
f o s t rea l i sat un sistem de reglase a oărui funoţie de re fe-
r inţă ae adaptează automat la starea reaotorulul a s t f e l în-
oît parametrul reglat e s t e reprezentat f i e de viteza de mo-
dif ioare a r e a c t i v i t ă ţ i i în regimul'Suboritio f i e de perioa-
de de evoluţie a densităţii* neutronioe in regimul de diver-
genţă.
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In soluţia presantată în.luoraro, adaptarea autoaată

a funcţiei da referinţă se r e a l i s e să fără o tratare prelimi-
nară a informaţiei proporţională ou densitatea neutronioă, na-
tura funcţiei de referinţă fiind sensibilă la sohiaoarea leg i i
oe evoluţie a proceselor din reaotor.

âoheaa de prinoipiu a sistenului ae re b lere ou fuooţie
ae referinţă «sta reprezentata In fig* 3»

Funcţie de r*rmrintâ odopiato
lostoreo rcao+orJku

RG3

Valoarea tensiunii Uf proporţională ou vltesa da
ridicare a barai de reglase în timpul pornirii «sta condiţio-
nată de parametrii funoţiei de referinţă prin re laţ i i le i

- regim auboritio
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U v > reprezintă valoarea tensiunii in regim atablli-

sat.
- regim da divergenţă

Niagara* oonetantelox funcţiei da xefexinţă se f aoe
astfel' înoît la txeoexea, p*in ataxea oxitioă pavioada da avo-
luţia a danaităfcii nautsonloa aă aibă valoavaa T^3o sao.
iar în răgim da divaxganţă aă fia xaglată la valoarea iKpaaă
To ( ^ 20 M O . ) .

Pantsu comanda introduoaxii barai da xaglaxa, aia-
tamul î ş i păstrează oapeoitatea de a diapuna da o v i tes i mult
mai oara dealt viteza reglata prin £unoţia da referinţă io
timpul xidioarii acesteia.

Sistemul da xaglaxa prezentat a fost axpeximentat
la xaaotoxul WKS - IPA.

Pentru soluţia adoptată s-a obţinut brevet da in-
venţie.

2.2. Utlll»axea tehnicilor numexioe pentxu
oontrolul reaotorllox nuolearl

i

In aoopul punerii în evidenţă a avantajelor tahai-
oilor numerice da prelucrare în timp real a datelor , pentru
oreşterea gradului âa informare asupra stării reactorului
în regimul de pornire, în lucrare sînt prezentata metoda nu-
merioe pentxu aăsurararea perioadei da evoluţie a densităţii
neutronioe si pentru estimarea reactivităţii sau a "distanţei"
de starea oritioă.

Pentru stabilirea'algoritmilor de oaloul şi reali-
zarea programelor a fost utilisat un echipament da oaloul
constituit dintr-un minioalaulator HJIffI-8, teletype şi o
interfaţă CÂMAC, ouplat la un sistem da măsurare a densităţii
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neutronioe, compus din patru canale In impulsuri aaooiate la
patru integratoare cu timp de integrare dependent de nivelul
informaţiei.

Echipamentul menţionat mai sua dispune de un aia-
tem de subprograme apelate de un program monitor în*r-o or»
dine prioritarăjpestabilită .

Saroinile aoestor subprograme sînt ur«atoarelet

-Subprogramul pentru iniţializare generală denu-
nit DLC are drept so op punerea în funcţiune a întregului eoM~»
pament ş i iniţializarea celorlalte subprograme.

- Subprogramul pentru supravegherea sistemului de
măsurare de 1.urnit GVP foloseşte pentru activarea ş i dezaoti-
varea canalelor de măsurere ş i preluarea informaţiei de la
acestea, corespunzător ou domeniul lor liniar de funcţionar».

Pentru oreşterea f iab i l i tă ţ i i sistemului de măsu-
rare a-a utilizat suprapunerea canalelor pe o porţiune dlu
domeniul de funoţionare ou testarea aodului de preluare a
informaţiei ş i semnalizarea sonoră a anomaliilor .

- Subprogramele pentru testarea informaţiei denu-
mite GAP, CAT ş i CAB utilizează informaţia primit! de la
sistemul de măsurare pentru calcularea puterii neutronioe
ş i perioadei ş i estimarea reactivităţi i . Aceste subprogra-
me constituie o parte din teoa lucrării ş i sînt prezentate
în continuare.

* Subprogramul pentru afişarea rezultatelor este
folosit pentru prezentarea puterii, perioadei ş i reaotivi-
t ă ţ i i pe un sistem de afişare numerio ş i pe un Înregistra-
tor prin intermediul unui oonvertor numerio analogio.

Sistemul de subprograme conţine deasemenea ş i un
subprogram de tratarea întreruperilor externe ş i de opera-
re în virgulă flotantă.
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perioadei

Aşa OUA »-a arătat în regiaul de divergenţă evolu-
ţia puterii neutronioe urmează o lege exponenţiala de for «as

p *

unde T edte perioada stabilă.

In cadrul echipamentului numeric descris nai sus,
măsurarea puterii neutronioe se obţine prin utilizarea infor-
maţiei transmise de sistemul de măsurare sub forma de număr
de impulsuri S integrate în timpul de integrare Z pentru
caloulul ratei impulsurilor ş i multiplicarea acesteia cu co-
eficientul de transformer* în unităţi i e putere (o^-i) pro-
priu fieoărui oanal de măsurare.

Algoritmul dezvoltat pentru oaloulul perioadei de
evoluţie a puterii neutronioe se bazează pe informaţia de
putere o-oleotată între două monente succesive t f c ş l t f c + 1 ş i
pe utilizarea re laţ ie i :

(16)
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Inioo uid I-m Pa At « oii

undei _ "*

4.a)

rezultat

T - F^u. At F ^ . Atr

Dat fiind faptul că eroarea statiatioă ~~M"~ aaooi-
atâ măsurătorilor de FK ş i FK + 1 poate f i comparabilă ou

^•fc^ ~ ""ki-i ~ *~K în intervalul considerat( rezultă
necesitatea ut i l izări i în relaţia de aai sus a valorii aedii
Fffl calculate pe două interval* vecineAtK

In acest oaz

(18)
unde conform f ig. 4 b

(19)

T (20)

itontru t'^ i-o* ^i luate îu considerare doua. aodurl
de calcul t

D F : J * i ^ F / > " ^ (21)

2) F*-. s -J— FAW.,, fe -^) (22)

Dat fiind faoilităţil* de oaloul oferit* de rela-
ţia (2l f alJBoritaul • f oat dezvoltat pe baza aoeateia rezol-
tîndi
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Iroaree dată de utilizarea relaţiei (Hi) în loo
de relaţia (22) aauara perioadei S poate fi evaluată prins

Valoarea intervalului de tiap A t este aaarvit
valorii perioadei aatfel inoît caloulul aoesteia va xi acti-
vat numai pentru

At >

In aoeat oaz eroarea va deveni dependentă numai
de ooefioientul v

-r^r-9- 400 (25)

Tiapul de r&apuoa al algoritmului de oeloul pen-
tru oazul în oare intervalul de tiap A t de aouaulare a
in£oraaţi-i eate determinat asa oua a-a arătat , poate fi
eatiaat prin relaţias

A

Pentru aioşorarea timpului de răspuna în caşul
regimurilor tranasitorli rapide, eate prevăzuţi activarea
oaloulului perioadei atuaoi oînd diferenţa dintre rata ia-
puiaurilor ooreaponsătoare la două aomente învecinatet

" F K depăşeşte o valoare i«-
puaă.

Ba linsă filtrajul lntrodua prin pragul liaită
al numărului de iapulauri integrate fixat apriori pentru
fieoare integrator numeric din considerente de eroare ate-
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t ist ioă admisă (-rp) f i prin o*terainar*a anei freovenţe aadli
pe un interval da tiap dependent da valoarea perioada! s-s
introdus £n subprogramul dezvoltat pentru aaloulul perioadei
ş i un f i l tru nuasrio reoursiv ou ponderare exponenţiali.

Valoarea perioadei la ieşirea f i l trului, «a f i •*-
priaati pentru două aonete succesive de calcul a acesteia,
ooni'Oi'a relaţ ie i

undat
I a K - valoarea estiaată la sonetul C

«K+l - valoarea estiaată la aoaantul

- valoaxem aasuraia la aoaentul 1C+1

1 -pr - ooe£ioient de ponderare.

Pentru introduoerea unei optiaiziri in relaţia
timp de răspuns - nivel fluotuaţie a valorii estiaatejooefi-
oie^ulp a fost înlocuit printr-o relaţie oare ţine eeaao
atît de virata infornaţiei o£t ş i de eroarea relativă aaal-
aă care toate afeote aasurarea perioadei la două aonente
succesive.

Cu ecf*3t& couplet are relaţia (2?) devine t

unde C « 5î B « o,6 • 1.

Subprogramul pentru Băsurarea perioedei (denuait
CAT) este dezvoltat pe basaT1 oreanieras»l prezentată în
fig.4Z
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Pentru a esceaplifioa soclul în oare oaracteriatioi-
le f i l trului reoursiv influenţează calitatea rezultatelor
obţinute ou subprogramul CAT în f ig. S ş i • sînt presen-
ts te deaă Înregistrări de perioadi.

, ! - 7 T • • ! • • « • • •£. •!• -îi

FI6 5 R6

In cazul înregistrării din f ig. 5 s-e foloait
un f i l tru reoursiv neooreotat (1 -pi» o,2bt *J*« ofo6T),
iar £n cazul Îni;e6i***ârii din f l« . 6 un f i l tru recursiv
ou ponderare exponenţială oare ţine aeaai de vîraa infor-
maţiei ş i de valoarea relat iv i a fluotuaţiei raportată la
două jioaente succesive. (B « o,d C = o t5 f* o,lT)
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Analizînd oale două înregistrări a pai în nod evident
avantajele pe oare le oferă pentru oalitatea măsurătorilor de
perioadă utilizarea unui filtru de tipul oelui iolcsit în oa-
zul al doilea»

Rezultatele obţinute -au fost oomparate ou măsurăto-
rile de timp de dublare,abaterea faţă de aoeaata fiind de
o,5Jb.

Programul CAT este apelat în cadrul programului
Monitor ca subprogram prioritar.

2.2*2* Estimarea reactivitaţii

Din punct de vedere al controlului unui reactor nu-
clear reactivitatea reprezintă parametrul caracteristic de
care detinde creşterea relativa a densităţii neutron ice pentru
generaţii succesive de neutroni şi oare este utilizat pentru
definirea "distanţei" ae starea critică în regimul suboritio
şi perioaaei .-.• —>'i<ţie în regimul ue Divergenţă (13)*"

punerea în evidenţă a reactivităţii sub lorma un ai
semnal utilizabil pentru control, diferă însă de metodele
obişnuite prin x'aptul oâ nu este accesibilă ca parametru ,
prin măsurare directă.

tfentru estimarea reactivităţii în timp real în lu-
crare au fost dezvoltate două ;.i»tode*

2.2.2.1. astlmarea reaotivităţii prin rezolvare»
aiateiuului de eouatii olnetioe

Bxplioitînd parmetrul relativitate din eonaţiile
cinetice şi negiijXnd termenul 5 • §§ • 1* în raport au fi
rezultă sistemul de ecuaţii.

In oaşul realisării estimatorului de reaotivltat*
prin tehnioa numerică s-« utilizat un algoritm da tip ooreo-
tor oare presupune oă în Intervalul da timp dintre două mo-
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mente de eşantionare a informaţiei %* Z% - t^.4 » d-n-
sitatea neutronioă răaîne constantă.

Sstimerea ooncentreţieiprecursorilor ie neutroni în-
tîrziaţi ş i reactivităţii la momentul de eşantionare t & t de-
pendent de starea la momentul de eşantionare t R _ l f pentru apro-
ximarea, de mai sus este dată de relaţiilet

reprezintă densitatea neutronioă jaăsurată la ao-
mentul de eşantionare K. »

Dacă notăa: • a.."-1 Cl^,' LL.K rexultă pentru
p

reactivitate relaţia de caloui pe baza căreia a fost dezvol-
tat algoritmul de estimare:

unde t #
* (35)

In fig-13 se prezintft organigrama de desfăşurare •
caloulelor.

menţionăm că metoda prezentată mai sus poate f i uti-
lizată pentru estimarea reactivităţii £n regimul suboritio nu-
mai Im oazul în oare se cunoaşte apriori contribuţia sursei
artificiale. | ^

Pentru regimul de funcţionare oare au drept condi-
ţie iniţială starea critioăjoontribuţla sursei artifioale de-
vine neglijabilă ş i metoua aesoriaă poate f i aplicată Iară
res'trioţie.

Luîod în considerare faptul oă în general contri-
buţia skrsei artifioiale în regimul suboritio nu se oonoaste,
result! oă metoda prezentată an poate f i utilizată pentru •*-
timmret rr -tivităţii In «impui pornirii oi numai pentru de-
terminări de eficacităţi de bare de reglaret compensare eto.»
sau determinării ăm bilanţuri de reeo tivit ate avînd drept
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condiţie iniţ ial* atarea oritloă a raaotoralui.
In fig» 7 s i • ae prazlntă două înregistrări da re-

•otivitata la reaetorul Ulyee - CSI* - SACIAT (unde autorul a
realizat lucrarea) pentru oara alfcoritaul de estimare conţi-
ne f i un f i ltru rec urai? ou ponderai» exponenţială.

Flft.7 i FI6.8

. r

ID f ig. 7 8-a înregistrat reactivitatea,în cazul In oa-
re ae cunoaşte apriori auraa artifioală ş i ae începe ridicarea
barei de oospenaare de la aproximativ-15oo p.c.a., se traoe
an atsrea oritioft ş i ae continuă regimul de divergenţă piuă la
Io V, putere la oare reaotorul ae atabiliseasă.

In f i«. * sae presintă înregiatrarea reaotivităţi i pen-
tru un reglat de divergenţă, atabilisarea la puterea da loo W
ş l oprirea reaotorului ou introducerea a 5o% din ouraa barai
de reglare* Coapararea rezultatelor ou ourbele da etalonare
Td/p indioă o abatere faţă de aoeatea ^ 3%.
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Subprogramul pentru estimarea reactivităţii în timp
re«l denumit Clfil aste apelat da programul monitor oa subpro-
gram prioritar.

2*2.2.2» gatfmarea reactivităţii prin metoda
da corectare a modelului

finind seama da deficienţele estimatorului prezen-
tat în paregarfui precedent» oara se regăseşte de altfel tra-
tat şi în literatura de speolalitate şi la oara prezenta Iu-
orare îşi aduce c contribuţie din punot de vedere al algo-
ritmului de calcul, în continuare se descrie un algoritm de
aaIcui elaborat de autor pentru estimarea reootivitâţii. io
regimul suDcritio al resotorilor nucleari ̂ Tără a- cunoaşte
apriori sursa artificială de neutroni*

Algoritaul de calcul at bazează pe compararea evo-
luţiei densităţii asutronioa aau a puterii neutronioe a re-
aotorului oa măria» reprezentativă pentru procesele din re-
actor cu evoluţia densităţii setttronioe aau a puterii neutro-
nioe din oadrul modelului reactorului pentru aoelaşi semnal
de intrare şi dependent de distanţa d« ktare aau de struotu-
ră proces - modelt iniţierea «mei aoţiuni ooreotoere. a para-
metrilor structurali ai modelului (fig. 9)<

Pentru reactor a-a utilizat un model zero dimensi-
onal ou şase grupe de neutroni întîraiaţi.

Utilizând modelarea în timp real prin tehnica nume-
rică, puterea nautronioă şi oonoentraţia de reouraori la mo-
mentul K sînt oaloulate ooBform relaţiilor:

p
Prtk - reprezintă puterea neutronioă a reaotorului

JM.K » — Ă — - reprezintă reactivitatea
ş i oonwioutia sursei modelului la momentul de eşantionare
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FIG 9 SCHEMA BLOC PENTRU
ESTIMAREA REACTIVITĂŢII

Semnalul perturbator pentru reaotor şi aodel este
oonstituit din variaţia de reactivitate obţinută prin estra-
gerea unei bare absorbante de neutroni.

Pentru realizarea unui algoritm rapid aonvergent s-a
folosit ooreotarea reactivităţii şi sursei modelului oonfor»
următoarelor relaţii: .

, s
M

(37;

una#/ajis_ l 7 f f±4H. 1 reprezintă ooefi-
sienţiide sensibilitate ai reactorului ş i modelului la mo-
mentul K, obţinuţi prin raportarea variaţiei de putere la per-
turbat ia de reaotivitare în intervalul de timp *5 * tK~t

o*
Coeficientul de sensibilitate al, modelului ae oal-

oulează conform relaţ i i lor:

p
(3»)

m.g. t*



Pentru analiza modului de convergenţă al valorilor ini-
ţ iale introduse pentru reaotivitate(^5 J o) ş i sursa ( S ^ ) *P*«
valorile reale ş i alegerea amplificărilor necesare, algoritmul
de oaloul pentru reactivitate a fost cuplat mai Intîl la mode-
lul reactorului real*

In f ig. M se prezintă organigrama algoritmului de
oaloul pentru estimarea sursei ş i reactivităţ i i obţinută pe
•aza analizei menţionate* înregistrarea realizată în timpul
regimului de pornire la reactorul Ulyse (UBET - Saolay) folo-
sind algoritmul de oaloul din fig* <<* pentru estimarea sursei
artificiale ş i reactivităţi i cu valori iniţ iale diferite de.
cele reale, este prezentată £n fig* 10 ş i 11

Convergenţa reactivităţi i ( ţ t f ) introdusă in i ţ ia l ,
spre valoarea reală (fig* H )» «re loc simultan ou conver-
genţa valorii auraei (SM) ş i se consideră terminata în momen-
tul în care valoarea sursei se stabilizează (f ig. 10 ) .

« - . . ( . .<f: Mp.... «o ... * > . ioc*

FI6.10 FIC.lf
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Se reaaroă.oă estimarea valorilor reale se obţi:*
inoepînd de la reaotivitea reactorului ^flCf-2ooo p.csr.

In oontiauare estimatorui de reactivitate furnizea-
ză o informaţie care reprezintă reactivitatea reală ş i urmă-
reşte trecerea reactorului prin starea critică, divergenţa ou
reactivitate oonstantă ş i stabilirea la putereO?^ o)

fiind faptul oă estimator ui de reactivitate este
realizat în circuit închis pe informaţia proporţională cu den-
sitatea neutronioă a reactorului real, eroarea de estimare este
mult redusă îa raport ou soluţia prezentata în paragraful
2.2.2.1.

Subprogramul pentru estimarea reactivităţii în timp
real denumit CAR2 este apelat de programul monitor ca subpro-
gram prioritar.

3. Contribuţii la creşterea siguranţei în funotlo-
nare a sistemelor de control utilitate la
reactorii nuoleari

3.1. Analiza siguranţei tn funcţionar» a aparaturii
electronice prin programare im oalotuatoare
numerica

In scopul realizării unei aparaturi electronice ou
oalifieare nucleară din punct de vedere femoţional şi al si-
guranţei în funoţionare, rezolvarea problemelor complex» le-
gate de optimizarea performanetelor, determinarea timpului me-
ci iu de bună funoţionare în funcţie de rata de defectare şi
analiza influenţei solicitărilor reprezentata de tensiune,
putere disipată şi temperatură asupra acesteia,* analiza pro-
pagării defeotelor la defectarea uneia die componente şi ana-
liza modului în' care ae manifesta Aefeotel» active şi pasiv»
ale componentelor asupx» parametrilor d» itştr», s» poat» re-
aliza numai prin folosirea calculatoarelor numerioe.

La cadrul lucrării a-a efectuat analisa din punot .de
vedere funoţional şi al siguranţei în funcţionar»,» »mplifi-
catorului folosit într-o lini» d» miaorar» « fluxului n»utro-
nio cu deteotor tip cameră de ioniser», pentru oonvers ia
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ourent/tenaiune t ou ajutorul unui program soria in lim-
baj spaoializat denumit BCAP.

In fig 15 ae prezintă schema eohivalentă a amplifica-
torului reo'unoaoută de programul BCAP.

Rezultatele aoe&tei analize au permis creşterea ampli-
f icări i în buolă deaohiaă, determinarea ratei de de*eotare a
amplificatorului ţinînd seama de aolioitfai le oomponentelor
în cadrul âohemei ş i de aaemenea stabilirea influenţei defec-
tări i unor componente prinoipale asupra restului schemei.

3*2. Analiza siguranţei în funotionare a aiatemelor
de reglare utilizate la reaotogll nucleari.
oare supravieţuiesc la primal defect

In oadrul lucrării s-au analizat din punct de vedere
al siguranţei în funcţionare două tipuri de aisteme care au
caraoteri8tioa de *a supravieţui la primul defeot.

Primul sistem analizat este un sistem ou redondanţt
seovenţială la oare aupravieţuirea la primul defeot este obţi-
nută printr-o structură oare conţine un sistem de reglare prin-
cipal ş i unul aflat în'teezervă caldă".

Pentru determinare- evoluţiei în timp • f iab i l i tă ţ i i
s-a efeotuat o analiză a influenţei tuturor tipurilor de
defecte active ş i pasive asupra probabilităţii de defeotare a
sistemului;ou luarea în oonsiderare ş i a influenţei timpului
de depanare ş i frecvenţei d* testare a stări i de funotionare.

Bezultatele aoeatei analize aînt prezentate în lucra-
re sub formă de tabele ş i grafice care pun in eviuenţk impor-
tanaţa testării şi a timpului de depanare.

Al doilea sistem analizat este un sistem la oare au-
pravieţuirea la primul defeot eate obţinută printr-o struo-
tură oare se bazează pe redondanţa paralelă a trei bucle de
reglare.

Pentru a benefioia înoă de avantajele pe oare le ofe-
ră soluţia de supravieţuire la prmul defeot este neoesare or-
ganizarea unai aistem de testare capabil să ldentif ioe stări-
le de defectare (aotive ş i pasive) în aondiţiile în oare aoea-
tea ae manifestă asemănător ou stări noffMle d« fuooţio-
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nare. ,

Soluţia obţinută se prezintă în fig»16
Pa baza analizei atarilor reale de funoţionare, în oadrul

lucrării a-a efectuat un studiu asupra probabilităţilor de de-
fectare şi supravieţuire ou luareaîn considerare a frecvenţei
da testere st a timpului de depanare* Rezultatele sînt grupata
pentru cooperaţie în tabele şi grafioa de fiabilitate.

4. Concluzii
Abordînd problema optimizării funcţionala ş l creşterii

siguranţei în funcţionare a sistemelor de control utilizate la
reaotorii nucleari, lucrarea a prezentat în speolel contribuţii
oara pregătesc introducerea tehnioilor noi bazata pe utilizarea
caloulatoarelor de proces în supravegherea» reglarea.şi protect»
Via reaotorilor nucleari*

De asemenea sistemul de reglare cu referinţă adaptată au-
tomat la starea reactorului ş i analiza siguranţei în funcţiona-
ra a sistemelor de reglare oara supravieţuiesc la priMil defeat
au soluţia dată pentru sistemul,de detectare a tuturor tipări-,
lor de defeote la sistenul ou redondanţă paralelă, vin să com-
pleteze* realizările existente în momentul da faţă ou soluţ i i ou
performanţe funcţionala superloara ş l disponibilitate mare.

Din punct da vedere' al uti l izări i rezultatelor lnorărll
menţionăm urmatoarelei

Sistemul de reglare cu referinţă adaptată autemat la sta-
rea reaotorului.a foat experimentat la reactorul TVB-a ş l • ob-
ţinut brevet da invenţie*

Soluţii le propusă pentru măaurarea perioedei ş l a reaoti-
vit i ţ i i prin tehnice auaerloă au foat realizate In perioada
stagiului in Franţa la GOBI - Saclay - franţa ş l aînt utilizata.
la reactorul Ulyee de la Z.1**S*T*V* (OBHBaolaj)*

Ba asemenea luorările publioate eu eoeeetă teswtioă sînt
citate în Hevue Oenerale d'Ileotr leite* (febr.1976) ş l publica- .
ţ ia MOH/M.l.jr.t.lo. - Materiei lleotronlqae luolVeire pour ta-
bleau de en—anda et de oontrol* (1976) editată de" CsU-Iranţa ,
ca reprezentind progrese în oontrolul oentrelelor nuclearo -
electrice*

Anallsa siguranţei in funcţionare a a 1st emulai de reglare
ca redondanţă paralelă a foat raalisată in perioada aumi âtagln
în franţa ş l a avat la baza alegerii alatawOai. da recl*r« al
reactorului de flux înalt de la «reaoble.
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