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1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivos

1.1.1. O Que Ê O SSPS

O Sistema de Supervisão de Parâmetros de Segu-
rança (SSPS) é um sistema computadorizado de mo
nitoração em tempo real dos parâmetros essen-
ciais para a determinação do status de seguran-
ça e de procedimentos de emergência para retor-
no da central nuclear à condição de operação
normal quando da ocorrência de uma situação ano
mala. O SSPS é composto de três sub-sistemas
distintos: O Sistema Integrado de Monitoração
de Parâmetros (SIMP), o Sistema de Funções Crí-
ticas de Segurança (SFCS) e o Sistema Computa-
cional de Parâmetros de Segurança (SCPS). O pri
meiro destina-se a dar aos operadores uma visão
integrada dos valores de um conjunto de parâme-
tros, capaz de refletir qualquer desvio de ope-
ração normal da central. O segundo,fornece aos
operadores um meio conveniente e eficaz para
avaliação do status de segurança em termos de
um conjunto prefixado de funções criticas de se
gurança. Em caso de violação de qualquer fun-
ção critica, o SFCS inicia automaticamente,atra
vês de uma interação conversacional, o procedi
mento de emergência adequado para reurno da
central a uma condição segura.

O terceiro sub-sistema realiza a aquisição dos
sinais analógicos e digitais de controle da Usî
na. Além disso, tem como finalidade fazer a va
lidação dos sinais impedindo que sinais espú-
rios sejam apresentados ao operador através dos
sistemas SIMP e SFCS.

1.1.2. O Porquê da Criação do SSPS

As várias comissões que investigaram o acidente
de Three Mile Island (1,2) dedicaram atenção es
pecial ao papel desempenhado pelos operadores e
pela instrumentação disponível na sala de con-
trole durante o decorrer do acidente. A adequa
ção do número de parâmetros monitorados, a pre-
cisão e confiabilidade dos instrumentos, a efi-
cácia dos vários indicadores e a presença de fa
tores dispersivos foram devidamente analisados.
A conclusão unânine foi de que as deficiências
do sistema de instrumentação e dos procedimen-
tos operacionais de emergência da central, con-
tribuiram, de maneira significativa, para o
agravamento do acidente.
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A sala de controle de TMI é típica das balas
de controle projetadas no período de 1968 a
1975. Parâmetros importantes são apresentados
por registradores ou indicadores analógicos
simples ou de dois parâmetros, e muitos deles
são anunciados visualmente ou por alarmes sono
ros. Parâmetros considerados menos importan-
tes são agrupados em registradores multiparamê
tricôs localizados em painéis não diretamente
visíveis das posições normais de trabalho dos
operadores. Além disso, aproximadamente 2500
parâmetros são monitorados pelo computador de
processo da central. As informações do compu-
tador estão disponíveis através de suas impre£
soras, um CRT preto e branco, um mostrador dT
gital e quatro registradores gráficos. Para
obter informações, o operador deve sair do seu
local de trabalho e dirigir-se ao painel do
computador. A necessidade desse deslocamento,
não muito prático durante um transiente, asso-
ciado à baixa confiabilidade do computador de
processo fazem com que as informações do mesmo
somente sejam usadas durante operação normal.

Os acontecimentos de TMI mostraram,claramente,
que a enorme quantidade de alarmes e parâme-
tros monitorados, espalhados em vários pontos
da sala de controle, sem uma estrutura hierár-
quica bem definida entre eles, levou os opera-
dores a tomarem decisões errôneas.

Foi observado ainda, que os procedimentos de
de emergência de que dispunham os operadores
não foram de grande valia na recuperação da
normalidade da central, devido â especificida-
de da situação, envolvendo a ocorrência de fa-
lhas múltiplas, as quais não eram consideradas
significativas anteriormente a TMI. Tais pro-
cedimentos eram orientados para cenários de
acidentes específicos, exigindo, portanto, dos
operadores a identificação "a priori" do tipo
de acidente em desenvolvimento para que pudes-
sem ser realizados. Tendo em vista que foram
decorridas mais de duas horas até que a ocor-
rência de um acidente de perda de refrigerante
(pequeno LOCA) pela válvula de alívio do pres-
surizador fosse devidamente identificada, fica
bem explícita a razão da ineficácia dos proce-
dimentos então existentes.

Em resumo, o Acidente de TMI e as investiga-
ções conseqüentes evidenciaram, claramente a
necessidade de se melhorar de modo significati
vo a apresentação das informações sobre os
principais parâmetros operacionais responsá-
veis pela segurança da central. Isto torna-se
particularmente importante quando uma central
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nuclear passa por um transiente de grandes pro-
porções, o qual pode se desenrolar lentamente
por um longo período de tempo, tal como ocorri-
do em TMI. Durante um transiente dessa nature-
za, o operador é forcado a monitorar e proces-
sar uma grande quantidade de dados para avaliar
o status operacional e de segurança da central,
o que pode se transformar em uma tarefa humana
mente impossível caso os operadores não dispo-
nham dos meios adequados para tanto.
A principal lição da experiência de TMI é que o
projeto do sistema de instrumentação deve dar
mais ênfase ã interação horoem-mãquina, devendo
resultar num subsistema integrado de resposta
que vã de encontro às reais necessidades dos
operadores, especialmente durante transientes.

Em função das evidências apresentadas acima, a
NRC formulou uma oérie de recomendações destina
das especificamente a melhorar as condições de
atuação dos operadores, as quais estão contidas
no MUREG-0585 (3) ("TMI Lessons Learned, Task
Force Final Report"). Dentre as referidas reco
mendnções, destaca-se a da implementação a mé-
dio prazo de um sistema de ajuda operacional in
titulado SSPS - Sistema de Supervisão de Parãme
tros de Segurança (ver NUREG-0585, Apêndice A,
Seção 7.2.).

O desenvolvimento deste projeto por um grupo na
cional apresenta consideráveis vantagens sobre
a alternativa de importação de um sistema simi-
lar, d.isponívei no mercado internacional. A de
cisão pela primeira opção tem possibilitado ?
geração de capacitação nacional neste tipo de
pesquisa de ponta, contribuindo para a indepen-
dência tecnológica deste ramo da área nuclear.
Por outro lado, a participação ativa do pessoal
de FURNAS na execução do projeto tem facilitado
a absorção desta tecnologia por parte da Empre
sa.

A escolha da COPPE/UFRJ para desenvolver o Sis-
tema de Supervisão de Parâmetros de Segurança
foi baseada no fato do projeto requerer uma in
tegração harmoniosa entre os aspectos estrita-
mente nucleares e os de caráter computacional.
A forte correlação entre estes aspectos se jus-
tifica pela necessidade do sistema funcionar
"on-lime", com características de tempo real e
com alta taxa de disponibilidade operacional.

Finalmente,vale mencionar que a realização des-
te projeto por uma equipe nacional representa
para o País uma considerável economia de divi-
sas.
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2. SSPS-SISTEMA DE SUPERVISÃO DE PARÂMETROS DE SEGURANÇA

2.1. SSPS - Descrição Geral

O SSPS - Sistema de Supervisão de Parâmetros de Segcran
ça é um sistema composto de duas aplicações nuclearrç7
SIMP e SFCS, que podem ser consideradas independentes.

As aplicações que deverão ser implantadas, no mesmo am-
biente computacional, são definidas como a seguir:

SCPS - Sistema Computacional de Parâmetros de Segurança

. SAD - Sub-Sistema de Aquisição de Dados

. SIHM - Sub-Sistema de Interface Homem/Máquina

. SCD - Sub-Sistema de Comunicação de Dados

SIMP - Sistema Integrado de Monitoração de Parâmetros

SFCS - Sistema de Funções Criticas de Segurança

O ambiente computacional é tal que permite o processa-
mento, em tempo real, simultâneo das duas aplicações r.ii
cleares. Apesar das funções serem independentes, as
aplicações compartilham da mesma base de d^dos.

O funcionamento básico do SSPS pode ser descrito da se-
guinte forma: o SAD faz a conversão analógico para d* -
gital dos sensores da Usina, transformando esses vii/~-
res para unidades de engenharia, que serão armazenai *
em um banco de dados. As aplicações, SFCS e SIMP, s*o
tipicamente nucleares, isto é, a partir do bancc de di-
dos formado pelo SAD, o SFCS e o SIMP aplicam mode?<~*
nucleares e fornecem aos operadores da central resulte-
dos informáticos na forma gráfico-colorida.

0 SSPS é um sistema que tem como u&uários principais *H
operadores da sala de controle e os engenheiros -io cen-
tro de suporte técnico. Além destes usuários,o sistr;.*,
estará disponível para uso remoto, tal como no Escritó-
rio Central de FURNAS.

3. SCPS - SISTEMA COMPUTACIONAL DE PARÂMETROS DE SEGURANÇA

Com o objetivo de suportar as aplicações nucleares, o proj» co
de "Software/Hardware" do SSPS prevê um ambiente computacio-
nal (Figura 1), que possa suprir as necessidades descritas em-
baixo. 0 processamento das aplicações é em tempo real, e a
atualização do banco de dados será feita de 2 em 2 segurlo»
•endo que o barramento de CPU deverá ser no mínimo de 32 bits
com uma capacidade de memória não inferior a 8 mb {jox CPU).
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O SSPS possui várias rotinas que utilizam modelos nucleares,
implicando na utilização do processador de ponto flutuante e
programação de linguagem de alto nível (preferivelmente FOR-
TRAN) .

Além da validação do sinal dos sensores, que é feita no SAD,
a aplicação possui uma rotina que valida a coerência entre sî
nais redundantes no banco de dados.

O banco de dados gerado pelo SAD será de uso comum entre o
SFCS e o SIMP, e possibilita o acesso de uma forma independen
te do "Software" de aplicação.

O ambiente computacional possui "Software" apropriado para de
senvolvimento e manutenção de aplicações com processamento
gráfico. O ambiente computacional para o SSPS é definido de
forma redundante, isto é, cada aplicação deverá ser suportada
por um "Hardware" que permite que a queda de uma de suas par-
tes não implique na parada das funções da aplicação.

São considerados como requisitos de redundância os seguintes
pontos:

- CPU + Memória - Processamento

- Armazenamento de Massa - Disco

- CRT - Telas SFCS/SIMP

Impressora

SAD Sub-Sistema de Aquisição de Dados

O ambiente computacional que irá suportar o SSPS possui um ai.
to grau de confiabilidade e disponibilidade. Estes dois fato
res estão intimamente ligados à redundância que será dada ao
sistema. O requisito da NRC é de uma disponibilidade de 99.9%
para o sistema.

O projeto prevê a realização de testes periódicos para diag-
nosticar e identificar a degradação ou falha dos seus compo-
nentes, de forma a atingir o grau de disponibilidade requeri-
do.

3.1. SAP - Sub-Sistema de Aquisição de Dados

0 objetivo do SAD é o de fornecer ao SFCS e ao SIMP os
valores atualizados, em tempo real, dos sensores da Usî
na necessários às suas aplicações nucleares. A fim de
poder alcançar o objetivo acima, o SAD cumpre as fun-
ções descritas a seguir.

0 SAD obtém aproximadamente 2000 informações analógico/
digitais provenientes dos sensores da Usina. Esses sen-
sores serão paralelados e isolados para o novo sistema
de aquisição de dados. Outros pontos que não chegam
atualmente ao P-2500 (computador de processo existente
na Usina) serão analisados e se possível estendidos ao
SAD com isolação adequada.
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Apôs a chegada dos 2000 pontos nas placas de aquisição
A/D (pontos redundantes estão em placas diferentes), es
ses sinais serão mutiplexados e sofrerão uma conversão
A/D a uma taxa de aproximadamente 1000 pontos/segundo.

A conversão A/D leva em conta programas capazes de con-
verter sinais de diversos tipos, tais como: RTD, termo-
pares e loop de corrente de 10-50 ma. O SAD é capaz de
fornecer aos pontos adquiridos um tratamento de filtra-
gem, deteção de mudança de estado, cheque de alarme,con
trole de tempo, além da validação do sinal.

O SAD possibilida a conversão A/D com freqüência sele-
ciona vel de acordo com a importância do ponto, e apôs a
validação do mesmo, este é transferido para o banco de
dados acessível ao SFCS e ao SIMP.

O SAD é dimensionado para uma capacidade de expansão
que possa suportar uma futura substituição do atual com
putador de processo da Usina, bem como preparar as in-
formações básicas que serão utilizadas pelo SICA - Sis-
tema Integrado de Controle Ambiental.

3.2. SIHM - Sub-Sistema de Interface Homem/Máquina

A maioria das funções do SSPS possui como saída, telas
com gráficos de alta resolução coloridos. Tal necessida
de implica em uma atenção especial ao "Hardware"dos ter
minais de vídeo, e a necessidade de "Software" apropria
do para o processamento gráfico.

As aplicações do SSPS exigem em determinadas funções
uma interação conversacional com o operador, através do
uso do console. A interação é feita via teclas dedica-
da e/ou texto interpretative

O aspecto fator humano é levado em consideração durante
todo o desenvolvimento do projeto uma vez çue a partici
pação dos operadores no mesmo será constante.

Foram levados em consideração no desenho das telas, no
posicionamento dos CRTs coloridos, nos teclados dedica-
dos e na utilização de cores, fatores humanos tais como
a facilidade de visualização e interpretação, posiciona
raento não cansativo, etc.

3.3. SCD - Sub-Sistema de Comunicação de Dados

0 Sub-Sistema de Comunicação de Dados prevê as seguin-
tes vias;

a) Comunicação dos dados (já convertidos para unidades
de engenharia entre o SAD e o banco de dados dispo-
nível para as aplicações.

b) Comunicação do ambiente compatível com terminais re
motos (via modem). Esta comunicação possibilita aõ
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Escritório Central o acesso âs telas, tanto do SIMP
quanto do SFCS.

c) Hierarquia de atendimento

O ambiente computacional possibilita uma hierarqui-
zação no atendimento aos terminais, isto é, por or-
dem de maior prioridade são atendidas as transações
dos seguintes locais:

- Sala de Controle

- Sala do Centro de Suporte Técnico

- Sala do Supervisor de Usina

• Fscritório Central

4. SIMP - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAÇÃO DE PARÂMETROS

4.1. Introdução

Erte sistema faz parte do Sistema de Supervisão de Pa-
râmetros de Segurança (SSPS), e será usado durante a
operação normal da Usina de Angra I. Este sistema não
tem a finalidade de suprir todas as informações conti-
das no painel da sala de controle. A finalidade prin-
cipal do sistema é fornecer um conjunto mínimo de in-
formações que permita ao operador acompanhar o desem-
penho da usina durante a operação normal. Este conjun
to de informações será mostrado, nos CRTs, de uma for-
ma condensada e lógica. Os terminais de vídeo serão
instalados na sala de controle da Usina.

A familiarizaçao do operador com o SSPS é outra fina li.
dade da inclusão do SIMP neste sistema. Um elemento im
portante na definição básica do projeto do SSPS, foi a
consideração sobre quando o sistema seria usado. Con-
cluiu-se que embora seja este sistema de extrema utiljL
dade durante uma operação de emergência, ele deveria
conter um conjunto de telas a serem utilizadas princi
palmente durante a operação normal, porque a Usina ope
ra nesta condição a maior parte do tempo. Neste modo
a intenção principal dos operadores é a de determinar
que a Usina esteja experimentando qualquer condição de
anormalidade. Foi com o propósito de detetar e anali-
sar qualquer situação anormal que considerou-se impor
tante a inclusão do SIMP no SSPS.

Verificou-se que para a monitoração dos parâmetros as
telas do SIMP deveriam ser projetadas tal que fossem
informativas mas não enfadonhas mesmo que as condições
da Usina não variassem por um longo período de tempo.

4.2. Descrição Geral do Sistema

Será apresentada a seguir uma breve descrição do SIMP,
baseada na concepção do grupo da COPPE e dos engenheiros
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de FURNAS. O SIMP é constituído de três tipos de in-
formação assim discriminados:

- Primeiro Tipo - Diagrama de Barras

- Segundo Tipo - Gráficos e Históricos

- Terceiro Tipo - Diagramas dos Sistemas da Usina

No primeiro tipo é mostrado, em diagrama de barras, o
valor dos principais parâmetros da Usina. Este conjun
to de parâmetros não é amplo, mas obrigatoriamente con
terá as informações imprescindíveis para o operador
constatar a tendência geral da evolução da usina.

No diagrama de barras são assinalados o& limites <ie
operação ("setpoints") correspondentes a cada variável,
sendo destacada, através da mudança de cor das barras,
a violação destes limites. Para garantir que o opera-
dor perceba nitidamente a indicação da violação do li-
mite de operação, a mudança de cor ocorre na barra co-
mo um todo, e não apenas na faixa excedida ao limite
de operação. Para evitar flutuação dos indicadores da
violação dos limites de operação (mudança de cor das
barras), é associada a cada limite uma banda morta, de
finida de acordo com as especificações existentes.

£ assinalada, no diagrama de barras, a tendência da va
ria ão de cada parâmetro. Assim, o usuário saberá
guando o valor do parâmetro está aumentando ou diminu-
indo. A indicação da variação é feita através de se-
tas, localizadas na parte superior de cada barra.

Junto com o diagrama de barras é mostrado o valor atua
lizado do parâmetro na forma digital. ~

A extensão das escalas do diagrama de barras, isto é,
o intervalo entre o mínimo e o máximo valor, abriga os
limites de operação ("setpoints") de cada parâmetro.
Mas não é usado o fundo de escala, dos instrumentos de
medida, como limites mínimo e máximo da escala. Na rea
1idade, estes valores foram definidos como sendo os lT
mites de operação de cada parâmetro a fim de assegurar
uma boa resolução na leitura do diagrama de barras.
Isto possibilita ao operador acompanhar a tendência
dos parâmetros através do diagrama de barras, sem pre-
cisar consulte; sistematicamente o valor digital in-
cluído no próprio diagrama. Tendo em vista que os li-
mites da escala não refletem os limites do instrumen-
to, é indicado no diagrama de barras o intervalo utili
za3o. Na Figura 2 é mostrado um exemplo das telas do
primeiro tipo.

O segundo e terceiro tipos do SIMP contêm mais telas
do que o primeiro tipo. No segundo tipo são apresenta
das telas com históricos e gráficos. ~



09

Os históricos mostram a variação de qualquer parâmetro
do Sistema de Aquisição de Dados (SAD) em relação ao
tempo. Associado a cada parâmetro existe um número de
identificação, que serve para o operador projetar no
vídeo do CRT, o histórico desejado. Todos os parâme-
tros e os respectivos números de identificação são colo
cados em uma tabela, que será apresentada a pedido do
operador. Devido ao grande número de parâmetros existen
tes e com a finalidade de evitar a constante procura na
tabela, o número de identificação dos parâmetros é o
próprio número de identificação do instrumento na sala
de controle da Usina.

A extensão do intervalo padrão da escala de tempo (eixo
X) é de 30 minutos, 2, 4, 6, 6, 8, 12 horas.No entanto,
o tempo máximo que os parâmetros ficarão disponíveis,
no sistema, para fins de histórico será de 12 horas.
Contudc, a cada pedíodo de 12 horas estes parâmetros se
rão armazenados em fita.

No segundo tipo também são mostradas telas com gráficos
do tipo Pressão x Temperatura. Por exemplo, o gráfico
da pressão do SRR versus a temperautra de saída do nú-
cleo (retirada de um determinado termopar). E neste grá
fico é incluída a curva de saturação. São mostrados ou
tros gráficos característicos do acompanhamento da ope-
ração da Usina tais como Pico de Distribuição de Potên-
cia, Curva de Capabilidade do Gerador, Assimetria Axial
do Fluxo, etc. Na Figura 3 é apresentado um exemplo
dos gráficos do segundo tipo. A tela representa a Cur-
va de Capabilidade do Gerador.

No terceiro tipo do SIMP são mostradas telas com diagra
mas de instrumentação e tubulações dos sistemas mais im
portantes da Usina. Os sistemas foram simplificados
com o objetivo de não saturar a tela.

Nos diagramas de instrumentação e tubulações são mostra
dos os principais elementos de medida de temperautra,va
zão, pressão, nível ou radiação de cada sistema. Em cã
da um destes elementos é indicado o valor atualizado da
medida.

Em uma tela de entrada é mostrada uma tabela com todos
os sistemas cujos diagramas aparecem no terceiro tipo.
Nesta tabela, a cada sistema é associado um número de
identificação que serve para o usuário projetar no CRT
o sistema desejado. Para a troca das telas será aciona
uma tecla específica (do teclado dedicado) e em seguida
o número de identificação do sistema.

Na Figura 4 é apresentado um exemplo de uma tela do ter
ceiro tipo do SIMP. A tela representa o Sistema dê
Água de Alimentação Principal e Auxiliar dos Geradores
de Vapor.
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5. SFCS - SISTEMA DE FUNÇÕES CRITICAS DE SEGURANÇA

5.1. Introdução

O SFCS (Sistema de Funções Criticas de Segurança) é um
Sub-Sisterna do Sistema de Supervisão de Parâmetros de
Segurança (SSPS) de Angra 1.

A concepção do SFCS baseia-se fundamentalmente na moni-
toração computadorizada em tempo real de um conjunto de
funções denominadas "funções criticas de segurança", es_
pecifiçadas nos novos Guias de Respostas de Emergência
(4) ("Emergency Response Guidelines") publicados pelo
Westinghouse Owners Group (WOG).

Os objetivos do SFCS consistem em fornecer ao operador:

1) uma avaliação continua do status de segurança da
central em situações de operação de emergência
através da monitoração em tempo real de um conjunto
de arranjos lógicos de parâmetros (árvores de sta-
tus) que compõem as chamadas funções criticas de se
gurança.

2) a priorização das ações a serem executadas pelo ope
rador em situações de emergência;

3) os procedimentos de operação de emergência necessá-
rios para o retorno da central a uma condição segu-
ra;

4) elementos auxiliares para ajudar o operador no cum-
primento das tarefas estipuladas nos procedimentos,
bem como acompanhar em tempo real os efeitos de
suas ações sobre os diversos parâmetros e sistemas
de segurança da central.

5.2. As Funções Criticas de Segurança e os Procedimentos de
Restauração das Funções

0 conceito de funções criticas de segurança baseia-se
na premissa de que liberações acidentais de radioativi-
dade para o meio-ambiente podem ser minimizadas se as
barreiras de radioatividade estiverem protegidas. A re£
tauração das funções implica no retorno do status da
central a uma condição segura, na qual todas as funções
criticas estão plenamente satisfeitas.

O conjunto de funções criticas de segurança implementa-
do no SFCS é constituído pelas seguintes funções:

1) SUBCRITICALIDADE

2) RESFRIAMENTO DO NÚCLEO
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3) FONTE FRIA

4) INTEGRIDADE

5) CONTENÇÃO

6) INVENTÂTIO

O direcionamento para a determinação do status de segu-
rança da Usina, independentemente da seqüência de aci-
dente ocorrida, está contido nas "árvores de status das
funções criticas de segurança"*. Existe uma árvore de
status para cada uma das funções criticas, sendo que o
conjunto dessas árvores determina o status de segurança
da Usina. Os parâmetros da central que definem o esta-
do de cada função estão contidos na árvore de status
associada ã função em questão.

Um conjunto limitado de parâmetros deve ser avaliado de
uma maneira sistemática para se determinar o estado de
cada função. Uma estrutura ramificada do tipo "árvore
de decisão" é o veiculo lógico para se estruturar a ava
aliação sistemática dos parâmetros da central que deter
minam o estado de cada função.

Cada árvore de status tem um único ponto de entrada e
vários pontos de saida (ramos terminais) mutuamente ex-
clusivos dependendo dos valores dos parâmetros especi^i
cados na árvore. Dessa forma, cada passada através de
uma árvore de status produz um único ponto de saida, ou
seja, um único estado da função correspondente. Como
exemplo, está apresentada na Figura 5 a árvore de sta-
tus SUBCRITICALIDADE.

O SFCS percorre seqüencialmente as seis árvores de sta-
tus e fornece ao operador o estado atualizado de todas
as funções criticas em tempo real; através de um CRT do
sistema.

A hierarquização das funções obedece a ordem eir, que fo-
ram apresentadas anteriormente nesta seção, ou seja,
SUBCRITICALIDADE é a função hierarquicamente mais alta
e INVENTARIO é a mais baixa.

No SFCS quatro condições de estado (ameaça extrema,amea
ça severa, anormal e satisfeita) são definidas para per
mitir a priorização dos estados de cada função criticaT

Cada ramo terminal de uma árvore é classificado dentro
de uma das quatro condições mencionadas acima Um códi-
go de linhas coloridas e símbolos de terminação é usado
como mecanismo para informar imediatamente ao operador
que cada dada função critica está sendo ameaçada e para
indicar o grau de severidade da ameaça.

Com exceção dos ramos terminais de cor verde (função sa
tisfeita), a cada ramo terminal das árvores é associado
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um procedimento de operação de emergência especialmente
redigido para direcionar as ações do operador no senti-
do de restaurar a condição "satisfeita" da função críti
ca correspondente. Esses procedimentos especiais são
denominados "procedimentos de restauração de funções".
No SFCS esses procedimentos são em nnmero de dezoito.

Para o conjunto completo de árvores, a priorização das
ações do operador é ditada pela seguinte ordenação:

1) Condições vermelhas (ameaças extremas), segundo a
hierarquia das funções;

2) Condições laranjas (ameaças severas), segundo a hie
rarquia das funções;

3) Condições amarelas (condição anormal), segundo a
hierarquia das funções.

O SFCS pode ser atuado de dois modos distintos,a saber:

1) Atuação automática
2) Atuação manual

A atuação automática do SFCS se dá toda vez que ocorre
o seguinte:

a) Qualquer um dos 20 sinais geradores de "trip"do rea
tor, ou

b) Sinal de atuação do sistema de injeção de segurança
(Sinal S).

Dessa forma, em qualquer instante que o sistema de pro-
teção do reator detectar a existência de uma condição
anormal capaz de gerar o "trip" (desligamento) do rea-
tor, o SFCS é automaticamente atuado. Assim, pode-se
garantir que mesmo que o "trip" do reator não ocorra
efetivamente (por exemplo, no caso de um ATWS), o SFCS
inicia automaticamente a monitoração das árvores de sta
tus. Também no caso da geração do sinal S, nesmo que
espúrio, o SFCS inicia automaticamente a monitoração.

As telas do SFCS são classificadas em dois níveis.

O primeiro nível contém os seguintes tipos de telas:

a) Telas das árvores de status

b) Telas dos procedimentos de restauração de funções

c) Telas com os anexos dos procedimentos de restaura-
ção

O segundo nível compreende os seguintes tipos de telas:

&) Telas com gráficos (P versus T, etc.)

b) Telas com diagramas dos sistemas ("P" and ID")
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Todas as telas do primeiro nível contêm uma parte em co
mum, que indica continuamente o status das 6 funções
criticas de segurança. Desta forma, não importa qual
tela esteja sendo observada pelo operador, ele terá sem
pre à sua disposição, no video do CRT, a indicação do
status atualizado de cada função critica.

As telas das árvores de status visam possibilitar ao
operador a identificação do conjunto de parâmetros res-
ponsáveis pela existência de uma dada condição de esta-
do (vermelha, laranja, amarela ou verde) em uma árvore
qualquer. Nestas telas aparecem também a indicação do
procedimento de restauração a ser seguido no caso da
função rritica correspondente não estar na condição sa-
tisfeita.

As telas dos procedimentos de restauração de funções
possuem anexos contendo ações especificas. As telas de
anexos contêm os textos completos dos anexos,obedecendo
ao formato de apresentação dos mesmos nos manuais.

As telas de segundo nível, contendo gráficos,históricos
e diagramas seguem o mesmo padrão das telas do SIMP.
Na realidade, várias delas são exatamente as mesmas nos
dois sub-sistemas (SIMP e SFCS), enquanto outras serão
especificas do SFCS, pois são de relevância apenas em
situações de emergência.

6. CONCLUSÕES

A implantação em Angra 1 do sistema SSPS está previsto para
final de 1986, utilizando uma configuração computacional com-
pletamente redundante, a fim de garantir uma alta taxa de dí£
ponibilidade operacional. Tal sistema tem por objetivo auxi-
liar a equipe de operação de Angra 1, apresentando num CRT co
lorido, de forma integrada, as informações essenciais para de
terminação do status da Usina, bem como indicações de procedjL
mentos a serem seguidos em caso de acidente, melhorando assim
a interface homem-máquina. A existência na Usina deste siste
ma a tempo real e "on-line" visa aumentar as condições de se-
gurança da mesma, cumprindo-se assim uma das recomendações de
correntes do acidente com a central nuclear americana de Three
Mile Island.

Este sistema, da forma que foi desenvolvido, representa uma
evolução em relação aos similares americanos. Além disso, é
um sistema projetado especificamente para Angra 1 e com possî
bilidade de vir a ser adaptado para Angra 2.

Este trabalho de pesquisa tem efetivamente gerado um "know-
how" nacional neste setor, o que poderá permitir avanços tec-
nológicos futuros, seja na atualização permanente deste proje
to seja em tópicos relacionados. Podemos citar como exemplo
a possibilidade de se substituir o atual computado* de proces
so da Usina, transferindo as suas funções para o novo ambien-
te computacional que será instalado na Usina. Outro exemplo,
é a implantação futura, nesta mesma estrutura de hardware, do
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Sistema Integrado de Controle Ambiental (SICA), ora em fase
de desenvolvimento na COPPE/UFRJ. As especificações técnicas
da configuração de hardware foram estabelecidas pôr um grupo
integrado COPPE/UFRJ com vistas a atender as necessidades de
implantação num mesmo ambiente computacional, do SSPS,do SICA
e das funções do atual computador de processo da Usina.

h associação das equipes da COPPE e de FURNAS para o desenvol
vimento de tal projeto tecnológico representa uma integração
harmoniosa Universidade/Empresa na busca de uma solução para
ambas as partes e para o Pais especificamente, sob forma de
economia de divisas.

Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 1985.
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