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POVZETEK: 
Za izvajanje fizikalnih preizkusov na nizki moči po nenjavi gori-
va pctrebuje nuklearna elektrarna merilnik reaktivnosti, ki je 
lahko izđelan v analogni ali digitalni tehriiki. Nuklearna elek-
trarna Krško je v letu 1983 pri Institutu Jožef Stefan naročila 
izđelavo digitalnega merilnika reaktivnosti. Ta je M l izđelan 
na podlagi mikroracunalniškega sisteaa "Bikro-ш", ki je plod 
lastnega razvoja IJS. Model računanja reaktivnosti v realnem 
času iz obrata kinetične enačbe reaktorja in model vzorčenia 
vhofinega signala je Dii ravno tako razvit na IJS. Merilnik je 
bil že uporabljen pri zagonskih preizkusih Huklearne elektrarne 
Krško po menjavi goriva na začetku đrugega gorivnega cikla v je-
seni 1983. 

ABSTBACI: 

Digital or analog reactivity meter is needed in order to perform 
the necessary low power physics tests after core reload in a nu-
clear power plant. Nuclear power plant Krško ordered the con-
struction of such digital reactivity meter on the basis of 
"mikro-ш" modular computer system that has been developed by IJS. 
Input signal sampling model as well as realtime reactivity calcu-
lation on the basis of the reactor inverse kinetic equation have 
also been developed by- IJS. This digital reactivity meter has 
already been used to perform the start-up tests in HPP Krško fol-
lowing first reload in fall of 1983-

1. Uvod: Računanje reaktivnosti v realnem času 
Iz difuzijske enačbe izpeljemo obratno kinetično enačbo: 

kjer je n (t) število nevtronov, 1* generacijski čas promptnih 
nevtronov, £ (t) reaktivnost (v^pcm), Д je vsota šestih deležev 
zakasnelih nevtronov A 3 , И so življenjski časi šestih grup za-
kasnelih nevtronov in cj (t) koncentracije prednikov šestih grup 
zakasnelih nevtronov, ki во podane z enačbo: 
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Ob predpoatavki, da je reaktor do čaaa t = 0 oliratoval 
atantni moči integriramo enačbo (2) in dobimo: 

. , / г* A- . л Х.ч' . IV; . 

• • u . - г х г ' 
кјег je n„ (konstantno) število nevtronov ob času-t^ 0. 
Integral iz (3) izvrSimo po delih in se tako znebimo konatantnega 
člena. Dobljeni izraz vstavimo v (1) in dobimo integralno enačbo 
reaktivnosti: 

i-4 0 (4) 
Bgotoviao naslednje: бе imamo na voljo signal, aorazmeren 
številu nevtronov n (t), lahko z uporabo algoritma, izdelanega na 
pođlagi enačbe (4) v vaakem trenutku izračunamo reaktivnost 
£(t) , saj so Л: , Kj in 1* za naš namen konstantne količine, ki 
jih izvređnotimo OD preražunu reaktorja za različne stopnje zgo-
relosti aredice. 
Potrebujemo torej signal aorazmeren n (t). Tak aignal je tok 
preko ionizacijskih oelio, ki aeatavljajo stalno inatrumentaoijo 
reaktorja. ¥ NE Krško ao take celice vgrajene v "biološki ščit 
okoli reaktorske poaođe. Signal iz ionizacijekih oelio ojačimo s 
primernim tokovnim ojačevalnikom, katega izhođna napetost je 
potem sorazmerna željenemu signalu n (t). 
Za reševanje enačbe (4) v realnem času lahko uporabimo "bodiai 
analogni bodiai digitalni računalnik. Pri reševanju z analogno 
tehniko pa se pojavi dodatna težava z odvodom M_(t), saj je 
računanje odvoda z analognim računalnikom zelo slabo pogojeno-
Odvodu Ал. (t) v enačbi (4) se sicer lahko izognemo, če ne opravimo 
integracije po delih in če predpostavimo le majhne аргетет"пе re-
aktivnosti, tako da amerno vzeti na đeani strani enačbe (4) 
M.{ t)=0. 
Digitalni računalnik za računanje reaktivnoati v realnem času 
sicer vnaša dodatno delo pri reševanju enačbe (4), ki je pravza-
prav Volterrova integralaka enačba - to je njeno diekretizacijo, 
izpeljavo rekurzijske formule na končnem intervalu za izračun in-
tegrala na levi strani enačbe, izbiro metode vzorčenja in glajen-
ja signala n (t), etc..., vendar ima vaeeno pred analognim veliko 
prednost. Ki namreč težav s stabilnostjo, omogočena pa je tudi 
hitra in enoatavna rekonfiguracija strojne opreme kakor tudi 
modela računanja reaktivnosti. 

na kon-
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2. Biskretizacija integralne enači>e in algoritem 
đigitalnega aerilnika reaktivnosti 

Z analogno digitalnim konverterjem v čaaovnea intervalu od t do 
t + Л opravimo 2m + 1 vzorčenj vhodnega signala n (t). Z izbiro 
primerne metode - v našem primeru metoda "convoluting integers" 
drugega reda (ref. 5) opravimo glajenjs nabora 2 ш + 1 vređnosti 
in izračunamo vrednost n (t + ^/2) ter t + /2). 

Za integral, ki nastopa v enačbi (4) 

9 - t t v ^ ^ 
J o 

pa ob zgoraj omenjeni pređpostavki, da signal u (t) na intervalu 
Д dovolj natanono aproksimiramo z prvimi tremi členi razvoja 
n(t) v Taylorjevo vrsto, lahko izpeljemo rekurzivno formulo, saj 
preide integral v izrojeno hipergeometrično funkcijo in je v 
našem primeru celo analitično rešljiv. Dobimo; 

(б) 

kjer so v našem primeru vj =Ce (Хј A )-Сч ( Х а ) ,wj=C,,( лј A.) . in- so 
izrojene hipergeometrične funkcije Cl podane z enačto (7): 

. - * I 

(7) 

Začetna vrednost qj (t ^ 0) je seveđa nič, saj smo predpostavili, 
đa je reaktor do časa t = 0 obratoval na konstantni moći. 

Algoritem đigitalnega merilnika reaktivnosti je seđaj jasen: v 
časovnem intervalu od t do t + A izvedemo 2 m + 1 vzorčenj. S 
pomočjo navedene metode iz nabora 2 m + i vređnosti izračunamo n 
(t+A/2) in AA(t+A/2). Iz enačbe (7) izračunamo po rekurzijski 
formuli vređnosti qj (t +4/2), nato pa iz enačbe (4) vrednost re-
aktivnosti g(t +Д/2). 

Dolžino intervala & je seveđa potrebno izbrati glede na 
pričakovano hitrost spreminjanja reaktivnosti. Pri izbrani ге-
kurzijski formuli je napaka reda velikosti 0(s) pri računanju 
n(t +Д/2) in^.(t +i./2). Ocena velja pri zveznosti odvodov n(t) na 
intervalu , каг pa žal ni vedno zagotovljeno. Večio natančnost 
bi dosegli, če bi širino intervala prilagajali tako, da bi 
robna točka sovpadala s točko nezveznosti. Venđar eksperimen-
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talne izkuSnje z algoritmom kažejo, da to ni potrebno: napaka 
zaradi nezveznosti znotraj intervala je majhna in lokalizirana 
in se za-raai velike stabilnosti rekurzijskih formul (7) izgubi po 
nekaj korakih. 

3- Izvedba digitalnega merilnika reaktivnosti 

3.1. Materialna oprema 
Opisani algoritem je til preizkušen na miniračunalniku PDP 11/34 
s simuliranjem vhodnih (merjenih) vrednosti signala moči reaitor-
ja in šuma. Za izvedbo DMR-ja smo izbrali sistem modularnega mi-
kroračunanika "mikro-m", ki je bil uspešno preizkušen v različnih 
aplikacijah s področja zbiranja in obdelave podatkov (6). Za od-
biranje in obdelavo podatkov je bila izbrana nasleđnja materialna 
oprema: 

centralna procesna enota s procesorjem S080 
bralni pomnilnik z 16 K PROM spomina (32 K) 
aktivni pomnilnik z 8 K RAM spomina (skupaj 16 K) 
programska ura 
8-kanalni 8-bitni digitalno analogni pretvornik 
10-bitni analogno digitalni pretvornik 
serijski vmesnik za povezavo s konzolno enoto 
video terminal 
tiskalnik v fazi testiranja naprave in preizkusnega 
obratovanja 

Za pretvorbo tokovnih signalov v območju 10 do 10 A je bil iz-
bran tokovni ojačevalnik Keithley z nastavljivim faktorjem 
ojačenja in nirovnega toka. 

3-2. Programska oprema 
Za izvedbo algoritma je uporabljen programski jezik SMILE /7/ in 
krmilni sistem KS/80 /8/. Značilnosti te sistemske programske 
opreme so: 
- delovanje v realnem času 
- multiprogramska struktura 
- čiste (reentrant) procedure 
- hitra- realna aritmetika (reentrant) 
- strukturirano programiranje. 
Programska oprema DMR-ja je sestavljena iz osmih dejavnosti, ki 
med seboj komunicirajo preko sporočil in nabiralnikov. Te đejav-
nosti so: 
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- direktno branje znaka s kon.zolne enote 
Dejavnost razpoznava specialne znake XOK/XOFF in contrcl/z in 
vrača znake dejavnosti ki zahteva branje s konzolne enote; 

- zapis znaka na konzolno enoto 
Dejavnost izpisuje znake na izhodno enoto in upošteva 
protokol XOH/XOFF za zaustavljanje izpisa; 

- vzorčen.ie analognih signalov 
Slede na izračunani interval vzorčenja in število vzorcev 
dejavnost v enakomernih časovnih razmikih vzorči vhoane 
signale in jih spravlja v vmesni pomnilnik; 

- nastavljanje parametrov 
Dejavnost omogoča pregledovanje in nastavljanje parametrov 
kinetične enačbe reaktorja; 

- nastavljanje koeficientov ојабапја in mirovnega toka 
Na osnovi nastavitve tokovnega ojačevalnika in vrednosti 
signala iz reaktorja se izračunaio koeficienti ojačanja 
in mirovnega toka; 

- računanje reaktivnosti 
V okviru te dejavnosti je implementiran algoritem DMR-ja. 
Pred pričetkom odbiranja signala je potrebno preko konzole 
vpisati parametre, ki vplivajo na pogostnost vzorčenja in 
računanja periode oz. reaktivnosti. Dejavnost izvrši tudi 
ustrezne pretvorbe signalov in jih preko digitalno/analognega 
pretvornika zapiše na večkanalni zapisovalnik in prikaže na 
video terminalu. V fazi testiranja smo na video terminalu 
prikazcvali tudi vrednosti vzorčenega signala; 

- razpoznavanje ukazov 
Dejavnost razpoznava ukaze: nastavljanje parametrov, 
nastavljanje koeficientov ојабапја in mirovnega toka in 
računanje reaktivnosti; 

- začetna dejavnost 
S to dejavnostjo se inicializirajo vse ostale dejavnosti. 

Vse komunikacije z operatorjem so izvedene interaktivno s sprot-
nim obveščanjem o napakah pri vnosu znakov. Operaterja se auđi-
ovizuelno opozaria v določenih fazan z video atributi in zvočnim 
signalom video terminala. 

4- Rezultati zagonskih preizkusov HE Krško za prvo menjavo goriva 
S pomoćjo opisanega digitalnega merilnika reaktivnosti so bili v 
NE Krško po menjavi goriva opravljeni fizikalni preizkusi na 
nizki moči. Preizkusi so obsegali določanje kritičnih koncentra-
cij bora pri razlionih konfiguracijah kontrolnih bank, merjenje 
vrednosti posamičnih kontrolnih bank in kontrolnih bank v prek-
rivanju (ob zvezni boraciji/diluciji korakoma izvlečemo/vstavimo 
kontrolno banko, katere vrednost želimo določiti) ter merjenje 
temperaturnega koeficienta reaktivnosti. Rezultati meritve in 
primerjava teh rezultatov s projektnim! vrednostmi so podani v 
Tabeli št.l. 

Rezultati v tabeli so dobljeni z algoritmom, ki predpostavi 
določene poenos.tavitve v enaobah /4/ in /7/. 
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Tabela 1: Primer java projektnih vrednosti in izmerjenih 
vrednosti - rezultatov fizikalnih preizkusov 
po menjavi goriva jeseni 1983 

a) Vrednosti kontrolnih bank (pom) 

projektna izmerjena 

banka D 767 770 
C 915 927 
B 850 911 

-"- A 1979 2016 
vsota bank 4511 4624 
banka v normal-
nem prekrivanju 4511 4796 

b) Kritične koncentracije borove kisline in ustrezni 
borovi koeficienti 

projekt meritev pro; iekt meritev 
ppm ppm pcm / РРШ pcm/ppm 

ARO 1545 1555 -8. .07 -8.46 
D 1451 1464 -8. .13 -9-51 

D + C 1338 1367 -8. .18 -8.40 
D+C+B 1234 1 258 -8. • 24 -8.54 
D+C+B+A 993 1022 -8. .29 / 

5- Zaključek 
Digitalni merilnik reaktivnosti, proizveden na Institutu 
"Jožef Stefan", je plod izključno domačega znanja, tako na 
področju računalniške tehnike kot tudi raziskovalnega dela 
na področju reaktorske fizike in informacijake tehnike. Meril-
nik je bil uspešno uporabljen pri fizikalnih preizkusih po 
menjavi goriva v Nuklearni elektrarni Krško. Poleg uspešnih 
tehničnih rešitev je potrebno nakazati še en aspekt: đomači 
digitalni merilnik je bil ob enakih ali boljših performansah 
v primerjavi з ponudbo za adekvatno uvoženo opremo зкогај 
trikrat cenejši. 
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