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RNDr, Jan Sedlák, CSc.

IJORG-Á, ±>raha

.ťrvní použití počítače v čs. jaderné energetice

.ťrvní pronikání počítačového myslení do jaderne elektrárny

bylo spúsobeno počítačovým zpracováním vybraných experimentu

fyzikálního spouštění jaderného reaktoru v Jaslovských Bohuni-

cích ve dnech 26.-^0.10.1972 /l/.Realizovala sa tak tSměr dvou-

letá systematická příprava pracovníků SKQDk-SJVB a ILIOB.CÍÍ, Ústa-

vu pro automatizaci řízení v pjľíi-myslu. Předmětem počítačového

využití při fyzikálním spouštění byly experimenty

č. 2 Kalibrace havarijných tyčí a měrn/ch tyoí kompenzačních

pomoci kritické úrovne těžké vody.

č. 4 Kalibrace některých jednotlivých tyčí a skupin tyčí regu-
lačních a kompenzačních pomocí kritické úrovne tě&ké vody.

č. 5 Jialibrace ustálené kladné periody reaktivity reaktora pod-

le změn kritické úrovně těžké vody.

i4obilní řidící počítač jsme napojili na zdroje údajů

v blokové dozorně, iiaše osobní přítomnost v blokové dozorně

nebyla během experimentu povolena, ife každý experimet bylo

třeba získat pro počítačové zpracování zvláštní svolení od

řídicího pracovníka experimentu přesto, že "JIO O paralelní zpra-

cování ke klasickým postupům. Úspěšnost počítačového zkracování

již první-io experimentů způsobila zmenu v myšlení vedoucích

pracovníků fyzikálního spouštění natolik, že přel nafíím odjez-

Jom -í'.ni b lo vysloveno r>Mní, abychom zůstali na jaderné elek-

tr írnó z ••racovívat i další experimenty, -̂ ato zkušenost prokles-

tili cestu k druhému experimentálnímu nasazení rít-iciho počíta-

če na jaderná elektrárne a sice při energetickém spouštění ve

dnech 13. a lu.10.iy73 /2/. .ťři této aplikaci se počítač stal



- 2 -

při řízení vlastních měření již samozřejmým spolupracovníkem

a posléze vážným konkurentem klasických postupů. Smónový inže-

njír mohl z blokové dozorny při počítačovém zpracovaní pomocí

konverzačního dálnopisného stroje

a/ volit různé způsoby měření,

b/ provádět výpisy hodnot libovolné měřené veličiny,

c/ ovládat chod programů pro zápis /trvalý/ a -Trafické zobra-

zení naměřených údajů.

Obě uvedené aplikace řídicího počítače přispěly tehdy

k doporučení, podle kterého metody fyzikálního a eVLO;;gotického,

spouštění jad-íčtiého reaktoru mají být napříště zalomeny na po-

užití řídicího počítače /pracujícího v reálném čase/.

Zásady při projektování řídicího systémů

Jednotlivá témata konference

1. využití počítačů při řízení Ji! jako hospodářské ory/mizace,
d. pocit.viová technika při spouštění a řízení, provozu bloků f

3. řízení výrobního procesu v Jti,

4. diagnostik?, zařízení,

5. kSŘ v oblasti péče o základní prostředky J3,

patří mezi podstatné podsystémy celé elektrárny a jako na tako-

vé je třeba hledět. Tyto podsystémy budou muset b;"t postupně

vzájemně propojeny do rozsáhlého počítačového řídicího systému.

.Pokud máme zkušenosti s aplikacemi např. v klasických elektrár-

nách /témata 2 a 4/ a při řízení v průmyslu můžeme uvjst, že

u řady A3E. byla podceněna klíčová úloha při vytváření řídicího

systému, kterou je formulace logické struktury, ľo. je jak víme

výsledkem úvodního projektu AcJÍl. Dalším důležitým faktorem ús-

pěšnosti jo použití j e d n o t n é technologie projektování

pro všechny podsystémy budoucího řídicího systému, projektování,

i když je řízeno příslušnými právními předpisy, musíme chápat

jako proces /o"br.l/, jehož výsledkem jo projekt, t.j. souhrn do-

kumentů z procesu projektování napr. popis logicko struktury sys-

tému, popis algoritmu, popis programové struktury, popis profesní

struktury.
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Obr. J Schima procesu projektovaní

Projektování je vhodné různě s t r u k t u r a l i z o v a t,
jŕicemž se uplatní velmi mnoho zkušeností. Je dále v hodné spo-
1:.: ä:i5 respelctovat tyto praktické sásady /j5/'-

i. • věnovat pozornost ranným stádiím projektování /odhalování
:hyb v orojektu, dokud je jednoduché je odscr?:iit/,

;-.. v p.-';-cosu projektování respektovat jeho iterační povahu.
L' o^iu sné přibližování řešení k vytýčenďnu cíli s využitím
T;r.--\ovs:an principu zkušenosti vytváří dokonalejší dílo.
Jntoro.c.ií povaha procesu projektování se r-olatňrje na vř,ech
stupních dekompozice životního cyklu.

3 /enov&t pozornost modifikovatelnosti projektu, zejména jeho
přehlednosti a srozumitelnosti. To se oosAhne především dů-
sledným uplatněním strukturních principů, uplct-iením grafic-
kýca způsobů popisu, zdůvodňováním při.iat/cla ?. zamítnut3rch
variant.

4. xJroc3S projektování je třeba řídit. K. tomu přispívá mechanis-
mus roz-^?av a metodické vedení.

o /enovr.t pozornost i slučitelnosti procesu projektování na
existující metodické postupy, vyhlášky, norny CSil, RVHP, ISO
a p.

íivotní cyklu.s

Ka^'lý řídicí systém má svůj vlastní životni cyklus. Jia
otľ. 2 jo jeho zjednodušené schéma. Podrobnější i iformace o jed-
:-IGi': i/'rfcn .i.uiostech procenu projektování jsou v /'3/. Jádrem



— A _

stádia projektování je vypracování logické struktur"/ /L/, kte-

rá spočív' ze struktur funkční //'/, informační /i/ a organizač-

ní /O/. 0 je lioraeomorfní s i?. Vypracování L nelze z, \iajit bez

náležití y>řipra.vy. Jde o '.lve přechozí činnosti. xrv •. o? tři rlo

připravnslio stv^ia, tzv. poč ítecní návrh, k-:ly se .ŕ'/sri-rulují /kon-

cipují/ představy o L na poc klf-.de vaech současných poznatků o L

a zároveň i o její realizaci v procesní struktuře A S / , ucuhou

činností, ktsrou se zahajuje projektování je podrobí"-', analýza

prostředí s tím, še v 1 klasifikujeme složky r\ I a 0. ^alší 'dů-
ležitou čin.ao ti projektování je vypracování i?S, Itterí spočívá

ze struktur technické /T/, programové /vff/ a profesní AJr/. J.J3

se vytvoří traifornací struktur z L. Japr. x";> = f/F,I,O/.

CIL

L Ú J I C P J X
STRUKTURA g g

S'ľxibKTUílA; ^ i

Obr.2 "Z j o Tino .vsené schéraa ž ivotn ího cyklu
í systému



Řešení problémů při procesu projektování

Kxlyž zvlnime složitost uvažovaných transformací "\ri tvorbe

rozsíhlého počítačového řídicího systému poznáme, že je'e o ře-

šení velmi složitého problému. Tento problém je v ak často navíc

poloprůhledný a v některých otázkách i neprůhledný /obr.3/. K ře-

šení takového problému pak musíme použít odnovídající nástroje;

discipliny znázorněná na osách kříže /obr. 4/ a meco'T.y příslušných

kvadrantů. Je -ořirozené, že postup každého řešitele i ̂ průhledného

problému tkví ve snaze postupně poznat neprůhledn problém do té

míry, aby mohl byt posouzen a objasněn tak, že so stáno ^ro řeši-

tele poloprůhlodný a pak postupně průhledný. Ovšemže i na tuto

činnost je třoba vypracovat algoritmus. V tomto smeru pomáhají

metody umelé inteligence pro řešení problémů. £yto metody při

poloprůhledné
ne- průhledné

neprůhledné

Obr. 3 -Druhy problémů podle průhlednosti řešení

GřlA JIJií ií MÁTÍJI LaT IfcJi
I'iATi3i1íri.TICKÄ STATISTIKA

HtsljRISTICKIl i-WTODř- TiíAJlCNI J
analytické metody, -výpočty
oravděpodobnon';ní výroky o
hromadních jevoch ap.

HEURISTIKA <-- 1 -

Sx3T]Shí j POKAZO /AJi VST
j

3 £ M JOLICEÄ ŕiA.?Ii.-iAT IFA

Obr. 4 Di8Cir) l ínv a metody
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své interakční práci člověka s počítačem počítají se

0'lborníka, znalce příslušné aplikační oblasti. Člověk má vo vzta-

hu k expertnímu systému dvě hlavní úlohy, -Predne jako expert ~>ři

naplňování báze znalostí a pak jako uživatel, M je iro něj ex-

pertní system pomocníkem při řešení projektů řídicích systémů.

Zvlášt-J zdo je třeba připomenout bohaté zkušenosti '.při řešení

poloprůhledných problémů pomocí dnes poměrně dobře rozpracovaných

simulačních metod.

Na závěr si dovoluji upozornit, že uvažované ot:.zl:y jsou

v některých směrech podrobněji studovány v řade AS'st Soíity I;JOHGA,

kde lze nalézt konkrétní postupy. Tvorbě algoritmu jsou věnová-

ny AS£ Sešity č. ;><3, 76-77;, technologiím projektování č.86, 92,

109, 138, 140, 141, 142, 144; simulacím č. 59, 113» expertním sys-

témům 151 /v tiskli/. Podrobné citace jsou v kaž lem ASÍÍ. Sešitu

IlíORGA.

Literatura

/l/ Sedlák,J., rforálek,P.; Použití řídicího poyítaoe

AKGUS 500 při fyzikálním spouotení jader^ieho reak-

toru KS-lpO na AI. Záv„ zpr. IJORGA, xJraha 1>7>

17.1 Sedlák,J., Dráb,?.". Zápis o aplikaci řídicího po^it^oe

•oři experimentech energetického spouštění elektrárny AI.

Jaslovske Bohunice 1975

Sedl:-ik, J«s -fr o jek t o vání a algoritmizace řídicích systémů.

Skriotum ŕGS rak. UJJJLMO CVLT ĵ raha 1^35
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I N j? O E M Á C if O r V í £ O C T O V & 3 £ H £ £ bi I If A

J E V - l a V - 2 / S 13 C A S H í S T A V Á P O Z l A x í A V K í /

Ing. Ladisla.v Cocher,

Atómová elektrárne, Jaslovské Bohunice

CAST I. Jadrová elektráreň V-l

1. Súčasná situácia v informačnom systéme JE V-l

JJa každom z dvoch blokov V- 1 pracuje projektovaný systém 2.

generácie IV 500 MA sovietskej výroby. Spracúva cca 1200 analógo-

vých parametrov z technologického p r 0 Cesu s periódou zberu 8 se-

kúnd. Hodnoty parametrom poskytuje jednak v analógovej podobe na

výstupné zariadenia - viacstupnicové primoukazovacie prístroje

a jednak v číslicovej podobe na číslicové tabla na blokovej do-

zorni a ŕlo nadväzujúceho počítačového systému íteV-lôS. Okrem toho

IV 500 MA zabezpečuje technologickú signalizáciu prekročenia med-

zí na blokovej dozorni.

Vývojovou prácou pracovníkov odboru 080 vycháuza-jacou z úloh

RVT VUJE bol kvôli zvýšeniu úrovne spracovania informácie nainš-

talovaný počítačový systém J5. generácie R.tV-l6S československej

výroby, xía každý blok bol umiestnený jeden blokový systém a kvôli

v/vojárskym a servisným prácam bol v spoločnej miestnosti oživený

tretí systém.

Blokové systémy využívajú 5 zdroje informácií. Predovšetkým

je to s periódou 8 sek» prichádzajúca číslicová, v špeciálnom kó-

de zakódovaná kompletná informácia z výstupov IV 500 MA. )3ignály

merania teplôt chladivá na výstupoch z kaziet sú spred vstupov IV

500 MA paralelne privedené na vstupné body JSŕ SAI /pomalé analó-

gové vstup-;-/. Perióda snímania závisí od spracúvajviceho programu,

ifokoniec ostatné signály spracovávané v IV 500 MA SLÍ. spred jeho

vstupov paralelne zavedené do vstupov JS-ŕ-iíál /r/chle analógové

vstupy/ a snímané s periódou 1 sek. Systémy Rčŕ lóS sú riadené

viacúlohovýcm operačným systémom reálneho času AiiOS-2.
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2. Stanovenie oblastí riešenia problémov na teclmolo^ick ch

počítačoch na V-l

Systém IV 500 MA je 2. ^enerície s napevno z "-k 5 v? i.ý::.

riadiacim •or-;gramom a s dávno uplynulou dobou tcčh ilolru j oiv̂ t--

nosti. Systém lltV 16 S je 3. ^e..erácie, viac rokov sa už :evyri-

ba. Využitie jeho operačnej pamäti, vonkajších p̂ rnä1 oov^ch médii

a miera časového zaťaženia je na hranici únosnosti i nie j o účel

né ich Šalej zvyšoval, 7 blízkej budúcnosti bude potrebné vyrie-

šiť na V-l tieto úlohy;

2.1 Zavedenie spracovávania dvouhodnotových si^n^Jjv

2.2 Inovácia blokových techno] ofriokých počítačov 7-1 /iroveň
A3RTP/

2.3 Vytvorenie zálohovaného systému VRK na /-I

2.4 Nadstavbová sieť vyššieho stupňa spracovania a jrcze-itácie
informácie pre VK3, SI a ctalšie siete

2.5 iíové funkcie pre inovované systémy na 7-1

Iílohy sú zoradené podlá stupňa dôležitosti pro prevádzku
bloku. Upozorňujeme, že náplň riešenia polia b>:lu Ľ.-'* pl\nujemu

využiť i pre pokrytie mnohých požiadaviek z bc:lu d,2. 7ytvore;iic

VRK na 7-1 je závislé od inota^-ício, prioojenia a :>\ivenia sníma-

čov Dx'Z. Dal'Jie úlohy

- inteligentná skracovanie diskrétnych signálov /cc" iJQG na blok/

- zavedenie presného času zo systému O M

- zavedenie signálov zo systému antiseizciickej ocr^r. r 3.u*.Z r

- pripojenie) viinchester-diskov /íJä čs/MS/ k -oô .-̂ .o.;.n Axziy:-

sú r»riebežue rieneié pripojením k st'ivn;úcej blok- rc; v-po ; ̂,„ ••/•..• i

technike, ilieäenie všetkých tronh -.lloh s'.í r.jr/oe .HL :é, .ia ich ; ">-

končenie máme vlastné prostriedky riešitelské i porsonline o
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1.2. Rozsah spracovania a formy poskytovania informácie

x'od operačn3Tn systémom AnOS-2 bol na odbore 080 vytvorený,

odlaiený a do prevádzky uvedený súbor programov informačného sys-

tému, realizujúci funkcie:

- zber technologických sign, s možnosťou operatívnej zmeny režimu

- spracovanie údajov v závislosti od ich určenia a od režimu zbe-

ru /hodnovernosť technická, technologická, filtrácia, test na

technologické medze s indikáciou signalizácie, in '.ikácia vyra-

denia zo skracovania, technolog, aj fyzikálna korekcia./

- testovanie tr ís merania výstupných teplôt chladivá z kaziet

- diagnostik? činnosti IV 500 MA. i vlastných obvo'ov JSJť

- vedenie záznamu post mortem pre analýzu neštan^arnn/ch stavov

- ukladanie stredovaných hodnôt údajov pre neskôrjie spracovanie

- korekcia vstupných hodnôt údajov technická a fyzikálna

- vyhodnocovanie izotermického stavu reaktora, určenie a uloženie

korekcii ••'ch údajov

1.3. -ŕo::my poskytovania informácie uživatelovi;

a/ na obrazovke alfanumerického displeja na 3D;
- fragmenty - skupina hodnôt parametrov v podobe tabulky

- výsledky spresneného merania ohrevu na reaktore

b/ na tlačiarni

- kartogramy teplôt, ohrevu, koeficientov nerovnoměrnosti,

výpisy o hlavných parametroch bloku, stredované parametre

- sluôkové a izolačné odpory

- diagnostické a testovacie protokoly IV 500 MA. a JSJ? R.ť.ťl6

c/ na číslicových tablách, rsp. tablách technologickej

signalizácie na 3D

- signalizácia prekročenia technologických medzí

- hodnoty stredného ohrevu na reaktore a clalšícn parametrov
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CAST II. J.V.rová elektráren V-2

^L. Súčasná situácia v informačno-výpočtovom systéme JL V2

Účelom IVS na -jadrovej elektrirni je monitorovanie a archi-

vovanie dôležitých prevádzkových parametrov pre riadenie bloku. V

súČ3.snosti tvorí IV8 na JE V2 Komplex URAli /Kli/ zameraný na infor-

mácie z technologických zariadení a Komplex vnutroreaktorovej kon-

troly /KV/RK/ pre sledovanie stavu reaktora.

1.1 Objem spracovávanej informácie je nasledovný:

1.1.1 Komplex Uran analógové 1920 4 sek

dvoj hodnotové J072 2 sek

iniciačné 552 1 sek/40 ms

1.1.2 Komplex VRK merania teplôt 300....16 sek

merania DťS 224....ló sek

ostatné analógové 84 + 54 D^Z 2 sek

dvojhodnotové 480 2 sek

1.2 xiozsah spracovania informácie

1.2.1 Kom )lex Urán zosnímané signály sú testované na hodno-

vernosť, sleduje sa u nich prekročenie

režimovan.'ch medzí, robia sa jednoduché výpočty, výsledkom kto-

rých sá takzvané výpočtové parametre. KL umožňuje použitie nasle-

dujúcich spôsobov spracovania;

- vyhladenie + vyhodnotenie hodnovernosti + prekročenie medzí

- vyhodnotenie duplicitných siŕjnálov a viacrozsahovich parametrov

- korigovanie a priemerovanie signálov

- archivovanie zmeny stavu vybraných signálov



- 11 -

Systém VK3 umožňuje;

- zobrazenie cca 18 fragmentov na monitore systému Hindúkuš

- tlač protokolov zodpovedajúcich obsahom fragmentov, prípadne

ináč pripraveného zoznamu si<piálov a formátu tla.Ce

- výpis z archívu parametrov

2. ťošiadavky na systém IVS

2.1 Z iných útvarov! S postupom času sa rozsirujťl požiadavky

na dopracovanie nových funkcií IVS:

KU - Vytváranie kontinuálneho archívu na MGi'a jeho uchová-

vanie po dobu 2 rokov + v/ber informácie z neho a jeho

transformácia do formy použiteľnej na in, ch po":íta^och

- poskytovanie vybraných parametrov do systému AISO

- hromadenie údajov x>ve spracovanie technicho-eko^omic-

kých ukazovatelov a systém umožňujúci ich spracovanie

- testy subsystémov zariadenia kvôli lokalizácii porúch

KVRK - Zabezpečenie kalibrácie snímačov te>lôt pri izotermic-
kom stave

- Zabezpečenie vytvárania bezpečnostnej kópie -latabázy

pre fyzikálne výpočty

- V/tvorenie špeciálnych modulov pre tlač protokolov

umožňujúcich komplexné posiidenie stavu reaktora

Ďalšie požiadavky, ktoré máme zabezpečiť:

- monitorovanie informácie pre S/RB a SI

- poskytovanie rozsiahlejšej informácie pre celopodniková sieť

- umožniť priame napojenie malých počítačov z iných prevádzko-

vých útvarov na technologické informácie

- umožniť napojenie expertných systémov podpory oper-vcora v

krízových stavoch na IVS

- umožniť rozsiahlejšie spracovanie archívu a vzájomné prepoje-

nie archívu KIJ a KVRK

- zavedenie presného času zo s/stému OHA do vy>etk ch technolo-

gický ch výpočtových systémov.
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i.akolko objem spracovávaných signálov je veil.,", Kb nerobí

v reálnom čp.se r>rer>očet vóetkých signálov na f-/zik-'.l'ie veličiny,

ale len t .ch, ktoré v danom čase vystupujú na niektoré výstupné

zariadenie.

1.2.2 KVHK Vzhladom na to, že kom lex VEK tvorí

S\/RK iíindúkuš v úlohe inteligentnej JSx>,

a v-'"pô tov- s/stem vTKj$, je rozsah spracovania inf orci 'icie úmerný

účelu iíiného subsystému. SVRh iíindúkuš v autonómnom režime, za-

bezpečuje základné spracovanie signálov.

- vyhladenie + vyhodnotenie hodnovernosti + prekročenie medzí

- prepočet na fyzikálne hodnoty

- výpočty potrebné pre určenie hodnôt najdôležitejších laramet-

rov reaktora

1.3 Formy poskytovania infornicie

1.3.1 Komplex brán Monitorovanie snímaných signálov na ob-

razovkách štyroch televízorov (XíION for-

mou fragmentov so signalizáciou prekročenia medzí.

KU umožňuje v súčasnosti zobrazenie cca

80 fra.-̂ mentov SO a 80 fragmentov J?O. Okrem toho urao^auje vykres-

leî ie §rafu zmien 3 vybraných parametrov so zadanom časovým me-

rítkom a zobrazenie histogramu 6 vybraných -oaramotrov.

- tlač vy bra-.i.- r h podskupín aktuálnych hodnôt signálov

- výpis z archívu podlá zoznamu alebo typu parametrov

- prenos vybranej podskupiny signálov do systému AI30 z~ iíóelom

poskytovania najdôležitejších parametrov bloku veď cim resp.

riadiacim pracovníkom elektrárne.

1.3.2 KVHK

Hindúkuš v autománom režime umožňuje:

- monitorovaaie teplôt na vlastnom monitore umiest-icnom na stole

operátora reaktora - poskytuje 4 fra,^menty

- dierovanie hoc'nôt signálov /nie fyzikálnych hodnôt/ na Dŕ

- tlač horlnôt parametrov na úzku tlačiareň /bcm pásku/
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2.2 Požiadavky vyplývajúce zo stavu zariadení IV8:

K. Uran - Zariadenie má značná poruchovosť, hlavne čo sa týka sa-

motnej J'oi1 /Mb 0/, diskových jednotiek aj z'-riadenia

zobrazenia informácie — ORION.

ŕl-óO - nespoľahlivosť ^ 1370 závad/rok

- nestabilné zosilňovače a prevodníky

- nes:~>olahlivé časti VK, ŕi-bO; U3, ventilátory, zdroje

- nie je galvanické odd. vstupov dvojhodnotov ch signálov

ORIOIT - ..plne zastaraná koncepcia + velká poruč- o vo sť

- funkčná obmedzenosť =>hladiny => značenie parametrov

- nepřipojitelný k vyššiemu systému

INICIkCNB VSTDx>T

- potreba rozšíriť počet vstupov -• 1000 s 3p.lv niekým odd.

- samostatný zber a sprac. + prenos do vyššieho systému

Piny kontaktov konektorov nie sá pozlátené, dochádza postupne ku

korózii kontaktov a k mechanickej únave konektorov. Tieto nedostat-

ky spôsobujú náhodné chyby a znižovanie presnosti s stému.

Únava konektorov môže spôsobiť dlhodobé výpadky.

KVRK - Dôležitosť tohto systému je v tom, že pre prevádzku

reaktora je smerodajný jeho prevádzkyschopný stav /vid" LaiV. -fri

poruchách SVftX Hindúkuš je nutné zni.*'ovať výkon bloku a pritom

systém nemá zálohu, .ťreto najdôležitejšia požipdavka na E-V-íK je

zabezpečenie zálohy tiTRK Hindúkuš. Podobne ako pri KU vzhladom

na životnosť zariadenia je nutné uvažovať o inov'.cii resp. mo-

dernizácii K'VľlK. x'orvchami xiindúkuša boli spôsobené sťľanty vo

výrobe v roku 1^88 ~ ijoo Mlríh, v r. l^Sb--• JOO ŕli/h. Naviac bola

poruchami ziíSená jadrová bezpečnosť prevldzkj/ JB, lebo v r.

1^88 bola poruchou iíindúkuša spôsobená strata inforra-ície o stave

reaktora v 31 prípadoch a v r. 198y v 8 prípadoch.

3alSie závery;

V-l. An.-ppžovať solídne zahraničné firmy na probléme inovácie

základnej úrovne A&RT-ŕ. liaši pracovníci by poskytovali všetky

potrebné podH^..iy. Vychádzame zo záveru, že vzhladom na situáciu
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na vnútornom trhu ČSAt sa zrejme nepodarí prinútili "projektová or-

ganizáciu v/tvoriť projekt, ani zohnali generálneho cloiávatela,

kterjí syst ;m podobného rozsahu dodá v priebehu mnxira 'lne 5 rokov.

vlastnými silami a v spolupráci s partnerskými ovgp.ľiizácinmi

pokryjeme práce snojené s vytvorením počítačovej siete.

programovú realizáciu funkcií siete budeme riešiť tak, aby

sa v čo najväčšej miere dala využiť i na V-2.

tiež nová funkcie pre V-l zrealizujeme po progranovej strán-

ke vlastnými silami, konkrétny oostup riešenia bu'e závisieť od

postupu prác na velkých inováciách a sieťovej aplikácii.

V-2 2 oblasť zálohy, resp. inovácie KVHK; úlohu zálohy teplotných

meraní SVRK pomocou .ťC/AT spojeného s JSlxŕ ÍJMS 040 po prog-

ramovej stránke vyriešime v spolupráci s VUJE. Vzhlaclom na platné

.LaJŕ, chceme v priebehu prvých b mesiacov roka 19̂ -0 táto úlohu do-

riešiť, ľcnto stav pokladáme za konečný. Inováciu j G potrebné

robi o využitím kvalitnej počítačovej techniky.

inovácia IVS KU 2W je velmi rozáiahla úloha, jtracovníci

odl. 081 môžu len koordinovať postup ^rác a poskytovať potrebné

inform'.cio. Britom navrhujeme bra/ do úvahy dve cesty riešenia:

a/ zakúpiť inovovaný I/S Kb 2ň V zostave, v akej pracuje na 1.

a 2. bloku JI'J .ťakš. Výhody i nevýhody už boli sponenuté, zatial

nám nio je známa cena ani mocnosti servisu a 1TD.

b/ postupovať 'lôsledne v spolupráci s VTJJB a váetky clostu-iné

prostriedky využi í? na presadenie dodávky systému o i západného

dDclávatela tak, ako to navrhujú pracovníci V15JR.

nadstavbová sieť - pri riešení tejto úlohy burle volmi rozum-

né a účolné využiť v max. miere výsledky riešenia nadstavbovej

siete V-l. Ako už bolo spomínané, na riedenie siete na V-l pred-

pokladáme nasadiť väčší ponet programátorov. Ak sa ukáie, že

s prevádzkou JľJ V-l v CSiľR sa ráta na väo.̂ í počet rokov /min.

i-3/, s istre'.ímc svoje vývojové kapacity hlavne t'"into smerom.
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SKOJÁ PRAHA s.p.

Automatizace v projektovaní jaderných elektáren vychází z

profesního zamoření zakázek a ze stavu výpočetní techniky. Jed-

ná SG o aplikaci vědeckotechnických výpočtů, hromadného zpra-

cování dat, kreslení algoritmů diskrétního řízení a grafického

zpracování technologických schémat a potrubních dispozic/

xie j širší uplatnení nalézá v oblasti výpočetní mechaniky.

Jedná se c statickou a dynamickou analýzu komplikován ch staveb-

ních a strojních konstrukcí, Pro rozsáhlá výpočty motoiou koneč-

ných elementů /na bázi programu SAP 4/ byl vytvořen rozsáhlý pre

a post procosiiig pro zadávání, kontrolu a ladění vstupních dat

a pro vyhodnocování výsledků. V oblasti strojních konstrukcí

je zamoření na analýzu seismické odolnosti technologického za-

řízení ja-lcrných a tepelných lektráren. V oblasti stavebních kon-

strukcí je spektrum v řešených problémů širší. Jcdn:' se o dynamic-

ky namáhané základy strojů /např. základy turbosoustrojí, zkra-

tových generátorů, a podobno/, dynamicky namáhané konstrukce

elektráren - strojovny, rozvodny, kotle a podobne. Vstupní data

jsou uchována formou databáze, //stupni data mají tiskové v/stu-

py nebo gr?.fickou formu. Řeší se vzájemnou interakcí mezi jed-

notlivými technologickými komponenty a stavebními částmi /např.

tuhostní vliv statorových dílů na chování soustavy turbosoustro-

jí se záklp.iem při provozních otáčkách/. Instalace výkonné výpo-

četní techniky umožňuje provádění variantních výpočtů a optima-

lizaci v projektování. 7ícenásobnou analýzou se dochází k opti-

málnímu návrhu konstrukce.

Počítačovo se také řeší dimenzování složitých železobetono-

vých průřezů metodou interakčních diagramů. Posuzuje so i únosnost
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.il; '.. - - 'L/c

při kombinovaných zatíženích. Jále se počítačovo navrhují a posu-

zují ocelové konstrukce. líaše koncepce Al.ť ředí i zkracování výs-

ledků dynamických měření na speciálních konstrukcích popřípadě na

technologických komponentech, což se hlavně využívá ke kontrole

provádění stavebních konstrukcí jako jsou základy turbosoustrojí

a podobne. Počítačové je zpracováno vedení jednotlivých inže-nýrs-

kých sítí v generelech, čímž lze výhodne koordinovat jednotlivé

trasy.

Ve strojních profesích se provádí pevnostní v icoty potrubí

a pevnostní kontrola potrubních tras, kontrola napjatosti podle

ÁbilE, G-OST atd., výpočty profukování potrubních tras, výpočty hy-

draulických rázů v potrubních trasách, výpočtová kontrola kavita-

ce v sacích potrubích napájecích čerpadel, jejich •.imonzování,

výpočet tepelné zátěže klimatizovaných objektů, v'-počt̂ r tepelných

bilančních schémat bloků včetně dalších tepelných výpočtů. Soft-

ware pro výpočty jsou většinou vlastní produkce.

ife kreslení algoritmů systému diskrétního řízení pro JE Ho-

chovce je používán programový systém LOGAL. Je instalován na ICL

ĽR3 480 - systém 25. Terminály umožňují v režimu OCx'/ŕ kreslit

na 80 grafických znaků, .ťomocí podprogramů je dále mežno z těchto

znaků skládat vse co jo potřeba ke kreslení lo^ick ch algoritmů.

x-*ři krt sloní lze přecházet z grafického do alfa numerického reži-

mu a vytvářet popisy, ktoré mohou být začleněny do širší databáze.

Ta jo vytvořena v JATÁ-rLUXu a využívá se v ní údajů uvedených v

algoritmech, .ťrogram LOGAL lze převést na kompatibilní počítače

Nástrojem pro průběžnou kontrolu a zjištování stavu techno-

logického zařízení jsou automatizované systémy diagnostiky /ASD/.

Představují novou generaci informačního výpočetního systému, kte-

rý bude tvořit součást AtSflTJ? moderního elektrárenského bloku /viz

obrázek l/.
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Brvním ASD, kterým bude moditorováno a diagnostikováno tech-

nologické zařízení sekundárního okruhu /SO/ a sledována jeho účin-

nost bude ">rov )zován na Ji; íercelín. finálním dodavatelem tohoto

dílčího provozního souboru /D£3 1.30G-/ je SKODA J?RAKA s.p., který

zpracovává prováděcí projekt a společně s výrobci technologického

zařízení připravuje programové vybavení. iTavriíený ASJJ jo v části

hardware i software otevřeným systémem, iía základě získaných zku-

šeností při sooštení JE je jej možno rozšiřovat o další diagnos-

tikované objekty a podle potřeby doplňovat o další dipc<?iostické

testy. Do diagnostikovaných objektů jsou zahrnuty- turbina, gene-

rátor, napájecí čerpadla, separator - r>řihřívák, kondenzátory TG-

a ŤLíB, ;íT - tfT ohříváky, napájecí nádrž, parní potrubí. \/lastní

automatizovaná diagnostika se provádí pomocí diagnostických testů,

přehled viz obrázek 2.

Výsledky budou sloužit provozovateli JĽ, ktorému dají infor-

maci o st<rvu technologického zařízení a budou :• úle-jitou informací

i pro výrobce zařízení, kteří tak dostanou podr'bnou analýzu cho-

vání str., j o SA nominálního provozu a při rušných r?.:vo žních reži-

mech.

Struktura AdJ je znázorněna na obrázku 3, systém tv>ří 5 dia-

gnostických subsystémů. Každý subsystém obsahuje mořící ústřednu

řízenou počítačem.Využívaj í se jednak nainstalovaná diagnostická

čidla a pr -v. zní měření v rámci stávajícího Aoiiri*. Jelkem se zpra-

covává cca 1000 stupňů signálů. Kromě čcskoslovensk ch v. r.ibcú se

na dodávce podílí i několik zahraničních firem.

Programové vybavení lze rozdělit na 3 části tj. na programové

vybavení Onspoc, diagnostický software a komunikační software.

Programová vybavení Onspec slouží k řízení mořící ústředny, k vy-

hodnocování a organizaci naměřených dat v databizi a :>ro komunika-

ci mezi počítači v síti LAII. Umožňuje zobrazovat dynamicky obnove-

ná schemata pneesů, sledovat trendy měřených veličin ve formě

grafu nebo tabulek, provádět výpočty s naměřenými daty v reálném

čase, nastavit varovná hlášení s uplatněním priorit a doplněnými

zprávami. Čtyři nezávislé úlohy mohou probíhat současno v samo-

statných oknech obrazovky.
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Diagnostický software - vlastní automatizovaná diagnostika

se provádí pomocí diagnostických testů /prohled viz obrázok 2/,

programové zpracování a metodiku vytvářejí výrobci technologic-

kého zařízení, ^ro^ramy jsou zpracovány v různ-.;rCh programovacích

jazycích a jsou vytvořeny ve formě modulů, jejichž vstupními daty

je databáze Onspec. Moduly jsou rozděleny do 5 subsystémů a col-

kové výsledky jsou shromažďovány v nadřazeném počítači. Spojení

je provedeno počítačovou sítí ARCrtáT tak, aby jednotlivé hodnoty

měřených veličin, tak i v;'rsledky diagnostických testů byly dostup-

ný na nadřazeném počítači v reálném Čase. Celkove .ie system navr-

žen tak, aby v budoucnosti bylo možné zapojit ď) počítačové sítě

další počítač, který by shromažďoval výsledky AÍJD I. i II.bloku.

Komunikačný softxra.ro - programové vybavení pr-.j komunikaci me-
zi ASD a informačním systémem bloku slouží pro předávání výsledků

ní údajů z přesnějších čidel pro technicko ekonomické výpočty v

IVS bloku.

počítačová t<*rafika se v současné době využívá pomocí počíta-

čů J?IJRÍ4 při kreslení technologických schémat a kreslení po trubách

dispozic. Základním aplikačním software je DIAD verze 4 od firmy

ICL. Umožňuje vytvářet schemata a výkresy v plošném provedení,

úrodností DlADu jo jednoduchá obsluha pomocí volného kurzoru a

celková přehlednost. Další software je EAGLE což je program pro

modelování těles v třírozměrném prostoru, nebo kreslení v rovině.

Výhody tohoto S3/stému - názornost při. prostorovém zobrazování a

snadná tvorba jednotlivých pohledů. Systém je řeaen jako částečně

otevřený, takže lze přenášet data dovnitř i ven a propojovat s ji-

ným uživatelským software.



Záverom:

-01c našich zkušeností jo zavádění výpočetní techniky úzse <r:

sr>;'ato s fundující organizační strukturou a s charakterom zák-

ladních pracovních činností, -ťro zavedení jakékoliv výpočetní tech-

niky je nezbytné předem vytvořit následující předpoklady, tj.

provést anal., zu činností prováděných na pracovišti a vybrat z

nich ty, které lze na výpočetní technice zpracovávat.

Současně provést ekonomický rozbor přínosu výpočetní techniky

a zvolit navazující vhodné programové a technické vybavení.
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aia^nosiicitycn lemu ROD OU UÚ

Číslo teatu: Název testu: Subaystém

1. diagnostika TG na základě rozboru vibrací D
2. test plynulosti posuvů D
3. test ložisek TG na základě měření teploty ložiskové C

kompozice
4. testování funkce armatur TG C
5. test funkce odvodnění C

6. tlakové pulzace v separátoru přihříváku C
7. ekonomie přeměny energie A
B. chlazení vinutí statoru generátoru B
9. elektromagnetický moment ve vzduchové mezeře generátoru E

10. chlazení vinutí rotoru B
11. indikace závitových zkratu vinutí rotoru E
12. registrace velikosti a změn proudu a napětí B
13. chvění čel vinutí statoru B
14. únik tlakového vodíku z generátoru B
15. chladiče vodíku a ventilační okruh B
16. diagnostika turbinek napájecích čerpadel na základě D

rozboru vibrací
17. test ložisek turbinek napájecích čerpadel na základě C

měření teploty ložiskové kompozice
IS. testování funkce arrautur TBN C
ly- diagnostika čerpadel 300QHX, 400QHD, 125CHX na základě D

rozboru vibrací
20. sledování stavu odplynení kondenzátu NN A
21. měření media teplota - tlak spojovacího potrubí A
<-J2. měření povrchové teploty parovodu A

21 měření posuvů spojovacího potrubí A

os*, e
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í í E ŕ R O V O Z l í I H E R I C I 3 / S T 2 i-1 Jf B M 3 S
x' H O J E T íí M Jä L I ií

Ing. Petr Kadlec /za kolektív/

3L0DÔ. Praha

Součástí generální dodávky technologie na Jli Temelín je

přídavný s.ystim, jehož účelem je umožnit provedení předepsaných

tjstů fyzikálního a energetického spoučtení bloků., garanční a

vývojová moření a měření při opakovaném spouštění. 3ez;oečnost

provozu bloku vyžaduje, aby pro t;/to testy nebyl v žádném pří-

padô využíván provozní informační systém. Ke všemu tento sys-

fcim není schopen zajistit všechny požadavky testů, ktoré lze

shrnout takto;

1, zajistoní vilách nezbytných údajů s žádanou periodou, jejich

sbZr a zpracování, volba požadované konfiguraco měřených

veličin;

2. zajištění současného měření a sběru dat více vživr.telům bez

zbytečné duplicity zařízení a bez nebezpečí vz:í j oraného ruši-

vého ovlivaění;

5. stan "'ar-.izace dat s jednoduchou možností archivace;

4. minimalizace kabeláže, prostorová nenáročnost, jednoduchá

montáž a demontáž, žádné zvlá'tní nároky na pr',-středí, jed-

noducho oživení a údržbaj

5. soustředění všech naměřených údajů do blízkosti blokové

dozorny;

o. zjednodušení všech přípravných technických a organizačních

prací pro realizaci jednotlivých testů;.

7. snímané signály není možné vést kabely na větší vzdálenost

od skříní ĽKD, případně speciálních systémů, z důvodů ovliv-

ňování a rušení signálů. Systém musí splňovat základní pod-

mínku bezpečnosti JL, podle které nesmí živý signál opustit sys-

témovou místnost. Rovněž není možné sdružovat íivé si.gnály

jednotlivých systémů na spoločných svorkovnicích;
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8é contr ílní část systému musí být v blízkosti řídicího

pracoviště bloku t-.-j. BD;

b. O'ldoloní signálu v souboru pro technicko-ekonomické uka-

zovatele nesmí mít vliv na přesnost a spolehlivost pro-

vozních měření.

Tyto požadavky vedou na široce automatizován iíi-iprovozní

ľiSrící Systém /iiĽ'eQäS/. Technicky je řečen ve dvou úrovních, ľrvní

-úroveň zajišťuje sběr signálů z čidel, jejich převod <\o číslico-

vého tvaru a předspacování. Druhá úroveň zajišťuje veškeré komu-

nikace mezi uzly systému, řízení systému, sběr, archivaci a opě-

tnou distribuci naměřených hodnot na uživatelská pracoviště urče-

ná pro zpra.cování a vyhodnocení testů.

.ťrvní úroveň systému ittJMES je řešena několika v podstatě

nozávisLými subsystémy. Hlavní úlohu ve sboru analogových a

binárních hodnot hraje středné rychlý subsystém tvořený větvemi

měřící sítě S-iíet s distribuovanými měřícími ústřednami IŤiť

britské firmy Schlumberger Technologies, která bu-'ou rozmístěny

v místnostech ASfíTP poblíž signálových skříní AL.D a DIAMO. Kaž-

dou měřící včtev propojující až 30 distribuovaných měřících ústře -

den po 20 /rosp. 10/ analogových nebo 20 digitálnícl^vstupech řídí

nezávislý měřící procesor standardu IBM ŕC/AT. áiť S—let je sério-

vá síť sběrnicového typu s pevnou přenosovou_rychlostí 165 kbit/sec.

Tato rychlost umožňuje přenos naměřených hodnot zo všech vstupů

větve do počítače v čase kratším než 1 sec* ilaximální délka jedné

sítě S-Uct je 1000 m. imms má tři větve S-iJBT se třemi měřícími

procesory: jednu pro PO, druhou pro SO a třetí pro provozní diag-

nostiku SO. Do subsystému vstupuje cca 1:500 signálů.

Subsystém pultu fyzikálního spouštění bude sloužit předev-

ším pro práce spojené s uvedením reaktoru na kritický stav a pro

<felší testy týkajíci se neutronové fyziky. Bude umístěn na BD a

bude k dispozici operačnímu personálu. Jt̂ ult J?S je řízen vlastní

řidiči jednotkou standardu I M PC/AT 386. Do subsystému pultu

i?S bude vstupovat cca 500 signálů.



- 2*5 -

ťult ŕS bude obsahovat rovněž přímé propojení SG systémem

SVRK pro přonos vybraných údajů do druhé úrovně JlkiiäS. -3UUG dopl-

ňovat silnily zo sítě S-net o signály, které jsou dostupié pouze

v SVRK /cca 450 veličin/. Podrobný návrh propojení na S VEK zpra-

cuje VTÍJu po vyjasnění technických prostředků použit-ch pro SVRK.

Pro rychlé snímání analogových signálů s periodou menší než

1 sec. bude sloužit speciální subsystém rychlých vstupů. Judo mít

kapacitu 32 analogových signálů, p r o které budo ,:>řir>raven vlastní

ranžír v místnosti A3 128. Bude sloužit především pro potřeby mě-

ření během rychlých přechodových stavů. Subsystém bu'.o realizován

modulem, ktorý je konstruován pro pří médiami s tení ve skříni personál-

ního standardu IBM ľC.
w V

Subsystem elektroměroví tvorí autonomní centralizovaný subsystém,

který bude sloužit především pro vyhodnocení APS, st-~\vů vypínačů,

působení ochran a automatik, ručních zásahů obsluhy, funkce ulckt-

rozařízení vla.stní spotřeby, úplné ztráty napětí a hroma'Ji3/ch AZii.

Jodná se o subsystém, jehož koncepce subsystému provozně vyzkou-

šena na JiiiBO a JJJJU. Specifikou tohoto subsystému jo, že VJskorá

potřebná ^hodnocení budou probíhat přímo na prac visti cloktro-

měření.

Do subs3>stému vstupuje cca 1350 si,^nálů. x)ruh4 úroveň iíLî S

budo využi v?, t cca 100 signálů. Spojení budo rcalizovíno sériovou

linkou /RS232C/.

Druhá úroveň systému ííBf-IES je technický řešena osobními po-

čítači spojenými do lokální počítačové sítě LAxtf, která zajistí

rychlý přenos neměřených dat a ostatních informací mezi jednot-

livými subsystémy rJEMES. Z hlediska řízení funkce celeno systé-

mu ííäMEíS ju nadřazen řidiči a komunikační procesor, který kr~>rr.c

některých výpočtů ještě z xcostredkovává distribuci dn.t na praco-

viště uživr.tolú systému. Každý z uživatelů bude mít možnost vol-

ného výboru ze seznamu veličin poskytovaných systémem líSMfcíS

další zprp.covíní podle vlastního uvážení.
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Komunikační procesor bude tvořen 32 bitovým personálním

počítačom standardu I2&.-1 ŕC, který svou rychlostí musí umožnit

nejen říz,.ní všoch subsystémů i. úrovne a sbor dat predávaných

těmito subsystémy, ale i částečné zpracování namířených .lat a

j o jich centrální archivaci. Jeho dalším klíčovým úkolem buťle

distribuov°.t požadovaná data na připojená uživatdská pracoviš-

tě, která budou sloužit jednotlivým realizátorům tostů k nezá-

vislému zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Vsochny tyto

činnosti m )hcu probíhat přímo v průběhu mořeného tostu.

xJřip.ojoní uživatofekých pracovišť, která nebu-iou kompatibil-

ní s lokální nití líJJi-iEá či budou mít monší požadavky na objemy

pronášených dat, umožní 7 kanálů RS-232C. ľro uživatelská pra-

coviytc více vzdálená od komunikačního procesoru než 20m se

použijí adaptéry na proudovou smyčku 20mA.

Rychlou komunikaci mezi jednotlivými subsystémy 1. úrovne,

komunikačním rirocesorem a některými uživatelskými pracovišti pinč

zajistí lokální počítačová síť. Použita je síť stan-'ar̂ .u ARCHct,

která poskytuje teoretickou rychlost až 2.5Mbit/sec. po koaxiál-

ním kabelu. \r poslední dobe často používaná síť standardu

ETríERiJBT je zcela no vhodná pro požadovanou aplikaci v reálném

čase "or) svoji nedeterministickou metodu přístupu /CSMA./CD/,

která znemožňuje zaručit maximální dobu nezbytnou pro přenos dat.

Základní uživatelské pracoviště Skoda .ťraha bv.de sloužit

ke zpracování a vyhodnocení neměřených hodnot a k matematickému

vyhodnocení testů. Současno též bude podle dohody k dispozici

uživatelům, kteří nedisponují vhodnou výpočetní technikou. Toto

pracoviště bude v bezprostřední blízkosti komunikačního procesoru,

tj. v místnosti AíS 128. Základní uživatelské pracoviště budo osa-

zeno shodným typem osobním počítačem jako komunikační procesor

v obdobné konfiguraci, aby v případe potřoby bylo použitelné jako

záloha komunikačního procesoru.

součástí systému íffii-CiS je programové vybavení. Bu-

de získáno jocinak nákupem firemního software a jednak tvorbou

vlastního programového vybavení.
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Základom programového vybavení je vhodný operační systém.

V systéme JJJÍ)I»LJS jsou na nej kladeny vysoké nároky. Operační sys-

tém musí hft vi c ovilo ho vý, aby mohl v plné míře s ť-uč as.ač zajišto-

vat nepreruš vane měření a plynulý sběr a distribuci iat. Proto-

že se jedná o práci v reálném čase, musí systém zaručit d;>st- reč

nou rychlost zpracování /rychlost obsluhy přoruicní, přiměřená

režie systému, rychlost přepínání kontextu úloh, a pol./. Vzhle-

dem k požadované topologii systému je jeho základem lokální počí

tačová síť, jejíž obsluha musí být v operačním systéme zajištěna.

Mechanismus provazu sítě musí zaručit přenos poža"1-'vanáho objemu

dat v reálném čase.

Základem práce pro vývoj vlastního software je překladač

jazyka symbolických instrukcí /assembler/ pro tvorbu drivorů a

podprogramů, v kterých bude záležet na rychlosti zpracování.

Kromě toho jsm nezbytné překladače vyšších programovacích jazy-

ků /pascal, C a pod./, včetně knihoven základních systémových

funkcí, pro méně kritické úlohy nejvyšší úrovně uživatelského

software. Zároveň musí být k disposici i pros tře dk^ pro práci v

reálném čase /synchronizace úloh, komunikace* mezi úlohami aťT./

a možnost ořiielování priorit jednotlivým úlohám.

.ťro jednoduchou manipulaci s daty /např. cejchovní konstan-

ty čidel, konfigurace zkoušek, naměřené výsledky testů a po i./

musí být k dispozici databázový systém. Jeho součástí musí být

knihovna podprogramů pro spolupráci s databází z uživatelských

r>ro rámů /kil/ a systém pro flexibilní výstup ulo5cn"ch dat na

tiskárnu.

na systémové programové vybavení prakticky okam-

žitě vylučují možnost použití nejrozšířenějšího operačního sys-

tému MS-DOS a sítového software firem Jowell, 3Com a ^.-lsích, je-

jichž aplikační oblastí je především automatizace administrativy

bez nároků na práci v reálném čase. iíabídka hotových produktů pro

naši aplikaci jo i na světovém trhu překvapivě chudá.

Znační díl požadavků systému id-iriS splní sítf̂ vý operační
systém *4řK kanadské firmy Quantum Software Systems Lt:"1.. Je to
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o :>erační systém zaměřený výhradně na osobná počítače standardu

IBDi £C /XT, AT, AT386, J?S/2/. Jo urcc-n pro a ilikaco při průmys-

lovém řízení v reálném čase, vyhoví ovšem i v meno niročnych

aplikacích ;) n řízení administa-fcivy a pod.

klíčovou vlastností jo, že obsluha síto ::; ní nadstav-

bou o",)oračního systému, ale jo přímo integrovánn do jeho jádra.

Systém i-.- 'vr taven na základě metody předávání zpr-ív mezi úlo-

hami, lyto lva principy umožnily vytvořit prekvapivo r "chlý a

úsporný operační systém, v němž jo lokální síť pro uživatele i

úlohy zcela průhledná. To znamená, ěc všechnv osobní ")^čítače a

joj ich tochnielré prostředky /výpočetní kapacita,- •oa.mct, "isk5

pariforio ať'./ v síti jsou integrovány v jode-n cól-.k, ktorý

múze být sdílen všemi úlohami.

i po.'--o.-'avky provozu systému JtiilES jo kromo ror.l-time

vlastností síto dúložitý i fakt, že veškeré úlohy v síti spolu

přímo komunikují bez prostřednictví sdíleného disku /a file

sorvoru/, jak je obvyklé v ostatních síťových systémech /ifovell,

3Com, a p.-d./. 2ádný z uzlů sítě noní vyhrazen pro xízení jejího

provozu ani nomá jiné speciální úkoly. Kromě značného zpružnoní

a urychlení k^aunikace jo další výhodou tohoto us oí i.'äní možnost

plného využití instalovaného hardware pro aplikační účely /bez

dedikovaného file serveru/é

o slfytuje v každém ŕC víceúlohové /přír>. i víceuživa-

telské/ or středí vycházející z operačního systomu uJIX. xía

počítačích s jr^cosory 30286 a 80336 /t.j. AT, ATJSo a x-b/2/

pracuje v protected modu, který umožňuje využití všech hardwa-

reových vlast lostí těchto procesorů pro sdílení času více úlo-

hami včotno vužití plné možné kapacity operační paměti /lól-lbyte

u 80286 a 4Gbyto u 80386/.

Oporační systém je dodáván se zna.čným počtem i-tilit posky-

tujících služby, kterým uživatelé ilS-iXJSu zcel?. odvykli. Shodně

s liJIXom jo hlavním progranovacím jazykem /kr^mě assembleru/

jazyk C, oro noj ž jsou k disposici rozsáhlé knihoví^ s ;stémo-

vých grafických, vstupních/vstupních a dalších fu-ikcí. Kromě
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toho so při přípravo uživatelského programového v/bavoní KEMES

počítá s využitím jazyka Pascal.

Konzervativnějším uživatelům, orientovaným výhrar'jae na MS-

DOS, v/c.iází :<̂ iX vstříc pře !ovším možností přirozené koexistence

obou systenú na pevném disku v různých partitions /vylepšený

disk bootstrap loader umožňuje volbu operačního synt^rau v okam-

žiku boj. t ování/. Dále je k dispozici DOS x̂ ile System ĎrS umožňu-

jící ilohím QxíJí pracovat přímo s médii ve formátu aS -JOS a re-

lativně vclrai kvalitní emulátor systému ŕiS-DOS T$.2, um. žnu jící

provozovat --/.co^ramy určené pro HS-DOS jnko jednu z úloh ve více-

úlohcvém prostredí každého uzlu síto ÎIX. Vyzkoušela je viroká

škála zadných aplikační ch balíků / např. i Lotus 1-2-3} Sympho-

ny, ilicrosoft Windows/286, AutoCAD, dA».Sfi III+, W .r^erfect

apod./. x-ro nlné využití možností systému Q..JX je vsak nezbytné

se alosporl ;iři činnostech v re ílném čase zaměřit na ^rogramové

vybavení určeaá speciálně pro tento systém.

0'1 ̂ v.z Svislých dodavatelů jo k dispozici veliký •icet

pro.^rara•w/oh produktů obecného i aplikačního zámoroix. xro sys-

tém IJiíI-íiilS bude dodána v/konná sílová databáze ZM firmy Zanthe.

Je zalomena na BR /Entity Relationship/ modelu, který je dalším

rozšiřením klasického relačního databázového m o do Iv.. Stal se

záklaťlem 're -> mezinárodní normu AÍISI Standards on I;if irmation

Resource Jictionary Systems, iy33 a je povazován zr. MOVOU gene-

raci ;at?.báz. v'ch systémů. ZIi-i poskytuje kromě ftixkci, které

jsou pro ob"1 bné systémy běžné, i stri^turovaný pro-ra:-ovací

jazyk s velmi Širokými možnostmi. Má dve variant;/ - j.."Uiak SR-

Lanquage, z?, •ruhé potom StiL, umožňující využití programů pro

databízo s tímto standardem. K dispozici je speci-.lní knihovna

podprogramů v jazyce C pro práci s databázovými strukturami z

uživatelských programů* která se stane jedťiím ze základů budo-

vání vlast.lího "oro.̂ ranového vybavení systému ILÍÍ-LJS.

Dalším talrovým základním prvkem je grafická knihovna GRS

firmy SOjľ-ŕAIÍ. .Inbízí uživateli rozsáhlý nástroj rrro v Voj gra-

fických aplikací. Obsahuje více než 200 ŕ;rafick ch fuikcí
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napsán>'ch v jazyce C, umožňujících vysokou přenositelnost gra-

fických aplikací jak vo vedecké oblasti, tak i v oblasti řízení

procesů v reálnem čase.

Knihovna SOíVAK GKS jo vytvořena zvláště pro architekturu

procesoru Intel 80x86 a využívá všechny jeho výhody, stejně tak

jako vysokou rychlost matematického koprocesoru. K jejímu pou-

žití je potřeba grafický adaptér /CGA, Jercules, EGA, VGA/ a

nejlépe IíŕGL-kimpatibilní plotter.

ÍTO prs'ci systému NEilJ3S bude nezbytné wtvorit vlastní

programové vybavení, které je možno rozdělit do dvou hlavních

skupin. Jolnak je to software pro řízení měření a za druhé

software pro vyhodnocení a distribuci dat, přičemž obe skupiny

se částečné prolínají.

Do programového vybavení pro měření je třeba zahrnout

především tvorbu podprogramů pro obsluhu sítě S-Net, karty

rychlých měření a karty IllčE 488. Dále se jedná o vytvoření

vlastních mořicích programů, které budou měření řídit v závis-

losti na konfiguraci zkoušek, budou časovat měření a budou ří-

dit i případné přepočty naměřených veličin na fyzikální jednot-

ky.

Dále buče vytvořen software pr^ zpracování v slodků měře-

ní, t.j. pro teplotechnické, hydraulické a jiné výpočty, pro

výstup výsledků na tiskárnu, plotter, grafický displej, pro

zaslání výsledků měření uživatelům při měření i mimo moření

podle jejich požadavků. Toto bude řešeno v návaznosti na soft-

ware nutný pro konkrétní vyhodnocení jednotlivých zkoušek a

testů.

fíešení systému vychází z požadavků řešitelů tostú J?S a ES

a realizátorů ostatních plánovaných měření. Je samozřejmě kom-

promisom m,;zi dosaženým výkonem a cenou systému. Jeho hlavní

výhodou je, že při relativně nízkých nákladech bude k dispozici

nezávislý měřicí systém s vysokou flexibilitou odpovídající

svou moilcrní koncepcí obdobným systémům renomovaných firem

/itfucloar iiloctric, Wostinghouse, atd./.
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Ondrej Segeč, C3c.

Výskumný ústav energetický, Bratislava,

Príspevok sa zaoberá vlastnosťami a účelom siete, ktorá
bola vyvinutá v rámci riešenia štátnej úlohy A 01-125-607 pre
sledovanie a riadenie chemického režimu J3. Í4ožno3ti nasadenia
a využitia siete sú široké i mimo JS a rezort energetiky s ohla
dom na vysokú flexibilitu riešenia. Dôraz pri v/voji bol klade-
ný hlavne na jednoduchosť jednotlivých komponentov siete, spo-
lahlivosť a nenárocmí obsluhu ako aj na dostupnosť materiálu na
domácom trhu.

I. 15 vo rl

V polovici 80-tyeh rokov vznikla potreba automatického zbe
ru dát pre sledovanie a riadenie chemického režimu JE. Zámerom
riešenia automatického zberu a riadenia malo byť hlavne zobjek-
tívnenie kontrolných meraní a dosiahnutie podstatne vyššej frek
vencie v̂  sle-.'.J-rov, ktorá by mala významne prispieť ku kvalite

oret~\ci3 javov v chémii JE.

Od počiatku bolo jasné, že tradičnými metcV.anai ručných a
poloautomatických analýz nie je možné dosiahnuť požadovanú kva-
litu a objem dát. Okrem or^nizačného a technického riešenia
zberu a ria-.'.enia bolo treba vytvoriť niekoZko špeciálnych analy
zátorov schopných plniť požadované parametre. Takýmito zariade-
niami sú automatické merače koncentrácie rozpusteného vodíka
v orijiárnej vode, koncentrácie chloridov, skupinová meranie po-
tenciálu iónovo selektívnych elektród, súhrnné meranie vodivos-
ti a iné, ktoré tu nebudem uvádzať, sú dostatočne popísané v
čiastkových správach príslušnej etapy riešenia«

II, Riedenie

Počiatočnými podmienkami riešenia boli zhruba rozlahlá
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technológia, pomerne pomalé technologické deje a podmienky ťaž-

kej prevádzky, /podotýkam, že väčšina dnes fungujúcich výrobných

technológií má podobné podmienky./ Navrhli sme osačiť "lôležité

technologické uzly mikropočítačovými automatmi, ktorá by dokáza-

li miestne a čo najviac nezávisle vykonávať zber a preskracova-

nie dát z odberových miest a v člalšom aj lokálne riadenie. Vol-

ným spojením automatov do komunikačnej áete by vznikla, akáni

"technologická vrstva" informačného systému chemického režimu

Je, ktorá by bola jednak zdrojom údajov pre nadstavbová vrstvu -

vlastný informačný- svstém a jednak by mohla byť rincená príkazmi

obsluhy siete, alebo obsluhy informačného systému. Rozdelenie

úloh medzi obe vrstvy je zrejmé ak uvážime, že automaty musia

byť robustnj a spolahlivé, teda čo najjednoduch;ie. ľ'to oblasť

aplikácie je typická pre 8 bitové priemyselné mikropočítače s

obmedzeným výkonom, ktoré sú dnes mnohokrát zaznávané vo svetle

rýchleho vývoj a výkonných mikropočítačov. Požiadavky trvalej

prevádzky vylučujú použitie zálohových pamätí a ostc.L:v:ch jemno-

meehanick/ch periférií, automaty ako nezávislé stanica v sieti

technologickej vrstv.y osadené priemyselným 8 bitovým mikropočí-

tačom zvládnu riadenie meracieho pristroja, alebo špeciálneho

analyzátora, prvotné spracovanie výsledkov /na úrovni, na ktorej

nie sú potrebné zložité aritmické operácie/ a súčasne komuni-

kačné funkcie v sieti. Príkladom sú uvedené automatické merače.

U nás jediným automatizačným prostriedkom spl'lajýcim poža-

dované kritériá je doposial .DlAi-iO L/3/. jrrocesoroin je nH 8080

/Z30/, rozsah adresovatelné j pamäte je 3/6/ kB UčňO'Á a 1/2/ kB

RKÍ'1. Jeho velkou výhodou je jedno.U/chosť, robustná konštrukcia

a krytie pre ťažké prevádzky. Hlavnou nevýhodou je malý rossah

adresovatelnej pamäte a úplná absencia podporn.-'ch .programových

prostriedkov.



•-• - Hlavnými úlohami pri vytváraní siete technologickej vrstvy

boli

- vývoj špeciálnych analyzátorov včítane pripojenia mikropočí-

tačových automatov, ktoré riadia ich funkciu, zabezpečujú ko-

munikáciu a prespracovávajú merané informácie

- vývoj konceptu technikcky nenáročnej zbernice r. adaptérov
štandardných sériových liniek mikropočítačov

- vývoj komunikačného protokolu, ktorý sa svojimi vlastnosťami

blíži štandardným /BSC/, ale extrémne šetrí operačnú pamäť

automatu s

- vývoj a naprogramovanie algoritmov riadenia automatov

- vývoj operačného systému reálneho času pre automaty s primi-

tívnymi hardwareovými možnosťami

- vývoj riadiacej siete, ktorá koordinuje činnosť automatických

mikropočítačových staníc v sieti, sprostredkuje styk s operáto-

rom siete, zabezpečuje protokolovanie technologick/ch dejov

a prenáša spracované iídaje do informačného systému. ..

Výsledkom práce je súbor automatických staníc, ktorá môžu

byť prepojená do siete. Vlastnosti a parametre stanic a siete

sú nasledovné i

1. Každá automatická stanica môže fungovať samostatne, v tomto

prípade však zabezpečuje iba lokálnu reguláciu, a údaje pre-

zentuje miestne.

2. V sieti je jedna stanica so řioeciálnym určením /riadiaca sta-

nica/ koordinujúca činnosť ostatných, sprostredkuje styk s

operátorom siete a styk s informačným systemou.

y. Ostatné stanice ak sú do siete pripojené sa chovajú ako pod-

riadené, dodávajú na požiadanie riadiacej stanici predspra-

cované úl.je o zverenom úseku technológie a vykonávajú ope-

ratívne i strategické príkazy od riadiacej stanice. Príkazy

môžu pochádzať od operátora siete, alebo z informačného sys-

t emu.



4. Riadiaca stanica bez zásahu operátora dale j spracúva údaje

získané zo siete a protokoluje ich jednak na p'ipier a jed-

nak do informačného systému. Operátor siete má k .-.ispozícii

aktuálne údaje, vyššie uživatelské funkcie pre manipuláciu

s údajmi sú v kompetencii informačného systému.

5. Programové v/bavenie jednotlivých staníc je riešeié tak, že

nemá äpeciálno hardvxareové podmienky a môže byť aplikované

v prakticky akomkolvek jednoduchom mikropočítači, včítane

jednocloskového, alebo jednočipového.

6. Zbernica prepájajúca stanice medzi sebou môže byť lubovoIný

dvojvoiLv:, po ktorom prebieha sériová komunikácia. Baudová

rýchlosť je pomerne malá /600 Bd/, ale úsnorný formát správ,

organizácia protokolu a relatívne malá hustota, prenášaných

údajov v čase spôsobujú, že komunikačné parametre staníc nie

sú limitom ">re technológiu akou je chemický režim JE.

7. Praktické limity pre množstvo meraných parametrov jednou sta-

nicou neexistujú,, závisia od wbavenia tej ktorej stanice

perifériami a rozsahom operačnej pamäte i Kondukt ome t er naprí.-..

klad meria 14 analógových parametrov, naproti tomu vouíkomer

jediný, hoci má rozsiahlejší program. Dostupnosť aktuálne zme-

raného parametra podriadenou stanicou je z pohladu riadiacej

stnaice funkciou počtu staníc v sieti. Obecne platí, že na

vybavenie jednej stanice, ktorá meria napr. 8 analógových pa-

rametrov postačuje čas pod 1 sekundu, i'odobnj'ch staníc môže

byť v sieti naraz 15 /obmedzenie je organizačného charakteru,

počet môže byť rozšírený až na 127/ a ich vybavenie nepre-

siahne 15 sekúnd.

8. Riadiacou stanicou môže byť lubovolný mikropočítač /aj 8 bi-

tový/, ktorý má zobrazovač, klaviatúru a 2 čtandardné sério-

vé porty, /ystačí so 64 kJ3 operačnej pamä'te a nepotrebuje zá-

lohovú pama'ť.

9. Celá sieť sa chová k nadradenému informačnému systému ako
štandardná sériová periféria.



III. Záver

Sieť má doposial vyvinutých 5 tyr>ov staníc, ŕíieota je vo

vývoji. Sú to spomínané špeciálne meracie a riadiace automaty.

Konfigurácia s vyvinutými typmi je v skúšobnej -prevádzke na V?

KJO. Odhliadnuc od typických "'detských nemocí1' vyvíjaných zaria-

dení sieť doposial spolahlivo plní požadované funkcie, koncepcie

a technické riešenie siete sa ukazujú byť vhodné pre sledovanie

takého t'pu technológie, ako je chemický režim JIi.

Do siete je připojitelný prakticky lubovolný mikropočítač,

ako napríklad môže slúžiť špeciálna meracia ústredňa univerzál-

neho použitia na báze .ťríD 85, ktorá tiež funguje v skúšobnej pre-

vádzke. Samozrejme je možné aj pripojenie osobných počítačov

triedy PC, napríklad vo funkcii riadiacej stanice, takéto ""vyu-

žitie"' počítača tejto triedy však považujem za neadekvátne, .ťC

majú svoje miesto napr. v nadradenom informačnom systéme /lokál-

na sieť/, kde sú ideálne na dalšie uživatelské spracovanie rrc-

tokolováných informácií z technologickej vrstvy.

3ohaté aritmetické a prezentačné možnosti, r.ko aj schop-

nosti narábania s databázami lokálnej siete JťC vir: ..x? doplnená

automatmi pr•'. styk s technológiou sa ukazujú v súčasn sti ako

bnjvhodnejíie pre vytvorenie výkonného informačné'io a riadiaceho

systému. Predkladané riecienie je samozrejme ibr̂  jedným z mnohých

možných, reprezentuje však vhodnú symbiózu technologicky orien-

tovaných mikropočítačov s obmedzenými prezentačnými schopnosťami

s výkonnými a uživatelsky "príjemnými" osobnými počítačmi tri-53y

iJ0 v našich súčasných podmienkach.
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1 . Xivod

Automatizovaný systém riadenia jadrovej elektrárne /ASIÍ

Jfí/ je obecne koncipovaný ako hierarchický systém riadenia s

nasledovnými subsystémami; s

a/ riadenie technologického procesu /kô±i T x1/

b/ riadenie drobného procesu /AOR VXJ/

c/ riadenie podniku /AbR i5/

i'Vnkcie, ktoré pri riadení elektrárne realizuje jednot-

livé subs7ste'my sú popísané napr. v /l,2,j5/. V sťiCasnosti sú

v'skurnno-v vojov;'? práce zamerané na realizáciu funkcií ria-

denia na báze technických a programových prostriedkov mikro-

počítačov pzeoojenych lokálnou sieňou.

7 tomto príspevku sá popísané možnosti riešenia funkcií

Aoii /r na báze technick.'ch a pro gramový ch prostriedkov mikro-

počítačov "or s pojených lokálnou sieťou, detailnejšie je popí-

sané riedenie informačného systómv^ smenovjho inXiniera elekt^

r-.rne /id rô'lxjj/ na báze uvedených počítačových prostriedkov.

2. Analýza "or^vádzky jadrovej elektrárne z hladiska iej ria-

denia na celoelektrárenskej úrovni.

Centrom celoelektrárenskej úrovne riadenia v jadrovej

elektrárni je pracovisko směnového inžiniera elektrár x; /SIB/

resp. pracovisko operátora elektrárne /ORiJ/. Z hladi°,ka funkcií

rindenia s,:. tieto nracoviská identické, čím vytvárajú vz.;-.jomnú

zálohu, ŕunlccie riadenia SI£ vyplývajú z orf̂ anizač.iej schémy o

perativneho riadenia výroby v .jadrovej elektrárni •?. analýzy tech-

nologického procesu j°'!rovej elektrárne z hladiska. potrieb ria-

denia. Cez Jál.:-i sa prenášajú príkazy a úlohy zadlvaaé z vy- šej
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úrovne konce / ajho rip.;enia /napr. technicko-a^m.vni-rcrativne j ,

dispečerskej atí./ snerom do operatívnej a niš..ích /rovní ria-

denia. \T opačnom smere sa cea SES dostávajú prevádzkové infor-

máaie do neoperatívne j úrovne riadenia, kde sa tieto využívajú

pre účely zlepšenia celkovej ukononiiky výroby, k zabezpečeniu

požadovane,] pohotovosti plnenin úloh plánv výroby a -j:-; .rovej

bezpečnosti.

o In riav i a kont oluje výrobnú činnosť na v zlov.; ch pra-

coviskách spojených s tecnnoldgiou výroby a koniaoluje funkcie

a činnosti nev'rbných pracovísk jadrovej elektrá ne. 'lavnou

pracovnou náplňou cálb sú. nasledovné činnosti!

- zabezpečenia plnenin hospodárskych úloh vyplýva j . -.c i ch zo

štátneho plánu výroby elektrickej energie a pi.-inu pohotové-

ho výkonu

- kontrola •ir kročenia limitných parametrov dolepit, ch tech-

nolo.gick ch uzlov jadrovej elektrárne a zaisi/ovnviie .3moro-

vej bezpečnosti

- riadenie v roby energie a te\>la s naxim-ílnou '.V-i.aio1- oou s

o hladom a? ciižovaiie vlastnej spotreby a úsr>or\' :>rf-v íd zko-

vých má>iií

- zabezpečenie harmonogramu spúšťacích a nalndovs.cich orie,

experimentov a sk.íííok technologického zari'ile^ia o:.?i spúš-

ťaní a sk '.obnej prevldzke jadrovej elektrárne

- riadenie ;í-iniosti v jadrovej elektrárni v príoa-.e ;'->.Tárie

a/, do prevzatia riadenia havarijným Stxbom

ro irobne j"'ie je popis jednotlivých funkcii v^r^de-^/ v /2/

x're Ľabezpečenie uvedených funkcií sa v s-ičasnosti na

jaclrov;'ch elektrárnách projektujú a prevádzkujú IS SLJ na bá-

ze modem ch mikropočítn.Nových prostriedkov zapo.je.iých do lo-

kálnej siete /A/.

3, Informač-it! toky pre AJH Y£ V jadrovej elektrárni

rre zabezpečenie potrebnej informácie pre riadenie na

celoelek.tr Vrenskej úrovni je potrebné ínecifikova ' -iruhy,
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množstvo a frekvenciu prenášaných hadnôt veličín a parametrov

v systéme riadenia jadrovej elektrárne /je zrejmé, že sa jed-

ná o obojsmernú komunikáciu medzi jednotlivými lokálnymi sub-

systémami/. Z analýzy funkcií riadenia na úrovni Aofi Vír1 jad-

rovej elektrárne vyplynulo, že v rámci A*JÄ Jť je potrebné pre-

nášať a sprn.cov'Vať nasledovné informácie;

a/ z blokov ch prevádzkových soborov, sem patria ASR Ti* blokov

a systémv vnútroreaktorovej kontroly /ótfiUí/. Z jedlého blo-

ku sa prenáša obojsmerne cca 3000 hodnôt s trie-.li?mi sníma-

nia 5s aí jmin. Jedná sa o hodnoty jadrovo-f ̂ "ik ̂.l.iych a

te^lotec-inických vcli-jín a Ivojhodnotových veličín, ktoré

ch rakterizujťí stav prevádzky bloku

b/ z neblokov ch /celoelektrirenských/ preváJ.zkov ch s..borov

sem patrím

- chemiclr \ úpravňa voiy

- vodohospo--írska lozorňa

- hosno'--.rstvo technických nlynov

- dozoraa radiačnej kontrolv

- laboratóriá Í3K.Á a metrológie

Obojsmerne sa pronáäa cca 5<JU hodnôt s triedou sníma.-

nia rv.love 5 min.

c/ z mimoelektrárenských systémov, sem patrí:

- rozvodne llOk\A a 440 k V

- energetický dispeŤin^:

- vonka j TÍ ia dozimetria

- meteorologická stanica

Obojsmerne sa prenáša cca 50 hodnôt s trie LOV sníma-

nia rií'ove hodiny.

.Dalším výsledkom analýzy je odhad charakteristických

údajov potrebných pre návrh komunikačného eub^/Rtemu ÁSit

\ŕiJ, štruktúry banky iát a -ood. Jedná sa o nasledovné para-

metre;

a/ po'íet pri^momer^aých veličín prenášaných medzi stanicami

ASxi Vr

b/ počet a oruh parametrov počítaných na úrovni i.iformačného

systému príslušného previ-1.zkovóho súboru a prenásanj^ch me-

dzi stanicami ASR V!ť
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c ' druh a pooet hlásení a alarmov prenášaných na A3R Vj?

d/ počet parametrov charakterizujúcich stav súboru, ktorý

je zdrojom informácií, tzv. charakteristické' vektor

stavu

4- otruktúra technických prostriedkov

r r i návrhu štruktúry technických prostriedkov Atíli 'ísf

s^ v/chÄ-.'s-'lo z navrnnutých funkcií riadenia Sld!, -pccifi-

koviných informačných tokov, technického riešenia ;;truktú-

ry koR :JČ nre Jadrovú elektráreň Temelín popísa.iáho v /-./

a predpokladaného vývoja lokálnych sietí na báze mikropo-

čítačov po~>ia".;iéhr> v JlJ. iía základe uvedených po'ľil? .ov

navrhnutá obecná ňtrvktúra technických prostriedkov ^'6R V£

na báze mikropočítačov prepojených lokálnou sielJou ~:e uve-

dená na obr.l.

^ návrhu sa predpokladá, íe systém riadenia j a.Irovej

elektrárne na každej úrovni je budovaný na princípoch lo-

kílnych sieti a vo všeobecnosti môže byť heterogénny?- /jed-

notlivá lokálne siete GÚ prepojené tzv. mostami/. AO_Í T X*

blokov a tí/xíK sú realizované tiež na báze lokálnych sietí

pracujúcich v reálnom čase. Komunikácia medzi jednotlivými

lokálnymi stanicami systému riadenia sa predpokladá za oboj-

smernú. Okrem tohn s-> v sieti uvažuje so sedem vrstvovým ko-

munikačným modelom ISO/031.

Auikcie rin.clen.ia na úrovni A3R '/J? sú medzi jednotlivé

lok line stanice /L3/ rozdelené naslelo\rne:

- L3 č.l-i'ile server

a/ riadenie lokálnej zbernice JA.311 VP

b/ ria-.3en.io boku dat medzi lokálnymi stanicami JA.äď VÍJ a

elektrárne

o/ nc--.itr '.l:ia databáza ktí'd \T£", pre splnenie tejto skupiny úloh

;e potrebná zabezpečiť.

cl/ ^"^riórnu klasifik 'ciu veličín poOIa stupňa dole '.itosti

c2/ filtráciu :iat pri ich výbere pred zobrazením

c5/ rodu.Kciu informačného snaženia SIB prostredníctvom
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následných hlásení, triedenia a usporiadania informácií
a vylúčenia nezávadných informácií

- L3 ô .2--Interaktívny terminal

a/ interaktívne funkcie riadenia elektrárne z hladiska ä IE;
al/ v/ber a zobrazenie mnemoschémy

a.'d/ v/ber a zobrazenie časového priebehu technologického

parametra

a3/ výber a zobrazenie situačného plánu okolia elektrárne

b/ výstup a výpis protokolov na požiadanie /textov ch resp.
grafick •ch/-volitelné formáty

- IS č.3-Informačný terminál

a/ cyklická sledovanie a vyhodnocovanie stavu technologických

procesov blokov

b/ cyklicko sledovanie a vyhodnocovanie radiačnej situácie

v okolí elektrárne

c/ cyklická sledovanie a vyhodnocovanie stavu v 3i T^etickej

sieti

d/ monitorovanie stavu, prevádzky z pohladu 31i)

e/ cyklický výstup protokolov charakterizujúcich st?v

prevádzky

- LS č ,4-Árc::iivačný terminál

a/ cyklickí, registrácia vybraných súborov dat z technológie

elektrárne

b/ acyklická registr leia vybraných súborov dat v limitlých

reiíixaoch technológie elektrárne

c/ cyklická registrácia vybraných súborov dat z okolia

elektrárne

d/ acyklicki registrácia vybraných súborov dat v limitných

režimoch elektrírne

e/ protokolovo spracovanie archivovaných s'borov dat
/textovi resp. grafické/

f/ archivovanie a úprava previ.čížkových pre:! >isov elektrárne

- L3 č.5-V/poctový terminál
a/ výpo et "nodnôt parametrov informačného r.vrst ~mu 3Iľ!
b/ vý^o'^et ho''nôt technicko-ekoncmick.'ch ukasovatel.ov

e lek t"? urne
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c/ mapovanie; radiačnej situácie v priestoroch elektr :'.rne

d/ ar."DOV?.'ii:o r'diacnej situ.icie v okolí elektrárne

e/ prf>di*.::c.;.?. ^irr-nia zamorenia v okolí elektrárno

-"/ expertný systém rfl-u

- 13 č,j-Komunikačný terminál

Plní funkciu prenosu dat k lokálnym sieťam ÁoR r.

Obeciľ; je možné štruktúru technických prostriedkom

"^kdlne: sť-inice Špecifikovať nasledovne:

'-' ' procesor /BOldó až ôO'58b/

r/ :i J/TOV.̂ ' jednotka /:D rp?p.j?-0/

c/' JiA- o.int::cler

-1/ u j 'i- -rn'"- ^rafiekr' resp. testové

G / noni :o?;'r -Jicnochromatické resp. farebné

f/ Iis!ro:rcťeTor boar'l

<*J j.Lottnr' "'rafika

h/ koprocesor—• -n,tenotický

i/ kí V/srj íio?

Jť.J-.io Llivo UVÍ? '.e.iá moduly technických prostriedkov

tid lo /.o:;t~vv príslU;VH;Ť lokálnej stanice volené n-- zikla-

de Liloh ...••:.•"•(.-o.iia, \:\vv') táto stanica rieäi.

í. i'roT^iO- J pro 3 "r L i 1ky Ao.i /ŕ

xre zabezpečenie funkcií riadenia na úrovni AJi? Vî

/i;vedenj'ch v predoalej kapitole/ je obecne požadovaná nas-

ledovné p::or;;ramová vybavenie:

I. L'ypťľ-imové oro^ramové vybavenie;

Sem patrí;

- (j :ora;'iý systém5 riadi prácu lokálnej stanice v sieti

-, re í Inom ČSSÍÍ. h Lo č.ŕí až 6 je roíJny .".as v rozsahu

•: ?s:.~'ook pekúnd. Prísnej-^ie požiadavka na ry :.lny "as

/:<dOůV~r rá-o.-e í-ekundy/ a týn aj na cpôsob r?.'o.' oľiRrao-

n^ho ryst orná sú u 13 č.. _ /realizuje funkcie Áa-ca'rizy Á83

Vť/. / temto prípnde musí byť operačný systim nnohopro-

cesoro1,"; s ob.sln.i,-iou vnútorných a vonkajších "">re;ľúí'ení

\i uvedeného v'^p^ýva skutoj.iosv, že v .! ̂ k-̂  ' ne ; sieti je
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vyžadovaná spolupráca rôznych typov operačných syste.-aov.

Podrobnejší popis požiadaviek je uvedený v /5/.

- sieťové programové vybavenie; realizuje prístup k fyzic-

kému komunikačnému médiu, vytvorenie a zrušenie logickej

link?/, riadi komunikáciu po tejto linke a pod. Okrem to-

hn sieoJové programové vybavenie musí umožni o komunikáciu

medzi procesmi /úlohami/ vykonávanými v jeínotlivýc.i lo-

kálnych staniciach a prístup k ich dátovom súborom. Všet-

ky tieto funkcie sú realizované v sedem vrstvovom 180/031

modeli komunikácie.

- programové vybavenie pre priamu medzipočítačovú komuniká-

ciu; jedná sa o programové vybavenie obsluhujúce je ..íotlivé

paralelne prípadne sériové rozhrania, ktorá umocní jrostred-

níctvom lokálnej stanice pripojí o do siete mimoelektrárenské

subsystémy

- programové vybavenie pre automatickú diagnostiku technické-

ho stavu jeinotlivých lokálnych staníc a celej lokálnej sie-

te ASÄ VJL3.

II. Lžívatelská programové vybavenie základné a aplikačne-s
Sem "patrí:

- programová vybavenie ure monitorovanie stavov c režimov

jednotlivých prevádzkových subsystémov; jedná sa o apli-

kačné programové vybavenie pre sledovanie, vyhodnotenie,

mnemotechnické uobrazenie a registráciu prevádzkových, po-

ruch o v ch a havarijných režimov jednotlivých technologic-

kých subsystémov elektrárne

- programov.? vybavenie pre inicializáciu, riadenia a i'v.Lržbu

databázy;-musí umožňovať prvý štart /tsv. strelený "-t-̂ .rt/,

restart a organizáciu .štruktúry a obsahu databázy, prís-

tup do databázy pre jednotlivé uživatelské procesy

- programové vybavenie pre výpočtový subsystem; re.̂  lisuj e

simulačně, diagnostické a optimalizačné algoritmy ri^dn-

nia na ťírovni kód Vr v časových intervaloch rádové minúty.

Jedná sa predovšetkým o realizáciu algoritmov .nopfi?rnvch

meraní, v/počtu Statistických charakteristík vstupujúcien
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súborov dat /napr. rozptyl, auťi- a vzájomne korelačné

funkcie, testy rozdelenia pravdepodobnosti a pod-/» výpo-

čet a testovanie hodnôt charakterizujúcich parametrov tech-

nologických procesov na základe znalosti matematick ch moOe-

lov a pod. Podrobnejší popis vid /5/.

- •nrô ra-ioV: vybavenie pre realizáciu expertného s;stému 3IE,

toto programové vybavenie musí pracovať v reálnom čase a r

reálnymi technologickými dátam j..

6. Záver.

V príspevku sú zahrnuté požipdavky na technické a progra-
mové prostriedky úrovne ASR Vr jadrovej elektrárne- Tieto požia-
davky sú uvažované v projektoch jadrových elektrárni v só.cas-
vjcsti v CSŕR budovaných. Okrer. toho sa uvažuje s realizáciou
ii'Jii V.ť na jr.drov/ch elektrárnách v súčasnosti prevádzkovaných
.Prínosom IS SIU na týchto elektrárnách bu-le zefektívnenie prá-
ce a zvýšenie informovanosti t>LĽ.

Zoznam použitej l i teratúry :

/l/ M. Salmp.n-7..ťl."jutir:skij: Kontrola a riale.iie j virových
elektrární, Alfa r. 1987

/2/ ilese, Kotleba a kol „Ó Celoelektrárenská úroveň riadenia
výrobného procesu JĽ typu ;r\/SR počíta.čovvmi ciooJa.!Tii, *\rýs-
kumná správa VtJE ô.100/8?

/3/ i'ii co'-'inlra a kol . : AIo pre riadenie JE na úrovii r> o'ľ niku,
úvolná ?;t Iclia pre ET^, správa /ÍJJjfl č.^o/37

h\/ ii. .nurvd.cz; iTault intolerant: Running a nuclear po^er
plant ' s Lilií, Data Communications/December 1988

/?/ G-ese a kol . : Al^oritmizácia úloh AdR Vi-7 ~'±\ s TISR, výs-
kumná s-iráva Vt»JL c,lJ5/83

/b/ G.;se a kol. s ííávrh riešenia A3R YiJ J^Tii na >' :3Í moderných
mikropočítačových systémov pripojen/ch na lokál"?.' sieť,
podklady na jednanie s KS xJraha, november 2.L)ôQ

fl/ ŕrank, ŕVrrers ^yctera-und .ioťtvare-Architektur :jec i'Ul4-!-
bu3-II, .^Ifjktronil: č. 21/83 s t r . 78, . . 84

2'ô)> s t r . 75. . . i20
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ŕ O C I í A C O U ŕ O J í O B A O ŕ E R A T O H A
v H A a Ä u n c H S I T U J Í C I Í C H

Ing. Tibor -Beňo, KiíDr. Judita Samová
Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

1. Úvod
Vzrastajúci záujem o oodporné systémy sa objasňuje rozvojom

prostriedkov výpočtovej techniky a záujmom, ktorí" je v poslednom

čase nasmerovaný na zlepšenie práce operátorov jadroví'ch elektrár-

ní /Jlä/.

Mnohctvárnosť existujúcich väzieb medzi kontrolovanými veli-

činami, rôzny význam jednotlivých parametrov a ich vzájomných vä-

zieb pre riešenie príslušných úloh, to všetko musí byť zosúladené

s psychofyziologickými možnosťami operátora. Človek príjme vonkaj-

šie informácie /signály/ zmyslami, pričom až 80 >•<.- ich príjme zra-

k"»m. Z uvedeného vyplýva hlavná úloha vizuálneho znázorňovania

informácie. Podstatný vplyv na zintenzívnenie prác v tejto oblas-

ti mali poruchy a havárie na pracujúcich JE.

Na. tento vývoj je potrebné sa pozerať v súvislosti s novou

koncepciou blokovej dozorne, ktorá je charakterizovaná rozsiahlym

nasadzovaním zobrazovacích terminálov. Podnety k tejto novej kon-

cepcii prichádzajú z neustále sa rozširujúcej automatizácie nových

zariadení a z toho vyplývajúcich ťažkostí, indikovať a predovšet-

kým dostatočne zobrazovať celkový stav JE. U tejto koncepcie je

potrebné dodržať oddelenie úloh medzi zberom, skracovaním údajov

a výkonným grafických systémom terminálov pre výstup technologic-

k3̂ ch schém na rozlišovacích úrovniach, diagramov, kriviek a gra-

fov technologických veličín, ako aj funkcií.

Vo vyspelých krajinách sa rozhodli zabrániť nebezpečiu chyb-

ných zásahov tvorbou systémov, nazývaných systémy oodpory operá-

tora. Zameranie, úroveň podpory a použitie techník predstavuje
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rozsiahle spektrum od jednoduchých, ale užitočných pomocných vý-

počtov, po systsmy schopné v určitých situáciách prevziať rozho-

dovaciu aktivitu a doporrčiť realizovať riadiace zásahyo Z uvede-

nej problematiky vyplýva, že použitie expertných systémov /isS/

využívajúcich prostriedky umelej inteligencie /Li/, mô2e priazni-

vo ovplyvniť systémy podpory operátora.

2. Informačno-výpoótový systém pre podporu operátora

Oblasť výskumu, spojená s vývojom programového vybavenia pre

podporu operátorov a jeho použitie v JE na zvýšenie bezpečnosti,

sa intenzívne vyvíja. Jej výzaam sa zachová aj v nasledujúcom de-

saťročí. Urgujúcim faktorom je zlepšenie interakcie operitor-poóí-

taô a samotná počítačová technológia.

.Na základe analýzy vývoja je možné vyzdvihnúť nasledovné

tendencie systémov podpory operátora :

- zlepšenie zobrazovania informácie operátorovi na základe pozna-

nia jeho psychologických a fyzických vlastností, rozšírenie pr-

votného spracovania údajov, oslobodenie operátora or! rutinnej

oráce.

- Zvýšenie spoľahlivosti systémov na základe použitia nových ele-

mentov /otvorené počítačové siete/, rezervovania a špeciálnych

pravidiel projektovania zariadení.

- .Rozšírenie funkcií na základe zavedenia samostatných riadiacich
funkcií o blokád, ochrán, optimalizácie.

- Modelovanie reaktora a druhých zložitých systémov JE v reálnom

čase.

- .ťoužitie metód umelej inteligencie.

Z pohladu prác v dohľadnej budúcnosti, konečný produkt bude

tvoriť modulárny systém pre podporu operátora, loozostávai 'íci rr.ini-

málne z nasledujúcich modulov :

- Zberu informácie a prvotného spracovania, ktorý v rámci intesxo-
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váného informačnc—výpočtového systému bude nahradený prístupom
io banky úlajov blokového počítača, pomocou ätaauardn/ch sieťo-

" vých prostriedkov.

- Spracovania a zobrazovania integrovanej informácie bloku JE

z pohledu prechodových stavov a porúch, straty chladivá, doch-

ladzovania a havárií spôsobujúcich zapôsobenie bezpečnostných

systémov, s využitím prostriedkov LI pre ich diagnostiku.

- Zobrazovania bezpečnostných parametrov, vychádzajúc z kritic-
kých bezpečnostných funkcií.

- Výpočtu a zobrazenia trendov.

- bchovania histórie údajov, činnosti /zásahov/operátora, s mož-

nosťou jej opätovného výberu /vid. obr. č.l/.

Zákli-inou. funkciou informačno-výpočtového systému pre podpo-

ru operátora je poskytovať optimálne informácie o stave JE počas

"-cruchy a havárie. Dôraz je kladený na zobrazovanie a priame pre-

zentovanie veličín z technologického procesu a naviac zobrazovať

podmienene informácie, ktoré napomáhajú operátorovi pri vypracova-

ní stratégií havárie.

Prezentácia grafickej informácie je zabezpečená programový-

mi modulmi, pokrývajúcimi nasledovné funkcie ;

1/ Trendy veličí'i

a/ suiníne zobrazenie histórie ôsmich veličín formou ploSných

grafov

"V prehlP-ové zobrazenie histórie ôsmich veličín farmou krivko-

v;'rch grafov

o/ zobrazenie jednej veličiny formou krivkového grafu s histog-

ramou okamžitej hodnoty veličiny a trendu

i/ zo j?r.z<-;~?Ao •, i s T; o ̂ranov okamžitých hodnôt a trendov ôsmich

veličín.

2/ Zobrazenie mapy aktívnej zóny /AZ/ S rezervou do krízy
tcploť..:i v horťicinh a ctu'en/ch vetvách a icli t .
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3/ Zobrazenie technologických schém so špeciálnym zameraním na

havarijné bezpečnostné systémy.

3. Prostriedky umelej inteligencie pre počítačovú
podporu v rozhodovaní operátorov

Prostriedky Dl, najmä KS, sú predmetom záujmu celej rady od-

borníkov. V súčasnej dobe ešte nie je možné odhadnúť skutočné

praktické moľnosti a hranice ich využitia.

BS doposial nachádzali uplatnenie skôr v netechnických od-

boroch /lekárstvo/, zatial čo nasadenie v oblasti automatizova-

ných systémov riadenia technologických procesov /ASR TP/ je vý-

nimkou. Špecifiká v oblasti technologických procesov vyžadujú od

ES aspoň tieto požiadavky :

- volať v priebehu inferencie vonkajšie /už existujúce/ software

/láV// produkty /programy, podprogramy/ a procedúry s automatic-

kou výmenou dat, nar>r. pre výpočty, grafiku, t.j. vzniká požia-

davka vytvorenia jednotného prostredia umožňujúceho v ES využi-

tie SW technológie a tak pripojiť ES k ostatným klasickým čas-

tiam systémov ASR TP /informaôno-výpočtovým systémom/

- používať rozsiahle, zložité a viacznaône členené bázy údajov

/BU/ S použitím rozmanitých datových ty-)ov a štruktúr, s využi-

tím mnohoúrovňového, interaktívneho, hierarchického postupu

- modifikovať chod inferenôného mechanizmu /IM/ pre neštandardné

postupy a výnimky s možnosťou selektívneho vyhľadávania z ko-

merčných BU

- práca v reálnom čase

- potreba interface medzi dátami JE s ES

- zaistenie komunikácie s užívatelom v prirodzenom jazyku, ktorým

v tejto oblasti je tiež jazyk grafický /potreba grafickej repre-

zentácie vedomostí/

- opravitelnosť za prevádzky

- generatívny charakter práce.
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Tak, ako je konstatované vo viacerých prameňoch, analýzou

dostupných i;S sa zistilo, £e žiadny nemá všetky tieto možnosti

súčasne, čo má za následok ich obtiažne použitie v oblasti ASR

T.ť.

Historicky je možné pri aplikácii ES prijať v podstate dva

protikladné smery, vychádzajúce z nasledovných hypotéz !

1. málo velkých US /"mozog JE"/

2. mnoho mal "-ch ES, /tu sa vychádza z tézy "zaviesť JĽS je väčší

problém, ako ho vytvoriť'1/- My sme zástancami druhého smeru.

Z pohladu aplikácie ižS a súčasného stavu je treba zohladniť

nasledovné aspekty :

- Existuje velké množstvo prázdnych JS3, ich dostupnosť, popisy a

možnosti sú vsak väčšinou značne obmedzené, itfespornou prednos-

ťou hotových systémov, ak sú použi č15 na typ úloh pre ktoré boli

n-i vrhnut é, je komfort pri tvorbe KS a možnosť efektívnejšej imp-

lementácie. Ich nevýhodou je nedostatok flexibility, ak majú byť

použité na úlohu, na ktorú neboli pôvodne zamerané.

- iíie je prijatá jednotná štrukturalizácia vedomostí v oblasti JE.

- xiasadenie _:;S o.o prevádzky je značne ovplyvnené predovšetkým kva-

litou bázy vedomostí /3\ŕ/, ktorej treba venovať patričnú pozor-

nosť.

- Treba mať na pamäti, že diagnostika je pravdepodobne jedna z naj

populárxiejších oblastí aplikovania ES.

- Aby operátor akceptoval moderné informačné zariadenia, využíva-

júce prostriedky UI, musí sa pri tvorbe ES zohladniť :

a/ bežná prevádzková prax

b/ prínos a náklady pripojenia ES

c/ kompatibilita softwaru a hardwaru systému s existujúcim in-

formačno-v/počtovým systémom vyúsťujúcim na dozorni

d/ výcvik na ooužitie systému a jeho údržbu.

Výsledky, ktoré možno očakávať od aplikácie KS na dózami
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zahŕňajú :

1/ vylúčenie chýb operátora /prehliadnutie, dispozícia, použitie
nesprávnych prístrojov, atd/

2/ uprednostnenie krokov pri reakcii na haváriu

3/ využitie informácií analýzy v situácii reálneho času

4/ zníženie psychickej záťaže personálu blokovej dozo

ES ako interaktívne programové vybavenie zalomené na vedo-

mostiach /poznatkoch/, t.j. využitie prostriedkov IJl, na niektoré

z myšlienok zisťovania porúch založených na dekompozícii JE na ma-

lé subsystémy, si kladie za ciel oboznámiť sa a získať prvé pred-

stavy o ich činnosti. Využili sme ich na tvorbu modulov v nasle-

dovných aplikačných oblastiach :

a/ ŕre diagnostiku napájania ŕQ.

Vzhladom na to, že systém pracuje vo forme flialógu s uží-

vatelom /nie je čiastočne, ani úplne nahradený priamym meraním

údajov na reálnom objekte, alebo ich vyhladávaním v databankách/

môžeme ho charakterizovať ako demonštračný systém interpretu-

júci havarijný prevádzkový predpis.

b/ .ťre diagnostiku pripravenosti havarijných bezpečnostných systé-

mov.

ŕo zvládnutí daného problému bude systém rozšírený o diag-

nostiku správnej činnosti havarijných bezpečnostných systémov.

Pri analýze problémov sme vychádzali z prevádzkových predpi-

sov, operatívnych schém a z konzultácií s expertami.

Domnievame sa, že z hladiska užívania produktov UI žijeme

dnes v plienkach. Avšak doterajší aplikačný výskum vo svete, u nás

a naše poznatky potvrdzujú, že sú perspektívnym prostriedkom pod-

pory operátora v havarijných situáciách, čo by sa malo prejaviť

v najbližšom období.



Inicializácia diagnostických modulov, výber *p:afickej infor-

mácie, zobrazovanie bezpečnostných parametrov sa realizuje volbou

cez "menu" technikou okien, alebo na základe prekročenia určených

technologických parametrov.

Pri tvorbe podporných systémov treba vychádzať z informačno-

výpočtových systémov a pokračovať cez tzv. inteligentné informaô-

no-výpoôtové systémy pre podporu operátorov, až k integrovaným

systémom pre podporu operátorov v havarijných situáciách s využi-

tím UI /ES/.

4. Záver

Realitou sa stáva, že medzi prostriedky na zvýšenie bezpeč-

nosti zaradujeme ES, ktoré sú súčasťou integrovaných informačno-

výpočtových systémov, ako podmnožina systémov podpory operátora

vo vhodnej problémovo použitelnéj aplikácii, jŕreto treba proble-

matiku v tomto zmysle chápať a posudzovať v širšom kontexte.

ŕre úspešné napredovanie riešenia danej problematiky zdôraz-

ňujeme a doporučujeme :

- ES budú podlá potreby vyvolávať, spúšťať ďalšie programové modu-

ly a naopak. JÍÍS budú pripojené k informačným systimom z dôvodov

ich efektívnej činnosti. Riešenie každého takéhoto spájania

programových systémov je viazané na použitie kompatibilnej rady

počítačov a integrovaného software prostredia.

- Vhodnou formou zaistiť väčšiu zainteresovanosť "expertov" za

účelom tvorby BV.

- ťo stránke hardware systém vytvoriť ako subsystém, ktorý je sú-
časťou integrovaného informačno-výpočtového systému bloku JE.

- ES postupne, v súlade s rozširovaním informačno-výpoOtových
systémov, budovať po etapách s konkretizáciou úloh.

- Rozvinúť skutočnú spoluprácu a koordináciu odborných kolektívov

zaoberajúcich sa aspektami podpory operátorov a tvorbou expert-

ných systémov z dôvodov ich aplikácie.
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Hlavným cielom po:lr>orného systému je zabezpečili a posilniť

funkcie spracovania vedoaostí, ktoré informačné systémy nevykoná-

vajú, alebo vôbec neobsahujú, predovšetkým vzhladom na havarijné

situácie.
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M O J E R N I Z Á C I A A 1) f O M A f I Z O V A i i H O
V x H O D N O C O Ý A i í I A I i C H ií I C K O-Jä" K O N O M I C-
K Í C H L k A Z O V A T E l O V ŕ H Ä í Ä í Z I I J E

Z a d r a ž i l J . , Cvan k . , J a k u b č e k ŕ . , í3arnák i>I.
Výskumný ú s t a v j a d r o v ý c h e l e k t r á r n í , Trnava

1 . tfvod
Ja základe požiadaviek prevádzkovatelov JE bolo naše pra-

covisko poverované od roku 1985 výskumnými úlohami a realizáciou

výsledkov v oblasti programového vybavenia /SW/ pre automatizo-

vané vyhodnocovanie /AV/ technicko-ekonomických ukazovatelov /TEU/

prevádzky a kontrolou efektívnosti výroby /KEV/ blokov JE.

V rámci týchto prác boli postupne vypracované výpočtové me-

todiky a programy, ktoré boli overované v prevádzkových podmien-

kach a zavedené :lo užívania podlá stavu technického vybavenia /HW/

a potrieb prevádzkovatelov. ífa základe získaných skúseností boli

uvedené prostriedky ďalej vyvíjané a boli vypracovaná podklady

pre modernizáciu HW a SW v tejto oblasti pre nové alebo inovova-

né bloky JE v C3FR.

Vybrané v/sledky, skúsenosti a trendy dalšieho v/voja tých-

to prostriedkov pre modernizáciu prevádzky JE sú stručne zhrnuté

v tomto referáte.

2. Analýzy a návrhy modernizácie HW

Už úvodné práce v tejto oblasti preukázali značné nedostatky

projektov automatizovaného systému riadenia /ASR/ technologického

procesu /Tť/ pre AV TEU a KEV blokov JE. Tieto nedostatky sa po-

stupne opakovali pre všetky prevádzkované aj projektované bloky

JE s V2ER 440 a W E R 1000, aj keä sú jednotlivé JE vybavované stá-

le nákladnejšími informačno-výpočtovými systémami /I\ŕS/ pre podpo-

ru prevádzkového personálu a moderné formy kontroly a riadení vý-

roby JE.

Hlavné nedostatky spočívajú v neúplnosti pokrytia technolo-

gických zariadení vhodnými spo2ah.livými a dostatočne presnými
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štandardnými meraniami pripojenými k blokovému IVS tak, aby bolo
možné realizovať v potrebnom rozsahu AV TBU a K3V. Me;lzi tieto

problémy patri napr. nepresné a nedmlicitné merania prietokov a

teplôt na trase napájačej vody, nepokrytie meraní vlastných spot-

rieb tepla a elektriny podlá predpísaniach základných bilančných

okruhov bloku, neúplnosť meraní pre vyhodnocovanie studeného kon-

ca turbíny a kontrolu prevádzky jednotlivých stupňov regenerácie

napájačej vody a problémy s meraním prietokov odberov v parogene-

rátoroch alebo v'šky hladín vody v dôležitých nádržiach.

J3O ualšej skupiny nedostatkov v oblasti merania patria prob-

lémy, keči realizované merania nie sú prepojené k IVS r^re potreb-

né účely, iam patrí napr. nepripojenie oficiálnych predoísáných

meraní výroby, a vlastnej spotreby elektriny bloku a nepripojenie

potrebných moraní pre bilancie tepelných tokov odovzdávaných z

bloku pre teplofikaóné účely k blokovému 1/3 a 3alej nopripojenie

príslušných meraní /napr.Ä t/ pre operatívnu kontrolu a riadenie

tepelného toku reaktora k blokovému I/S pre vyhodnocova.nie T£!IJ.

Ako posledný velký nedostatok HW pre potreby AV LJU na sú-

časne prevádzkovaných blokov JE je malá kapacita operačnej pa-

mä'ti a relatívne malá rýchlosť výpočtov, čo znemožňuje zaradiť

do programov funkcie pre operatívnu kontrolu efektivnosti v.ýroby

a diagnostiku príčin odchýlok (od normatívnych parametrov. K tomu-

to je možné doplniť ešte vzájomné nepre >ojenie blokových IVS pre

technologické účely a pre kontrolu a riadenie bezpečnosti reakto-

ra, čo má za násletipk zdvojenie vyhodnocovania a používanie dvo-

jitých výsledkov pre rovnaké veličiny /napr. tepelný tok reaktora/

a 3alej nevyriešené pripojenie blokových IVS k celoelektrárenskému

IVS, čo značne komplikuje automatizáciu prenosu informácií z ob-

lasti technológie na vyššiu úroveň riadenia v «L3.

Uvedené nedostatky vo vybavení ľ/S by mali b:/ť z väčšej Čas-

ti vyriešené už na projektovaných Ji:i a na prevá-.lzkova.ných blokoch

môžu byť vyriešené až pri inovácii ASR Tŕ.
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Nedostatky analyzované v oblasti štandardn; ch meraní sme sa

pokusili čiastočne vyriešiť v spolupráci s preválzkovatelmi do-

plnením vybraných meraní a ich pripojením k ItfS, ale takéto akcie

sú na prevádzkovaných blokoch prakticky v súčasnom období nereali-

zovatelné a pre projektované bloky sú v štádiu zraeny projektu.

Hlavnú príčinu týchto nedostatkov je možné stanoviť v nemodernej

koncepcii štandardných meraní a zberu údajov pre jednotlivé úče-

ly. Iía blokoch JE je realizované vrlké množstvo str-ndardných me-

raní, ktoré sa. napr. pre jednu technologickú veličinu opakujú

pre havarijné reťazce, pre systém regulácie, pre účely vizuálnej

kontroly a pre jednotlivé ItfS. Tento postup, ktor., bol realizova-

ný' aJ ? r e značnú nespolahlivosť meraní, by bolo možné odstrániť

realizáciou napr. dvoch až štyroch s'oolahlivejíích meraní, ktoré

by boli orepojené logickým elektronickým obvodom pre v'ber jednej

výslednej hodnoty príslušnej veličiny, ktorá by bola využívaná

pre všetky ú":ely v JE. Tento postup by prispel k zv„ ueniu spolah-

livosti kontroly údajov a k efektívnosti Ä S Ä TP a podstatne by

znížil náročnosť na obsluhu a údržbu systému me::~ní v JE.

5i Vývoj a modernizácia SW

Pre prevádzkované bloky JE bol postupne vyvíjaný a zavádza-

ný do užívania 3VI za účelom AV TISU prevádzky blokov, ktorý je

možné rozdeliť do troch kvalitatívne odlišných modifikácií /vý-

voj ov:/ch stupňov/:

1. ganacáfiia - Tiet* programy boli súčasťou dodávky SW pre IVS.

Bola v nich realizovaná základná /velmi hrubá/ filtrácia srie-

rohodnorti vstupných údajov zo štandardných meraní a ich prie-

merovanie za hodinové časové intervaly. Z vybraných teplofy-

zikálnych veličín bolo možné po dosadení do zn-Am/ch vzťahov

stanoviť základnú TElí výroby. Výsledky z týchto algoritmov

sú len orientačné, vyžadujú äalšie spracovanie a sú nevhodné

pre dlhodobú evidenciu TEU pre značnú poruchovosť a nepresnosť.
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2. fjerierácie - Tieto programy boli vypracované ako náhrada za SW

nedodaný v.'robcami IVS. Je v nich už v razné uplatnená filtrá-

cia vierohodnosti vstupných údajov z meraní a v.beru výsledkov

podlá technologických závislostí a skúseností z prevádzky.

.Programy využívajú systémový SW pre priemerovanie vstupných

dát z meraní za základn.3/ výpočtový interval 10 minút. Vlastné

vyhodnocovanie potrebných teplofyzikálnych veličin, bilancií

tokov energií a požadovaných TBTJ sa vykonáva automatizovane

so zakódovanou náhradou z iných meraní alebo zo zadaných cha-

rakteristík. Výsledná veličiny za výpočtové intervaly sa ^alej

vyhodnocujú za hodiny, smeny a energetický leň, pričom pre

identifikáciu vierohodnosti celého výsledku sa uvažuje stano-

venie tepelného toku reaktora, iíeúplnosti a nepresnosti vybra-

ných údajov z meraní je možné doplňovať ručne pre automatizo-

vané vkoaanie korekcií výsledkov vyhodnocovania TiŕO za ener-

getic)' deň. Táto vývojová modifikácia bola najskôr využívaná

v režime spúšťania v reálnom čase /s periódou 10 minút/ a nes-

kôr bola spúšťaná podlá potrieb prevádzkovátela pre zvolený ča-

sový interval /energetický deň/* Pre jednotlivé JB /Vi, V2 a

BiXJ/ boli postupne vypracované a zavedené do užívania špeciálne

verzie tohto programu upravené podlá stavu HW požiadaviek uží-

vat ela.

3« se.ä.S-EjäC.ie. ~ ^ a základe dobrých skúseností s využívaním SW

2, generácie na prevádzkovaných blokoch a zvýšených požiadaviek

užívateľov bolo pristúpené k modernizácii SW a vypracovaniu

príslušných programov 3. vývojovej generácie. ílavné smery mo-

dernizácie algoritmov boli:

- Rozšírenie použitia dalších analógových a diskrétnych meraní

pripojených k IVS pre doplnenie a skvalitnenie filtrácie

vierohodnosti základných určujúcich vstupn/ch údajov.
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- Rozšírenie filtrácie vierohodnosti o identifikáciu, miery vie-

rohodnosti /pravdepodobnosti/ veličiny a výber v sledov podlá

technologických závislostí a maximálnej hodnoty sc.čtu mier

vierohodnosti dielčich určujúcich veličín.

- Priebežné sledovanie výskytu chýb meracích reťazcov a identi-

fikácia typu chýb.

- ŕodstatné rozšírenie analýz tokov energií pre vlastnú spotrebu
tepla a elektriny.

- Automatizovaná náhrada dôležitých TĽli pri dlhodobom vyhodnoco-
vaní prevádzky JE a výpadkoch meraní alebo I VS.

- Rozsiahly súbor grafického vyhodnocovania Časov, ch priebehov

vybraných prevádzkových veličín a ukazovateľov kvalitv a efek-

tívnosti prevádzkovania.

Výslední modifikácia tohto P3-o£ramu bola otestovaná v pre-

vádzkových podmienkach a je pripravená do užívania na blokoch

EDU.

Uvedené algoritmy 3. generácie sú zmene rozsiahle /asi 5000

programových riaxlkov v jazyku JXlRľiikJ/ a sú prevádzkované na hra-

nici technic'r/ch možností súčasných IViS /KOWJT'L.ĽJA-LIIÍA.IÍ 2IJ, pričom

rozšírenie algoritmov bolo najmä' za účelom náhrady z:-- nedokonalé

vybavenie v oblasti meraní /testovanie vierohodnosti, systémy

náhrad, identifikácia chybných meracích reťazcov a po v.. A

V člalbom období navrhujeme zamerať vývoj Sví v tejto oblasti

na kvalitatívne vyššiu úroveň, pričom pred>okladáme, ze na inovo-

vaných alebo projektovaných blokoch budú pre to vytvorené vhod-

nejšie podmienky v oblasti technického vybavenia. JĎalší rozvoj

S i// je pripravený v oblastiach:

- Rozšírenia /zmapovania/ informácií o bilanciách tokov energií a

hlavných TiM pre celú technológiu blokov a tec.linolo/íick̂ ch cel-

kov celoelektrárenskej úrovne.

- Vypracovanie jednotného a overeného SV/ pre priebežnú kontrolu

efektívnosti a diagnostiku príčin odklonov prjvi'izky hlavných
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technologických zariadení a okruhov od normatívnych ukazo-

vatelov*

- Spracovanie súboru operatívnych doporučení a rád pre riadenie
akosti výroby na úrovni blokovej a celoelektrárenskej.

- .Priebežná spracovanie informácií z oblasti TBU a efektívnosti

prevádzkovania J'd pre automatizované doplňovanie a aktiváciu

banky dát a pre snoluprácu s cíalšími subsystémami riadenia JE.

4. Záverečné doporučenia

\Zysledky vykonaných prác a získané skúsenosti v oblasti

AV TEU prevádzky Jíi na naÉíom pracovisku sú garanciou ore zabezpe-

čenie vývoja SV/ a konkrétnych potrieb jadrovej energetiky v tejto

oblasti u nás v clalšom období. Britom je možné doporučiť požiadav-

ku, aby projektové organizácie spolupracovali s nami a s užíva-

telom už pri projekte štandardných meraní pripojených k IVS a

projektu daného SV/. Ďalej odporúčame, aby pri nákupe HW a najmä*

uživatelského SW zo zahraničia boli využité získané skúsenosti

a aby bola realizovaná spolupráca VUJE na vývoji tohto uživatels-

kého SW pre všetky prevádzkované bloky. Tento postup môže byť

značným prínosom pre úsporu devíz, ako to už bolo preukázané v mi-

nulosti a umožní v budúcnosti aj lacnejší servis a operativnější

vývoj tohto SV/ pre ďalšie potreby užívatelov tohto SWi
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V ŕ R Ľ í i J Z K iä

Ing. Milan Cvan, In/j. Jozef Zadražil

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Úvod

Tehelná bezpečnosť aktívnej zóny /AZ/ charakterizuje mieru

zabezpečenia normálneho odvádzania tepla z AZ v x-:evá -'zke, t. j.

v podmienkach náhodných odchýliek parametrov AZ od orojektov/ch,

resp. nominálnych. Jťojmom "normálne odvádzanie tepla."' je označo-

vaný tak/ proces organizovaného odvádzania tepla, pri ktorom ne-

nastáva, ani sa nevytvárajú podmienky k tepelnému poškodeniu pa-

livových, článkov, resp. ich pokrytia. Tehelná bezmocnosť AZ je v

rozhodujúcej miere určená konkrétnymi hodnotami termohy.lraulických

parametrov v tepelne najzaťaženéjšom mieste AZ. Tieto parametre

nie sú v prevádzke kontrolovatelné priamo, ale iba sprostredkova-

ne cez súvisiace, zväčäa integrálne merania. Miera sprostredkova-

nia, ktorá má významný vplyv na ekonomiku prevádzkovania je pria-

mo závislá na. kvalite použitých technických /riW/ a programových

/SW/ -prostriedkov v systéme vnútroreaktorovej kontroly /oVHK/.

Súčasný stav

Súčasná .truktára limitov a podmienok /LaP/ bezpečnej pre-

vádzky 'VYEií 440 vznikla v období počiatkov aplikácie počítačov

v tíVRK. Ku kontrole splnenia La-ŕ v prevádzke preto postačuje po-

merne jednoduché spracovanie signálov z meraní, realizované na

blokoch j-drwých elektrární /JE/ s V-213 systémom :TI-uJUK.I)S. Ten-

to systém je v podstate meracou ústredňou s pevne zahlcovaným SVJ.

Vlastná výpočtová časť rieši okrem priameho spracovania signálov

z meraní v princípe iba systém algebraických vzťahov pre transfor-

máciu vstupných údajov na fyzikálne veličiny a zabezpečuje ich



určité jednoduché statistické spracovanie /priemerovanie, in-

tegráciu, stanovenie extrémov a pod./* Výsledné údaje z SVxiK

HIíJDUKTJS, ktoré sú z hladiska prevádzkovania /blokovej dozor-

ne/, v postačujúcom rozsahu, však neslňali postupne sa zvyšu-

júce nároky na rozsah a najmä kvalitu informácie o stave a

priebehu procesov v AZ.

Preto bol pôvodný SVHK na JE s V-213 postupne doplňovaný

o súbor SW pre cíalšie rozšírené spracovanie výstupov z STOK.

Požiadavkám na rozšírenie, operatívnu analýzu tepelnej bezpeč-

nosti dobre vyhovoval výpočtový program KARA.Z prevádzkovaný

na blokoch EBO /V-2 KOMPLEX-TJBAH. 2M/ V r. 1986 - 1989.

Program KARAZ zabezpečoval podrobnú analýzu úplného súboru

meraní SVRK pre potreby prevádzkovania aj následných rozborov

stavu AZ a dodršovania Lap v oblasti tepelnej bezpečnosti.

Z hladiska rozvoja daných metodík bol prínos programu najmä"

v overení možnosti vypočtu parametrov, fyzikálne obmedzujúcich

prevádzku AZ, v priamej nadväznosti na spracovanie vnútroreak-

torových meraní. Pre tento iíčel program obsahoval modul jedno-

rozmerného výpočtu termohydraulického výpočtu /modifikovaný izo-

lovaný horúci kanál/ k stanoveniu parametrov krízy prestupu tep-

la v najzaťaženéjšich palivových kazetách /PK/.

KAiiAZ bol významným prínosom ku skvalitneniu sledo-

vania prevádzkovej tepelnej bezpečnosti a k overeniu postupne sa

rozširujúcich možností využitia kvalitnejšej výpočtovej techniky.

Použitelná výpočtová kapacita blokového IVS vsak je pomerne malá

a tiež doba, potrebná k získaniu príslušnej výstupnej zostavy je

dlhá. Dôvodom je najmä nutnosť prenosu dát medzi SVRK a IVS cez

diernu pásku a tiež velmi malá rýchlosť tlačiarní. ITaviac, ako

už bolo uvedené, nevytvára platná štruktúra LaP potrebný tlak na

prevádzkovateľa smerom k zdokonalovaniu metodík kontroly tepelnej

bezpečnosti.
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V posledných rokoch boli na blokoch s jadrovými reaktormi

V-213 postupne uvedené do prevádzky systémy ŕiW aj SW, dodané

zo ZSSR, ktoré sú priamo napojené na 3VRK HIJDUKtľS a zabezpe-

čujú jeho automatizovanú údržbu a najmä podstatne rozvírené

r>rogramovo-inatematické spracovanie súboru vnútroreaktorov/ch

meraní. Vlastný súbor programov zabezpečuje experimentálne /me-

raním cez SVRK/ podložený neutrónovo-fyzikálny výpočet priesto-

rovej distribúcie výkonu v AZ a niektorých odvodených veličín

/vyhorenie ovliva, charakteristiky detektorov a po>'./.

Z pohlaiu skvalitňovania sledovania prevádzkovej tepelnej

bezpečnosti jo nrínos uvedeného systému v určitej objektivizácii

posudzovania stavu AZ a skrátení času, potrebného pre podrobnej-

šie rozbory. Súbor výsledných obmedzujúcich parametrov obsahuje

prakticky tie isté veličiny, ktoré boli vyhodnocované a sledova-

né v pôvodnom StfRK, t. j. nepresahuje rámec platných LaxJ. Nevý-

hodou uvedeného programového systému je jeho uzatvorenosť a zlo-

žitosť, podstatne obmedzujúca možnosť zmien a ďalšieho rozvoja

algoritmov a tieě, vzhladom na charakteristiky pou-sit̂ iio HW, je-

ho velké nároky na výpočtový čas a operačnú pnmSť. .critom nie je

zrejmé, či je z hladiska určenia tepelnej bezpečnosti AZ prínosom

realizovaná aproximatívna výpočtová rekonštrukcia colnej distri-

búcie výkonu v AZ s velkosťou a meracím systémom ako jadrový reak-

tor V-213. Bolo by nutné preukázať, že vžsledná hodnoty pre naj-

zaťaženejšie £K sú v lubovolnom režime na bezpečnej strane od

skutočných hodnôt /vrátane posúdenia predpokladaného intervalu

chýb a metodiky odvodenia limitných hodnôt/.

Smery âlfiiefro vývoja

Vývoj v oblasti vyhodnocovania a kontroly tepelnej bezpeč-

nosti prevádzky AZ by mal smerovať k vytvoreniu podmienok pre

operatívne stanovovanie absolútnych hodnôt priamo obmedzujúcich

parametrov a k následnej zmene štruktúry La£,
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Súčasná ;?rax, ked" limitné hodnoty pre prev^.zk AZ sú sta-

novené bez väzby na konkrétne podmienky, vedie k čiastočnej de-

gradácii efektívnosti prevádzky. Je nutné dodržiava ť oomerne vy-

soké rezervy bezpečnostných parametrov, kcdže nie :ie známa aktuál-

na presnosť meracích systémov, a preto sa predpokladá nízka.

Stanovenie presnosti vstupných údajov je základným predpokla-

dom k prechodu od relatívneho porovnávania tepelnej bezpečnosti AZ

k určeniu aktuálnych rezerv AZ.

Vývoj SI pre operatívne stanovenie presnosti meraní alebo

výsledkov zo SVRK. je síce náročná, ale v dostatočnom rozsahu rea-

lizovatelná úloha, ktorá vyžaduje určité HW zázemie. Skúsenosti

z prevádzky a rozboru výsledkov programu KARAZ a z aplikácie me-

todiky pravdepodobnostného hodnotenia tepelnej bezpečnosti s vy-

užitím štandardných prevádzkových meraní to potvrdzujú.

Vlastný systém programov pre prevádzkové hodnotenie tepelnej

bezpečnosti musí obsahovať okrem algoritmov pre stanovenie nepres-

ností vstupných údajov aj moduly pre termohydraulický výpočet, pre

vlastný výpočet obmedzujúcich parametrov a pre rozbor priebehu

potenciálnych nestacionárnych a havarijných procesov.

ŕre konkrétne výpočty lokálnych termohydraulických parametrov

v AZ pre da.ný účel postačujú pomerne jednoduché algoritmy, kecíže

prípadná vysoká teoretická presnosť algoritmov vy bola degradova-

ná nepresnosťou vstupných dát a velkosťou existujúcich rezerv.

Priebehy abnormálnych procesov je nutné modelovať aproxima-

tívne poclla výsledkov podrobných výpočtov. K stanoveniu absolút-

nych hodnôt rezerv parametrov je nutné použiť pravdepodobnostný

prístup, ktorý objektívnejšie využíva informácie o aktuálnom

stave vstupných dát.
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Záver
*»

Technické a programové prostriedky, používaná v súčasnosti

k sledovaniu tepelnej bezpečnosti AZ na JE s jadrovými reaktor-

mi V-213 v CSflR sú odrazom technických možností a spôsobu pre-

vádzky prvých VVER 440. Postačujú pre bezpečné prevádzkovanie

jadrových reaktorov, najmä však vďaka relatívne vysokým bezpeč-

nostným rezervám, nezahŕňajú však skúsenosti a pokrok v teore-

tickom popise a výpočtovom modelovaní procesov v AZ.

i?re pripravované inovácie SVRK bude potrebné revidovať do-

teraz používané postupy a v predstihu zabezpečiť vývoj vhodných

algoritmov. Práce urobené v CSJÍU V oblasti sledovania prevádzko-

vej tepelnej bezpečnosti poukazujú na dostatočné kapacity aj

schopnosti načich výskumných pracovísk na komplexná vyriešenie

nielen vývoja a realizácie príslušného 3W systému, ale aj zod-

povedajúceho sprogresívnenia Laŕ previdzky jadrových reaktorov.
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Ing. Bohuslav Rudolf,

CJÚZ - Elektrárny východních C-̂ ch

Distribuovaná výpočetní technika /D/T/ dává možnost zabez-

pečit libovolné pracovní místo prakticky neohraničeným informač-

ně výpočetním výkonem. Současný rozvoj komunikačních prostředků

dává informaci nebývalou pružnost a potenciální vsedostupnost.

Na rozdíl od střediskového /centrálního/ zpracování -lat se in-

formace sbírají, kumulují, zpracovávají aj. v různých hierar-

chických •imvnich. Rovněž archivace dat jo v odpovídajících

úrovních vv početní sítě.

.ťři prestavbe doposud centrálně zpracovávány ch informací

na spracovaní distribuované, uživatelé požadují faktické přene-

sení způsobu zpracování na personální počítač* Oslice se potom

diví, že ani poměrně volk3í tvrdý disk zas nonx tak volky, jak

by si představovali, že tiskárna je málo výkonná a časové ná-

roky na aktualizaci datových základen a vlastní zpracování nej-

sou zanedbatelné. Jak z tohoto rozčarovaného kruhu ? Jak změ-

nit dosavadní extenzivní rozvoj informačního modelu podniku,

kterému sice z Lániivě nedává distribuovaná technika žádná omezení,

ale tato, prozatím skrytá, existují. Přesto si je většina uživate-

lů i pracovníků z oblasti ASR" dostatečné důrazně neuvědomují.

Přebytečná informovanost páral/zuje stejně, jako nedostatek in-

formací. Informace může být využita jak ve prospech, tak na ško-

du a pokud na bázi administrativně direktivního systému je do

absurdna chápána "služební informace", která dle byrokratické-

ho práva se soustřecluje v libovolném bodě administrativního ří-

zení bez zpětné vazby a aktivity na proces řízení, můžo dojít

k zahlcení celého informačního systému. Důsledkem jo, že nikdo
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nechce řídit a stačí mu, že za něj jakoby řídí vyšší stupeň

/limity, příděly ap./.

Automatizovaný systém řízení v energetice

Další text se vztahuje především k procesům technicko-

správním. Automatizovaný systém řízení podniku je senem- ticky

naznačen na dalším obrázku včetně toků informací /pokud se

automatizovaně vytvářejí/ s cílem vyčíslení hospodářského výs-

ledku podniku za nejkratší možnou jednotku, kterou jo měsíc.

Vyčíslení podřízeného závodu je ve stejném období na výs-

tupních sestavách jednotlivých typových projektů, avšak závod,

přestože je hospodářské středisko, není ekonomicky samostatně

uzavřen. x'ektoré účty se vedou pouze podnikov" "bez dalšího čle-

nění.
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Každý projekt autoaratizace zpracování určitého okruhu

činností pracuje s informacemi typu:

- kmenové /názvy, doplňující informace, číselníky/, jež jsou

průběžné aktualizovaný. .Rozsah a hloubka kmenových informací

je úměrn/ racionalitě, např. úrovní sběru vstupních obehových

dát ap. /S-'.sová příslušnost - průběžně/

- pohyby, stavy, přenosy /časová příslušnost i měsíc/

- statistika pro vlastní řízení i k pokrytí vnějších požadav-
ků /časová příslušnost i-i, ̂ , R/

- historie /časová příslušnost > měsíc/

V jednotlivých projektech je stav následující:

/pro další potřebu výkladu jsou u vybraných souborů uvedena

některá třídicí hlediska vztahující se k dalšímu textu/

TE-ťLO

a/ kmen odběratelů

b/ stav měřícího zařízení

c/ smluvní hodnoty

d/ statistika

e/ číselník soustav a větví - číslo soustavy, číslo větve,

číslo hospodářského střediska /4/

f/ odběrné místo - číslo, odběratel, soustava, větev

g/ saldokonto - SYN, Ál, A2, středisko A / , zakázka, /dtto ftĎ

a DAL/

KZůI

a/ hrubé a čisté mzdy

b/ kumulace druhů mezd

c/ matriční soubor

d/ druhy mezd - os. číslo, závod /2/, středisko /2/, podstře-

disko /2/, výkon /'3/, druh mzdy /4/
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ZÄKL. x

a/ stav - číslo, závod /2/, středisko /2/, podstřeclisko /2/,

v/kon /5/ ? ÍÍOH, anal, účet

b/ účet - číslo, závod /2/, výkon /5/

c/ statistika

d/ zmeny

e/ doplň, text

f/ historie

g/ presuny

h/ další

ĽCET
a/ tabulka výkonu

"b/ za.kazk.-y

c/ investice

d/ stavy účtu - SÍN, Al, A2, 3TR /4/

e/ pohyby - SYN, Al, A2, STR /4/, ZAK, /dtto rlD i DAL/ x

DKŕ

a/ stav - číslo, ZA /2/, STíi /2/, HOM, znak, umístění

b/ další

MTZ

a/ číselník materiálů

b/ stav

c/ dodavatelé

d/ JEťOV
e/ plán spotřeby

f/ požadavky

g/ statistika

h/ zmeny

i/ převody

j/ měsíční obraty - číslo, ZA /2/, STR /2/, k. vfkon, odb.

výkon, účet, analytika, akce

k/ roční - dtto měsíční
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JťTJ

a/ dokumentační záznam

b/ THN

c/ profese

d/ cyklování

e/ postupy

f/ kapacity

ŕ?/ JKZ
h/ prac. príkazy

i/ soupis akci - číslo akce /ZÁ/, ZA /2/, k. výkon, odb.

výkon, STR

j/ historie fíaU

±JorovnámG'-li průřezově třídící hlediska souboru, z kte-

rých by se moly sestavovat informace ekonomického charakteru

pro potřebu řídícího pracovníka střediska /zda se chová hospo-
v

dárnč a výkonnost strediska má vzrůstající tendencí/, dojdeme

k záveru, :íc spoločným klíčem je pouze číslo závodu. V '.alší

úrovni jo to již jen v některých případech shoda jmen, nikoliv

shoda náplně klíče.

Rozvoj ASB. v nových podmínkách energetiky

I kdyí není s definitivní platností rozhodnuto o způsobu

a úrovni řízení energetiky, nelze vyčkávat, ale v rovnat se s

vyhlášenou zásadou maximálního posílení samostatnosti řízení

jednotlivých závodů. Tato skutečnost, v dobe příprav, roz-

hodující měrou ovlivňuje způsob zpracování informací. Jelikož

bude opuštěn centralistický přídělový systém, lze upustit i

od centralistického zpracování informací. Očekává se, že pro

potřeby řízení nadzávodové úrovně budou k dispozici pouze in-

formace agregované a směrem K okolí značně redukované /statis-

t ika a j./„

Již v současné do"bě pracujeme na prakticky nových pro-
v

jektech pro distribuovanou výpočetní techniku. Samozřejmě

chceme využit všech dobrých zkušeností ze stávajících projektů



- 72 -

s tím, že je DOtlačena možnost slučování datových základen ve

vyšší řídící úrovní v detailní podobě.

Pro přestavbu podnikového ASŘ na závodový jsme si jako

výchozí kriteria stanovili ;

a/ závod jo ekonomicky uzavretý s vazbou na vyšší řídící stu-

peň v úrovni odvodů a dotací,
v

b/ systém počítá se strediskovým hospodařením uvnitř závodu.
v

otanovení úrovně strediska je ponechána na odpovědných ve-

doucích. Je na nich, do jaké hloubky jsou schopni vytvořit

účinný motivační systém pro podřízené pracovníky,

c/ ekonomicky sledované stredisko má k dispozici nebo alespoň

zajištěn, členní přístup k odpovídající DVT -oro záznam a

zpracování informací vznikajících uvnitř střediska. Dále má

možnost převzetí z jiného DvT posledně plntné číselníky a

soubory, jejichž data může pasisme přebírat do sr ch nezbyt-

ných datových základen.

d/ stav hospodárení strediska je znám jednou týdně a vázán k

pevne stanovenému dnu,

e/ aktualizace a zpracování dat jednotlivých projektů je účel-
V

ně distribuováno do úrovně středisek.

Sledování hospodaření energetického závodu

Mle uvedený návrh vychází z předpokladů;

- uplatnění střediskového hos Podaření v rámci závodu

- zachování možnosti za.kázkového sledování v rámci stře-

diska

- zachování sledování nákladů podle technologickjrch zaří-

zení

- zjednodušení sledování hospodaření podle výkonů /čin-

ností/ na nezbytně nutný rozsah

- časové rozlišení nákladů na údržbu je vedeno pouze u

střediska provozu a to na základní technologické zaříze-

ní.

Vnitropodnikové výkony údržbárskeho střediska se zúčtovávají



ve vnitrozavodových cenách stanovených na bázi předem stano-

vených vlastních nákladů

P r o c e s
výroba, údržba, teplo, ostatní

i N á k l a d y

! materiál, mzdy, faktury /ně i uvnitř/ ostatní režie '

dotace

, vyšší úroveň ,

odvody =

- ( l!

^ s t r e d i s k o
l il /náběh na zakázky jen ( !

' '' v rámci strediska / !i •<

dotace

' plánovité •' '
i ličotnictví j

odvod

i

V ý n o s y - z t r á t a
výkony - t r ž b y

Jednou týdně lze z účetnictví získat nro každé stredisko

naběhlé účetní pohyby a vyčíslení průběžného stavu hosooda-

ření stře liská.

Soubor číselníků

V rámci colozávodních číselníků jsou k dipozici všechny

klíče, na. které je nutné informace vstupující i.o aut->ma.tizo-

vaného systému řízení testovat.

Rozéahy klíčů účetních případů

stávající stav



- 74 -

stredisko syntotika analytika zakázka

náběhy ZZSS xxx xxx xxxxx xxxxxxxx

svod -cez 2Z00 xxx xxx xxxxx

návrh

náběhy

svod - cez

poznámka ZZ -

SSPP

ZZOO

číslo závodu

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

: xx

xxxxxxxx

S>3 - číslo strediska

PP - číslo pracoviště
v v

Vyčíslení hospodárení daného strédiaka"je:-nezávislé na

stávaj ícín zpracování nosných typových projektu. \T;sledné in-

formace o ekonomickém chovaní jednotlivých středisek lze odvo-

dit z vybraných souborů uvedených v předcházející kapitole.

Podmínkou ovsem je, že ve všech projektech bude v .-znám údaje

stredisko sjednocen.

Navržený ekonomický model vychází z predpokladu, že jed-

notlivé útvary - střediska jsou usměrňovány k ekonomickému cho-

vaní formou nákladového modelu rozpracovaného ve zjednodušené

formě oproti nákladovému modelu na úrovni závodu a v/sší.

Ideový návrh členění energetického závodu

stredisko
oinnosti

Ox
Ox
lx
2x
3x"
3x

4x

nazev

úsek ředitele

úsek ekonomiky

provoz

rozvod tepla

údržba

doprava

hosp.správa

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

pracoviště název

útvary /?/

útvary /?/

oddělení /?/

okruhy

dílnv

osobní

nákladní

jídelny

80

80
01

03
83
ó8

41
44
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4x
5x
6x

učiliate

investice a TR

výpočetní technika

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

kantýny

obytné budovy

ubytovny

rekr. zařízeni

/?./

/?/
útvary

44
60
60

65
62
69
66

7x MIZ xx /?/ 81

Poznámka - členená středisek v konkrétním závodě tile účelnosti

- členění pracovišť závisí na možnosti účelné a účin-

né motivaci pracovního kolektivu

- v úrovni závodu ve všech předepsaných tříiách
- v úrovni střediska bez tříd 2, Q, 9.

Závěr

Předložený materiál by bylo vhodné brát jfko podnet k

diskuzi. Zavádění střediskového hospodaření a vytváření podni-

katelského klimatu v energetickém závodě není oilzkoušeno ani

zaváděno. I když by to nebyly zcela klasické principy se zisko-

vým výstupem. Řídící pracovník by vsak přeto získal ucelená in-
v

formace o ekonomickém chování jeho strediska a nebyl by v zaje-

tí různých limitů.
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Ing. xJavol Lríóek, Ing. Kilo š Kriš

Výskumný ústav jadrových elektrirní, Trnava

/ jadrových e lek trenia c h. je nasadená rôznorodá v..- ločtová

technika od contrálnvcťn výpočtových cyc?te"iov na úrovni AtíR, min'5-

počítačov typu SMLIP, AJT, JM-2, ä-bitových počítačov až k per-

sonálnym po-ítaČom IBi'i kompatibilných. Efektívne využitie te-ti.

techniky predpokladá zdielanie a poskytovanie dít jednotlivých

výpočtových systémov druhom. Spočiatku sa javilo najdôležitejšie

on-line pripojenie niektorých počítačov s centrilirym vý'poôtcv/is

systémom typu JSB-ŕ.

ŕri riešení prepojení mpdzi centr-ílnys oočítačo-n typu J3LT

a minipočítačaii, mikropoôítnjmi a nočítačmi typu xJ0 sa wužíva

hlavne synchrónne rozhranie 7.24 AiS 2i2/, ktoré mi standardní;,

podporu na strane počítača Jotir1 v komunikačnom procesore. Toto

rozhranie je na druhej strane buíl; tier, štandardná /napr.iii-i-kto--

ré mikropočítače/, alebo ako ípeciíln^ rozairujúca doska /napr.

ó'MEP - doska SAĽ, počítače typu ŕC - 33C komunikačný' adaptér/

Cez toto rozhranie je možné spojenie realizovali ^o^ocou tzv. nu-

lového modemu /vhodné na kratšie vzdialenosti/ alebo po'iocou pre-

vodníka Y.24 na rozhranie IiVS, prípadne G.JJ mode nov cez pevné

spoje na dlhšie vzdialenosti a nakoniec rwiocou ...lô eî ov cez pev-

né alebo komutované spoje na velké vzdialenosti.

Na protokolovej úrovni sa využíva bud" protokol J3J alebo

novčie SDLG protokol. Častejšie je to protokol 3'ÔG. pretože neu-

žívané operačné systémy na počítačoch JSĽŕ vo väčšine pripadol*

podporujú len používanie takých riadiacich programov -lo komuni-

kačného procesoru, ktoré ešte SilLO protokol nezahrňujú.

B3C protokol je synchrónny protokol, v ktorom sú určené

time out y, po uplynutí ktorých je nutná obnovoval synchronizácii-

spojenia, jednotlivé prenášané bloky údajov /datovi alebo
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riadiace/ sii ohraničené riadiacimi byte-ami a ukončené kontrol-

ným súčtom na základe ktorého sa potvrdzuje úspešné prijatie

bloku. Vzh.lad.om na tieto spomínané zabezpečenia prenosu údajov,

ako i pomerne krátke riadiace sekvencie môžeme povedať, že ten-

to protokol je dostatočne bezpečny i efektívny.

Co sa týka komunikačného software na strane počítača JSEP

sa vo väčšine prípadov vy-užívajú jestvujúce systov:oové podpory

dávkových a interaktívnych terminálov /pre dávkový prenos naj-

častejšie terminál IM 2730 alebo IBM 3730 a pre interaktívny

prístup sa používa zvyčajne terminál I--3M 3270/. iTa strane pripá-

janých počítačov je nutná špeciálna software-ová podpora týchto

terminálov.

ife interaktívne pripojenie sa používajú v podstate dva spô-

soby, jfrvfi emuluje sa voči počítaču JSEP radič vzdialených ter-

minálov a voči uživatelovi jeden terminál z rady IBľi 3270. Je

to bežnejší prípad a používa sa pomerne šasto na pripojenie po-

čítača ±>C k počítaču JtíEP. Druhý: emuluje sa voči počítaču JSEP

radio vzdialených terminálov a voô.l užívatelom viac terminálov

z rady I M 3270 - využíva sa hlavne v LAil ako gateway na nadrade-

ný počítač JSEP, prípadne sa takýto emulator využíval i v JE

Jaslovské Bohunice na počítači Sčítej? SÍYI 52/11, kde terminály po-

čítača SM 52/11 boli i terminálmi počítača EC 1057,

Dávkové emulátory terminálov IBM 2780/3730 boli u nás vy-

pracované na mikropočítače THS, Robotron 1715 a 5120/30 a Part-

ner, na minipočítače Sí-ítíP a tiež máme skúsenosti s využívaním

týchto emulátorov na počítačoch typu jŕC-

Bol vypracovaný a dodnes sa používa i emulátor terminálu IBM 2780

na počítač J SEP, pretože v používanom operačnom systéme v JE

Jaslovské Bohunice i vo VCJE Trnava podpora pre tento typ termi-

nálu nie je. Spomínané dávkové emulátory boli vzájomne upravené

a používajú sa v tzv. automatickom režime /nevyžadujú si zasaho-

vanie operátora na strane JSEP/.

Pozn.t Emulátory dávkových terminálov umožňujú i vzájomné

prepojenie spomínaných počítačov.
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Zložitejšia situácia je pri pripájaní počítačov na systémy

JSEx*, ktoré nemajú v konfigurácii komunikačný procesor s modemo-

vým rozhraním. Z hľadiska Gtan.'.artizácie styku je najvýhodnejšie

pripojiť počítače na riadiacu jednotku terminálov cez rozhranie

KIF, ako interaktívny terminál. Toto rozhranie unožňuje prenos

informácie polo'uplexným spôsobom 14 bitovými slovami; bioolárno

fázovo modulovaným signálom cez koaxiálny kábel az do vzdialenos-

ti 1,2 km, s rýchlosťou prenosu 760-864 kbit/s. Protokol rozhrania

stavia jednoznačne riadiacu jednotku do pozície nadradeného systé-

mu, ktorý príkazovými slovami riadi režim práce pripojeného termi-

nálu ale aj prenos dat. Pravidelným snímaním stavu terminálu ale

umožňuje, aby terminál dal podnet k vyvolaniu operácie prenosu

dat. -foznanie protokolu a jeho realizaci© je dôležitá pre zabez-

pečenie nižšej vrstvy komunikácie počítača, na vyššej úrovni je

styk počítača so systémom JSIiŕ, ktorý vlastne riadiaca jednotka

sprostredkováva, ľento styk odpovedá presne vlastnostiam terminá-

lu typu BC 7927 /resp. ekvivalentu I M 5277/. Emul.'.cia vlastnos-

tí tohoto typu terminálu umožňuje potom interaktívny styk so sys-

témom JS^ŕ, a ak je na strane systému JSEi? príslušná programová

podpora aj prenos súborov.

Riešenie zmieneného styku počítačov zahrňuje potrebu existen-

cie špeciálnej karty zabezpečujúcej styk s rozhraním KIF, a prog-

ramového vybavenia zabezpečujúceho protokol rozhrania KIF, ako

aj emuláciu vlastností interaktívneho terminálu /prípadne aj

umožňujúce prenos súborov cez interaktívny terminál/. Britom

závisí od karty pre styk s rozhraním Kí j? aká časť protokolu pre-

nosu bude realizovaná už v hardware, a akú časť bude potrebné

realizovať programovým vybavením.

Vo VTJJE bol realizovaný dvojmodul KIF pre systémy TiíS-GC

a programové vybavenie, ktoré umožňovalo zmienený styk počítačov

TiíS-GC so systémami JSEŕ, ako aj uchovávanie informácie na diske-

ty.

Firma Robotrón dodáva pre svoje systémy PC modul styku s KIF

ako aj príslušné programové vybavenie. Vzhľadom na konštrukčnú
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odlišnosť od originálnych systémov J?C IBM, je problematické jeho

nasadenie a výhodnejšie je pre systémy J?C IBM kompatibilné použiť

podobné moduly a programové vybavenie svetových výrobcov.

Výnimočný prípad styku predstavuje riešenie komunikácie po-

čítačov so systémami bloku jadrovej elektrárne IVS bdkJ a KVHK

HIJuKl/S, ktoré predstavujú jeden z najdôležitejších zdrojov dat

z technológie jadrovej elektrárne. Výpočtové systémy zmienených

systémov bloku sú predstavované počítačmi Sivl-2, vychádzajúcimi

podobne ako počítače ADT z rady Hewlett Packard 32 21. Výpočtový

systém informačného systému IVS UKAií je tvořen;/ 2 -oocítaômi

SH-2, navzájom prepojených /jeden z nich je hlavný/ a systém

vnutro-reaktorového merania KVRK HliíDIJKUS má 1 počítač SM-2. Oba

zmienené systémv poskytujú jednak okamžitú informáciu —v systémov

IVS URAJf asi jSOOO parametrov periodicky v 4 s intervalom, u KVRK

HliTDUKUS každých 16 s asi 2400 slov -ale aj informáciu o zmenách

parametrov uloženú v archíve systémov a u K.V3K HIJ'DUKUS ešte na-

vyše objemové polia zóny. Ak by sme chceli tieto informácie pria-

mo sprístupňovať z počítačov SM-2 ďalším výpočtovým systaraom, bol

by potrebný príslušný hardware /ktorý zatial neexistuje/ na styk

s ostatnými počítačmi, hlavne pre napojenie na zbernicu nejakého

komunikaônélio systému. Tak isto by bolo potrebné, aby v počíta-

čoch Si'X-2 bolo realizované komunikačné programové wbavenie a je-

ho určitá nadstavba pre predspracovávanie, triedenie a vyberanie

určitých dat z celého objemu dat. Takéto programové vybavenie by

zaberalo znační', časť pamäte, ale aj strojového času určeného pre

vlastné programy sledovania technológie. Z týchto dôvolov sa

pristúpilo k budovaniu predradného počítačového systému pre všet-

ky tri oočítr.če SM-2 /koncentrátora bloku/. Z jednoznačného po-

žiadavku odberateZa /ĽJDIJ/ bol použitý počítač ADT a ako zbernica c

cez ktorú koncentrátor bloku noskytuje data dalším počítačom

/uživatelským systémom/ bola použitá zbernica BI systému Í3RRIS.

/zhladom na to, že koncentrátot bloku je umiestnený lokálne

na bloku, bolo moíné realizovať styk ADT - SM-2 paralelne a z hla-

diska čo najmenších úprav programového vybavenia na strane Í3M-2
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bola spolupráca počítačov odvodená z medzipočítačového styku

počítačov OÍM-2. Pôvodný protokol tohoto stjrlsu bol mierne uprave-

ný, aby zaručoval vzájomnú S3mchronizáciu asynchrónnych požiadav-

kov pri práci v reálnych podmienkach, ako aj z hladiska efektív-

nej práce pre dané použitie, ŕre tekýto styk bolo mosné použiť

aj na strane ADT štandardnú kartu pre //V styk, ale s vlastným

driverom.

Zbernica BI systému D&&T3 je zbernica riešená z hladiska

použitia v vTÁ-ocnom prontredí, preď'.vajáca fízovo • •odulované sig-

nály paralelne /po bytoch/ s prenosovou rýchlosťou 50 kbyte/s.

V tejto zbernici přiděluje radic podlá pevne stanoveného poradia

relácie účastníkom na vysielanie - max. Zž>b bytov. Z pôvodného

riešenia BI bola zabezpečená karta jej pripojenia k počítačom

ADT, bolo potrebné ale realizovať vlastný driver pracujúci pod

systémom DOS', vyhovujúci prlci koncentrli/ora bloku. Ako další

účastníci sběrnice BI môžu byť nielen výpočtové s/stémy typu ADT,

ale aj IBM ir'O kompatibilné, pre ktoré bola tiež vyvinutá inter-

faceová karta zbernice BI. najdôležitejším uživatelským systémom

pripojeným na zbernicu BI je systém směnového inžiniera jadrovej

elektrárne. iJre zbernicu BI nebola vytvorená nejaká zložitejšia

nadstavba existujúceho protokolu, dôležitým hladiskom bolo dosia-

hnutie čo najwššej priepustnosti systému, účelnosť a rýchlosť

komunikácie s prihliadnutím na bezpečnosť komunikácie, ktorú za-

ručoval pôvodný protokol. Každá správa koncentrátora bloku je

jednoznačne určená svojím 5 slovným záhlavím. Dele'iie správy na

bloky posielané v rámci jednotlivých relácií a jej spätné správne

poskladanie je zabezpečené tým, že v bloku relície je v priestore

pre informáciu pred vlastnými dátami správy uložená vždjr ô slovné

záhlavie, potom slovo určujúce číslo aktuálneho bloku danej sprá-

vy a slovo určujúce Číslo nasledujúceho bloku danej správy

/ -1, ak je blok posledný/ a pr»tom nasledujú data vlastnej sprá-

vy prináležiace danému bloku.

Stručne k činnosti koncentrátora bloku. Koncentrátor perio-

dicky prijíma okamžité údaje z počítačov SH-2, predspracováva ich
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a uchováva v svojich buferoch /nemá ich možnost? odložiť na dis-

ky, jedná sa. o bezdiskovú zostavu kJS/. iíe spracovávané okamžité

data sa pri príchode nových dat prepisujú aktuálnymi. Data vy-

braných parametrov /stanovených pri generácii/ sú periodicky

vysielané na zbernicu 31. Súčasne koncentrátor posk^rtuje uživa-

telovi možnosť zažiadať, aby po určitý počet period c-ostával

okamžité data z iných parametrov, než bolo stanovená pri gene-

rácii. Okrem okamžitých dat má možnosť uživatel zažiadať o data

z archívu systémov bloku, z určenej doby.

Koncentrátor môže na základe svojej žiadosti získať iba

všetky údaje z archívu v danej dobe, musí teda vytriediť data

žiadaných parametrov, predspracovať a potom ich poslať danému

uživatelovi. Tak isto na základe žiadosti uživatel môže získať

iné údaje ako napr. objemové pole zóny. Koncentrátor bloku posky-

tuje aj možnosť priameho pripojenia počítača uživatelského systé-

mu napr. IBM PC.

Zložitosť vlastného jadra komunikačného s/stému využíva pri

programovom riešení vlastný firmware pre ADT, bufere sú umiest-

nené mimo priestor prístupný pre DOS, a na riešenie vzájomne

prebiehajúcich procesov využíva paralelné fronty s aktiváciou

príslušn.'ch procesov.



J? U N K C I E A D T O M A T I Z O V A U 15 H O S Y '6 T É M U
K I A Ľ j N I A V Ý R O B Y 7 E T tí

I n g . J i n Mitoiiinka, Ci3c, Ing. Ján Korec, C3c.
Výskumný ú s t a v jpdrov/ch e l e k t r á r n í , Trnava

1. 15 VOD

.ťred návrhom riešenia automatizácie systému riadenia, orga-

nizácie, je vhodné uviesť základné systémovo vecne východiská,

ktoré podstatne ovplyvnia spôsob riešenia. Z hľadiska budovania

Aí3R/.ť JE Tomolín sú to nasledovné skutočnosti:

V súčasnej dobe je evidentné, že v spoločnosti bu'e prebie-

hať urýchlený postup od direktívneho rialenia a plánovitého sys-

tému k tršnamu hospodírstvu. Legislatívne a ekonomické "pravid-

lá hry" sa postupne začnú presadzovať do ekonomického života.

Vznikne obdobie, že oba "štýly riadenia" budú existovať vedia se-

ba, jeden bude postupne miznúť a druhý sa začne presadzovať. Táto

situácia bude ovplyvňovať i informačný systém a jeho automatizáciu,

V tejto dobe je teda potrebné pristupovať ku každému projektu au-

tomatizácie z pohladu ako vyhovuje budúcnosti a nie ako uspokoju-

je súčasné potreby. V/hodou BTE v tejto situácii je stav, kódy

sa ASH v podstate tvorí a pripravuje sa na praktické uplatnenie

v budúcnosti, kedy nové "pravidlá hry" budú už fun?ovať v plnej

šírke.

Súčasne existujúce metodiky, predovšetkým v ekonomických

systémoch, doznajú podstatné zmeny, resp. prejdú metodicky na iný

spôsob spracovania /napr. výpočet minzd/. Z tejto situácie je pot-

rebné odvo'.io i časový spôsob nasadzovania výpočtovej techniky a

začať s automatizáciou vnútorných úloh a systémov, ktoré sa v pod-

state n-;budú meniť a interfacové úlohy riešiť už podlá nových pod-

mienok.

Nasadzovanie' výpočtovej techniky do procesu riadenia

zácie je predovšetkým treba chápať ako zmenu existujácej techno-

lógie riadenia spočívajúcej v možnosti kvalitnejäieho a bohatšieho



využívania spracovávaných informácií a nie ako prostriedok výraz-

nej úspory pracovných síl. Automatizácia musí nahradzovať algo-

ritmické ^rocosy a prácu Človeka, ktorú doposial vykonával, pre-

vi sť n^or-iccsy zhodnocujúce automatizovane spracovávané infor-

mácie. 1:1 G t..da viac o reštrukturalizáciu kádrového zabezpečenia

než o absolútne zníženie pracovnej sily.

Podobne mylná predstava spočíva v tom, že jo možné od doda-

vatelské j organizácie zakúpiť lubovolný projekt "nr. k lúč" a inšta-

lovať ho boz zmien a doplnkov vo vlastnej organizácii, 3ucí sa mu-

sí zmeniť vl?stný systém technológie danej úlohy vo vnútri orga-

nizácie a prispôsobiť sa bezo zbytku automatizovanému projektu,

alebo sa automatizovaný projekt prispôsobí existujúcej technoló-

gii, alobo 'ô j de ku zmenám na oboch stranách. V každom prípade

je nutná implomentovať projekt do daného prostredia a ku zmenám

musí dôjsť.

V nepošle .Vne j rade je potrebné velmi zodpovedne uvažovať

otázku vzájomnej prepoj.onosti jednotlivých automatizovaných úloh.

Interface modzi jednot!ivými úlohami, najlepšie automatizovaný,

musí byť z hladiska systému riadenia ako celku zrchovaný.

2. JUČAS^íí STA if llltiAJiJIA A BUDOVANIE ASR ETE.

Jednom zo základných faktov ovplyvňujúcich budovanie ASR

v ET3, kt'>r-J je treba na tomto mieste zdôrazniť je to, £G JE Te-

melín je prvou československou ja Irovou elektrárňou kde je ASR

pre všetky úrovne zahrnuté v projekte JJJ» Zastrešujúcim prevádzko-

vým súborom z hladiska ASii JE je v rámci projektu prevídzkový sú-

bor 0.49 "Automatizovaný systém riadenia výrobného procesu", kto-

rý riooi celoeloktrárenskú úroveň ria.'lenia výrobného procesu spo-

lu s potrebnými zabezpečovacími a kontrolnými činnosťami a tiež

oblasť ekonomického ri-idenia J$ ako hospodárskej organizácie. Ťa-

žiskom tohoto prevádzkového súboru, okrem automatizácie vyše uve-

dených oblastí ja zabezpečovanie komunikácií v rámci iJS 0.49 ale
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-f. čenio informačných va'zieb na okolie pr-. váC.zkového súboru

t. j. na ASR technologických procesov, ASJk a tiež iné organizácie

a na .riadená orgány. Jo treba povedať že iívodný projekt tohoto PS

spracovâ .rý v EGP Praha a schválený v roku 1986 naznačil správnu

koncepciu menného riešenia Aoii v J'li Temelín avšak ar.vrhcvaný spô-

sob technickej a programovej realizácie predpokladaných funkcií

ASR JE bol už vtedy neadekvátny. Túto skutočnosť, okrom samotného

trendu vo s vo: to, potvrdili viaceré práce \rUJL i iných or^nizácií

zaoborajúcich sa riešením ASR, a nakoniec i negativno v/sledky

riešenia úlohy "Hocltilárna počítačová sieť pre JE Temelín", ktorá

bola riešená v rámci organizácie Kancelárske stroje, poverenej

finálnou d Prvkou PS 0.4';.

u í v roku lb-87 navrhovalo orientovať rieíjonie ASR JE

Temelín smerom efektívxioho rozdelenia úloh ASXĹ medzi centrálny

v/počtový systim, mikropooítače a mikropočítačové siete s orien-

ticiou na svetové štandardy v oblasti hardware i software. Je na

škodu veci, že rokovania o zmene koncepcie a te.Ta i zmene platné-

ho U P PS 0,4b/ sa časovo pretiahli a tým spomalili postup budova-

nia ASÍÍ. JE Temolín a velmi sťažili a pribrzdili i prAce VOJE v

tejto oblasti.

V 2.polovici roku 193y do;3lo k definitívnej čl^hole, že UP

PS 0,4^ treba prepracovať a vznikla potreba spracovať ucelený ana-

lytický materiál z pohladu definovania úloh ASil JE a ich zabezpe-

čenia •".áta.mi v nových podmienkach. K tomuto má slážiť projekt

ASRVP JE ; ktorý je v roku l
lj^0 spracovávaný vo VUJB*

I koč v priebehu rokov 83 a ÔLj bola väčšina prác vo VIÍJE i

v CEZ - STE zameraná predovšetkým na zdôvolnenie zmeny UP PS

0.4b1 predsa boli určité práce vykonané i v analytickej a progra-

mátorskej oblasti niektorých častí A3R iSTB.

Jedná sa pre Vovúetkým o dve oblasti a to;

1. Starostlivosť o základné prostriedky

2, x-racovisko směnového inžiniera JE.
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V prvej oblasti bol spracovaný konceptuálny návrh jediľ tnej úda-

jovej zákĽv'no zariadení v J .ti, ktorý bol premietnutý do schémy

bázy dát v prostredí UMS/Oo no.poôítačoch i3C. /uiikcio projektu

boli overené na konkrétnych dátach IiiBO a boli zástupcom užívatela

předvedeno, Základnými prednosťami daného projektu jo jo:lnotná

údajová z\klMňa o zariadoninch pre celú JE a z toho vyol̂ '-vajúca

možnosť koordinácie prác všetkých útvarov, ktoré sa starostlivo-

sti o zákla 'ne prostriedky priamo venujú a tých, kt.5ro -tarostli-

vosť o základne prostriedky svojimi činnosťami z?JJZ>:ČUJÚ alebo

podporujú. ?aktom je, že tento projekt nebol uživatslmi v CEZ-ĽTE

prijatý. Je väak možné, že v nových podmienkach zO.ro3ov v/počto-

vej techniky bude stanovisko CUZ-BTtí k tomuto projektu prehodno-

tené a filozofia projektu zostane v nových podmienkach šachovaná

a realizovatelná s podstatne vyššou efektívnosťou.

V oblasti SlhJ pokračovali práce vo \A5Jli nezávisle na nedo-

rieřjenosti otázky výpootovej techniky takým spôsobom, ľe VT5JE si

zabezpečilo z vlastných zdrojov základný stend pre riedenie tejto

úlohy na báze personálnych mikropočítačov IBM XT/AT kompatibil-

ných, ktor--; pozostáva zo siete 1+4 - liowell-Arcaot. ::ľa tomto pra-

covisku pokračovalo riešenie tejto problematiky, i keä v obmedze-

nom rozsahu, v rokoch 1:?88,8i; i ^0. Z tohoto dôvodu sv: práce v

tejto oblasti Šalej, av>sak sú viazané na op -račný systém í-i'ó DOS

sieťový s f tvare iiowell iietv/are a sieťové adaptéry Arcnet.

Okrom toho v neposlednom rade je potrebné uviesť i práce

ktorá uš boli vykonané symotnými pracovníkmi CJiiZ—UToJ predovšet-

kým v oblasti riadenia investícií, v oblasti zabezpečovacej a

technicko-ekonomickoj oblasti a v oblasti starostlivosti o za-

riadenia Ji'íaRT.

5. ŕOi-13 iTL-JKCII ASRVJ? ETli.

Je možno povedať, 2e na základe hlavného kritJria efektív-

nosti JE t. j. vyrábať čo najviac energie r>ri miniraáliych nákla-

doch a pri zaistení požadovanej bezpečnosti i ne. záklale skúse-

ností zo zahraničia, že celý proces riadenia Já by ŝ . mal odvíjať
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d"1 hlava-J h"* oiula - výroby elektrickej resp. tepolnoj energie

a j oho efektivnosti /zisk z predaja vyrobenej energie/ by mali

byť podriadené vňotky ostatné zložky, samozrejme okrem zložky

kontrolnej, i;tirá je nezávislá a má v celom procese -orevv^zky

prioritne postavenie.

Zákl^. •• om každého výrobného procesu sá suroviny, ludia a za-

riadenia. Č-J sa týka surovín jedná sa v JE predovíjetk .TU O palivo

a volu a niektoré pomocné suroviny ako plyny, chemikálie, atS.

Ludi jo potrebné chápať v celom komplexe t.j. v pracovnom, so-

ciálnom, v starostlivosti o zdravie a pod. Ťažiskovou časťou sys-

tému sá zari ' lenia, s ktorými je potrebné vykonávať tri základné

činnosti;

1. prevádzkovať ich polia daných predpisov

2. u-ržov-i-ť ich v prevádzkyschopnom stave

3. kontrolovať ich pre potreby bezpečnosti a s'oolahlivosti

provVzky.

Základní schenio tohoto procesu nože vyzerať nasledovne.

Fyzika
režim/

A;oi)R i R i ° d a n i e prevádzky
i J a b-.ZDsčnosí-ijaľ Vyhodnotenie výroby
j,; a nákladov

svroviny o ľochnologický proces . elektr_. Ekonomika podniku
pracovne j ZAÍÍJLÍIJLIÍIA jHepTôT"̂  Takticko a ' s t r a t e -
sxľy" " 1 Výroba !odpady' ^icke riadenie

I ,+ <iv>A^+1 TTr^,i~i+l * O .Starostlivosť fRa bezpečnosť
i o
4
/

Sklady

Materiálová kontrola
Chémia

Obr. č . 1
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Z vyčc uvedeného obrázku môžeme odvodiť zákla ne množiny

dát, ktore 30 potrebné sledovať a spracovať v procese riadenia

a hodn .-teni"-. prevádzky J .J. ̂ U to.

1. Delta potrebné v procese Eiadenia technologického procesu

Zt Dát r-, pre operatívne efektívne riadenie prevádzky Jí> na

SiUGilAch

3. Dátr. pre zabezpečenie procesu starostlivosti o zariadeniach

4. Dáta o materiáloch a surovinich pre zabezpečenie prevádz-

ky JE

5. Dáta o pracovníkoch

6. Dita pre potreby hodnotenia ekonomiky podniku

7. Dát n. pre sledovanie a dokumentovanie histórie a trendov

parametrov technologických zariadení

8. Dáta pre sledovanie a dokumentovanie histórie hlavných

ukazovateľov hospodárenia podniku.

Z funkčnej a dátovej analýzy riadenia procesov v J"ii vyplýva,

že i proces riadenia Jä je vhodná klasická trojstupňová hierar-

chická riadiaca štrukt'.ra, tak ako bola navrhovaná v doterajších

prácach VTJJJÍ! i v pôvodnom ľLJ xJ8 0.4vJ.

1. úroveň rir..n.enia - riadenie technologického procesu onergoblo-
kov

2. úrov;ň ri?.'.onia - operatívne riadenie výrobného procesu na

celoelektrárenskej iírovni

'5. úroveň riadenia - taktické a strategické riadenii- organizácie

/eko: omika, management/

/ clalsom sa budeme v krátkosti zaoberať jednotlivými úrov-

ňami riadenia, ktoré boli v predošlom menované.

j j . l . ĽflOVi-iT ÄIADiJxJl . Ti.O.-LJOLO(JlChEHO JPROCKSU - Adl t tV.

d-iou koncepciou enorgobloku je jeho relatívna samostat
nosť t . j . každý energoblok je vybavený všetkými systsrnami, ktoré
zaisiAijú radiačnú a jadrovú bezpečnosť bloku, havarijné odstave-
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nie a doclil-'idenie, odvod zbytkového topia a komplex nutných poha-

varijných opatrení, nezávisle na režime práce ostatn" ch blokov.

Systém ASÄTP bloku obsahuje nasledovné funkčné podsystémy;

- technologická kontrola vrátane riadiaceho výpočtového sys-
tému /avs/

- vnátroreaktorová kontrola

- kontrola neutrónového toku

- radiačná technologická kontrola

- system spojitého a diskrétnoho riadenia

- technologická a havarijná signalizácia

- pomocné podsystémy.

V krátkosti sa zmienime o predpokladaných základných tichách RVS.

Riadiaci výpočtový systém bude zabezpečovať minimálne tieto

informačné funkcie.

- zber a predspracovanie priebežne meraných analógových a

diskrétnych parametrov

- zber a predspracovanie vstupných analógových a diskrét-

nych parametrov od vonkajších systémov vo vzťahu k ria-

dio.CfjT.iu výpočtovému systému /RVS/ pre ASilTP bloku

- výpočet priamo nameraných parametrov

- výpočet a analýza technicko-ekonoraických ukazovat e lov /TiJTj

- indikácia analógových, diskrétnych a vypočítaných para-

metrov a ukazovateľov na RVS

- vyhladovanie a indikácia odchýlok analógr^ch parametrov

/samostatných i skupín parametrov/ na obrazovkách RVS

- vyhla-.,i vani e a indikácia nesúhlasu stavu nl̂ 'i.jch členov

s vybranými riadiacimi povelmi od ochrán blokád systému

riaJ.onia funkčných celkov

- kontrola prevádzky funkčných celkov

- registrácia udalostí

- ro.-gistrecia poradia zásahu ochrán, blokád, stavu, a zmien

stavu akčných členov, polôh a zrafcn polôh armatúr, činností

oper-'/cora pri riadení bloku, registraci?, parametrov, ktoré
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sú potrebne ;?rc rozbor situácie v 'lobe pred bohom v-voja a pri

likvidácii havárií

- registrácia havárií lokálnych systémov bloku

- diagnostika stavu z íkladného technologického zariadenia

__ priebežne spracovanie dát o skúškach zariadení

- príprava dát a ich výmena s ASRV-ť J3.

Operátor bloku má cíalej možnosť získať nasledovné v/stupý:

- hodnoty priamo meraných a vypočítaných, porametr >v

- stav zpvioracích orgánov a mechanizmov bloku,

-odchýlky hodnôt analógových parametrov od zadaných m-Bdií

- nezodpovedajúce stavy zavieracích orgánov a mechanizmov

r í.? d onjeh povelmi

- zásahy ochrán a blokád

- z -.sahy a činnosti operátora bloku

- dokl?. iy o práci technologických celkov alebo 'lastí

- registráciu okamžit.'ch udalostí v chronologickej postupnosti
- registrácia havarijných situácií

Spustenie registrácie hTvarijn/ch udalostí sa vykonáva automatic-

ky.

3 . 2 . CiíLOláLtJKTj.-'uCi.iiiíSKií UliOVilff K I Á D J J Í Í I A VlilQBJ&W J. JÍÍ0CÍ!ÍSIJ .

ColoGlok.tr.-'renská úroveň riadenia výrobného pr">cosu je chá-
paná ako Ĺiroveri ktorá zabezpečuje štyri základné úlohy:

- riadenie elektrárno ako celku vzhladom k elektrizačněj
sústave

- riadenie a koordinácia operatívnych prác pre zabezpečenie

prevádzky JB

- riadenie a koordinácia prác v JE v prípade havÁrio

- sabezpečuje informáciu pre riadenie a rozhodovanie

na vyššom stupni riadenia.
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Centrom tejto úrovne je pracovisko směnového inžiniera resp.

operátora riadenia JE, ktoré disponuje zákldnými zdrojmi VT pre

potreby realizácie vyše uvedených funkcií.

Základná funkcie realizované na pracovisku S IB sú
nasledovné:

- ŕrenos technicko-ekonomických aloh riadenia z úrovne podniku

do prová'ľzkovej úrovne. Jéná sa o prenos príkazov a hlásení

/funkcie riadenia tzpu off-line/

- monitorovanie limit a podmienok bezpečnej prevádzky JE

/informační systém/

- monitorovanie limit a podmienok ekonomickej provŕ/lzky JE

/informačný systém/

- monitorovanie parametrov charakterizujúcich oriobeli havárie

na elektrárni s prípadným rádioaktívnym zamorením techno-

lógie a okolia elektrárne /havarijný štáb/

- monitorovanie pohybu pracovníkov v priestoroch elektrárne

/predovšetkým v zakázaných pásmach/

V rámci týchto úloh sa predpokladá, že na celoolektrárenskej

úrovni sa budil sústreďovať vybrané informácie z blokových počíta-

čov, informácie z dozorne radiačnej kontroly /radiačná situácia

pracovných priestorov, výpuste kvapalné, plynné a tiež situácia

v okolí Jii -predpokladáme pripojenie LííiLO na DRK/, informácie z

vodohospodárskej dozorne o vodnom režime, stav údržbársko-opravá-

renskľ/ch činností na hlavných výrobných zariadeniach, informácie

o lucloch na smene a o pohybe pracovníkov v kontrolovanom pásme,

informácie o harmonograme prevádzky a stave jednotlivých zariade-

ní, informácie o požadovanom pohotovom výkone $ jeho rozdelení na

bloky resp. o požadovanom odbere tepla z jednotlivých blokov.

V rámci celoelektrárenskej úrovne riadenia budú okrem funk-

cií směnového inžiniera, ktoré boli popísané v predošlom texte

riešené i nasledovné úlohyi

- sledovanie technicko-ekonomickýah ukazovatelov na celoelek-

trárenskej úrovni s väzbou nn ekonomiku výroby
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- evidovanie porušenia limit a podmienok na blokoch i v rám-

ci celej elektrárne a príprava informácií pro ich vyhodno-

tenie

- evidovanie hlásení o poruchách a príprava základnej poru-

chovej hlásenky pre potreby jej ďalšieho spracovania v rám-

ci kompetencií v ETE

- sprístupnenie základných informácií o stave blokov /status

bloku/ i o stave elektrárne ako celku /status Jií/ pre uží-

vatelov podlá kompetencií v danom čase alóbo na požiadanie

- zabezpečenie prístupu k informáciám nachádzajúcim sa v

databázach a archívoch blokov a celoelektrárenskoj úrovne

pre p yfcrety operatívnych VT/ V2''poctov v oblasti reaktoro-

vo j fyziky, režimov a v7h.0cl.notenia výroby enor.^ie v Jľ6

- príprava hlásení o priebehu a stave prevádzky JE za uply-

nulý deň pre vrcholové vedenie podniku

- príprava údajov o prevádzke Jii pre ich dlhodobú archiváciu.

Navrhujeme, aby na tejto úrovni boli riešené v reálnom čase

úlohy vzťahujúce sa k riadeniu elektrárne, operatívne dané úlohy

pre zabezpečenie prevádzky a vyhodnocovanie a archivačná úlohy

maximálne do časového horizontu mesiac.

3.3. RkJDIACi-X 3EZ.ťECJ0ST

Kontrola a zabezpečenie radiačnej bezpečnosti v Jií je prie-

rezová c inn os'o, ktorá sa vyskytuje na všetkých úrovniach riade-

nia. Na úrwni Aäií Tŕ je to podsystém technologicky radiačnej

kontroly, letora slúži pre kontrolu radiačných par^notrov tech-

nologického objektu riadenia. Zabezpečuje zaistenie porúch techno

logického zariadenia a potrubia a tiež zaisťuje bezpečnosť okolia

a personálu JI!.

Cielom radiačnej kontroly technologického procesu je sledo-

vanie vzniku a transportu ralionuklidov v technologických systé-

moch, sledovanie tesnosti bariér a sledovanie činnosti a účinnos-

ti systémov znižujúcich koncentráciu Ra-látok. V rámci radiačnej

kontroly primárneho okruhu sa sledufú oneskorené neutróny, 87 Br,
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ra, paroejektory, vo vzduchotechnických systémoch sa na vybraných

miestach meria aktivita aerosólov, jódu a vzácnych, plynov. Kontro-

lujú sa čistiace stanice vôd a plynov, systémy technickej vody,

kvapalni Vouste /systém AKH.B-O3/ plynné výpuste - meranie obje-

movej ?.ktivity aerosólov, jolu a vzácnych plynov vo ventilačných

komorách hlavného výrobného bloku /H/B/ a v budove pomocných pre-

vádzok /Bx-M?/. Y ASR T P sa sleduje i prekročenie limitných hodnôt

aktivity plynných a kvapalných vypustí. Ďalej sa sleduje radiačná

situácia vloženého okruhu a radiačná, situácia pracovných priesto-

rov a vybraných miest v areáli Jii.

ľtelším lôlešitým miostom systému zaistenia radiačnej bezpeč-

nosti je dozorna radiačnej kontroly /DRK/ kde sa sistro^ujú údaje

potrebná pre zabezpečenie radiačnej bezpečnosti v rimci operatív-

neho riadenia prevádzky. DRK. je pracovn.hn miestom směnového dozi-

metristu a sú.stredujú sa tu údaje z radiačnej kontroly pracovných

priestorov a aroálu JE, kvapalných a plynných výpustí, technolo-

gického procesu a je potrebné aby sa tu sústreďovali i informácie

o radiačnej kontrole okolia J};. Z DRK sú tieto vrlajc prístupné pre

Sllíi. V prípade havárie je táto informačná väzba zvlán 'J dôležitá a

vzájomné prepojenie pracoviska SIEJ a JiíK je potrebná dimenzovať

z tohoto hl?.;liska„ Co sa týka množstva meran/ch dát tak pre sle-

dovanie Ra-situácie pracovných priestorov sa jedná o merania asi

400 miest s "".obou vzorkovania 1 min, čo predstavuje požiadavky

na rýchlosť prenosu cca 700 byt/sek. Hodnoty kvapalneh. a plynných

vypustí sa sledujú lx za hodinu prípadne- lx za 10 minút čo pri cca

300 meracích miestach predstavuje požiadavky na r/chlosť prenosu

50 byt/sak. Operatívnou úlohou pre zabezpečenie prevádzky je tiež

úloha povolovp.nía prác na príkaz R, ktorá sa realizuje v rámci po-

žiadaviek na prácu v Ra-prostredí. Základná vstupy do tejto úlohy

sú jednak lia situácia pracovných priestorov zo systémov R?.-kontro-

ly /skutočná situáciu je potrebné i ručne zmeral a vyhodnotiť/ a

údaje o dávkových rezervách pracovníkov, resp. ich spôsobilosti

pre dané práce z podsystému osobná dozimetria resp. RťS. Na túto

úlohu nadväzuje správa ochranných pomôcok vydávaných na príkaz R.
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.Ďalšie- činnosti vykonávané v rámci sledovania iia bezpečnosti

sú osobná dozimetria, Radiačná kontrola okolia, radiačná hygiena

a evidencia, kalibrácia a údržba dozimetrických prístrojov, etaló-

nov a systémov Iía-kontroly. Z týchto úloh je úloha osobnej dozimet-

rie priamo viazaná na prácu zdravotného strediska a na polsystém

Hi?S, Úloha je dávkového charakteru, je potrebné vrŕ.ak zabezpečiť

priebežne automatickú aktualizáciu oblržaných dávok po každej prá-

ci v Ra-prostredí resp. po každom vyhodnotení osobných dožime-trov

všetkých druhov. Výstupy z radiačnej kontroly okolia sii dôležité

z dlholobih- hladiska sledovania a vždy v prípade úniku Ra-lítok

do okolia. Väzby na riadenie JE sú zabezpečené prepojením na S IE

ostatné v "n tupý sú dávkového c&akteru. jôlerŕit./m aspektom v tej-

to oblasti je potreba archivácie velkého množstva ľ-.vc. Úlohy spo-

jené s údržbou a staroslivosťou o Z-ŕ v útvare Ra-bezpečnosti sá

aiaton^mna v rámci útvaru Ra-bozpcčnosti a na ich automatizáciu

nie sú kla ".ená žialne zvýšené nároky.

3.4. RIAÄ:í:,T,;: CiM-lICKiSHO RXJSI.ITJ V JE

Úlohy, ktoré súvisia s chemickým režimom jeho ria'tním a vy-

hodnocovaním sa vyskytujú na všetkých úrovniach riadenia. Je pot-

rebné pove 'ať, že v JB sa jedná predovšetkým o sledovanie a ria-

denie chemického režimu vody rôznych iruhov, pričom rá"1 ischemické

rozbory majú xizku väzbu na dozimetriu, s lei o vanie- limit a podmie-

nok z vodohospodárskeho hladiska, ale vstupujú i do 18 VRB a SIS.

Z analýzy vykonanej v CJJZ-ETE vyplýva, že v r unci automptizá-
cie ria-'.enia chemického režimu je potrebné rieiiť np.sl̂  lovné úlo-

hy;

- Zber "lát pre riadenie chemického režimu - databáza chemického

režimu

- Kontrola chemického režimu

- Spracovanie externých vzoriek

- títaroslivoso o Z£ riadenia chemického režimu



Z hla.liska riadenia technologického procesu má ústredné posta-

venia vjdohos'oodárska dozorna

íía VHD bu'ú sústredené údaje z podriadených .ťS. Jedná sa o
nasledovne -ĽS:

Í.JS 0.10 Čerpacia stanica rinšvkovice

.ťS 0.11 Zásobovanie pitnou voiou

ŕS 0.74 Čistiareň odpadových vôd

.ťS 1.105 Tlmiaca stanica odpadových vôd Kořensko

30 )o± Splašková kanalizácia

J?S 0.1^ Armatúrna komora vodojemu

-rS 0.94 Prečerpávacia stanica splaškových vôd

ŕS 0.153 Čerpacia stanica vratnej vody zo zložišoa kalov

J?S 1./2,/ 15 Corpncin stanica technickej vody nedôležitej
a požiarnej vody I.blok /Il.blok/

j.Jc) 0.18 Úprava vody pre sprchové batérie

x-S 0.85 Sklad a stáčanie chemikálií, neutralizácia

23 1./2./34 Strojovňa I./II./ ňV'3

Je potrebná upozorniť, že prenos z údajov z niektor ch miest nad-
väzujúcich na VtĺD je v siíčasnom období v štádiu riadenia, iíajdô-

ležitcjsio prepojenia, ktoré sa požadujú navyše oproti projektu

sú pripojenia x'S-6̂  - rádiochemické laboratóriá /mikrovax/,

£3 85 - sklad chemikálií a neutralizácia /DÁáOR/, -̂S 13 - úprava

turbín)v; ch. kondenzátov /DA30R/ a JU 14 - úprava pri a.Viiej a cyr-

kulačnej c hla .iacej vody /JÍÍSÚR/.

I3daj.vá z xk la dňa pre riadenie chemického roíLmu bude umiestne-

ná na V:LL) P. -i-jcítačoch VAX v rádiochemických laboratoři ich. Zák-

ladnú 'v:asť -.".ajivej zíkladne tvoria^

- tec', m o logická dáta zo systémov JASOR

- kontinu line merania chemických parametrov

- údaj o z laboratórnych meraní v J.J0 a 30

- ú la j o -.arnaspektrometric

- prôv í. zk'ivá denníky

- .". A j o o stave zá.sr.'b chemikálií
- iv'.ajo o zariadeniach



- 95 -

J O. RlAJĚUTm A HOAWiiJIE VřHOBI / JE

Výrobnotochnolc^ický podsystém v JE sa člení na 4 základné
časti l

1. plánovanie výroby

2. príprava výroby

5> riadenie výrobného procesu

4. ekonomika - hodnotenie - výrobného procesu

V jednotlivých oblastiach je potrebné riešiť nasledovné

úlohyz

x'ldncvi-aia výroby

- Harmonogram genorílnych a bežných opráv hl^.vA^ho výrobné

h.-i zariadenia

- i/";';robo. elektrickej energie a tepla

- \Týp--.čot merných palivových nákladov /objem P. sortiment
j?. :.-.: v -h.) paliva/

- Evidenčná, vyhoclnocovacie a bilančné úlohy

Všatky uvc'.enj úlohy sú spracovávaná samostatne pre kažrlý blok

elektrárne n.ko aj pre každú elektráreň, pre požadované časové

obdobie 5-rclo v, 1-roka, štvrťroka a mesiaca, s prosnosi^u jed-

ného -'na aj v pä'jročnom pláne*

Príprava výroby

- Operatívna teplofyzika

- Reaktorová fyzika

- jrrevi Izkové režimy

- PrevCzka a údržba databanky operatívnych '.'.ajov vo výrobe

- -Jispečin^ riadenia výroby

- Systémy pre podporu rozhodovania SIB

- Archív ?• a prenosy dát



Ekonomika výroby

- Energetické bilancie a statistika
- jtatistikn o vyrob,:: a spotrebe elektrickej Oj.i3r.3ie

- Podklady pre rozbory výroby

- Hodnotenie prevádzky

- Podklady pre fakturáciu

3.6. STAROS'JľLOVOSU! 0 ZOĹLkJuÉ PROS'ľRIEJKr

I ke v z hladislta základného účelu prevádzky Jl;i t. j. efektívnej

výroby elektrickej energie má prioritné postavenie efektívne bezpeč-

né riadenie technologického a výrobného procesu, jo splnenie tohoto

ciela velmi úzko závislé od dobrej a dobre organizovanej starostli-

vosti o zari-"'.enia /základné prostriedky/. Táto činnosť je najroz-

siahlejšou činnosťou, ktorá má velmi úzke vzťahy ne. materiálno-tech-

nické zabezpečenie a na oblasť hosioodáronia s pracovnými silami,

pričom je -.izk'1. spolupráca tiež s prevádzkou a kontrolnou zložkou

JE. Faktom :.le zostáva, že všetka činnosť pre zabozpočciie sta-

rostlivosti o Z£ musí byť motivovaná základným kritériom t.j. efek-

tívnou výrobou elektrickej energie pri dodržaní podmienok radiač-

nej a jadrovej bezpečnosti.

Z hla'.isk?. kompetencií spadá činnosí starostlivosti o Z-ŕ v

-.'o útvarov i soku pre výrobu a úseku pre údržbu. Jela.á sa na jednej

strane o tzv. správcov zariadení, ktorí sú v súčasnej organizácii

ETE vlastníkmi zariadenia a ich úlohou je prevádzková f zariadenia

podlá predpisov, starať sa o to aby zariadenia svojiaii parametra-

mi zodpovedali požadovaným kritériám bezpečnosti r. zabezpečovať

výrobu elcktricvej energie, iía druhej strane útvari "údržby, ktoré

na objednávku vykonávají! úsržbársko-opravárenskú činnosť /tOC/ prí-

padne zabezpečujú požadované revízne resp. kontrolne činnosti. Je

potrebn-j povedať, že v rámci správcom zariadení existujú útvary,

ktoré sami vvkonávajví. opravy a revízie na svojich zariadeniach

/MaRT, eloktro-ochrany, automatiky E.ťS/. Z doterajších skúseností
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z aut "rnatizacio oblastí SZ.ť ale i z logiky, že systémy olektro,
j-iaR i tiwi kontrolné a revízne činnosti sú viazaná ni konkrétne
zaria lon.i Ô. rosp. prípadná práca no nich i na prova ".zkový stav za-
riadení a v rámci zariadenia technologického procesu i na techno-
logická r j?, r "vú bezpečnosť vyplýva, 2e plánováni J, "oríprava a
realizaci0 ú'ržbársko—opravárenských, revíznych n. kontrolných
činností \ir;lr ̂ G"Oolu sávisí a je previazaná z viacerých hladísk.
ťroio z hlaí.iska efektívneho a optimálneho zabezoo^enia týchto
činnosti z pohla'Ju hlavného kritéria prevádzky JE, sa javí centrál-
na koordinácia týchto činností vo väzbe na EťS a ríTZ nev^/hm^tná.
Základným prc.lpoklaJ.om pre realizáciu koordinácií, tak rozsiahlych
a složit.ch činností je vytvorenie jednotnej technologickoj údajo-
vej z?id"•'Lno /FÚZ/.

TU Z v r.-.'jnci ÄOR Jii bu>le obsahovať základné prostriedky nas-
1 e 1 "' vi i j' c Vi c b 1 a 81 í J E :

- hl'ivno technologické zariadenia primárnej časti

- hlavné technologické zariadenia sekundárnej ";asti
- zaria :c"iie systému kontroly riadenia /SKR-llhRŤ/
- zariadenia elektro /silové, ochrany, automatiky/

- elektr'požiarne a telekomunikačné? zariadenia
- zan-iVcnii chemickej prevádzky
- ostatn.) sledované zaria'lenia a základné prostriedky
- zari -"cnia podliehajúce metrologickej kontrole

j.Jodsystžui tíZt v JE bude v rámci ASR JE zabezpečoval nasledov-
ná Činnosti:

1. -Jvile.iciu sledovaných zariadení za jednotlivá oblasti
2o Spracovanie vecných plinov kontrol, resp. revízií - výh-

la-".ový, rečný, mesačný
3. Spracovanie kapacitných plánov z pohladu centrálneho sle-

dovania Zr' a prípravy opráv zariadení
4. Odsúhlasenie kaoacitn^ho plánu kontrol a revízie zarialení
5- Príprava a spracovanie protokolov zápisov pre vykonanie

k mtrol rerp. revízií zariadení
6„ evidencia vykonaných kontrol a revízií



7. Vyhodnocovanie vykonaných kontrol a revízií zariadení

a to J

- vykonané kontroly a revízie

- nevykonané kontroly a revízie

-- kontroly vykonané mimo plánu

- kontroly u ktorých boli zistené nedostatky /vady, vý-

mena zariadenia a pod./

V rámci operatívneho riadenia UOC projekt 3Z.ť rieši tieto Ĺlohyi

- hlásenie závady /poruchy/ a požiadavka na opravu vo vzťahu

evidovanej časti zariadenia - predmetu údržby, evidenčné

karty závad

- technická príprava - použitie štandardných operácií, tech-

nologického postupu, stanovenie potrebných WĎ a materiálu,

overenie v stavovom súbore ŕiTZ

- vystavenie pracovného príkazu a súvisiacich príkazov

- povolávacie príkazy B, S, K, i-I - potvrdenia vo v-!zbe na

po 'L systémy riadenia výroby a radiačná boz;oeon,">sť

- evidencia a vyhodnocovanie využitia vlastn.ch kapacít

údržby

- tvorba a vyhodnocovanie listov opráv pre projekt Organizá-

cia r. motivácia práce - /OI-Lť/

- kontinuálny prehlad o všetkých požiadavkách, pracovných

príkazoch, akciách a kapacitách

- rozvrhovanie prác v rámci odstávok JE

ť o x la. vzťahu k výrobným zariadeniam je možná rozdeliť elekt-
ráreň na tri základné útvary:

1. - v roba /previdzka/, ktorej úlohou je na zverenom zaria-

dení produkovať dohodnutý objem výroby pri splnení

technologických aj bezpečnostných predpisov a ekono-

mických pravidiel.

ž. - údržba /starostlivosť o Zjť/, k+orej úlohou je dbať o

technický stav zariadenia pri dodržaní ekonomických

pravidiel.
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- kontrola /b ̂ pečno s of, clef cktoskcpi'i/, ktorej úlohou je

nestranné posúdenie technického stavu zaria Aenia a pred-

"3 "Vvj.lanie jeho schopnosti plniť prevn/.zková úlohy.

''!• íi>- r-. 30 v-,-7\-;'n isti v útvaroch sú cíalej horizontáno a vertikálne

r :• z i. e .1.0 :i ••J i^rizontálne členenie- kopíruje výrobne proces /prinár,

•-'run ' -vV'< nl./oo profesiu /SER, chémia/. Vertikálne Slononie vy-

j:: t ruje ;J.V:.;:-." vynosí v rámci útvaru /směnový inžinier, vedúci reak-

torového bloku, operátor, směnový majster, obsluha/.

r'ri realizácii SZr1 v skutočnom systéme riadenia dochádza k

•̂rjliiiMi.iu činností uvedených troch útvarov z rôznych dôvodov
1 rí̂ or: vá ú.dräba, diagn-'istika/.

Dôsledn'-Ta lodržaním špecifického prístupu k v.robiimu zaria-
leniu y-!-"!' v^jú pre SZŕ v jednotlivých útvaroch tieto úlohy:

1. Výroba;

- dodržiavanie technologických predpisov pre využívanie

zariadenia,

-• ?.*z -iimená vani e tých udalostí na zariadení, ktoré majú

volyv na životnosť zariadenia

-- hlásenie závad a porúch /požiadavky na opravy/

- odovzdávanie zariadenia do opravy, preberanie zariadenia

z opravy

- manipulácie so zariadením, ktorých cie.lori j o vyviesť

časť zariadenia do opravy a z opravy

•- evidovať projektové a skutočné hodnoty technologických

paramotrov zariadení,

- evidovať momentály stav zariadenia vo vzťahu k výrobe

bloku a k splneniu limitov a poimienok /Lay/.

2. Údržba„

- evidencia udržovaných častí zariadenia,

- plánovanie opráv

- technická príprava opráv

- vykonávanie opráv a údržby zariadení podlo, určitej

stratégie

- operát ..vne riadenie opráv /koordinácia/
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- evidencia vykonaných opráv a údržby

- riadenie price odborných dielní a laboratórií

- riadenie zdrojov /vlastný personál, doiávatelia/

j>. Kontrola:

- na základe vyhlášok a predpisov evidovať časti zariade-

nia , ktoré majií vplyv na bezpečnosť /jadrová, prevádz-

ková, pracovníkov/

- pravidelne hodnotiť parametre /vlastnosti/ t'chto častí

nariadenia, v prípade zistenia nedostatí:".v požalovať od

správcu zariadenia vykonanie opráv /výmeny/,

- pre vykonanie kontrol predkladá G" požiadavka na prípravu

zariadenia ku kontrole /podklady k harm:: n o.'Í rámu odstávky/,

- evidovať všetky vykonané kontroly a ich v..'sledky počas

životnosti zariadenia,

- predkladať výsledky kontrol nndriaden.-m r. ď Dzorným or-

gánom .

irri plnení úloh súvisiacich so starostlivosťou o zariadenie elekt-

rárne ú.tvary výroby, údržby a kontroly spolupracujú /vymieňajú si

podklady, odsúhlasujú spoločné riešenie, plnia požiadavky/ pri

týchto činnostiach:

- plánovanie opráv a kontrol zariadenia /stratégia, údržby/

na základe podkladov všetkých troch iítvarov,

- odstraňovanie závad a porúch podlá požiadaviek vy'roby a

kontroly

- odsúhlasenie harmonogramov odstávok

- operatívne riadenie prác /koordinácia/

- odovzdávanie zariadenia do a z opravy

- analýza príčin závad a porúch na základe podkladov všet-

kých troch útvarov.

Za predpoMadu, že databázové aplikácie vyriešia v::etk3r problémy

spojené s manipuláciou s dátami, zostávajú pre automatizované

alebo či^.st'cnc automatizované riešenie dve základné optimalizač-

né úlohys

- zostav.mic vyváženého dlhodobého plánu činností súvisia-

cich so SZŕ /optimalizácia z hladiska výpadku výroby,



- 101 -

využitia zdrojov a dlhodobej stratégie/,

- operatívne riadenie odstavovania zariadení, realizácia

prác a rozvrhovania zdrojov /dodržiavanie LP.J.-/.

4. ZAVER

Z analýzy dalej vyplynulo, že v rámci riadenia a zabezpečova-

nia činnosti JJil sa vyskytujú rôzne typy úloh. Od autonómnych úloh

vliodn.cn pre riešenie na samostatnom x"C cez poži^Ľí.vky spracovania

jednej rozsiahlej skupiny úloh nad spoločnou datovou základňou,

ktoré sú. vhodné pre viacužívntelské systémy, cíalej spracovanie

rôznych, relatívne autonómnych úloh viacerými uživate1mi, ktoré

si potrebujú vymieňať dáta, ktoré sú vhodné viac pre- lanové štruk-

túry až po dávkové a archivačné úlohy, resp, rozsiahle /ľV výpoč-

ty vhodne pro klasický strediskový počítač. Z tohoto pohladu je

potrebné povedať, že na moderné A3R sú kladené tri záklo/lné po-

žiadavky;

1. možnosť postupného budovania a stavebnicového rozširovania

2. zabezpečenie kompatibility zariadení

3. možnosť práce v miestnej i verejnej sieti

4. možnosť využitia rôzne konfigurovaných štruktúr zero j :>v VT.
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Ing. i'iikuláš Szapu

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

I. Súčasný st°v systémov2^ch riešení s "uplatnením vý TOČ t ovej tech-

niky pri racionalizácii a normovaní práce v československej

energetike

V čalej uvedených nosných oblastiach československej ener-

getiky, resp. te-olárenstva je súčasná situácia charakterizovaná

nasledovnými skutočnosťami v :

1. Stavebno'-Tiontážnej činnosti

sú v plnom rozsahu /pre or^nizovanie, riadenie a odmeňovanie prá

ce/ vypracované a uplatnené celoodborové výkonové norray zostavené

z normatívov pohybov HM-2 a Sifx\ť-2 /44 zborníkov/, ^odla týchto

jednotných noriem spotreby práce prakticky pracujú všetci pracov-

níci ''R" kategórie.

Od roku lyôô sa v rámci prípravy automatizovaného riadenia

stavebno-montvínej činnosti overuje na vybraných rozvodných závo-

doch systém uplatnenia základných montážnych prvkov a vypracová-

vanie úkolovo-akordných listov pre jednotlivé akcie na mikropočí-

tačoch /Robotróny A 51^0/jO, BO 1034/.

ŕo dôkladnom overení bude systém uplatnený v celej energeti-

ke v priebehu ;>.

2. Rozvodnej - odbytovej činnosti

sú pre plánovanie "R" pracovníkov pre rozvod a odbyt elektrickej

energie uplatnené celoodborové limity pracnosti. V súčasnom obdo-

bí, )o objektivizácii zborníkov výkonových noriem metódami norma-

tívov pohvbov a vvdaní nového revízneho poriadku, sa pripravuje

z týchto materiálov objektivizácia limitov pracnosti tak,, aby moh-

li byť využité okrem plánovania aj r>re organizovanie, riadenie a

odmeňovanie práce na všetkých úrovniach riadenia /od rozvodných

závodov až po riaditelstvá koncernov/ za pomoci využitia výpoôto-
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vej technik. . Podstata systému spočíva v spracovaní výrobných kal-

kulácií pre 2ivú i zhmotnenú prácu pre elektrické siete, stanice

a ostatné zariadenia na rozvod a odbyt elektrickej energie a ich

uplatnenie v uvedených oblastiach.

3. Výrobe elektrickej energie a tepla

a/ v parných elektrárnách a teplárňach

Základnou úlohou racionalizácie a normovania ;oráce pri

údržbársko-opravárenských zásahoch energetických vrrobní /kde pre

važuje podiel Živej práce/ pre 7. a 8. 5&±-' bolo uplatnenie racio-

nalizačného reojektu "Organizácia a motivácia práce" /Oliť/ vráta-

ne noriem spotreby práce vytvorených z normatívov •loh.'/bov /íjľľi-i-2/.

V parných elektrárnách Vojany a líováky sa pre zníženie admini-

stratívnych "or-íc snoiených s vyhodnocovaním vypracovaných noriem

spotreby práce /listov ooráv/ od roku 1^88 overuje ich strojné

spracovanie najprv na sálovom počítači KC a v súčasnom období na

PC. jŕo overení v parných elektrírňach sa predpokladá ich rozšíre-

nie do teplární a jadrových elektrární v priebehu b, päťročnice.

b/ v jadro v/ch elektrárnách

- normovanie oráče v jadrových elektrárnách bolo zah-'.jené až

v polovici 8. 5R.ť, a preto na rozdiel od zahraničnej praxe za-

tial neboli normy sr>otreby práce /ú'ô£/ v Širšom rozsahu uplat-

nené ,

- v centralizovanej údržbe k 31.12.1^89 pracovalo podlá JSŕ v JE

BBO 48 '/o a v JE EDU ó ô c,ó pracovníkov "R" kategórie v rôznom

rozsahu fondu pracovnej doby,

- v prevádzke MaRT JJ3 ĽBO. v dielňach opráv sú vypracovaná J3.ť

na cca 20 °/o typov mechanických a elektronických prístrojov,

- nevyužíváním výpočtovej techniky pri normovaní práce.

Súčasná a výhladová spoločenská potreba rtalšieho rozvor'a

racionalizácie a normovania práce v jadrovej energetike te.la vy-

chádza z nasledovných faktov :

1.1. Efektívnej v;'roby a rozvodu elektrickej energie a tepla
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pri !odraní všetkých požiadaviek bezpečnosti <•> spolahlivos-

ti prevádzky J .tí.

1.2. Velkého počtu pracovníkov prevádzkovateľov a dodávatelov,

ktorí budú zabezpečovať údržbársko-opravárenské a kontrolné

činnosti /do roku 2000 sa predpokladá cca 5000 pracovníkov/

potrebných znormovatf.

1.}. Snormnej pracnosti a administratívnej náročnosti prác pri

ručnej tvorbe, zadávaní a vyhodnocovaní noriem spotreby prá-

ce, ktorá sa už stala brzdou ďalšieho postupu normovania.

1.4. dostupného rozvoja automatizovaných systémov riadenia jad-

rových alektrární a potreby prepojenia automatizovaného sys-

tému normovania práce s týmito uživatelskými podsystémami

/JStf, sflZ a äaläími/.

1.5. iíového trhového mechanizmu, v zmysle ktorého lea komplexným

uplatňovaním všetkých druhov noriem živej i zhmotnenej prá-

ce a väzieb na úplný chozrasôot je možné dosahovať neustály

rast produktivity práce a looužitelného zisku.

Z uveden.'ch dôvodov je potrebné urýchlene vybudovať v jadro-

vej energetike ČSiJR na počítačoch triedy rC/XT, res-j. AT nasle-

dovný automatizovaný systém normovania údržbársko--opravárenských

prác pre Ju typu WJÓII 440.

II. Automatizovaný systém normovania práce

Cielom systému je vyriešiť a overiť :

a/ automatizovanú tvorbu noriem spotreby práce,

b/ automatizované zadávanie, evidenciu a vyhodnocovanie NS-ŕ,

c/ založenie databanky praxou overených progresívnych "eítíP,

d/ automatizovanú tvorbu plánov a normatívov odstávok a ostatnej

užívateľskej dokumentácie.

Náplň a etapy riešenia :

1. Automatizovaná tvorba iíSŕ z databanky časových prvkov:

- založenie a aktualizácia databanky časových prvkov,
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- mo.iuláma tvorba /združovanie/ JJSJ? Z databanky časových
prvkov na 4-5 úrovniach so vzájomným prelínaním,

- modifikácia noriem zmenou vstupných podkladov alebo obsahu

via s tne j no rmy,

- výber vídajov a sumarizačné výpoôt3/" vrátane použitia prísluš-

ných prirážok pre jednotlivé hodnoty časov,

- tlač v;stupných zostáv /listov opráv/ stanovujúcich normova-

ný čao potrebný na vykonanie určenej práce,

- doplnenie eventuálnych odchýliek od pôvodného postupu /zme-

ny/.

2. Automatizované zadávanie, evidencia a vyhodnocovanie NSJ? :

- založenie a aktualizácia súboru zariadení, resp. ich častí,

- založenie a aktualizácia súboru pracovníkov pracujúcich

p o d l á i-ÍS-ŕj,

- založenie a aktualizácia súboru listov opráv a sv.boru in-

formá,cií o listoch opráv,

- výber a tlač listov opráv a príkazov prác,

- sprpcov-aie vstupných údajov z vyplnených formulárov /lis-

tov opráv a výkazov prác/ po vykonaní práce,

- mesačné spracovanie výkazov vrátane väzieb na projekt MZDT,
- výpis zostáv.

3. Založenie databanky pro/pľesívnych iíJ±> pre jednotlivé

zariadenia a činnosti JE :

- založenie komplexnej databanky praxou overených noriem vy-

tvorených jadrovými elektrárňami a výrobcami a dodávatelmi

zariadení umožňujúcej prepojenie na :

- uživatelské podsystémy JiJ v CSJj'R i v zahraničí. /ui'Z, JSU,

atcl./,

- spolahlivostné informačné systémy krajín v rámci MaÄE,

- jej trvalá objektivizácia /správcovstvo/.

4. Automatizovaná tvorba normatívov počtov pracovníkov, normatívov

optimal:-v-ch lehôt jednotlivých typov odstávok, SG-, normatívov

a cenníkov nákladov :
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V spolupráci s užívateľmi uplatňovanie v/tvorenej databanky

pri automatizovanej tvorbe tejto dokumentácie.

III. .Predpokladané ekonomicko-spoloôenské prínosy

Predpokladané prínosy

.Prínosy sa uvažujú v 0 roku z obdobia dvoch päťročníc u jed-

ného bloku V"\TiiR 440.

a/ Úspora pracovníkov /normovačov/ odstránením ručnej tvorby,

zadávania a vyhodnocovania J8P

- uplatnením at'tomatizovaného systému normovania práce sa

zníži prácnosť pri tvorbe a uplatňovaní iJSP minimálne o

25 >,

- plánovaný počet normovačov pre 4 bloky WIiiR 440;

- centralizovanú údržbu 5 pracovníkov

- prevádzku 3 pracovníci

- 0 ročná mzda normovača činí 55.200,- Kôs.

Výpočet;

0 ročná asv>ora miezd: 8 pracovníkov x 55 200 Kôs/rok x
0,25 prac. = 110 400,- Kčs

Poznámka

Úspora pracnosti čatárov a majstrov pri automatizovanom

uplatňovaní noriem spotreby práce sa neuvažuje. Uoetrený čas

by mal byť využitý na prehĺbenie organizácie, riadenia a kont-

roly nimi zabezpečovaných prác.

b/ Zvýšenie tvorby elektrickej energie ur/chlením tvorby a

uplatnenia ITSP

- urýchlením tvorby iíSP sa umožní tiež rýchlejšie uplatnenie

minimálne o 20?o / v období päťročnice namiesto piatich za

štyri roky/

- rT/chlejším uplatnením iíSP sa dosiahne 0 skrátenie cíoby opráv

v jednej päťročnici minimálne o 1 deň .
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- 0 cena 1 wWh elektriny z JE je 200,- Kčs

- denná výroba elektrickej energie na bloku 440 je cca 10 GWh

Vypočet :

0 ročná zvýšená výroba elektrickej energie na bloku z

i£_2°JLí^ x 200 KSs/MWh = 400 000,- Kčs
5 rokov

Predpokladane náklady

- uvažuje sa ročná analyticko-programátorská kapacita 2 pracovní

kov \n5JjJ.', čo predstavuje 370 000,- Kčs

- pre 4 bloky tfVi!R 440 sa stanovuje nasledovný počet počítačov

triedy JťC-ÄT/AT pre :

- normová:'.ov prevádzky a údržbu 2 ks len pre účely normovania

- u majstrov a ostatných Pracovníkov prevádzky a údržby z po-

čítačov v-n;, žívaných pre iné účely využitie 13 počítačov pre

zadávanie a V;/hoc»nocovanie ^Sr1 v rozsahu max. 33>-, -o pred-

stavuje •••'.ohroraady 2 poôítr.ôe na blok v 0 cene 250 000,- Kčs

- v^nižitie počítačov v období dvoch päťročníc

Výpočet :

0 náklady nn. bloku ročne ;

-21 /I8x 0,33/počítačov x 25O 000 Kčs

370000 Kôs + Uíi2£y = 420 000 Kčs
10 rokov

Súhrnná ekononicko-spoločenská efektívnosť

D blokov VVBR 440 sa uvažuje vvužívanie systému v období mi-

nimálne dvoch päťročníc, pričom uvedené náklady na análytick0-

programátorské práce skončia v roku

_ prínosov

nákla-.ov

Ž-č s x 10 rofcov + 400 000 Kčs x 1U rol:ov

370 000 Kčs x 5 roky + 2 x 250 000 Kôs
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= 3,17

Z uvedeného rozboru vyplýva, že vybudovaním systému sa do-

siahne u každáho bloku VVBii 440 predpokladaný ekonomický prínos

3,17 Kčs na 1,- Kčs vynaložených nákladov. Celkový ekonomický

prínos je daný počtom prevádzkovaných blokov.

Okrem hclnotitelných ekonomických prínosov realizáciou toh-

to automatizovaného systimu normovania práce sa dosiahnu tiež

dôležité spoločenské prínosy, a to najmä zvýšenie bezpečnosti a

spoľahlivosti prevádzky JU tým, že sa určí presný vec;iý rozsah

a ôetnosť údriibársko-opravárenských a kontrolných zisahov /pre

tvorbu noriem z databanky časových prvkov sú potrebné technolo-

gické a pracovné postupy prác/ a ďalšie.

IV. Záver

.Popísaný automatizovaný systém normovania prace zabezpečí

automatizovanú tvorbu, zadávanie a vyhodnocovanie noriem spotre-

by práce v prevádzke a údržbe jadrových elektrární tvpu VVBR 440

na počítačoch triedy xJC-XT/AT.

Okrem zabezpečovania týchto prác sa súčasne vytvoria, pod-

mienky pre spracovanie a založenie komplexnej databanky noriem

spotreby práce /listov opráv, resp. operačných noriem/ pre typo-

vé rady zariadení a činností na mddiá počítačovej techniky JE,

ktorá umožní jej uplatnenie pri automatizovanej tvorbe :

- sieťových grafov a normatívov optimálnych odstávok,

- normatívov poetov pracovníkov a normatívov nákladov.

Dôležito úclaje z tejto databanky ASŕ bude mojno tiež využiť

ako zdroj informácií do spolahlivostných informačných systémov

krajín v rámci EAAĽ i v cíalších oblastiach.
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In.--?:. Bohumil Markech, In#. luboš Vrtík

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

1. Úvod

Špecifičnosť rizika jadrovej energetiky si vyžiadala, že

z isteniu a kontrole jej bezpečnosti je venovaná n-' celom sve-

te velká pozornosť a prostriedky. Následky havárie v jadrových

elektrárnách ĽAI-2 /b SA/ V roku li?7y a v Cernobyle-4 /ZSbR/

v roku ľj86 potvrdili skutočnosť, že za 3alší úspesn.- rozvoj

jadrovej energetiky vo svete \esú. všetci budovateli? a pre-

vádzkovatelia jadrových elektrární vo svete rovnakú, zoďooved-

nos ť.

I kečl rgakcie v rôznych štátoch a krajinách íia tieto uda-

losti boli rôzne, dané potrebou jadrovej energetiky, stabili-

tou politickoekonomickéj situácie a podobne, jasným poučením

zostáva, že ďalšiu íažkú haváriu jadrovej elekt:?árne si už

jadrová energetika nemôže dovoliť!

Inými slovami - podmienkou äalšieho rozvoja jadrovej energeti-
ky je bezpodmienečné zaistenie ich jadrovej bezpečnosti, a tým

vysokej spolahlivor.ti samotnej prevádzky.

2 . iáTROM i>OiitJCH

V súčasnosti moderné bezpečnostné a spolahlivostné analýzy sa

nemôžu obmedzovať na popisovanie havárií len z predpokladov ne-

závislosti systémov. Napriek tomu, že je to bezpeô.iostným pred-

pisom stanoveno, nie je možné v reálnej praxi táto .aezávislosť

dosahov ť. tík/senosti ukazujú, :v:e úspešné spolahlivostné analýzy

systémov J\W nie je možné vykonávať bez využitia metodiky stromov

porúch. Stromv porúch poskytlijú analytikovi Iodide.' diagram, sye

tému a napomáhajú vzájomnému porozumeniu špecialistov, pretože

ich jasná a logická štruktúra podporuje technickú disirusiu.
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x'ri zostavovaní stromu porúch sa vhodne zvolí vrcholovo/é/

udalosť/i/, t.j. zadefinuje sa také správanie sa systému /neže-

laný stav, poruchu, ...f, ktoré svojimi dôsledkami vážne vplýva

na jadrovú bezpečnosť, zníženie výroby alebo spoľahlivosť samot-

ného systému /zariadenia, prvku/. Strom porúch predstavuje vy-

jadrenie logických vzťahov medzi udalosťami stromu porúch /po-

ruchy prvkov, poruchové stavy, podmienky/ pomocou logických hra-

diel. .ťre manipuláciu s logickými hradlami platia základné záko-

ny Booleovskéj algebry. Strom porúch graficky názorne zobrazuje

vzťahy všetk/ch prvkov systému.

Hlavnou prediosťou stromu porúch je jasná prezentácia skúmaného

problému, čo je dôležité najmä vtedy, ked" je analyzovaný" systém

komplexný, s množstvom závislostí medzi podsystémami a ked" pods-

tata problému vyžaduje spoluprácu špecialistov z viacerých ob-

lastí.

3, .ťROGHAMOViS V/Ba.V3SJIĽ

rve xs. ešná iDrácu so stromami porúch je potrebné mať k dispozi-

ci; vhodné programové vybavenie. Jednotlivé program-/ musia byť

schopné predovšetkým rýchle identifikovať minimálne kritické re-

zy a vykonávať pravděpodobnostně výpočty týkajúce sa týchto re-

zov.

Do začiatku éry osobných počítačov existovalo programové vybave-

nie na anal/zy stromov porúch len pre velké počítače. G«lé zadá-

vanie problému, komunikácia s počítačom boli nepohodlné a výs-

ledky boli povívané iba v číselnej forme, iíavyše, takáto analýzy

bývali pomerne nákladné, tí nástupom počítačov 20 s-, objavili

jednak prepracované verzie programov pre 20 a jednak úplne nové

programy, plne využívajúce grafické vlastnosti počítačov triedy

J?CL Z dostupného programového vrbavenia. pre počítače J?C považu-

jeme za je^en z UPjAT'larenejších, komfortných, násorn.cli a vyso-

ko výkonných kanadský komerčnjŕ program autora A. Wilda 'ĽOtixa VÍAS-

ľtíR.
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4 . TREď WÄ.S3ÍJSR

TRUJdl MAiáT.íiR bol vyvinutý špeciálne pre počítame £0, nie je ná-

ročný na pamäť, je vysoko výkonný a rýchly, pretože je naoísan/

v jazyku ASS&iBLMt 8086. Analýzy pomocou TílúÉ iiASTiiiR-a sú rýchle

a nie sú nákladné. .ťro/̂ ram má velmi pohodlný uživatelský inter-

fejs, zadávanie problému /stromu porúch/ je velmi pohodlné,

x'ro^ram v/niká grafickou interpretáciou výsledkov na ploteri

alebo tlačiarni, kontrolou chýb a mnohými vlastnosťami, ktoré

ulahčujú a zjednodušujú vlastnú prácu.

Program počíta aákladné spolahlivostné charakteristiky, akými sú

celková pravdepodobnosť poruchy systému /resp. nep.•) hotovosť/,

minimálne kritické rezy /t.j. všetky vzájomné kombinácie porúch

prvkov, resp. nežiadúcich stavov, ktoré vedú k poruche systému,

resp. definovanému neželanému stavu/ a faktory dôležitosti prv-

kov RAW a 'RÁM. Koeficienty RAW a ±íRW vyjadrujú vplyv poruchy

prvku k poruche celého systému. Tieto údaje sú dôležité z prak-

tického hlaďiska:

Celkové pravdepodobnosť poruchy systému /r?sp. nepohotovosť/ nám

vyjadruje úroveň spoľahlivosti zariadení ako celku, ohodnotením

tohto údaja sa dá posúdiť, či zariadenie je spolahlivé alebo

nie. ŕokial vypočítaná pravdepodobnosť poruchy sa zdá byť príliš

vysoká, je to ^rážny dôvod pre návrh takých opatrení, ktoré úro-

veň bezpečnosti zvýšia. Takýmito návrhmi bývajú napr. zmeny

v schémach zapojenia, zvýšenie zálohovania systému, náhrada málo

spoľahlivých prvkov za iné, spolahlivé j čie, atcl. ̂ ri vytváraní

návrhu na zvýšenie bezpečnosti alebo spoľahlivosti systému je

potrebné sledovať minimálne kritické rezy a koeficienty RAW

a RRW. Z hladiska spolahlivosti je vhodné prvok, ktorý má velký

príspevok k poruche systému nahradiť bucl nrvkom s menším prís-

pevkom, alebo vhodne zmeniť schému zapojenia.

ITa základe analýzy stromu porúch programom TRiiú ŕíASTilR sú k dis-
pozícii vhodná podklady pre vypracovanie takých opatrení, ktoré

môžu prispievať k zvýšeniu spolahlivosti zariadení systémov JE,

zníženiu jadrového rizika pri prevádzke JE, zníženiu v;fpadkovos-
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ti dodávky elektrickej energie do siete, faktor RAi je tiež mož-

né využiť pre plánovanie iídržby a faktor Ritrf pri návrhoch na

zlepšenie spoľahlivosti systémov.

5. ZiíKLAMiS VLASIJ'OSTI jťROJBAŕlU TMsi JÍIASTUR

- v̂ ujaný súbor s vytvorením modelu spolahlivosti pomocou stromu
porúch je moané vytvoriť lubovoIným textovým editorom, alebo

ho vytvoriť grafickým textovým editorom, ktorý je súčasťou

programu

- spracováva rozsiahle stromy s viac ako 5000 vrtu'onými udalos-

ťami

- spracováva hradia typu OR, Átíi), HOT, sumačné, m z a, podmien-

kové, XOR, prioritné hradlo a äalšie špeciálne hradia

- počíta pravdepodobnosť poruchy celého systému /resp. nepohoto-

vosť/ a všetkých podsystémov

- určuje minimálne kritické rezy /podlá požiadaviek užívatela/

a ich pravdepodobnosti

- počíta koeficienty ILIYI a RAVJ

- podlá požiadavky spracováva len určité časti stromu porúch

- výpočet vykonáva bud priamo použitím zákonov pravdepodobnosti
a Booleovej logiky alebo simuláciou Monte Carlo

- rozmanité spôsoby výstupov - do súboru, na tla iiareň alebo
ploter

- možnosť prispôsobenia výstupov užívatelom na lubovolnú tlačia-
reň alebo ploter

- spracovanie udalostí so spoločnou príčinou

- možnosť použitia grafických schopností rogramu k tvorbe pre-

zenčnjřch schém, názorných, farebne zvýraznených stromov po-

rúch na -oloteri
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riadenie spôsobu, rozsahu a v.'stupov programu v závislosti od

programovo meniteľných parametrov

spracováva velmi rozsiahle stromy a prevádza triedenie výsled-
kov aj u stromov, ktoré iné programy nedokážu

•;'truktára programu je delená na překryvné moduly, o im v pamä-
ti y.-0Ti?am zaberá velmi málo miesta
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In^. ŕ'avol Zachar, Ins;, fliloš Kriš, In.̂ . Vladimír iiichalica

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Vývoj v;;7>«čtovej techniky ide rýchle dopredu. V súčasnos-

ti užívatelia osobných počítačov triedy IM/jfC sa neuspokoja

len s užívaním počítača v lokálnom režime, ale pr vládajú sna-

hy naviazať sa na iné počítače a zdielať spoločná data. Táto

väzba je žiadaná medzi počítačmi tej istej triedy. ..liešenie

poskytuj á lokálne poníta^ovd siete, Á medzi nočíta^uii rôznych

tried. /napr. spojenie počítača ŕO so systémom iliC a J o d./ - rie-

šenie je vo využití tzv. gateway. ľ)alšia požiadavka vystupujú-

ci v súvislonti s prepájaním počítačov je vzájomné prepojenie

lokálnych počítačových sietí - riešenie je vo va:;iti tzv.

bridge.

Jednou s progresívnych políta'íov ch sietí, rieľíi' cich

problém pre-;>Áj?.nia počítačov na v>/sokej :lrovni, je sieťový1

operačné systém kanadskej firmy quantum software systems

Ltd. - Q,iK. Lokílna počítačová sieť i4o.DC má nespornú v-hodu v

tom, íe po.pora pre sieť je zabudovaná pri imo v systdme práce

operačného srst^mu, ktorý je založený na princípe "message

passing" t.j. odovzdávania správ. V nasledujúcich rinukoch

si tento operačný systém popíšeme bližšie.

Operač-n:,' s/stúm v̂iíK poskytuje komplexnú in t e r'i.ciu nas-

ledovných vlastností:

- mv.ltitľsk /súčasná spracovanie až 150 úloh na jednom

počítači AT a 64 na XT/

- multiuser /súčasná práca viac užívatelov, AT mô2e ob-

sl'Iíiť &Z 32 terminálov, Xľ 10/

- real time /podnoruje skracovanie úloh v reálnom case/

- networking /integrované vlastnosti sieiíovjho oper">číié-

ho systému s využitím všetkých zdrojov v sieti - diskov,

tlačiarní, modemov, procesorov, pamäti, ^atei/ay, atd. ,

t. j. ekonomicky úsporný návrh lokálnej sieti Lk.^/
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- podpora súčasnej práce v sieti až c:55 uzlov, t.i. počí-

tačov IBťi ŕC /aj bezdiskov'ch pracovných staníc/, iiT,

AT, 32-bitových s procesorom Intel 30386 a x3/2

- po<" >ore. práce terminálov

- dostatočná rýchlosť na aplikácie v reálnom čase

- minimálne požiadavky na operačnú pamäť iťiui /systém chodí

aj na počítači s operačnou pamäťou Zj>6 KB, zaberá iba

cca 150 KB a administrátor siete iba 20 O /

- moínosti sie cfovo distribuovaného, paralelného spracova-

ni-r vv'poStovo náročnej úlohy na vipcer/ch 'orocesoroch

súčasne

- podpo3?a programovacích nástrojov a aplikácii vyvinut J ch

v íít^nl^rdnom operačnom systéme uo-JOá /SQ

Z uvede:i:/ch vlastností vypl3'va, že -^JK sa jp.

ako v;'hodný prostriedok pri automatizácii v.

robn.'ch procesov a iných aplikácií v reálnom

čase i pre efektívnv' pŕécu na úrovni ÁíjRj? a
prácu s distribuovanou databázou

•4.ÍU. je oproti systému Míá-JOS, ^ÚÍJIX a 03/2 filozoficky

novší a ^repDcacovane.iší, hoci 03/2 vznikol až po nom. Je mo-

dulárnym systernom založeným na princípe odovzdáv-nia s ;ráv

/message passing/. ±Jráve tomuto faktu vclací za svoju pruž-

nosť, vlastnosti sieťového operačného systému a r/chlosť sys-

tému reálneho času.

Llasick operačný systém poznáme ako monolitický monitor.

/ tomto modeli zaberá operačný systém centr linu DOSXCÍU. Všet-

ky funkcie sa krátia okolo jadra, ktoré je zodyovedni za vyt-

váranie úloh, ich prepínanie, komunikáciu sériov ch zariadení,

orepojenie s diskovou pamäťou, údržbu svsternu siborov a taktiež:

sieťov1.! kOi.urnikáciu.

Ainličnou alternatívou nemonolitickáho monitoru i e operač-

ný system odoyzd-'ívania správ /message passing/. V tomto type
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mu veia '.'.ôlešit/ch decentralizovaných s p r á v c o v

ú l o h /aônlnlstrátorov/ nie je umiestnených v jadre a pre-

ti oôsobia ako samostatné ú l o h y /tašky/. Jedna úloha mô-

že byť zodoovedná za sériový I/O konkrétneho zariadenia, ďal-

šia z- s iborov.v systémové funkcie, clalšie za vytvorenie/pláno-

vanie áloh z. správu pamäti a e^te <íal"ia za komunikáciu v sie-

ti, .ílavnou alohou jadra je poskytnúť prostriedky ">v:i komuni-

káciu s t :aito sorívcani úloh a medzi nimi navzájom prostred —

níctvom sv>raco rania správ.

«iJX je ojeračný systém odovzd ívania srjráv. Jadro umožňuje

zasielanie správ, ovládanie virtuálnych obvodov a spracovanie

prerušenia oč hodín. / >etky ostatné funkcie sú ovlár.aaá nasle-

dujúcimi úloi' mi-R^r.Hvcami /administrátormi/:

. loh - je zodpovedný za správu pamäti, zajatie a ukon-

čenie •ilohy, Hýrivú mien a údržbu evi-.ienciu vstupov.

Sorávca zariadení /dev/ - ovláda všetky sériovo zariadenia, ako

konzolu /vlr.stne vstup z klávesnice a výstup aa zobrazovaciu jed-

notku/, terminály, modemy, tlačiarne a virtuálně terminály /win-

dows/. Obsahuje všetky drajvre týchto zariadení. Taktiež vykoná-

va odozvu - echo, výmaz riadku, obnovenie riadku atd.

Snrávca srstému súborov /fsys/ - udržiava systém sáborov *mTÁ.

jŕrô ramjr, ktoré chcú otvoriu, uzavrieť, čítať, zapisovať a

pridávať Co s-.iborov to urobia prostredníctvom odoslania správy

tomuto sorlvcovi.

dprívca behu naprázdno /idle/ - zdiela volný čas v systéme.

j?ovžívr. sa tiež ako štandardný vlastník úloh, ktorá prežívajú

svojich ro°'.ičov. Vyplýva to z toho, že správca behu naprázdno

nikdy nezaniká.

Správca siete /volitelný/ /net/ - ovláda komunikáciu v sieti.

Je volán,; programami a správcami, ktoré chcú komunikovať s

in'mi procesormi. Zaberá iba 20 KJ3 a v prípade neexistencie
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sieťového a aktéra sa sám "zhodí" z pamäti.

časov, ho zdroja /volitelný/ /timer/ - uskutočňuje

časovanie v'alontí a asynchrónne havarijné v'nimk"- /"alarm

clock5'/ pre časovo kritické alebo opakujúce sa -jro^raay.

Existuje eštésniekolko dalších volitelných sorávcov.

V skutočnosti najvýznamnejšie aplikácie po.i OS .̂.X búda mať

vlastn'ch správcov, ktorí budú zabezpečovať prí-itup k rôznym

systémovým zdrojom. Tieto možnosti sú velmi výhodné a umožňu-

jú užívateľom rozvirovanie systému, emnoho pohodlnejSie ako

v iných operačných systémoch.

x'ro^raraovacie nástroje

.ťod S3>"st-;morn QJX sú k dispozícii rôzne kompil.-ltory ja-

zykov ako C, C-&6, JAoIC, rascal, Fortran 77, i-iof'ula 2, .ťa-

ralelné C, i'ascal a Fortran. Všetky jazyky firmy grantům

používajú ten istý generátor kódu a tiež object formát súbo-

rov. Z bolo vyplýva, že vňetky rutiny z jedného jazyka môžu

byť linkovaní s druhým, pričom sú tu určité obrneissiiia a to

nekompatibilita typov premeniiých. Knižničné funkcie obsahujú

I/O súborov a zariadení, matematické funkcie, grafická funkcie,

priame konzolové /video/ I/O a interfejsné rutiny k "tca-o", čo

je nezávisí' terminálový balík, ľjalej je ako dokomplctovaaie

vývojového s stómu k dispozícii nezávislý celoobrazovkový

editor, assembler, linker a debugger, quantum r^alej poxiúka

terminálový bôlík '̂ ,TBRM, emulátory operačného s -st mu ^'O-DOS

a ŕia-DOS MDO'Ú/JSS a RliJDOS/, elektronickú poítu í'iaLu, inter-

aktívne obrazovkové zdielauie JJlIľO /dokonca aj zo v z-.'* ualencjho

terminálu/, riadiaci systém zdrojových textov -orx tímovom prog-

ramovaní väč'.ích projektov >4ÍÍCS, konferenónj^ system CAJXT a iné

produkty.

Z databp.nkových systémov spomeňme Zlŕi, ocvlptor, OnCmd

/s dBASiií III kompatibilný kompilátor/, x'KO-O, SCiLsjiäiíjB

JPOIÍTBLOX, i'anel, ľlus II, db_VISTÁ 3.0, 3Tliiäi3 II, Sí'RIX.
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Z grafick" "'i systémov uveďme x̂JX WINDOW U'l SíSTBn,

í.jkä/iíJň, G-Tdraw, SriO TIM&, Jran man Oimtek, x±M±'±í:

JJLSIÍ), iiraphicsway. JJalej je to spreadsheet '̂-LCÔ 'IT

r'juAxí, menu systém;/ LiZ-riî ŕíb, SWilRíienu, l̂iiiiíb. Existuje vela

produktov pre riadenie procesov, textových procesorov ató..

jJôle/Até vlastnosti 308 *4-tó̂

- systom je inštalovaný v 'ivoch verziách. 3d to

- reálny mód /RÍM/ a chránený mód /iŕM/

- maxiľi.'ilny po'et uzlov je 2yj> a v každom uzle môže byť

pripojen/ch viac terminálov /AT - 10 terminálov, AT -

32 terminálov/

- v kr"!>'.'.om uzle siete môže súčasne besa t? viac úloh

/v ľd^ó4, v ±Vi 150/

- por1 -)o:cvje 8 diskových drives v uzle, veJ.kos'o -.̂ .resova-

telne'io priestoru na drive je 2 TB/

- v uzle môže byť súčasne otvorených až 1000 s .b or o v

- v uzle je priamo adresovatelná RAn v Ki-Í ói-Ok, v x-I-i

64Ok +

Hardware siete

oieť v,mlíva sieťové adaptéry ÁilCiíiiT, pretože s svojou

deterministickou prístupovou metódou token passing helia na

aplikácie v reó.lnom čase, V sieti môže existovať maximálne

Zi>5 uzlov v maximálnom dosahu asi b,5 km pri povžiti lacnej-

šieho koaxiálneho kábla. iJxistujú aj adaptéry pripojené fi-

nančne náročnejšími svetelnými vláknami. Zo sie^ov ch ire-

mostení spomeňme ľC-ť/Lť, dosky JtíC ZlúQ a tíwA 3270, protokol

X.25.

LAií na bize SOS ̂ iCí

Sieťový operačný systém 4iíX podporuje sieťov.'-1 alroter

typu ARCJyT, ktorý svojimi deterministickým or í str-o om v sieti

nine vyhovuje ire sieť ASÍÍP V oodniki . rent o ada~)tjr je však

o dl i 5 i''" O'] ac'.aotérov typu ARCÍU^Ľ používaných poo SOS Jovell
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iletware a ore t o je nutné zakúpiť adaptéry priamo od firmy

quantum.

Co sa t:ka nákupu SOS vJIiX nie je nutné bližSie špecifi-

kovať tento systém, lebo na distribuovaných disket'ch sa na-

chádzajú verzie systému pre reálny i chrnnený mód, s. tie 2

inštalačné podpory pre inštal-íciu na rôzne typy kompatibil-

ných počítačov - PC/XT, .CC/AT, X JS-2, \U-\ÍUCTRk. Treba v"íak

udať maxim.ílny po"et uzlov, na ktorý uvažujeme sieť rozví-

riť /cena rozšírenia verzie o jeden uzol je asi SO,- zo zák-

ladnej ceny single verzie/.

Samet á inštalácia sieťovej verzie pozostáva z to'ao, že

sa najprv nainstaluje single verzia, vloží sa do počítača sie-

ťový adapter r príkazom ^iilSIZii sa postupne na ".í ta j ťl tzv. roz-

širuj de e -3.i':kety obsahujúce potrebné kódy pre rozšírenie na

sieť.

Architekt :ra siete UJX nepozná T)ojmy pracovni stanica a

file server, tak ako ich chápeme u siete Novell. V sieti viJX

môže funkciu takéhoto file serveru, ktor;' poskytuje diskové

pamäte a rôzne periférie, prebrať v podstate kašd/ počítač v

sieti /záleži len na vhodne zadefinovaných prísttrpov ch trá-

vach/. Pracovnou stanicou je vlastne každý počítač, ktorý má

klávesnicu a monitor, iíavyše o?>roti sieti Jovell Jet̂ Ts,re umož-

ňuje nielen zdiel^nie spoločných diskov /slborov/ a periférií,

ale umožňuje i zdielanie procesorov v sieti /spú'.ť'.nie úloh

v iných uzloch/ a presmerov Ovanie vstvpov a výstupov /toto

všetko v rámci orístupových pravidiel/.

J-rafickfci znázornenie siete ^iíÁ. je na obrázku.
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Adam J-ieci
V/skumný ústav jadrových elektrární, Trnava.

Abstract
x-'ozn i.Vricie procesy, riešenie problémov a rozhodovanie sú

klučové oin.iosti onorítorov pri riadení prevádzk"T Jú« .ťre osvo-

jovanie si a spevňovanie poznávacích zručností oper-ítora bol

v RS^S-v^Jfi vyvinutý špeciálny počítačový výučbový system, za-

ložený na báze simulácie myšlienkových postupov skúsených ope-

rátorov z prevádzky JJ3. Článok dodáva výklad zákla .iiých princí-

pov konštrukcie a činnosti zmieneného systému, nazvanoho simulač-

ní̂  počítačový výučbový systs-n /OJPVS/.

Úvod

iíevyhnutnosť tesného a účinného prepojenia prev-dzky jad-

rových elektrární /J^/ s prípravou personálu v zmysle pohotového

premietania jej potrieb do školenia a výcviku je neoddiskutova-

telným faktoa zvyšovania spoľahlivosti ludského '.initela. V pred-

kladanom príspevku objasníme jeden z významných trendov zdokona-

lovania prípravy personálu JK a popíšeme zariadenie, nazvané si-

mulaôný počítačový výučbový systém /'óŕJ'o/, vyvinuté v ,íSVS TUJE

ako odozva na tento trend.

Premeny blokov/'Ch dozorní :

V každom z nás prežíva niečo z tajuplného pocitu rešpektu

a záhadnosti, ktorý v nás vyvolal prvý pohlad na panely a pulty

blokových dozorní /3i)/, velínov a pilotných kabín. Nikto nepo-

chyboval a taká bola napokon aj snaha, že tam bolo sústredené a

ukazované všetko o činnosti a stave ovládaného zariadenia. Udiv

si však vynucovala otázka ; "Ako sa v tom dá vyznať?", prípadne

pokusy o zostavovanie zostupov práce operátora. \Tieme, že
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odpovede ob'oa.jne vy á. s kovali lo nechvalné známeho b

práce operátora a do uistení, že prítomnosť človeka na takýchto

dôležitých centrách riadenia je už iba dočasne trpená. ííádeje na

jeho odstránenie boli odvodzované z neustále silnejúceho rozširo-

vania automatizácie.

Skutočná pravda o človeku pri riadení zložitých technologic-

kých procesov sa. však už odhalila a viackrát, pri vážnych prevádz

kových poruchách aj potvrdila, ľo, čo v najvlastnejšom slova zmys

le potvrdzuje nezastupitelnosť človeka pri riadení Ju, sú jeho

kognitivně a. intelektuálne schopnosti. Človek vie myslieť a to ho

pre budúce uprednostňuje pred akýmkoľvek automatom.

V "íom te-Ja naotala zásadná zmena na '3D ? Predovšetkým v tom,

že nosným prúdom v úvahách o pracovnom mieste a funkcii operátora

už nie je snaha vylučovať jeho prítomnosť pomocou automatizácie.

Ťažiskom úsilia sa naopak stáva čo najúčinnejšia poďoora poznáva-

cích a intelektových schodností obslužného personálu.

Navonok sa táto zrie na manifestuje tak, že rozsiahle interié-

ry pôvodných 3'ú doslova konlensuju do vysokokoncentrovaných pra-

covných miest operátora, sústredených prakticky v akC"iom rádiuse

jeho rúk.

itozho luj :cu úlohu tu zohrávajú počítače, zapojene. ô.o účelo-

vých informačných systémov. Sprostredkovávajú operátorovi základ-

né a doplňujúce informácie pre identifikáciu stavu riadeného ob-

jektu, vykonávajú ich rôzne predspracovanie a taktiež vyhodnocu-

jú vhodnosť riešení, nnvrhnutých operátorom.

Poznávacia činnosť operátora v štandardných

prevádzkových situáciách

Aby sme predišli nesprávnemu clomýšlaniu, že celu. vyššie spo-

menutú zmenu B-D spôsobili len súčasné možnosti vj'oočtovej techni-

ky, zmienime sa aspoň struhne o poznávacej činnosti operátora.

/ýkla'l ooznvvacej činnosti operátora v štandardných prevádz-

kových situáciách podáva dnes teória konceptuálneho raodela. rodia

nej si operátor v mysli priebežne simuluje riadený technologický

proces pomocou konceDtuálneho modela, ktorý je myšlienkovým
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/mentálnym/ zobrazením riadeného objektu. Vo všeobecnosti táto

teória tvrdí, že skúsený operátor má cel;'- súbor konceptuálnych

modelov, vysoko funkčne odladených na základe poznatkov a jeho

skúseností, z ktorých každý jednotlivo o-ipovedá určitému režimu,

alebo prevádzkovej situácii. Takýto poznávací nástroj rau no tom

doslova vedie oči pri snímaní údajov, potrebných pre identifiko-

vanie stavu prevádzky a ruky, pri vykonávaní riadiacich zásahov.

Jím získava trvalý prehlad nad zariadením a primer? x- časový pred-

stih /anticipáciu/ pre korekciu vznikajúcich oichýiiek.

.ŕre tvorbu "oracovného miesta operátora je dole ž it /m vývodom

teorie konceptuálneho modela určenie, že samotný koiceituálny

model má svoju predstavivostnú zložku a výber určitého optimálne-

ho počtu parametrov, pre riadenie prevádzkového režimu. íía tomto

základe nachádza vysoké uplatnenie počítačová .^afika a rôzne

formy predspracovania a zobrazovania informácií na moderných Bx).

Pochopitelné, še pravý účinek majú tieto výstupy na '.isplejoch

len vtedy, ak odpovedajú skutočným myšlienkovým postupom operá-

tora. .Doslovne povedané, ak zobrazujú to, čo operátor vidí očami

svojej mysle.

počítačový výučbový systém

Zaiste sa netreba pýtať, či má na vyšgie popísr.ic zmeny BD

nejako reagovať aj príprava personálu Jtí. Je to jednoducho záko-

nitá nevyhnutnosť, aby bol personál pripravený na -orien s takou-

to kvalitou. Tak, ako sa v jednotlivých štádiách príprav/ ukáza-

la potreba prednášok, seminárov, klasických didaktických prost-

riedkov vr-.t-ine modelov zariadení až po plnorozsahové trenažéry,

ukázala sa naliehavou n j potreba špeciálneho nácviku a s ->evríova-

nia poznávacích /myšlienkových/ zručností a návykov. Zabezpeče-

nie prenosu poznávacích postupov skúsených operátorov z prevádz-

ky JE do prípravy a urýchlovnnie ich osvojenia u z.-.cínajúcich ope

ritorov sa stalo významným kritériom kvality systému prípravy.

.ťri zvažovaní možností využitia počítača vo výučbe - od jeho

nasadenia, pre >odporu výučby, cez asistenciu až po rôzne formy ria

denia výučby - sa ukázalo, že pre vytvorenie predmetaej učebnej

situácie pre v/cvik operátora je nutné využívať Simulačni schop-
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nosti počítačov, '/zhl̂ dom na vyššie uvedená potrebu "prenosu", sme

si pre našu oplikáciu počítača stanovili ciel simulovať konceptu-

álne modely skúsených operátorov. Znamená to prezentovať poslu-

cháčovi patričný režim prevádzky tak, ako ho pri riadení vidí a

vníma skúse?i:-' operátor.

Realizácia tohto zámeru si vyžaduje výkonný počítač, spolu-

pracujúci s farebnými grafickými terminálmi, /zhladora na dobu za-

čiatku v;.ňro.ja SJŕVS /v r. 1^86 v rámci riešenia RU; 01-125-052/

bol vybraný počítač SM 52/12 a semigrafické farebné terminály

y9. i1\mkônú zostavu pracoviska žiaka ukazuje obr. c. 1.

Obr. ô. 1

iíJVií-jZKx" -X)

^ \ I /

j UČITEL/
• j
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Stručný popis jej fungovania je nasledovný :

Prostredný displej zobrazuje špeciálny simulačný model

a hodnoty hlavných parametrov precvičováného režimu. Lavý disp-

lej poskytuje cvičiacemu ostatné potrebné informácie o zariade-

ní JE v rozsahu informačného systému ORIOíI na blokovej riozorni

V2. Pravý displej je tzv. "help" obrazovka, využívaná nateraz

predovšetkým pre pedagogické potreby výcviku, bčebňa S-ťVS počí-

ta okrem pultu učitela-operátora najmenej so štyrmi tak/mito

pracoviskami žiaka. Cielom je ich vzájomné prepojenie tak, aby

sa dala precvičovať súčinnosť celého operatívneho riadenia pre-

vádzky, t.j. OR, OSO, VRB a SI. Súčasťou výbavy učebne je aj TV

okruh, diaprojektory a spätný projektor. Celý projekt bol rie-

šený podlá súčasných kritérií na ergonomiu a design pracovísk

operátora.

Významnou funkciou vyvinutého S.LJV8 je možnosť prenosu a

využitia zázvia iov pi*evádzkových udalostí v JE z pamätí výpočto-

vého komplexu LRAIJ. Jej význam treba predovšetkým vidieť v pos-

kytovaní moL'nosti precvičenia významnejších pre v vlakových situá-

cií ostatn;;án smenám blokových dozorní a taktiež vo zvýšení objek-

tivity rozboru a vyhodnocovania činnosti operátorov.

Záver i

Viaceré experimentálne overovania pripravených siraulačných

úloh v rámci základnej teoretickej prípravy v JftSVS-VUJB ako aj

na cvičných smenách v nrevádzke JE potvrdili správnosť zvolenej

koncepcie tohto zariadenia. Najbližšie ciele jeho cíalšieho vý-

voja predstavuje nahradenie súčasných grafických terminálov ty-

pu BJT za osobné počítače, kompatibilná s IBM £C a implantova-

nie expertného systému na "help" obrazovku.

liiíitoônosť tohto zariadenia a najmä prác pri zostavovaní

simulačních úloh vidíme taktiež pri vývoji nových informačných

systémov pre BJ. Výsledky analýz poznávacej činnosti operátorov

tu majú jnC.nozn-rčné unlatnenie.
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ŕ O b ľ, I T 1 E y O C I T Á C A j? R I ii O JJ J O f E JJ 1

2 I V 0 T J O a T I J J Z

:JL. Mikus, Ing. i'-l. nrázský
/ýskumný ústav j pudrových elektrární, Trnava

I'vod

Hodnotenie životnosti JEZ sa v princípe zakladá na kombiná-

cii lvech prístupov :

a/ neoriame sledovanie procesov poškodzov-nia aplikáciou výpočto-

vých metód pre kvantifikáciu stupňa poškodenia

b/ sledovanie dôsledkov procesov poškodzovania systenom prevádzko-

vých kontrol a diagnostiky.

Je potrebné zdôrazniť, že neexistuje univerzálna metodika kvan-

tifikácie po'-kodenia, resp. hodnotenia zvyškovej Sivotiosti zaria-

dení J&, ale existuje celý rad metodík pre popis dielčích mechaniz-

mov poškodzovania, res ">. pre nopis jednotlivých fáz procesu poško-

dzovania za -ríčineného dielčimi mechanizmami poškodzovania. Sú k

dispozícii metodiky hodnotenia únavovej životnosti, to značí, me-

todiky honote.iia životnosti zariadenia do okamihu iniciácie trhli-

ny v materiáli /vplyvom nevratnej lokálnej kumulácie cyklického

poškodenia/ a nadväzujúce metodiky hodnotenia rastu a kritičnosti

trhlín v m^teriáli. Spolupôsobenie únavy, korózie a starnutia mate-

riálu je v drvivej väčšine prípadov modelované lea modifikáciou

vstupných ťvajov do uvedených metodík hodnote:iia únavovej životnos-

ti.

.ťokles životuosti zariadení Jiú vplyvom nízkocyklovej únavy

sa pr3J3.vu.je najmä u zváraných konštrukcií, tlakových komponentov

a komponentov s velkými zmenami v hrúbke steny /s tzv. tepelnými

uzlami/, ŕroces poškodzovania pritom spôsobuje zmeny v stave napä-

tosti v/volané silovým alebo deformačným charakterom namáhania.

Rozsah poškodenia, je teda závislý na spôsobe a charaktere prevídz-

ky. Riešenie problematiky hodnotenia únavovej životnosti JJZ zahŕ-

ňa v sebe okruhy problémov .
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a/ získavanie potrebných vstupných údajov o .materiálových cha-
rakteristikách a o spôsobe prevádzky zariadenia

b/ analýza stavu napätosti sledovaného objektu

c/ volba a zdôvodnenie metodiky výpočtu poškodenia.

1. Získavanie vstupných údajov pre potreby hodnote,íia zvyškovej

životnosti a spôsoby realizácie hodnotenia zvyškovej životnos-

ti

Súčasný stav v oblasti zberu údajov na JE, potrebných pre

hodnotenie životnosti, nie je usookojiyý. Rozsah potrebných vstup-

ných údajov je možné špecifikovať ;

a/ mechanické a fyzikálne vlastnosti použitých základných ma-

teriálov a materiálov zvarovvch kovov na začiatku prevádz-

ky a ich •orípadné zmeny počas prevádzky

b/ podrobná a spoľahlivá výkresová dokumentácia

c/ presné a úplné údaje o palohe a rozmeroch defektov v mate-

riáli komponentov £0

d/ údaje o chemických režimoch a spôsobe dezaktivácie kompo-

nentov PO, vrátane údajov o nameraných koróznych úbytkoch

e/ údaje o postupnosti prevádzkových režimov, vrátane registrá-

cie netypických priebehov teplôt a tlakov.

r'ri registrácii prevádzkových záťaží /režimov/charakterizova-

ných špecifickými priebehmi tlakov, teplôt, prietokov, výšok hla-

dín v tlakových, nádobách a pod. , je potrebné v čo najväčšej miere

vylúčiť chybnú činnosť človeka. Ákýkolvek spôsob ručného zapisova-

nia hodnôt prevádzkových parametrov do rôznych denníkov je z toh-

to dôvodu nevhodný, nehladiac na fakt, že zapisovanie v hodinových

intervaloch, ktoré sa praktizuje a ktoré je podlá vyjadrenia pre-

vádzkovateľov jedine tec nicky zvládnuteľné, nezachycuje prípadné

rýchle zmeny prevádzkových parametrov. iPreto je optimálne zabezpe-

čiť sledovanie a archiváciu prevádzkových parametrov pomocou v/poč-

tovej techniky. Tento záver, ako sa ukazuje, je v súlade so sveto-
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vým trendom riešenia uvedeného problému. Tak napríklad západone-

mecká firma Kraftwerk Union /kWU/ vyvinula v roku 1^84 systém

ŕAMOtí /.ŕatique Monitoring System/, ktorý umožňuje on-line vyhodno-

covanie stupňa únavového Doskodenia sledovaných komponentov a rast

detekovan/ch trhlín.

System je založený na zbere a následnom vyhoďnocovaní hodnôt

z prevádzkových štandardných meraní a navyše do s-rsténu vstupujú

i neštanlardné merania teplôt vonkajšieho povrchu zvlánť dôleži-

tých komponentov, resp. komponentov, ktoré sú charakterizované

, premenlivým priebehom napätí /najmä teplotných/. Ha základe vel-

kosti a časovej závislosti skúmaných parametrov sa získava druh

zaťaženia, ku ktorému sa prirodia vopred vypočítané špecifické

priebehy napätí pre jednotlivé kritické miesta komponentu, ila zá-

klade údajov z prevádzkových defektoskopických kontrol a údajov

o spôsobe prevádzky, systém -ooskytuje údaje o stupni poskočenia

jednotlivých komponentov a taktiež vyhodnocuje stabilitu defino-

vaných defektov.

Je zrejmé, že systém J?AMOS je pomerne náročný na autonómnu

výpočtovú a meraciu techniku.

Koncepčné návrhy VTJJE Systému registrácie prevádzkových zá-

ťaží spočívajú, vo v/užití súčasného stavu automatizovaného systé-

mu riadenia technologických procesov /AoRTŕ/ na JE V2 a ísiDU. Od-

lišná je situácia na JE \íl. Súčasné zastaralé technické prostried-

ky a periférie riadiacich blokových počítačov /RŕJ? 16 3/ neumož-

ňujú navrhované riešenie realizovať.

.Preto, aby bolo možné registrovať a spracovávať prevádzkové

záťaže, je potrebné minimálne dovybaviť bloky VI o magnetopásko-

vé jednotky a zabezpečiť tvorbu archívu snímaných štandardných

veličín v rozsahu systému URAN na JE V2. Predpokladáme, že navr-

hované riešenie sledovania prevádzkových záťaží bude možné po ma-

lých úpravách použiť i na JE Mochovce.

Koncepcia využitia ASRTŕ, v rámci ktorého ria.diaci blokový po-

čítač UBAÍJ sníma v intervale 4 sekúnd súbor analógových /36O para-

metrov/, dvojhodnotovýoh /2126 parametrov/ a inicializačných /553
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parametrov/ vybraných parametrov prevádzky a z t/chto v/tvára do-

časný archív na pracovných diskových jednotkách. Časový rozsah

archívu je limitovaný množstvom pracovných diskových jednotiek

a množstvom vybraných archivovaných parametrov.

Po zaplnení sa archív kopíruje na archívne magnetické pásky

/Mkŕ/ a diskový archív sa Šalej aktualizuje novými údajmi.

Pretože komplex bRAii je čo do kapacity operačnej pama'te plne

vyťažený a nie je možný do jeho pamäte trvale zavieso užívatelskú

programovú jednotku pre vyhodnocovanie snímaných parametrov on-line,

bolo prijaté náhradné riešenie vo forme kopírovania archívnych zá-

znamov na MGP, ktoré sa budú äalej spracov'.vať na ">očítačoch JSJSP

/prevažne i; C 1055 ivi/»

K vytváraniu úsporného zápisu vybraných previd.zkov.ch paramet-

rov z archívu, komplexu IIRÍUÍ na ľ-IG-Jt* bol vytvorený' program T Z ííGP.

/Trvalý záznam na Magnetickú Pásku/

Súbory na MGP vytvorenej pomocou programu TZ MG-jŕ obsahujú len

zápisy rovnakej dĺžky 102 slov /l6 bitových/bez blokovania. Súbo-

ry obsahujú informácie o zmenách sledovaných parametrov počas jed-

nej hodin7. Zápis sa realizuje vtedy, ak sa zmení aspoň jeden zo

sledovaných signálov. Pretože je nutné velmi citlivo v/brať najpo-

trebnejšie údaje pre trvalý záznam na MGŕP tak, aby bolo zapĺňanie

pásky z časového a ekonomického hladiska zvládnutelné a aby zárov

veň súbor vybraných hodnôt bol pre dalšie rozbory dostatočný, bol

na základe experimentálnej prevádzky vybrán;? súbor 60 parametrov

/ j6 analógových, a 4 dvoj hodnotové/.

Experimentálne bolo zistené, že v priemere až 70 v- zaznamena-

ných zmien hodnôt signálov je zaťažených chybou, ktorej pôvod môže

byť rôzny, napr. chyba merania, prechodný výpadok merania, zákmity

čidiel, cb3/-by pri prechode signálu cez prevodníky a pod.

Z tohto dôvodu je bezpodmienečne nutná filtrácia hodnôt sig-

nálov, založená predovšetkým na znalosti prevádzky jadrového blo-

ku, /tzv. technologický filter/.

Proces únavového poškodenia komponentov PO spôsobujú strie-

dania prevádzkových režimov, prípadne iných stavov v čase, ked
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nie je blok vyvedený na výkon /blok je odstavený, resp. blok je

na min. kritickom výkone/. Z toho wplýva, že zmeny prevádzkových

režimov sú charakterizované prvotne množstvom odvádza.ného elektric-

kého výkonu a zmeny /resp. stavy/ pri nulovom výkone sú charakteri-

zované predovšetkým zmenami "teplôt a tlakov.

iľa základe týchto úvah sa dotvára logika ďalšieho spracovania

snímaných parametrov prevádzky do takého tvaru a podoby, aby mohli

reálne vstupovať do výpočtov životnosti, tzn. do tvaru projektových

a minoriadnych prevádzkových režimov a stavov. V prvej fáze reali-

zácie systému predpokladáme lokalizovať nasledovné prevádzkové re-

žimy a stavy %

1. Studený stav

2. Stacionárny stav

3. Rýchle nabehnutie o viac ako 40><> *? rýchlosťou >iVíWe/min

4. Zvýšenie výkonu o 5-10',i i? n o m rýchlosťou (5 wWe/min

5. Zvýšenie výkonu o 10-50'^ ̂ nom rýchlosťou (5 riWe/min

6. Zvýšenie výkonu o 50-10O/ó ̂ nQm rýchlosťou < 5 i'iWe/min

7. Zvýšenie výkonu o 5-10/* ̂ n o m rýchlosťou )5 MWe/min

8. Zvýšenie výkonu o 10-50> j?nom rýchlosťou ; 5 MWe/min

9. Zvýšenie výkonu o 50-100ii ±»nom rýchlosťou ;5 Hrfe/min

10. Zásah havarijnej ochrany

11. Skokové zníženie výkonu o í50>u ť

12. Skokové zníženie výkonu na vlastnú spotrebu

13. Zníženie výkonu o 5-10JÍ P n o m rýchlosťou '5 JHtfe/min

14. Zníženie výkonu o 10-50c> ŕ n o m rýchlosťou < 5 MWe/min

15. Zníženie výkonu o 50-100'/* j?n o m rýchlosťou <5 MWe/min

15. Zníženie v :konu o 5-10;° £ rýchlosťou >5 í^/e/min
nom

17. Zníženie v^ŕkonu o 10-50y- ^ n o m rýchlosťou >5 i-itfe/min
13. Zníženie yýkonu o 50-lOOyi P n o m rýchlosťou > 5 HWe/min

19. Horúci s tav
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20. Polohorúci s t a v
2 1 . Výpadok HCC č. I
22. V:';-Q-?.dok riCV č . 2
2 3 . /ýpadok ,LGG C. 3
24. /ýpadok HOC č . 4
25. Výpadok dCO č . 5
^6 . Výpadok > tCC č . 6

Technológia tlakových a testnostnj'ch skúšok nedovoluje auto-

matické sledovanie a archivovanie parametrov týchto skúšok pro«

striedkami ASRTP a preto bude nutné tieto zvlišť dôleíité údaje

pre hodnotenie životnosti komponentov Jií v rámci sledovaného ob-

dobia /predpokladá sa toto obdobie vzťahovať na čas medzi dvomi

odstávkami bloku/ dopĺňať z iných podkladov.

i/" druhej fáze, t. j. počas prevádzkovania systamu, predpokladá"

me dopĺňať programovú lokalizáciu mimoriadnych prevádzkových reži-

mov a stavov, ktoré sa vyskytnú počas prevádzkovania systému. Tie-

to budú programovými prostriedkami zachytené, podrobené následné-

mu manuálnemu rozboru, na základe ktorého bude aktualizované prog-

ramové vybavenie systému.

Metodika zberu a spracovania údajov o prevádzke bloku

v sledovanom období systémom navrhnutým

Práce spojené so získaním údajov o histórii prevádzky zaria-

dení PO JS je možné rozdeliť podlá povahy do troch skupín.

Prvú skupinu prác charakterizuje zápis meniacich sa hodnôt

parametrov, charakterizujúcich prevádzku /stav/ zariadení jadrovo

energetického bloku, na ľ'IGP. Predpokladáme, že zápis údajov na MG?

programom TZ HG-J? sa bude vykonávať pravidelne /napr. raz za 24 ho-

dín/ z aktuálneho archívu až do zaplnenia Í1GP.

Spôsob zaplnenia, ukončenie posledného náboru na ííGP, oznam

obsluhe o zaplnení MGP a iné problémy súvisiace so zaplnením HGP

rieši program TZ MGP.v dialógovom režime.

Po zaplnení MGP /resp. niekoľkých HGP/ v približne mesačných
časových intervaloch sa i4GP prenesú na výpočtové stredisko, kde
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sa äalej spracovávajú.

Táto druhá skupina prác predstavuje spracovanie údajov z MG-P

/pásky musia byť spracovávané v chronologickom poradí/ de formy

jednotlivých prevádzkových režimov a stavov na stroji £JC. Výsled-

kom týchto vťác bude vytvorenie archívnych súborov, '.I o ktorých sa

počas sledovaného obdobia budú dopisovať v chronologickom poriad-

ku údaje o histórii zaťaženia zariadení 20. Okrem toho sa bude vy-

tvárať archív "neznámych" režimov.

Tretiu s?upinu prác charakterizujú úkony na konci sledovaného

obdobia /počas odstávky bloku/ kedy sa vytvorené archívne záznamy

vytlačia na tlačiarni do formy výstupných zostáv.

Ý súvislosti s prácami so stavbou automatizovaného zberu pre-

vádzkových záťaží sa začali čiastočne riešiť i úlohy spojené so za-

vádzaním systému automatizovaného hodnotenia životnosti komponen-

tov ŕO JE. Jol vypracovaný koncepčný návrh tohto systimu, ktorý

predpokladá znalosť záťažných blokav /históriu prevádzky počas sle-

dovaných období/ a napäťových pomerov v telesách hodnotených kom-

ponentov v uvažovaných prevádzkových stavoch. To znamená, že okrem

zavedenia a prevádzkovania automatizovaného zberu prevádzkových

záťaží bude nutné previesť nemalé kvantum pevnostných výpočtov te-

lies komponentov ľO, za účelom získania podkladov o napá'ťovo-de-

formačnom "chovaní sa" pri uvažovaných prevádzkových stavoch. Iía

základe týchto podkladov budú vytypované tzv. "kritické" miesta

jednotlivých komponentov a pre tieto miesta vude vtvorený katalóg

napätí. Na tieto dve údajové základne bude nanojsný program pre

výpočet kumulácie poškodenia /pravdepodobne inovovaní verzia prog-

ramu LIjfK, ktorý je majetkom \HJJE/, ktorý bude zároveii zabezpečo-

vať i archiváciu hodnôt kumulácie poškodenia pre jednotlivé hodno-

tené ;niesta„ .Predpokladáme, že systém bude uvádzaný do činnosti po

konečnom vyhodnocovaní prevádzkových záťaží, t.j. v čase odstávky

bloku, v mimoriadnych situáciách operatívne.

Komplexné hodnotenie životnosti je spojené s mnohými náročný-

mi výpočtami, ktorých prevádzanie by bolo zrejme nad technické a

kapacitné možnosti samotných JE /prevádzkovateľov/. Preto by bolo
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vhodné, aby si JJCJ zabezpečovali spoluprácu s organizáciami, ktoré

by boli sclio me operatívne a rýchlo riešiť vzniknuté problémy,

prípadne navrhovať preventívne opatrenia na zákla-.le kvalifikovaných

vedeckých rozborov.

Je samozrejmé, že súčasný stav a navrhované riešenie problema-

tiky sledovania zvyškovej životnosti a hodnotenia životnosti, nie

je nemenný a konečný a je treba osvojené metódy a programy zdokona-

ľovať v súlade s potrebou poznania príslušných vedných odborov

vo svete.

2. Hodnotenie životnosti JEZ

Ako už bolo konštatované v úvode, je hodnotenie životnosti

možné vykonávať len za predpokladu znalosti všetkých potrebných

vstupn/ch údajov a znalosti metodík hodnotenia poškodzovania. Me-

dzi najdôležitejšie vstupná ťídaje pre hodnotenie zvyškovej život-

nosti patrí znalosť stavu napätosti hodnoteného telesa.

Analýza napätosti JúZ predstavuje zloíitý problém riešitelný

len za pomoci kvalitnej v/počtovej techniky. Hlavným dôvodom je

používanie časovo náročných numerických metód, i-ieclsi metódami rie-

šenia úloh aialýz^r napäťovo-deŕormačného stavu obecných telies

prevláda dnes už bežne rozvírená metóda konečných prvkov, .ťre svo-

ju univerzálnosť a pomerne lahkú pro^raraovatelnosť sa osvedčila

aj pri riešení nedávno neriešiteľných problémov technickej fyziky.

Metóda konečn-ch prvkov vyžaduje .'Jiskretizáciu celej oblasti

priestorového telesa na sieť konečných elementov, čo kladie zvý-

šené nárok••.>• na prípravu vstupných dát, pamäť počítača a spotrebu

strojového času. ŕreto pri použití MK-ŕ na velkých "sálových" po-

čítačoch dochádza k prudkému zvýšeniu nákladov n.̂  výpočet napätos-

ti. V" poslednej dobe nastala priaznivejšia situácia v súvislosti

s rastúcou kvalitou osobných počítačov, ktorých operačná pamäť a

rýchlosť dovoľujú používať programy založené na MKP i na jťC. Pre

výpočty napätosti sa používa alternatívne metóda hraničných povr-

chových elementov. Prínosom tejto metódy je zníženie rozsahu rie-

šenia úlohy.
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V ČJf!R existuje niekolko špecializovaných pracovísk zaobera-

júcich sa -oevnô triýni výpočtami zariadení a potrubí JE. Výpočty

r.ú riešené väč'iinou už spomenutou metódou konečných prvkov spraco-

vanou v mnoľstve vý počtových programov líšiacich sa navzájom roz-

3-iliom riešených úloh, knižnicou konečných prvkov, programovacím

jazykom, použitým typom počítača. iJrogramový:n syst^íiom s najšir-

ším spektrom riešených úloh je ťkD /package for Machine Design/,

vf rzie ZHÍĎX, X'HJDII , zo o Jľib'ä Praha Běchovice, umožňujúci riešenie

ľ.Ljh elasticity a terrnoelasticity na obecnom telese s možnosťou

využitia syraetrie a periodicity, iievýhoáou tohto s/stemu, využíva-

ného i vo vUJB Trnava, je časovo velmi náročná ručná -tríorava vstup-

ných dát siete konečných prvkov a ich pomerne náročné zadávanie.

Takisto grafické vyhodnotenie získaných výsledkov zložiek posunutí

a napätia je velmi zdĺhavé a prácne. / súčasnej dobe sa upravuje

Pi-iDII pre osobný počítač ÁT38b /operačná pnmäť 4M3> taktovacia frek-

vencia 54 ardz/i táto verzia bude umožňovať interaktívne zadávanie

a kontrolu vstupných údajov a grafické znázornenie póla napá'tosti

a deformácií hodnotených telies. Súčasne sa zníži?, nákl-dy na výpoč-

tové analýzy napätosti Josial wkonávané na

Vo \n3Jl; je 3íle.i k dispozícii výpočtový systém ADAÄ pre opera-

tívne hodnotenie nnm^oania komponentov v JEZ. UmoSnuje riešiť zá-

kladné úlohy lineárnej mechaniky /elastická, tehelná a termoelas-

tická úloha/ v rovine a rotačné symetrickej oblasti. Celý systém je

inštalovaný n?. ŕC AT. Systém ADAM obsahuje f^ca.f±ck.f editor pre tvor-

bu a generovanie siete MKi* a je/io výstupom sú grafy s priebehom izo-

či.ar napätia, teplôt, posuvov a deformácií v hodnotenom telese. Za-

d-ívanie vstupných dát sa vykonáva dialógovou formou, čím je znížené.

vzniku chýb.

Výpočty únavovej životnosti cyklicky namáhaných telies sa vy-

konávajú ro-5,1ými postupmi , ktoré sa líšia použitými hypotézami ku-

:-} Qácie poškodenia, metodikou zohľadnenia únavových kriviek hodno-

tených materiálov, metodikou spracovania postupnosti prevádzkových

záťaží "To jednotlivých blokov. Podrobný popis uvedeirých postupov pre

sahuje rámec tohto príspevku a je uvedený napr. v /l/. Vä'ôšina vý-

~>ac • ových programov používaných v C8J?R pre hodnotenie zvyškovej
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životnosti JEZ, vrátane programov VOJE, vychádza z normy /2/ a

normatívne technickej dokumentácie IAE /5/. Patria k nim programy

LLŕE a STATES upravené pre používanie na BC 1034 i aa ľC AT. V sú-

časnej dobe sa pracuje na prepojení programov PIíD a LIFE, tak, aby

tento programový' svstém umožňoval automatický výber a zhodnotenie

stavu poškodenia kritických uzlov JEZ v nadväznosti na výsledky

napä" 'dove j analýzy,

Hodnotenie rastu a stability defektov v materiäli predstavuje

špecifický, velmi náročný problém, ktorý úzko súvisí, resp. nadvä-

zuje na analýzu únavového poškodenia /až do iniciácie trhliny/JBZ.

Lomová mechanika poskytuje prostriedky pre riešenie uvedeného prob-

lému. Podmienkou je však vykonanie analýzy napäťových pomerov na

čele trhliny, to znamená výpočet súcinitelov intenzity napätia Kj

pre danú konfiguráciu teleso-deíekt-zaťaženie. Jednou z použitel-

ných metdcl je opäť metóda konečných prvkov, resp. metóda hranič-

ných elementov. Ich aplikácia na problémy •uvedeného typu bola v

československých podmienkach donedávna takmer nemožná z dôvodu ne-

dostatočnej úrovne domácej výpočtovej techniky a nedostupnosti

zahraničnej. V poslednej dobe sa situácia výrazne zmenila. Pripra-

vuje sa používanie programov PIIDII a A JAMU i v tejto oblasti. Do-

sial sa vo TUJE používali približné metódy výpočtu K_ pomocou

aprDximp.tívnych vzťahov známych z literatúry, napr. /4/. Hodnote-

nie rast\: a stability trhlín sa vykonáva programami RS83 a RbVED

pcuy:'vijúcimi clvojkriteriálny prístup lib /5/.

/ posle inej dobe boli vypracované výpočtové r.lgoritmy a prog-

ramy umožňujúce hodnotenie pravdepodobnosti poruchy JJUZ. S Ú k dis-

pozícii programy KO^VErl, Í1CPR0B používajúce metódu i-íonte-Carlo a

program l:8Ti-TcO3 pre približný výpočet pravdepodobnosti ponxšení.

Prípravu jetne ich ""prevádzkové" porovnanie so zahraničnými progra-

mami PARIS a JtllŕLISí;. Spomenuté t>rogramy sá velmi náročné na spot-

rebu času a preto sú prevádzkované na osobných počítačoch PC AT.

Záverom je možné konštatovať, že bez použitia výpočtovej tech-

niky si v súčasnej dobe nie je možné predstaviť akékolvek analýzy

zvyškovej životnosti JiiZ, V súčasnej dobe sú výpočtrírom vo VUJ3

k dispozícii osobné počítače takých parametrov, 2e v blízkej bu-
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dxicnosti postupne odpadne potreba používania sálového nočítača

iiC 1034.
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Z B E R , A R C H I V Á C I A A 3 ľ tí A C O í A í l E Ú D A -
J O V ť O I fl i i B i ľ í C H ť R B H O D tf O T E J I E U K A -
Z O V A I i l O ř S ŕ O l i d L I V O S I I J A D R O V Í C H
I, L ú E T í?. Á R íl 1

Ing. iJavol Dubrovčák a kol.

Výskumný astav jadrových elektrární, Trnava

V príspevku je stručne popísaná metodika soolahlivostneho

informačného systému jadrových elektrární s roaktormi typu Vybili

440 a spôsob vyhodnocovania vy'raných ukazovat e lov prevádzkovej

sTolahlivosti. Vzhľadom na rozsah údajov sledován'ch pri hodno-

tení spolahlivosti zariadení Ji>/ je jedinou schodnou cestou použi

ti o v;poctovej techniky. Cielom príspevku je informovať zaintere-

sovar:ch pracovníkov o spôsobe využívania výpočtovej technikjr pri

zvy3o viní spolahlivosti jadrových elektrární.

I.

S'oracov?,nie údajov pre hodnotenie spolahlivosti zariadení
J.-JV má dva etapy:

1. Zber údajov

2. Vyhodnocovanie údajov

V etape zberu údajov sa vykonáva zhromažďovanie ídajov potreb-

ných pre h.y'notenie spolahlivosti zariadenia JKV a ich zanesenie

do počítača. Vo fáze vyhodnocovania údajov sa spracovaním týchto

údajov získavijú objektívne informácie, slúžiace ako podklady pre

posúdenie súocsného otavu ukazovatelov spolahlivosti, pre prija-

tie záverov 1-: jej efektívnemu zvyšovaniu a pre vyhodnotenie účin-

nosti rôzn/ch zásahov vykonaných na základe skôr prijatých záverov.

Tento system spracovania údajov ako celok predstavuje väzbu

mpJzi ú-.ajmi získanými zberom a údajmi obdržanými po ich spraco-

vaní, i'ri navrhovaní rozsahu a formy vstupných údajov sa musí vy-

chťLz-i u z potrieb výstupných zostávj jednak všetky údaje potrebné



k vypracovaniu výstupných zostáv musia byť súčasťou zberu, ale aj

zbytočné zanášať do počítača údaje, ktoré sa nikdy nevyužívajú.

Z toho vidno, že analýza zberu údajov musí byť podriadená analýze

potrebných výstupov.

II. Zber údajov

Zber adajov predstavuje najpracnejšiu a najchúlostivejšiu

stránku celého systému. Od úplnosti, správnosti a Dbjektívnosti

údajov ako aj od rýchlosti zberu závisí úspešný chod celého skra-

covania. jťo'lZa charakteru údajov, dostupnej výpočtovej techniky

a úrovne programového zabezpečenia rozoznávanie niekolko úrovní

zberu údajov;.

a/ priamy zber zo snímačov

b/ zadávanie cez terminál v dialógovom režime

c/ vyplňovanio formulárov s následným vstupom

- v nedialógovom režime cez terminál.

Priamy zbor zo snímačov je najprosnejšie predávanie informá-

cií počítaču, i'akýto prístup je vSak možný iba pri niektorých dru-

hoch údajov Aicratelné veličiny/ a nutne vyžaduje vjeciálne peri-

férne zariadenia spolu so zariadením na ich zapojonie na počítač

a špeciálnym programovým vybavením. Takýto systém je realizovaný

pre zber údajov potrebných pre hodnotenie životnosti tlakov/ch za-

riadení.

Zadávanie údajov cez terminál v dialógovom režime sa zdá byť

pre uvažován vi spracovanie optimálne, bmošňuje pracovníkovi predá-

vajúcemu údaje počítaču oriame prepojenie s bankou údajov, kontro-

luje správnosť každého údaja ihned" po jeho odoslaní počítaču, umož-

ňuje jeho bezprostrednú opravu a môže napomáhať pracovníkovi pred-

ložením prípustných alternatív pre zadanie toho-ktoriho údaja.

Možnosť takéhoto spracovania jo však podmienená existenciou širo-

kej terminálovej siete a špeciálneho softwarového vybavenia.
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Whodou zberu údajov prostredníctvom vyplnených formulárov

a následného vstupu cez terminál, je nezávislosť zhromažďovania

údajov od technického vybavenia a prevádzkovaného režimu výpoč-

tového strediska, iíezanedbatelným kladom je aj možnosť iahčieho pre-

nosu programového vybavenia žabezpečujticeho takýto zber na počí-

tače iných typov v rôznych jadrových elektrárnách. Tieto výhody

sú však zatienené značnou prácnosťou zberu, ale aj mo'inosťou za-

násania chybných Idajov, ker* že iní ludia vyplňujú formuláre a

zväčša Iruhí ich kódujú do počítača, čo vyžaduje národné spätné

kontoly. 1-

iía jriek jasnej dominantnosti druhej úrovne zberu údajov pre

hodnotenie spoľahlivosti zariadení jadrovej elektrárne sme zvoli-

li najnižšiu '.roveň - vyplňovanie formulárov s následným vstupom

do počítača, -"-'rogramové zabezpečenie vstupu údajov je voak rela-

tívne samostatným subsystémom celého systému, a preto je ho mož-

né prepracovať i na dialógový režim vstupu údajov cez terminály

bez zásahov do iných častí systému a predovšetkým boz straty konti-

nuity zberu na úrovni údajov, t.j. z hladiska tvorby výstupných

zostáv sa pri oboch spôsoboch javia ako zhodné.

Jednou z najdôležitejších funkcií programov pro zber údajov

je dôsledná kontrola vstupujúcich ídajov. Tu je však potrebné uve-

domiť si, že žiadna algoritmicky realizovatelná kontrola nemôže

úplne vylúčiť možnosť vstupu nesprávnych údajov, a preto i ke3 po-

čítač označí údaje za správne, tieto je potrebné vizuálne overiť

po'ila skutočného stavu, iíapriek tomu je možno zachytiť množstvo chýb

dôsledným testovaním.

Kontroly vykonávané programami možno rozdeliť \o dvoch sku-

pín. Pri syntaktickej kontrole je definovaný prípustný tvar každé-

ho vída j a a porovnáva sa so zadanou hodnotou. Sémantická kontrola

testuje rôzne vopred známe podmienky väzieb medzi údajmi; /časo-

vé údaje poruchy, vznik, začiatok opravy, uvedenie •1.o prevádzky/.
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III. Výstupne zostavy

Vystúpil- zostavy sú cielom celého radu operícií zberu údajov

a ich spracovanie počítačom. Slúžia ako podkladová materiály pre

rôzne účely Kadriadenýn orgánom, výrobcom i v/slounnej sfére. Správ-

nym rozborom získaných údajov a následnou realizáciou nápravných

opatrení by sa mala zvýšiť prevádzkyschopnosť a bezporuchovost1 jad-

rovej elektrárne. Výpočtom optimálnych časových intervalov vykoná-

vania údržby znížia, sa náklady na údržbu zariadenia a zníži sa prav-

depodobnosť vzniku poruchy.

ja-<rick velkej rozmanitosti výstupných zostáv čo do obsahu,

formy i určonia majú všetky spoločný rys v tom, Z.Q ich buc'ú použí-

vať ludia. xJreto je neúnosné, aby musel príslušný pracovník vyhla-

dávať niekolko údajov v desiatkach počítačom vytlačeních zostáv,

prípadne aby musel prechádza t? výstupnou zostavou s kalkulačkou v

ruke. Vytlačené údaje musia odrážať skutočné potreby a majú spĺ-

ňať dvo čiastočne protichodné požiadavky: koncentráciu údajov a

úplnosť. j.ritom ani formálna stránka nie je zano V.,-atclná, nepre-

hladnos ť zostavy ju môže urobiť takmer nepoužitelnou.

Okrem klasických výstupných zostáv ako výstupy z tlačiarne je
možné vytvára.ť tieto ako súbory údajov na periférnych zariadeniach

počítača s možnosťou prezerania cez terminály. Taktiež predávanie

údajov medzi rôznymi organizáciami priamo na pocitr,cových médiách

zjednodušuje centralizovaný zber údajov.

IV. System programov pre hodnotenie spolahlivosti zariadenia JBV

Ako vyplýva z predchádzajúcich častí práspevku, aj systém

programov pre hodnotenie spolahlivosti zaria lení JíiV sa delí na

dva lodsystémy - zber údajov

- výstupné zostavy /obr. l/.
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údaje

aktualizované
programy

výstupné zostavy

programy pre
vypracovanie

! výstupných
zostáv

iováúdajo-v v
základna

Obr. 1 Delenie programov pre hodnotenie snolahlivosti zariadení

JiiV a jeho väzba na údaje

Hlavnou úlohou programov pre zber údajov je výkonivať aktua-

lizáciu /doplnenie, opravy, zmeny/ v uchovávaných údajoch. Okrem

toho zabezpečujú automatické archivovanie údajov, indikujú pokusy

o zavedenie nesprávnych údajov a dodávajú správ-/ o vykonaných zme-

nách v ária j ovej základni.

Programy pre vypracovanie výstupných zostiv pracujú s údajmi

v údajovej základni.7yberajú potrebné informácie, triedia, zlučujú,

vykonávajú ich analýzu polia zadaných kritérií a v./;"sle:!ky vydávajú

v požadovanej forme výstupných zostáv.

Vzhla'Oia na predpokladaný rozsah spracovaných rlajov hrá dô-

ležitá úlohu spôsob ich organizácie v údajovej základni. Tu je čas-

to potrebn.. riešiť kompromisy medzi požiadavkami rôznych aktuali-

z?čných pro gramov a programov pre výstupni zostavy*

Zvotená hierarchia je založená na hierarchii údaj-veta-súbor,

kde logicky súvisiace údaje tvoria vetu /napr. v-.etky údaje o jed-

nej poruche/ a logicky sťivisiace vety /napr. všetky vety o poru-

chách/ tvoria súbor /obr. 2/. Jednotlivé súbory /poruchy, závady,

údržba, skCv'ky bezpečnostných systémov, prev-íclzka a prostoje blo-

kov a súborov atcl./ sú rozoznávané podlá svojich mien a v nich sú

vety identifikované pomocou tzv. klúČov. Llúče musia byť volené
tak, aby zaručovali jednoznačnosť, t.j. v súbore pomôžu byť dve

rôzne vety a tým istým klúôom /u porúch je to rok, oislo poruchy
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a kód elektrárne/. Veta jo potom najmenšia jednotka, ktorá môže byť

prenášaná medzi hlavnou pamäťou počítača a periférnymi zariadenia-

mi /disky, pásky/. Jednotlivé údaje vo vete sa rozoznávajú podlá

jej štruktúry /všetky v jednom súbore majú rovnakú struktu.ru/,

ktorá jednoznačne určuje, kde vo vete sa ktorý údaj nachádza.

údajová základňa

súbory

vety

Závady } j Údržba j

' • oco

j Skúšky BS|

u

i Prevádzka
[Prostoje

úda j e

Obr, 2 Štruktúra údajovej základne

V. zberaná úfaj e

£re potreby hodnotenia ukazovateľov spolahlivosti je potrebné
zberať tieto údaje s

Údaje o poruchách zariadenia 50/100 porúch/blok a rok, dĺžka
vety 1000--Ó000 bytov.

Údaje o závadách zariadenia 500-1000 závad/blok a rok,- dĺžka

vety 250-1000 bytov*

15:1a j e o údržbe zariadenia 500-1000/blok a rok, dĺžka vety
2oO-1000 bytov.

Údaje o sk -škach bezpečnostných systémov 2 50-^00 zoznamov/blok
a rok, dĺžka vety 100 bytov.
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Ulaje o prevádzke a prestojoch bloka 120-250 z ..znamov/blok

a rok, ilžka vety 120 bytov.

Údaje o prevádzke a prestojoch siborov 500-1000 záznamov/blok

a rok, alžk.8. vety 10 bytov.

Prevádzkové záťaže komponentov zariadení x>0 50-100 záznamov/

rok a blok, dlžka vety 70 bytov.

.ťruv-idzkové záťaže komponentov zariadení SO 50-100 záznamov/

rok a blok, dĺžka vety 70 bytov.

-ťrev.-'/lzkové záťaže turbín 50-200 záznamov/turbína a rok,

dlžka vety 70 bytov.

Materiálové charakteristiky 100-500 záznamov/blok a rok,

dlžka vety 100 bytov.

Podrobný popis údajov v jednotlivých vetách jo uvedený v

"Systéme zberu a registrácie údajov pre hodnotenie spoľahlivosti

a bezpečnosti jadrových energetických výrobní a realizácie náp-

ravných opatrení" /l/i

VI. Záver

Systém programov pre hodnotenie spoľahlivosti zariadení JEV

je rozsiahly komplex, vytvorený značným úsilím velkej skupiny od-

borníkov. OVrem samotných programov pozostáva z množstva in/ch

materiálov, napr. /l/, číselníkov pre kódovanie niektor;'ch údajov,

popisov k používaniu jednotlivých programov a pod*

Vyššie popísaný systém zberu, archivácie a skracovania údajov

bol vytváraný pred 6-7 rokmi, je poplatný v tej dobo používanej vý-

počtovej technike. V súčasnej dobe na jednotlivých elektrárnách sa

pre zber, registráciu a spracovanie údajov používajú osobné počí-

tače a využívajú sa bežné databázové programy. Prenos informácií

z jadrovej elektrárne do údajovej základne v̂ Ji) v súčasnej dobe

začína realizovať pomocou diskiet. Tak isto prenos informácií z

československého informačného systému do medzinárodných informač-

ných systémov /ISKO, r*RIS/ sa realizuje pomocou di-ikiet.
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ŕre využitie oxistujú-ceho Špeciálneho programového vybavenia pre

štatistické spracovanie údajov bude potrebné tieto programy pre-

pracovať C,o formy použitolnej na osobné počítače.

Literatií.ra

/l/ Systém zberu a registrácie údajov pre hodnotenie spolahlivos-

ti a bezpečnosti jadrových energetických výrobní a realizá-

cie nápravných opatrení

Č£Z koncern Sť .ŕraha, SĽ£ koncern S.Ľ 3ratislava,

/z/ Zborník referátov z III. konferencie "Zabezpečenie kvality

jadrových energetických zariadení"

ČSVTS pri VI3JE J. Bohunice, Tále, 2^.-25.apríla 1985
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ČŘISP&VEK K O P T I M A L I Z A C I D I A 5 Jí O S I I C-
K í C H P R O G R A M Ů 3 V "í U Z I i I M T B O R I E
I ií j? O R M A C E

Ing. Vítězslav Beneš, C3c.
WE, j3rno

1. Úvod

iv5kter~ matematické modely technické diagnostiky používají

Bayesovou vetu jako klasifikátor pro rozlišení stavu, ve kterém

se diagnostikové zařízení nachází.

Aplikace Bayesovy věty predpokladá, že jsou známy apriórni prav-

depodobnosti stavů diagnostikovaného objektu a podmíněné pravdě-

podobnosti výsledků testů. Pokud tedy tyto pravděpodobnosti záme,

můžeme je výhodne využít pro optimalizaci posloupnosti testů a

jako kriterium použít zisk informace, kterou dává měření určitého

parametru stavu. Metoda je výhodná sejména tehdy, je-li použit

počítač jako rádce a technik, provádějící diagnostiku s ním ko-

munikuje formou dialogu.

2. Model objektu a testu

livažujme diagnostikovaný objekt, kterým je nějaké technické

zařízení. Hůže se nacházet v jednom z disjunktních stavů z úpl-

ného systému ústavů

P =

pro který pletí

n_ p /*\/ = 1 /2/
)
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kdo p /F./ j o apriorní pravděpodobnost jevu, že systém F se

nachází ve stavu F.. Tento stav zjišťujeme pomocí jednoho ne-

bo více nezávislých testů q?. ze systému testů T.

Nechť systém stavů ff a systém výsledku testu

I J - / V V - V - V *nl

jsou navzájom stochasticky závislé.

Z Bayosovy věty plyne, že znalost k-tého výsledku testu

T. nám zmení původní pravděpodobnost p /F./ stavu F. na podmí-

něnou pravděpodobnost

P a,/T / = p /y.p y v

kde p /T., A . / je podmíněna pravděpodobnost jevu, že tost T.
tJ •"- / y /

má výsledek T.k> nacházá-li se objekt ve stavu F.. V;
vraz /47

se používá často jako klasifikátor pro rozpoznávaní stavu

diagnostikovaného objektu.

ZISK Ixí FORMACE

Jsou-li pravdepodobnosti p A\j_/ a P /^-jk/^-/ známy, může-
me je s v/hoci >u použít pro optimalizaci postupu při provádění

testů. Míru naší neznalosti o stavu systému F před provedením

testu T. lze /l/ s použitím teorie informace vyjádřit informač-

ní entropií

H A V = ~ .

Střední informace, kterou poskytuje test T- o sysťimu F je dá-
, , J

na úb3rtkem informační entropie H /F/ po provedení testu T .

I /T. F1 = H /F/ - H /F/T./ /6/

kde H A/T./ je úplná podmíněná entropie systému F vzhledem na
J
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T.. Charakterizuje zbývající stupeň neurčitosti /a.o znalosti/

stavu systému F po anlikaci T ..
J

4. Částečná informace

Částečná informace, kterou dáva jeden, konkrétní výsledek

testu T o jednom stavu F. je daná výrazem
Jk i

P /F./T /
I /T.k _> FJ = log2

 3 k 111

Výraz 111 nabývá kladnou hodnotu, je-li podmíněna pravděpodob-
nost p /F.IT I po zjištění výsledku T.^ vyšší než původní
p IF.I, V opačném případe nabývá zápornou hodnotu.
£o aplikaci dalšího testu T se opět změní pravděpodobnost

p I F.IT.I na p IF.IT. T /. Obecně platí pro nezávislé testy
i J J J "•"-*•

p IF /T . . . T /
T /T* í1 /T1 T / =2 1 op* xi& j ix

3 ^ X -L J"* J_ / f /

/B/

kde podle Baĵ se je

p /V-p

Vztah /8/ lzo použít pro ohodnocení informativnosti testů

při jejich postupné aplikaci v případe, kdy je předem známá

apriorní pravděpodobnost některého stavu F. /například normál-

ního stavu/ mnohem vyšší než pravděpodobnosti ostatních, stavů.

Je přirozené používat při praktickém diagnostikování nejpfeye

testy, ktoré přinášejí největší kladnou částečnou informaci o

tomto nejpradopodobnejším stavu. Získají se tak efektivní po-
stupy blízké optimálním.
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C.lkovl částečná informace získaná posloupnosti k-tých

výsledků testů o délce 1 je

L p AÍ/T-L ... \/
k r ^i' <r--, Z ' Tjk —* *1 O g 2 >

J- 1 p /Pi/

Ao/
Maximální dosažitelná hodnota celkové informace odpovídá do-

sažené podmíněné pravdepodobnosti p /F./Ť / = 1 vypočtené

po.lle výrazu /4/, resp. /y/. Stav F. se přijímá jako diagnó-

za objektu.

4. Upíná struční informace

Jsou-li apriorní pravděpodobnosti poruchových stavu

p /i1./ vzájemně málo odlišné, je výhodné použít pro ocenění

informativnDSti testu vztah pro výpočet úplné střední infor-

mace, získaná jedním tostem pro celý systém stavů j?
w

p A J k/ • L_ p
£- ,-,-,. p /Fi/T^7

/u/

kde p /T ., / 0- apriorní pravděpodobnost k-tého výsledku testu

T. bez onloiu na stav, ve kterém se nachází systém P.

Pro praktické účely se většinou považuje z? dostatečné

pro přijetí Gtrvvu .F. diagnózu dosažení pravděpodobnosti

A/V "
5. Aplikace modelu

±Jopsaný mr.teraatický model lze poměrné snadno implemento-

vat na :;s'.-.biii počít .ač. Lo jména výhodné je použití osobního po-

čítače v interaktivním režir/j , kdy počítač slouží jp.ko rádce
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pracovníka elektrárny provádějícího obtížná diagnostická měře-

ní na složitých systémech, zejména v časové tísni. Jejdříve se

provede jo -no nebo několik nejinformovanějších a snadno prove-

ditelných morení. Výsledky so vkládají do počítače, který bud

stanoví cľ.ia^nzu, anebo doporučuje provedení dalších tostů,

jo-li zjiřítonn. pravděpodobnost diagnózy dosud nízká.

/l/ Jo^lom Á.i-i.: Pravděpodobnost a informace, C3A.7 ľ

1964

/2/ Beneš 7 . : An Adaptive Program for Diagnostics of r
iignipment Fai lures
Acta IÍ-MKO ly82, Akadémia Kiadó", Budapest
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j J X ŕ í K ľ N í S Y tí T B ŕ í Y - ŕ 2 i ) I A I E i í T I D E A L
A L i ' B O R E A L I T A K L O J ? Á J U C A i f A D V E R E

ItľíDr. Juraj Borezňák, Ing. František Gyárfáš, CSc.

Laboratória informatiky bíFF UK, Bratislava

tívod

Samotnú slovo počítač vzbudzovalo a možno •yove-'.&.V, že i v sú-

časnosti u velkej časti ludí vzbudzuje určitú ne «ľ. ô vo r u, Napriek to-

mu, oč. prvého reálneho použitia počítača v roku 1^469 výpočtová tech-

nika zaznamenala prudký rozvoj. Dnes sú počítače pre modernú spo-

ločnosť jednoducho nevyhnutnosťou. Príčina nevyhnutnosti počíta-

čov tkvie v tom, ŽG šetria prácu, zvyšujú produktivitu, zlepšujú

organizáciu.

É-SZ2ÍÍ5Z /BS/ vznikli na hranici oblsti, pred ktorou
sa bežná počítačové aplikácie zastavili - na ludskom uvažovaní. K

ich vzniku, vývoju a tvorbe viedla snaha Človeka, aby sa programo-

vé systémy správali ako expert v istej problémovej oblasti.

7 predkladanom článku stručne charakterizujeme e x;.jar tne sys-

témy a ich aplikačné oblasti. Ďalej je popísané na<ni wtvorené

prostredie pro tvorbu expertných systémov TIJ& a v zVvere je struč-

ná charakteristika systému Í\TIJJ?O-TII.JA, systému vyvíjaného pre pod-

poru operátor?, blokovej dozorne jadrovej elektrárne.

1. Co sú to ES ?

Vysloviť krátke a výstižné vymedzenie E3 nio jo lahké. Uve-

dieme aspoň dve vymedzenia, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v od-

bornej litcjratúre:

jíjxgertn̂  systém je

- počítačový systém hladajúci riešenie problému v rozsahu určité-

ho súboru tvrdení alebo istého zoskupenia znalostí, ktoré boli

formulovaná expertmi pre danú špecifickú aplikačnú oblasť.
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- system založený na reprezentácii poznatkov expertov, ktoré

využíva pri riešení zadaných problémov.

£rv4 naozaj expertné systémy vznikajú v laboratórnych pod-

mienkach v priebehu sedemdesiatich rokov. Sú to dnes u5 klasické

systémy MíCIií, jťjtiOS-ťiiCTOR, OTiiiilST, HiiAlUíAŕ a 3alšie. ATa?riek

ich úspešnosti, do roku ly80 záujem o expertné systémy v podstate

neprekročil priestor akademického univerzitného výskumu. Až v

osemdesiatich rokoch praktické a komerčné využitie dosiahXo vý-

razného nárastu.

Dôležitá miesto v postupe pri tvorbe iiá má v/ber vhodného
nástroja. V súčasnosti je najviac rozvinutý práve v; voj šr>ecia-

lizovan.ých nástrojov pre tvorbu I2S. Existuje celá ^kála týchto

systémov od striktne definovaných jednoduchých systémov ako sú

systémy EXSl'S, ffbRU a cíalšie, cez velké hybridné prostredia pre

tvorbu läS ako sú systémy KBi, ART, kiJOWLĽDOE CitAJ?T, až po využi-

tie špecializovaných programovacích jazykov ako sv. PROLOG, O.ťS5,

BÍJALLTALK, 30HĽJME a pod. Konvenčné dostupných systémov je niekol-

ko sto a počet vlastníkov niektorého z týchto n.íst::ojov sa uvádza

v stotisícoch /l/.

ArchitckťAra expert n;'ch systomov je známa a je pomerne štan-

dardná /2/. Základom každého ES je všeobecný rio^iaci program na-

zývaný inferonen^jnechánizmus.Tonto programový modul neobsahuje

žiadne znp.losti, av"iak je schopný znalosti interpretova ť a riešiť

s ich pomocou problémy. Znalosti, ktoré ĽS má o problémoch, sú olo-

šené v 'látovej štruktúre nazývanej báza__znalostí /BZ/. BZ určuje

špecializáciu BS» Výmenou BZ pre rôzne problémové oblasti sa do-

sahuje zmena zamerania Etí. Inferenčný mechanizmus používa v prie-

behu riošonia problému bázu znalostí a odvodené fakty ukladá do

dynamickej štruktúry nazývanej báza_faktov. V mnohých zložitejších

ES sa často pre riadenie inferencií používa dynamická dátová štruk-

túra naz3/vaná riadiaca štruktúra - agenda. Okrem týchto základných

modulov /j-viro SS/ sú dôležitou súčasťou iui5 komunikačný modul, edi-

tor bázy znalostí, vysvětlovač, modul pre spracovanie výsledkov*
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2. Aplikačná oblasti

x-Ti analýze aplikačných oblastí je nutné si uvedomiť, že

-&S sa líšia typom riešeného problému a oblasťou, v ktorej je

daný problém riešený. Typy problémov je možné taxonomicky roz-

deliť do divoch principiálnych skupín /3/:

- systémy analyzujúce problémy /klasifikačné systémy/,
- systimy syntetizujúce problémy /^eneratívne problémy/.

Riešená problémy je možné deliť aj podlá toho, či riešenie pre-

bieha alebo neprebieha v reálnom čase. Ukazuje sa, že v súčasnos

ti najviac .lokončených systémov je klasifikačných systsmov sta-

tických /okolo 60/o/ - diagnostika porúch, chorôb, poradenstvo,

analýza zložitých dát a podobne, .ťotom sú to statické generatív-

ne syst my /j'CV/ - návrh zariadení, VAISI, konfigurovanie, pláno-

vanie at či. iJajmenej je systémov, pracujúcich v reílnom čase /lOíV

- monitorovanie;, riadenie, vojenské aplikácie, a tieto systémy

sú ešte menej rozpracované.

V Československu iiS slúžia najmä na experimentálne účely.

<Jäc3±na aplikicií bola vytvorená za účelom overenia aplikova-

telnosti príslušného nástroja v praxi, prípadne ako modelový

príklad použitia ES v danej oblasti. \ŕývoj väčšiny systémov bol

ukončený v štádiu experimentálneho prototypu.

ľiedzi najznámejšie aplikácie patria nasledovné:

ES/SHEJŕ - systém na k onf i prováni e počítačov rady SMEJ?.

^SfCHO - expertný systém pre diagnostikovanie psychiat-

rických ochorení.

Tfí̂ RO - znalostný systém pre automatizáciu technologic-

kých postupov, vytvorený v Tesla Kolín.

~ expertný systém pre výber schémy prevodovky

vytvorený na K A £ 8.ŕ CVUT v ŕrahe. Je rutinne

používaný v n.p. ZDAtí, ZMĺi n. Sázavou.
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- expertný systém pre podporu rozhodovania ope-

rátora jadrovej elektrárne vyvíjaný vo VUJE v

spolupráci s LI AJ1 i? l)K V .Bratislave. Demonštrač-

ná verzia systému je v experimentálnom overovaní.

3. TIHA. - prostredie pre tvorbu BS

Transparentná inferenčná architekt ára /HIM./ je modulárna

stavebnicová architektúra /obr. 1/ umožňujáca tvorbu rôznych na

mieru šitých exportných systémov /4/. Jadro systému tvorí infe-

renčný mechanizmus, riadiace štruktúry /agenda a protokol/ a bá-

za faktorov. Ostatné činnosti iäS realizuje ako kooperáciu báz zna-

lostí, ktor>ch kombinácia a obsah určujú špecifické vlastnosti

konkrétneho SíS,

Znalosti v systéme TliíA sú reprezentované neusporiadanou

množinou rámcov. Rámce predstavujú konceptuálne objekty z prob-

lémovej oblasti a združujú znalosti týkajíce sa príslušného ob-

jektu. Každý rámec môže pozostávať z niekolkých častí a znalosti

v ňom sú vyjadrené usporiadanou množinou pravidiel tvaru:

imp? IP <lhs> THBtf <rhs> ,

kde je mp - meno pravidla

lhs - lavá strana pravidla, ktorá pozostáv?

z disjunkcie niekolkých alternatív

rhs - pravá strana pravidla, ktorá pozostáva

z niekolkých akcií.

la vo j strany pravidla nadobúda lhs hodnotu,

ktorá môže byť pozitívna - logická, numerická, reóa.r.ová, množi-

nová; Sale j negatívna hoinota. iíIE a nerozhodnutelná hodnota

ilB/IEM.
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Syntax umožňuje definovať default hodnoty, dedenie hodnôt, pri-
volávanie procedúr, realizácie povolených typov a čal;.:ie.

Akcie pravej strany sa vyhodnocujú ak hodnota Ihs vyhovuje
icL p >'.mienke, limožňujú priraďovať hodnoty faktorom, generovať
pián inferencie, priamo riadiť inferenciu, komunikovať s použí-
vateľom, privolávať špeciálne procedúry a pod.

Riadenie inferencie v systéme Tlríft. vychádza z predpokladu,
2e proces riosenia problémov je vo svojej podstate hierarchický a
stratila jeho riedenia sa dynamicky mení. Inferencia j o preto
riadená z bázy znalostí f'ňZf pomocou plánovacích a riadiacich
akcií vyh--> nocovacích pravidiel, x'lán činnosti sa u ržuje v hie-
rirchickoj plánovacej štruktúre nazývanej agenda. Agenda je rea-

-i °-ko orientovaný £raŕ s ováhovanými hranami s jedným ko-
v zlom /hlavným Toblémom/, vnútornými uzlami /podprob-
a listovj^mi uzlami predstavujúcimi ciele riedenia.

/Obr. 1 v prílohe/

4. Záver

Záverom by sme sa chceli zmieniť o expertnom systéme iTŕľO-TIiíA.
na podporu operátora blokovej dozorne jadrovej elektrárne pri je-
ho rozhodovaní. Vzhladom na príspevok pracovníkov Výskumného íista-
vu jadrových eluktrární v Trnave /VUJE/ v tomto zzorníku, uvedenjí
systém budeme charakterizovať iba stručne.

i-ri tvorbe tohoto systému bolo ako nástroj použité v pred-
chádzajúcej časti popísané prostredie pre tvorbu ES TI-íA. Cio-
lom tohoto JJS nznodne nie je predkladať operátorovi hotové rie-
šenie odvodené bez jeho účasti na riešení. Hlavným účelom tohoto
áS pri operatívnom r'izh">••.'!ování je v podnecovaní vlastného inte-
lektového úsilia operátora, k privedeniu operátora k poznaniu
situácie. Lkážka práce svstámu líPŕO-TIlíA je na obr. 2.

•ľin-i/1.8 2-7-lyS8

3áz-r aiialoptí Infcrencia ŕlán^vanio Vysvetlovmie Riadenie
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R O Z H O D O V A C I E

Mám núdzové r i e š e n i e pre u s t á l e n i e L-KO Áno

R I E 3 já rí I E

.ťrep'giť zahlc )v:viio upchávok HCC a doplňovanie xJ0

na čerpadlá TJbl a ponechať R na 10jD'/o ňnom

ifároky Úloha Jť ;stup Potvrdenie Zásielok

f6 - ?akty i?7 - Agenda J?8 - Trasovanie ty - Prerušenie F10 - Stop

Horizontálne menu Vyber: Return Kurzor: <- -*

/Obr. ^ v prílohe/

live Jeny systém sa vyvíja v spolupráci dvoch pracovísk, ;orr.~

coviska autorov toh^t"1 príspevku Laboratória informatiky wfP DK

v .Bratislave a 'TUJE v Trnave. V súčasnosti je vyvinutý prototyp

uvedeného systému, kt^ry obsahuje znalosti o výpadku čerpadiel

systému JK. Vývoj systsmu naclalej pokračuje.

5. Literatúra

/l/ Hewett,tj., 3asnon,R.; Expert Systems 1986, vel.l: USA and

Canada, Ovum Ltd., London, 1986

/2/ Harmon,ŕ., ľlaus,R., Morrissey,W.: iixpert Systems Tools and
Applications, J-'hn Wiley and Sons, Jew York, iy88

/3/ tízolovits,^. % Export Systems Tools ani Techniques, .ťast

Present and J?\iture, Al in the 1980's and Beyond, An iIIT

Survey, /ed.W.L.Crimson, R.S.xatil/, MIT, 1987

/4/ Gyárfáš,.ŕ.; Hierarchické riadenie v expertných systémoch,

Kandidárska dizertačná práca, ÚF 3VST, -Bratislava, 1988

3erozňík, J. , G-ieci,A., G-yárfáš ,ď. , Kelemen,J. , í-Iikulecl:ý,x). ;

Laboratórna realizácia expertného systému pre podporu r^z-

h^'lovania operator," jadrovej elektrárne, '/ýskumná soráva,

VľEI-VL'JE, Trnava,
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V/IZIPL-.1 •//., OCJľOViÄ/ T̂ Ji-llíIL./ jálJ ZAi-fí A JX JÍÍAJO/uiLi 3LÍ-JJÍ10V

lubica Simová, CSc.

Katedra automatizácie a regulácie, elektrotechnická fakulta SVŠT,

Mlynská dolina, Bratislava

Ing. xJeter Krajčovič, J-ng. Stanislav Kubiš, OSc.

V./skumný ustav jadrových elektrární, l'rnava

I. B W D

Nedeštruktívna kontrola materiálu, metbdou víriv/ch -prúdov

využíva striedavé magnetické pole a umožňuje prostredaíctvom

sondy zis LJova-ť rozličné zmeny vlastností kovových materiálov,

ktoré môžu by o vyvolané napríklad zmenou geometrie o. rozmerov,

vznikom trhlín, zmenou štruktúry a pod. i4etbda nac.'- ' 'za uplat-

nenie pri sk':v'.aaí elektricky vodivých materiálov, a to tak fe-

rotaagnetick/ch, ako aj neferomagnetick;'ch. /elkou v hodov metódy

je, že meranie prebieha bezkontaktné, čo umožňuje plynulé skúša-

nie materiálu relatívne velkou rýchlosťou.

Kontrola elektricky vodivého mate-riálu je založená na ; rincípe

zisťovania zmien pomocou striedavého magnetického póla. Vlastné

skúšanie sa zakladá na meraní impedancie, alebo zmisn. imjedancie

skúšobnej cievky. Leä cievkou prechádza striedavý prViu vzniká

v jej okolí primárne striedavé magnetické pole, ktoré inilikuje

vo vodivom m?teriáli v blízkosti cievky vírivé prtviy. Vírivé

prúdy v/volávajú vo svojom okolí sekundárne magnetické pole,

ktoré pôsobí proti primárnemu pólu. V prípade, že toku víriv/ch

prúdov v skúmanom materiáli bránia nejaké prekážk}/, dochádza

k zmenšeniu účinku sekundárneho magnetického póla.

Toto zmenšenie je závislé na velkosti prekážky toku vírivých prú-

dov spôsobenej napr. trhlinou, úbytkom materiálu a pod. Výsledné

magnetická pole, ktoré vzniká sčítaním primárneho a sekundárneho
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póla, rozhoď j e o velkosti impedancie meracej cievky, alebo o

amplitúde a fáze indukovaného napätia v meracej cievke. Meranie

•uvedených veličín tvorí základ nedeštruktívnej kontroly vlastností

a kvality materiálu.

II. VlACŕÄÍSKViilírCNÄ METOM /IRIVÍCH PRUJX)/ ŕlta SKtfSAiTI,. RTJROK

Medzi najdôležitejšie aplikácie metódy kontroly materiálov

vírivými prúdmi v jadrovej energetike patrí kontrol0. tenlovýmeiiných

rúrok parolen3.rítorov, ktoré tvoria deliacu stenu medzi primárnym

a seVrundárnyn okruhom. Kontrola rúrok paro.^enerátorov je v pre-

vádzke spojená so značnými nárokmi na technické zabezpečenie,pre-

tože kontrolu je možné vykonávať len zvnútra rúrok v podmienkach

značného poctu faktorov ovplyvňujúcich spolahlivosť analýzy mera-

ných signálov. \Tysoka náročnosť tejto kontroly je soojená s pot-

rebou kontrol/ velkého počtu rúrok, ktorá sa vykonáva v oblasti

so značným r.:liaôným zaťažením, x're kontrolu rúrok sa vo všeobec-

nosti používajú viacfrekvenčné aplikácie vírivých prdlov, a pre

polohovanie a posuv sondy sa využívajú špeciálne manipulátory,

x'ooas kontroly vzniká značné množstvo rušivých faktorov - rušivé

signály od po-perných dosiek, kolektorov, ohybov, od mechanického

potíko lenia, technologického kolísania vnútorného • ••riomeru rúrok,

nánosov na stenách a pod. \fzhladom na túto skutočnosť bolo potřeb •

né zaviesť takú techniku skúšaxaia, ktorá by eliminovala, alebo

aspoň v/razne zmenšila vplyv rušivých signálov, pretoľ.e tieto ne-

gatívne ovplyvňujú, alebo úplne znemožňujú spolahlivé hodnotenie

velkosti poškodenia rúrok, .ťre tieto účely bola aplikovaná viac-

frekvenčná metóda vírivých prúdov, ktorá pracuje na princípe si-

multánneho nabíjania sondy dvomi, alebo viacerými frekvenciami.

Ako výstupná signály, ktoré sú nositelmi informácií o velkosti

poškodenia, je možné využiť samostatné výstupy jednotlivých

frekvencií, alebo ich kombinácie - mixy.
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.ťri analýze meraných signálov sa vychádza z hodnotenia ich ampli-

tríy a fázy a -rvoradú dôležitostí má hodnotenie fázovúho posuvu,

pretože pomáha, uroitf typ a velkosť chyby, .ťri analyze signálov je

potrebná mať na zreteli, že priebeh signálov je závislý na fakto-

roch ovplyvňujúcich impedanciu cievky, z ktorých len niektoré ma-

jú súvis s poškodením rúrok. Rozpoznávanie signálov ručenia a

signálov reálnych chýb má pri kontrole mimoriadny v znám a vyža-

dujie vysokokvalifikovanú prípravu analytikov, x'ri vlastnom vyhod-

nocovaní je potrebné zobrazovať merané silnily v smere pohybu me-

racej sondy, pretože zobrazené signály dávajú prvú informáciu o

potenciálnej chybe a jej polohe, pričom zobrazenie v polárnych si-

radniciach poskytuje informáciu o velkosti poiíkCK'.enia. VyhoCnoco-

vanie signálov pri kontrole rúrok sa vykonáva rámcové nasledujú-

cim postupom:

- po nastavení optimálnych parametrov meracieho ŝ /stíómu sa zazna-
menávajú signály z umel/ch chýb na kontrolnej mierke;

- na základe priebehov signálov umelých chýb v polárnych súradni-

ciach sa tieto fázovo v/hodnotia a ku každej chybe sa priradí

zodTovedajňca fáza;

- zo získaných .Idajov sa zostrojí vyhodnocovacia krivka, teda zá-

VÍRIOSť úbytkov steny ako funkcie fázy;

- vyhodnocovanie krivky je nutné zostrojiť pre všetky c'.ôlr̂ žité

frekvencie a mixy, pretože natočenie signálov od umelých chýb

je pre každú, frekvenciu a mix iné;

- pre zvýčeaie s ;olahlivosti analýzy chýb, nahrávajú, sa spolu s

umelými chybami aj tzv. očakávané signály rušeni'-i, ako si napr.

podperne dosky atd.

- vlastné vyhodnoc'vanie reálnych chýb z kontroln.cii rárok sa

potom vykonáva, porovnávaním fázového natočenia zistených chýb

na odpovedájv.eej vyhodnocovacej krivke

Pretože nositclom informácií o stave kontrolovaného materiálu je
elektrický signál, poskytuje tento možnosť spoľahlivého záznamu.
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''f. ~,na:Tioiia.Li? no rané hodnoty je možné spracovať a zobrsziť na čísli

eovom po^xta'Jit V kapitoxo III, je popísaný programový systém,

k t c r/' slúži .u."', čiastočná automatizáciu vyhodnocovania moraných

hod n T; t F. ako •••'.£ in.iý pomocník analytikovi, ktorý v/ho :'.noc ovanie

III, 7/.100 ;0.Ľ.;_ IE SKMAbO'/ /IxilVÍCH x'íltJJUV ±»OClTACOi»i

s >racovávajáci merané signály vírivých prúdov je na-

písaný pro počítač typu lJiil-AT v programovacom jazyku T-±^.scal ver-

zia 5.5 a plne využíva jeho možnosti.

iía zíkl-.'ie hl.-vnáho menu si môže používate! zvoliť jednu zo šies-

tich v; ̂A: omne súvisiacich vyhodnocovacích metód, alebo jednu z

množstva •ľ.r.l'ích dodatkových činností, ktorá dopĺňajú celkové

moň.losti programového systému.

Jednu z hlavných činností vykonáva programový modul "Transformácia

meran ch ho-Inôt", ktorý úplne analyzuje súbor hodnôt získaných

z fyzikálneho merania, i'ento programový modul tvorí jediný progra-

mový iiitorf-ice medzi štruktúrou sáboru meraný'ch hodnôt, ako aj

fornAtom informácií získaných z merania a číalšírni programovými

modulmi, ktorr natierané hodnoty vyhodnocujú. Jedn;%i z výsledkov

činnosti to-.ito programov 6 h o modulu je samostatný textový súbor

obsahuj'•.ci i-ifor^ptívno ú'laje o spôsobe, mieste, ča-̂ e, aťl. mera-

nia, ktoré s.?. /;.aiú jednou z dodatkových činností "ľl'-.č hlavičky"

zobraziť na terninály a prípadne vytlačiť na tlačiarni, ako sú-

časť protokolu o meraní, hlavným produktom tohto programového mo-

dulu sú s^inostatné binárne súbory, v ktorých sú zapamätané dáta,

získané so súboru meraných ho-lnôt a pretransf ormovaa:; do formátu

potrebného pre clalšie spracovanie, .formát údajov ur."ujú pravidlá

použitého programovacieho jazjrka.

r'očet binárnych súborov je závislý na počte použitých meracích

frekvencií a množina meraných hodnôt pre jednu frekvenciu je naz-

vaná kanál. í'akto získané údaje o meraní sá spracované jednou z

äaltších ponúkaných činností.
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i'ioclul "Vykreslenie reálnej a imaginárnej zložky meran-ch údajov"

zobrazí na obratovku monitora priebeh reálnej a imaginárnej zlož-

ky meraných hodnôt v zvvislosti na súradnici postupu merr-cej son-

dy, pre jffdnu alebo dve meracie ľrekvencie - kanily, ŕccet kaná-

lov, ich Čísla, ako aj mierky grafov volí používatel formou kont-

rolovaného dirlógu. extrémne hodnoty pre jednotlivé kanály sú vy-

ho-'ínotená v procese transformácie a môžu byť na poriadanie ponúk-

nuté nov. živa telo vi. Okno slúžiace ns zadvvanie para.metrov zobra-

zenia znázorňuje obr.č.l /nríloha č.l/ a priebeh naaeran.'ch hod-

nôt obr.o.2 /príloha č.2/. fodobnú činnosť zabezpečuje mo'.ul

"vykreslenie amplitúdy a fázy meraných údajov".

i-fa j bohatšiu "kalu služieb ponúka skupina programových mo-'ulov

umožňujacich zobrazenie meraných údajov v tvare reálnej á̂  imagi-

nárnej zložky v polárnych súradniciach. -Tiebehy v oknách so zvo-

lenými grafickými parametrami je možné otáčať, posúvať, zväčšovať

resp. zmenšovať. Hodnotu uhla a stred otáčania, relatívne súradni-

ce posuvu a koeficienty zväčšovania zadáva používate! po zvolení

príslvx'iej činnosti. Transformované priebehy je mo-'Viô uviesť do

povodncho tvaru zvolením činnosti "Keset". Analyze aeran 'ch hodnôt

napomáha možnosť pohybu viditelného kurzora po zvolenom priebehu

s číselným výstupom hodnoty amplitiídy a fázy pre aktuálne vyzna-

čený bod, v lavom hornom rohu okna priebehu. Zafixováním dvoch bo-

dov je moíns získať uhol, ktorý zviera spojnica t.chto bodov s

reálnou osou, ako aj polovicu dĺžky tejto snojnice obr. č.5 /prí-

loha ô.3/. Väetky horepopísané činnosti slúžia na analýzu meraných

hodnôt samostctne, ale vedú aj k ďalšej, pre vyhodnocovanie význam-

nej činnosti - vytvorenie tzv. mixu, čiže ^rafickoho rozlielu prie-

beh-ov zobrazen/ch v dvoch oknách obr.č.4 /oríloha č.4/.

Vytvorenie 'analýza mixu slúži na eliminovanie rujivý'ch vpl.yvov,

ktoré sa zaanamenali pri meraní a mohli by skresliť zAvercné hod-

notenie vl^. s trio? tí a porúch sledovaného objektu. íľa získanie mixu

dvoch vybrán •• ch priebehov je potrebné ich najprv zosúladiť z hla-

diska polohy v oknách, velkosti amplitúdy a fázy a takto transfor-

movane priebehy graficky odčítať.
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Správn : nastavenie priebehov môže používatel vykoná d7 "ručne",

využitím horcoopísáných činností, alebo program wkoná transfor-

máciu automaticky, ak zistí nesúlad v parametroch obidvoch prie-

beaov. transformácia sa vykonáva vzhladom na dva vz ražné body,

ktorých polu.hu môže opä^ používatel, n^stavi^ ručne činnosťou

'Vo hyb kur zora" po referenčnom priebehu a tým aj určil; vlastnos-

ti vzniknutVLIO mixu, alebo používate! zvolí formu automatického

nastavenia vz'fezných bodov, pričom sa vyhladajú dva body na re-

forencnom priebehu ležiace na extrémnych súradniciach reálnej osi.

x-'osledná z hore spomínaných základných vyhodnocovacích činností

umožňuje zobrazenie kombinovaných priebehov pre jeden lc~:.nál.

V okne la-vej polovice obrazovky sa zobrazí priebeh so zvolenými

parametrami v tvare reálnej a imaginárnej zložky v závislosti

na pohybe meranej sondy a v pravom okne sa zobrazí tento istý

priebeh v polárnych súradniciach. Pohybom kurzora je možné v obi-

dvoch spôsoboch zobrazenia priebehu sledovať velkosť reálnej a

imaginárnej zložky, ako aj velkosť amplitúdy a fázy v označenom

al;ti-.álnom bode meraného priebehy. /'<! Čase písania 'linku bol mo-

dul, zabezpečí: ji'ici táto ôinnosc? v štádiu laienia a preto nie je

přiložen'• obr-izok, znázorňujúci toto zobrazenie/.

-ťriebehy získané akoukolvek z horepopísaných traus.'ľoriaácií je moš •

né trvalo ẑ .prunatať ako samostatné súbory na disku jednou z dodat-

kových činností programu. Priebehy získané geometrickým odčítaním

sa zaoa.iiätávaju automaticky, ľakto zapamätané súbory sa dajú opäť

spracovať al-o samostatné kanály všetkými horepopísan/mi možnosťa-

mi „ 8 výnimkou, zapamätaných inixov, program žinda pri tel to činnos-

ti u-.lanie me.ia súboru, pod ktorým má byť priebeh zapamätaný, pri-

čom testuje, ol súbor so zadaným menom už na disku nejestvuje,

aby neioolo k nežiadúcemu prepisu súborov. I5daje o tom, aké trans

formován.; priebehy boli počas vyhodnocovania jedného merania za-

pamätané Gil evidované a pri situáciách ked sa dajú soužit?, auto-

maticky ponúkané na spracovanie.

Okrem súborov s meranými hodnotami sú možné v akejkoľvek fáze

spracovania zapamätať na disk aj obsahy videopamätí s vykreslený-

mi priebehmi a ich spätné zobrazenie na obrazovku, čo umožňuje

tlačenie protokolu o meraní a analýze meraných hodnôt v lubovol-
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nej fáze vyhodnocovania. ľlaČ grafických priebehov je možné za-

bezpečiť štandardným programom, ktorý sa nachádza v ,5IOS-e počí-

tača, alebo špeciálnym programovým modulom, ktorý navyše umožňu-

jú voliť formát tlače z niekoľkých ponúkaných možností. Takýmto

spôsobom boli tlačené aj obrázky ilustrujiíce článok. Jepiia z äal-

ších dodatkových činností sprehladnujucich výstupný protokol

umožňuje vpisovanie používateIského textu do vykreslovaných prie-

behov preč ich výstupom na tlačiareň, tak ako je to znisornené

na obr. ô. 4. /text: TOTO J'tl i'ilX/.

V záverečných fázach vyhodnocovania je možné určiť aký druh chyby

bol na meranej rúrke zistený a aký je jej rozsah.

.ťo známka k obrázkom ilustrujúcim činnosť programu ;

Teplovýmenná rúrka bola meraná v dĺžke 7^9,8 mm až 4000 mm s hus-

totou merania 5 vzoriek na mm - čiže s krokom 0,2 mm. To znamená,

že na obrázkoch s úplnými priebehmi je znázornených lo 002 mera-

ných bodov. I-ierania sa vykonávali pri 4 frekvenciách, čo viedlo

k vzniku 4 kanálov.

I/. Záver

Iletóda vyžitia vírivých prúdov nachádza široké uplatnenie

v rôznych odvetviach priemyslu. Jej aplikácia v jadrovej energe-

tike umožňuje kontrolu ťažko dostupných, resp. nedostupných častí

primárneho a sekundárneho okruhu. Použitie tejto techniky je spra

vidia spojené s využitím špeciálnych manipulátorov, ktoré umožňu-

jú dialkové ovládanie polohovania a posuvu sondy. V súčinnosti

s výpočtovou technikou významne prispeje k zvýšeniu spolehlivosti,

efektívnosti, kontroly a k podstatnému, zníženiu radiačných dávok

pracovníkov kontroly.
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ETALON
.ustala:8.2 Ml

Jíanal 1 106 Khz /188
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i f , / f Z O R o I 3 3 í S I í li IJ K O L ŕ L E X íl fi J J

In\. ŕl'^limir i-Iurín, In^. J á n oýkora

V •-hinn.' .Gt'V jadrových elektrární, Trnava

'5 vo d

n; vzor subsystému pre trvalé sledovanie HOC typu 317

je vo '/T5JE riešený formou zákazky ore SKOx>A ZiíS. Hlavnou požiadav-

kou zadávatela bolo navrhnúť a realizovať autonómrvy subsystém umož-

ňujúci trvaly monitorovanie mechanického stavu vsetk/'ch 6 iíCC typu

..'1' riP.. -jednom bloku Jii pri minimálnej devízovej náročnosti použi-
4. 'oh Prestrie llcov. Ucelom tvorby subsystému bolo overiť možnosť

v/roby a nasadzovania podobných zariadení na Jä \TVi;R 440 resp. 1000

v V'JŕR. Z hlatliska /UJE sa jednalo taktiež o možnosť využitia skú-

seností z riešenia úloh RVT a zákaziek v oblasti prevádzkovej diag-

nostickej -íCC J10 a :517.

2. Štruktúra technickej časti subsystému

Podrobný ;?opis technickej časti je v /5/. StruktVirna schéma

technickej časti je na obr. c. 1.

j?\xnkčn;' vzor je vybavený dvomi druhmi merací ch. reťazcov :

- akoelororaetrové /7A/
- ultrazvukové /l)Z/.

Celkov; počet akcelerometrov je 28 /4 na každom HCČ a 4 tzv.

nobilné/.

Akcelero^etrový merací reťazec pozostíva zo snímača, predzo-

silňovača a zosilňovača.

l'ltrazw'.ových snímačov je 16 /2 na každom iíGCJ a 4 tzv. mobil-

né/. T.Z sinaly sú vedené cez impedanôné transformátory do zariade-

nia Dia:no3t, ktorých výstup sa využíva na sledovanie. Vzhladom

ria neiostatok kábelových trás a priechodiek na 2. bloku V-2, kde

je funk in/ -vzor inštalovaný, bolo nutné umiestniť Mb X c. 1

a príslušnou riadiacou logikou na palubu iiCČ. Výstupy oboch i'IUX-ov
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spolu s časťou akcelerometrov'ch signálov tvoria vstup MUiL-u 2,5-

Súčasťou funkčného vzoru sú moduly analógového pre is praco-

vania signálov ;

- dolno a hornopriepustné filtre

- integrátory

- usmerňovače.

Za účelom testovania VA trás je v systéme generátor a príslušná

logika umožňujúca privedenie signálu z generátora na vstup pred-

zosilňova'íov. i-ioduly testovacej logiky, filtre a MLC-y sú*-priamo

riadené v/hoclnocovacou jednotkou.

Komponenty nachádzajúce sa v miestnosti S£ů sú umiestnené

v jednej skrini DASIO, Súčasťou skrine je audio jednotka tvorená

osciloskopom a reproduktorom pre akustickú a vizuálnu kontrolu

signálov. Všetky dostupné signály a výstupy a vstupy MĽX--ov sú

vyvedené na konektorové pole. V skrini Dasio je taktiež vstupný

panel jednotky styku z počítača.

ľre ätan -ardný režim monitorovania sú z integrátorov a prí-

slušných filtrov vytvorené dve trasy vytvárajúce zo vstupného VA

signálu pásmovo filtrovaný signál zrýchlenia rýchlosti a vychýl-

ky. Zvyšné mo-.luly sú k dispozícii uživatelovi. Ako centrálna vy-

hodnocovacia jednotka je použitý 16 bitový minipočítač xi 16-22.

Styk s prostredím wkonáva špeciálna vstupná jednotka /liJAC/ na

digitalizáciu vstupných signálov. Je tvorená štyrmi 12 bitovými

A/D prevodníkmi a vybavená iMA kanálom pre priamy prístup do pamä-

ti počítača. Každý prevodník má na vstupe 16 kanálový MbX. Jednot-

ka umožňuje súčasne vzorkovať 4 signály frekvenciou 50 kaz alebo

1 signál 200 KHz.

xJre potreby tlače protokolov a grafických priebehov bol vo

VTJJB vyvinutý inteligentný terminál na báze grafickej tlačiarne

Consul 2111 doplnenej terminálom OSMI z IJTK SAV.

Riadenie terminálu sa vykonáva cez štandardné 8 bitové roz-

hranie iJtiťR.

Riadenie signálových MUX-ov, filtrov a tescovacej lor-iky je

realizované cez štandardné 16 bitové paralelné rozhranie.
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5 o štruktúra programového vybavenia

detailný popis programového vybavenia uvádzajú /l/, /2/.
Základnou časťou -or o gramové h o vybavenia centrálnej jednotky je

operačný systém .uOb RV 73. Je to výkonný viacúlohový a viacužíva-

telský operačný systém pre prácu v reálnom čase. oystémové prog-

ramové vybavenie poskytuje širokú skálu služieb a moi'ností tvorby

programov.

x̂ re zabezpečenie štandardnej komunikácie s ne;-tarr'.ardnými

perifériami boli vytvorené a do OS zaradené ^

- driver RJAČ

- driver pre inteligentný terminál

- driver riadenia í-IUX-ov, filtrov a testovacej logiky.

líapriek tomu, že použité interfejsy IĹlŕR so. cíťonlardné, ko-

munikácia s inteligentným terminálom, resp. s riadením ŕXX-ov

je neštandardná. Špeciálne drivere umožňujú optimálne vi;šiť všet-

ky možnosti periférií pri zachovaní možností OS DOS RV Vi.

Ďalej bol do OS zarodený systém SVS /Smep Video Systém/

z Kovoprojekt;/ Bratislava. Jedná sa o výkonný prostriedok progra-

movania komunikácie užívatela s počítačom na termináli. Ijmožňuje

priamo vytvoriť alebo modifikovať databázové 8Úbory zmietaných

typov dát a -umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať prístup progra-

mov k týmto elitám.

Systém SVS možno taktiež považovať za súčasť systémového

programového vybavenia.

'5.1. "Uživatelská programové vybavenie

jprosramové vybavenie subsystému umožňuje jednak trvalé monito-

rovanie stavu všetkých snímaných signálov, ako aj prcácti v tzv.

manuálnom režime. xJri návrhu jeho štruktúry boli využité vlastnos-

ti operačného systému DOS RV V3»

Samotne programové vybavenie možno rozdeliť do dvoch úrovní :

- trvalé sledovanie /monitorovanie/ stavu HJC

- manuálny režim.
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Monitorovanie stavu HOC

Programová vybavenie režimu monitorovania umožňuje nepretr-

žité sledovanie stavu všetkých 6 HCC jedného bloku elektrárne

s archiváciou informácií pri vzniku anomálneho stavu akéhokoľvek

signálu* i?re každý VA signál sa sleduj d nasledovné parametre :

v pásme 10 Hz - 400 Hz

- efektívna hodnota zrýchlenia

- dvojamplitúda výchylky

- efektívna hodnota rýchlosti

- stredná frekvencia rýchlosti

- 10 efektívnych hodnôt vybraných pásiem z efektívneho

spektra

- efektívne spektrum.

v pásme 10 líz - 10 kHz
- efektívna hodnota zrýchlenia

- pre LZ signály efektívna hodnota do 400 Hz.

xJre každý signál sa v tzv. "dobrom stave'1 vrt vára 3 á v režime

učenia /RL/ bázový a trendový etalon. Obsahujú stre.aé ho-Inoty

parametrov z dostatočného množstva realizícií a dva ruh^ medzí

/bázové a trendové/ získaných na základe rozptylov. .^talóny sa

môžu počas sledovania meniť v prípade použitia tzv. doplnkového

RL, v prípade že si/̂ nál javí pozvolnú zmenu svojho charakteru bez

príznaku anomálie. Okrem toho trendový etalón, ktorý vlastne slú-

ži ako vziľažným je neustále aktualizovaný v prípade, že signál je

v medziach.

Samotná sledovanie sa vykonáva v dvoch cykloch, v tzv. krát-

kom cykle /KC/ sa sledujú prvé dva parametre počítaná z 8 reali-

zácií. Porovnávaním s etalonom a s informáciou o predchádzajúcom

meraní sa zistí, či nastala zmena stavu. Ak áno, vypočítajú sa

ostatné parametre zo 16 priemerov včítane prvých dvoch. U všet-

kých sa obdobne zistí, či zmenili stav a podlá poctu zmien stavov

sa vykoná záznam do príslušného poruchového archívu.

ŕre akcelerometre existujú 3 poruchové archívy ;

- archív indikácií /15 záznamov pre 1 signál/
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- archív parametrov /4 záznamy pre I signál/

- archív parametrov a efektívneho spektra /4 záznamy pre 1 sig-

nál/.

Ultrazvukové signály majú v 1 zázname oba etalony a tri ar-

chívne hodnoty pre poruchový archív v KC a tri pre dlhý cyklus.

Krátky cyklus má prioritu a priebeh nepretržite.

V tzv. dlhom cykle /i)C/ sa v definovaných časových interva-

loch vykoná výpočet všetkých parametrov sledovaných signálov s ich

ucho-raním. rre VA signály sa pamätajú 4 záznamy.

Programové vybavenie je koncipované tak, že umožňuje sledova-

nie vybraných signálov /KC + DC/ a súčasne vykonávanie RD iných

signálov v definovaných časových rozostupoch zvlášť pre FJJ a DC.

činnosť režimu sledovania je riadená z jedného terminálu,

kde má operátor trvale k dispozícii informácie o nastavenjŕch pa-

rametroch režimu, vykonávanej činnosti a o stave všetkých signá-

lov.

Pre všetky VA signály a "DZ signály zvlášť sú vytvorené súbo-

ry prístupné cez SVS systém obsahujúce informácie o signáloch /re-

žim sledovania, pozície na MIX-och, kalibračná konštanta,.../,

pričom súbor pre UZ signály obsahuje aj informáciu o stave. Pre

VA signály sii informácie o stave parametrov v zvláštnom súbore.

Programové vybavenie režimu sledovania pozostáva z dvoch

spriahnutých úloh.

úloha -ŕJ?'T je písaná v assembler! a vykonáva riadenie MUX-ov,

vzorkovanie a predspracovanie dát, výpočet rýchlej i?FT a ďalšie

operácie v celočíselnéj aritmetike.

TJloha fíŕ písaná vo Jľortrane zabezpečuje vlastný režim sledo-

vania. Obe úlohy majú spoločnú oblasť pamäti na odovzdávanie dát.

Úloha IIP je zostavená z viacerých podprogramov využitelných

v iných úlohách /prístup do databázy, výpočet efektívnej hodnoty,

• • • / •

Výstup protokolov zabezpečuje špeciálna úloha VIS, ktorá mô-

že byť spustená samostatne z iného terminálu, alebo ako zvláštny

režim úlohy ilk'. Úloha VIS vytvára výpisy vo forme protokolu z po-

ruchových archívov a etalónov.
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ií>y.-') I f>ni;:i i '• • " •:ii l.orového režimu na <\vn úlohy bolo Irr.pj rované sna-

hou hr "'.r'iľri >v?i. LJ výpočty a. opcráoie vyžalujúce rýchlos í,' v assemble-

ri. i'i'><-:.• j. -VT :>nj..-i vytvorená tak, že je prístupní v.'jotkým uživate-

lům M t; v J r í. akúsi nadstavbu operačného systému.

1 hnuá ] ny r>yÁun.

ul'iiľ.u in'mualnoho rožimu je zn be K pne e nie možnosti výoočtu

ru.-řHaa laHnýoh meraní v interakcii s \IŽÍVM telom.

V m.'iľu íln-jra režime si užívate! formou v/berv z rneau cpustí

P'jžnfl-)va,-iú úlohu. iJo jej nkoncení má opá'ť možnosť voľby, oo manu-

álneho rf.-žirnu boli uaradené aj úlohy umožňujúce tent jvanie VA trás

Hubsy;; to'rnu 7 Mi'A-nv, filtrov a testovacej .logiky.

Úloha VC umožňuje výpočet strednej hodnoty, vi nperzie, koefi-

cient JV '.mymebrio a exceou vybraných VJi ni^nálov a ich arcViiváciu.

Ti o to \> 'rarnetre umožňujú analyzovať prítomnosť volných častí

v ;;/!•; trim o.

l'loha ()J{i;.í"Ľ zabei'-peóí vykreslenie čapovóho priebehu núčasne

v:'/j.rkovan 'a}\ '!voch VA siŕ^n-ilov v danom frekvečri'^tn pasme do jedné-

ho fj-n f u v . iav:',ájom kolmých osiach, -c'ri umiestnení snímačov v kol-

mých os j ach takéto ^raf prelstavuje orbit meraného objektu v rovi-

ne sním'1 c-1 v.

irtnu.il"iy režim je realizovaný ako otvorený s.yatcím, kde každá

volba f)j:e;r:ť vuje samostatnú úlohu pričom jedna úloha môže byť

realizovaná VÍJU; programami /ako systém sledovania/.

Za. účelom naralelnej oráee režimu f;led<jvania a manuálneho re-

žimu bol wlvo'-ený systém synchronizácie, ktorý umožňuje využívať

úlohu o'Fi! o v'etky technické prostriedky obom prostriedkom.

4. ykúsen^stl z prevádzky subsystému

±'o overoní subsystému v laboratórnych podmienkach sa ukázalo,

že odběratel O K O M ZliH nem jže poskytnú!/ predpokladané kapacity na

prípravu technického riešenia a výkon samotnej inštalácie.

Rie,;;j telský kolektív však aj nad rámec plánovan/ch prác v spo-

lupráci s pracovníkmi ĽBO zabezpečil nainštalovanie subsystému na

4. bloku. .r.'L<() ;j i>:as odstávky v apríli a máji 1989. -i
Jri inštalácii

1
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boli využite volné MX skrinky na palube HCC a kible medzi palubou

ilCC a miestnosťou SPI), kde bola umiestnená vyiodnocovacie jednotka

a skriňa DASIO. Po spustení bloku a vykonaní prvých testov sa uká-

zali vážne problémy s kabelážou, znemožňujúce plnú runkcieschop-

nosť subsystému. Hladanie náhradného riešenia spolu s odstraňova-

ním poinštalaôných závad a tzv. detských chorôb nového zariadenia

si vyžiadalo pomerne dlhú dobu, pretože sa to muselo realizovať

za plnej prevádzky bloku. Paralelne s prácami na technickej časti .

bolo upravované aj programové vvbavenie. Okrem úpr w driverov a

spôsobu komunikácie vzhladom na úpravy technickej časti prebiehala

tvorba manuálneho režimu. Taktiež boli vytvorené rôzne testovacie

programy. Nakoniec boli problémy z väčšej časti odstránené a v ja-

nuári 1990 bol systém uvedený do skúšobnej prevádzky. S obmedze-

niami vyplávajúcimi z náhradných riešení bol prevádzkovaný do od-

stávky máj - jún 1990.

Počas skúčobnej prevádzky sa potvrdila schopnosť vyhodnocova-

cej jednotky zvládnuť paralelne režim sledovania a manuálny režim

prípadne -\j ladiace práce. Operačný systém DOS RV \Í3 je mimoriad-

ne vhodný pre takéto realizácie, jťrogramové vybavenie je kompaktné

a umožňuje uživatelovi širokú škálu možností pričom obsluha je po-

merne jednoduchá.

iía základe skúseností za prevádzky bola upravená aj technická

časť subsystému, hlavne z hladiska zvýšenia spoľahlivosti a komfor-

tu obsluhy. Jednotka DASIO je koncipovaná tak, že okrem úpravy

vstupných signálov pre potreby režimu sledovania umožňuje výstup

všetkých signálov pre externé spracovanie prípadne úpravu. Tým

vlastne umožňuje externé sledovanie íiCC aj v prípade výpadku vy-

hodnocovacej časti, ako aj všpeciálne testy samotným počítačom.

Hlavn^nn problémom sa ukázali kabelové trasy, ľento problém

bol počas o-I stávky máj - jún 1990 odstránený, čo umožní plné nasa-

denie subsystému počas nasledujúcej kampane.

5. Záver

Výsledky funkčných skúšok a skúšobnej prevádzky potvrdili
funkcieschopnosť subsystému v reálnych podmienkach. Preukázala sa
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oprávnenosť použitej koncepcie aj vhodnosti výberu tečimických
prostriedkov ori dodržaní minimálnej devízovej náročnosti. Časť
modelov bola zabezpečená v kooperácii, avšak ich oživenie a prí-
padné úpravy vykonával riešitelský kolektív, iliadiaca a testova-
cia logika a mechanické časti boli vyvinuté vo '/UJE. Podobne celé
uživatelské programové vybavenie. Získané skúsenosti profesného
charakteru, ako aj charakteru organizačného a koncepčného oprávňu-
jú riešitelský kolektív zanojiť sa do procesu dodávo]: obdobných
systémov do Jiii. Pri uvolnení dovozových bariér je možné zaručiť
zrovnatelnú výkonnosť a spolahlivosť subsystémov zo systémami do-
vozovými .

Už v súčasnej dove prebiehajú práce na návrhu inovovanéj ver-
zie s využitím modernejšej vhodnocovacej jednotky a s úpravami
analógovej časti na základe získaných skúseností z prevádzky funk-
čného vzoru.

Literatúra

1/ Murín V., faykora J ; Základné uživatelské irogramové vybavenie
funkčného vzoru subsystému pre diagnosti-
ku liCC typu 317.
Správa VZJií č. 2/dy, február l'̂ Oy

2/ Murín V., Sýkora J. : Programové vybavenie funkčného vzoru diag-
nostického subsystému HCC t^ ">u 317,
Príspevok na seminár "Progr-.mové vybave-
nie diagnostických systémov jadrových
elektrární".
Plzeň 14.-15.11.1989

Sahna J., Jaroš I. Návrh technickej časti subsystému komplex
nej diagnostiky tíCC JE typu TVliR.
Príspevok na seminár "ríetoniky diagnosti-
ky J j "
Plzeň lo.-13.2.1988



PALUBA HCČ MIES'ŕli'OSÍ S?D

.3 1

- DP - dolná priepust

- H P - horná priepust

Filtre 1 - 8 sú pro^r.amovo riadené

Obr. č. 1.: .'Johóna technickej ônjti subsystému


