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Összefoglaló
A doktori értekezés összefoglalja azokat az eredményeket, amelyeket az utóbbi évek során az
on-line atomerőművi információs rendszerek fejlesztésével és alkalmazásával kapcsolatban
elértem. A közölt eredmények közvetlenül kapcsolódnak a hazai atomerőmű üzemeltetési
biztonságának fokozásához, illetve folyamatos hatósági felügyeletének megoldásához.
Az értekezés alapvetően három nagyszabású fejlesztés eredményeit mutatja be: a VERONA
zónaellenőrző rendszert, a hazai nukleáris hatóság számára kiépített biztonsági paraméter
képernyőt, és a Paksi Atomerőmű új blokkszámítógépében működő Kritikus Biztonsági
Funkció Monitorozó rendszert tárgyalom részletesen. A három hazai fejlesztésű rendszer
leírása előtt röviden áttekintem a hasonló információs rendszerek fejlődését az elmúlt években,
kitérek a világban jelenleg működő fontosabb rendszerek tulajdonságaira. Ezután bemutatom
az általunk létrehozott hazai rendszerek architektúráját, fontosabb funkcióit, főbb moduljait.
Részletesen leírom a folyamatinformáció megjelenítési elveit és eszközeit, majd ismertetem a
rendszer használatát normálüzemben és üzemzavari állapotokban. Az ismertetések során a
hangsúlyt általában az információ megjelenítésének módszereire helyeztem, mivel ez volt az a
terület, ahol a rendszerek fejlesztéséhez a legjelentősebb mértékben hozzájárultam.
A fenti három rendszer leírásakor törekedtem arra, hogy érzékeltessem azt a rendkívüli
fejlődést, amely az információs rendszerek hardver és szoftver eszközeiben az elmúlt tíz évben
bekövetkezett. E fejlődés lehetővé tette, hogy a rendszerek által megfigyelt technológiai
folyamat on-line analízisének pontossága új, bonyolult módszerek alkalmazásával jelentősen
megnövekedjen. Ha a pontosabb analízis eredményeit megfelelő ergonómiai környezetben és
technológiai szempontból is helyesen jelenítjük meg az üzemeltető személyzetnek, akkor ez a
fejlődés pozitív hatást gyakorolhat az atomerőművi blokk biztonságos üzemeltetésére.
Munkám során az aktív beavatkozást nem tartalmazó információs rendszerek kidolgozására
koncentráltam: a létrehozott rendszerek szerepe kizárólag a megfigyelt folyamatok
monitorozására és a jól megalapozott diagnózisokon alapuló tanácsadásra korlátozódik. A
rendszerek tervezésekor azt az alapelvet követtem, hogy az operátor a folyamat vezérlésének
központi és legfontosabb szereplője: megbízható és könnyen áttekinthető információ
birtokában képes megfelelően elemezni a bonyolult helyzetet és szükség esetén képes helyes
döntéseket hozni. Az általunk létrehozott operátorsegítő rendszerek legfontosabb funkciója
éppen a helyes döntésekhez szükséges információ előállítása és áttekinthető megjelenítése.
Az értekezésben bemutatott három információs rendszer funkcionális és architekturális
tervezésében meghatározó szerepet játszottam, továbbá aktívan résztvettem az alkalmazott
metodika és a folyamatok on-line analíziséhez szükséges egyes algoritmusok kidolgozásában,
az algoritmusokat megvalósító számítógépes rendszerek fejlesztésében, üzembe helyezésében,
tesztelésében és dokumentálásában, továbbá a fejlesztési eredmények hazai és nemzetközi
folyóiratokban, konferenciákon történő közzétételében.
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Címfordítás:
Supporting the Safe Operation of Nuclear Power Plants by the Application of On-Line Process
Information Systems

Abstract
The thesis outlines the design characteristics, main functions, modules, services and humanmachine interfaces of three on-line process information systems developed at KFKI AEKI with
the determinant contribution from the author. The VERONA core surveillance system and the
Critical Safety Functions Monitoring system are routinely applied tools in the control rooms of
the Paks NPP, while the CERTA VITA Safety Parameter Display System is the standard tool at
the Hungarian nuclear safety authority for the on-line supervision of the Paks NPP. The thesis
focuses on the information presentation methods of these systems, as well as on the application
of the presented information during normal and emergency operating states.

Summary
The thesis summarizes the author’s recent results in connection with the development and
application of on-line process information systems in nuclear power plants. These results are
directly connected to improving the operational safety of the Paks nuclear power plant, as well
as to establishing a continuous supervision tool for the Hungarian nuclear safety authority.
Basically the thesis outlines results of three large-scale development projects: the VERONA
core surveillance system, the safety parameter display system of the Hungarian nuclear safety
authority, and the Critical Safety Functions Monitoring System – running in the new process
computer of the Paks NPP – is treated in detail. Prior to the detailed description of the three
systems a concise overview of recent developments related to similar information systems is
given, with an outlook to the properties of some important systems used around the world.
Then architectures of our own systems are described, detailing most important functions and
modules. Principles of visualization and tools available for displaying process information are
treated in detail, then the application of the given system during normal and emergency
operating conditions is outlined. In the descriptions the emphasis was put on the various
information presentation methods, since this was the field where I made the most important
contributions to the development of the treated information systems.
When describing these information systems my effort was also to illustrate the exceptional
development that could be witnessed during the past ten years in the hardware devices and
software tools applicable in such systems. This development made it possible that by applying
new, more sophisticated methods the accuracy of the on-line analysis of the monitored
technology could be increased to a great extent. In case the results of a more accurate analysis
are presented to the operating personnel in an ergonomically proper environment, as well as in
a technologically correct manner, then this development may have positive effect on the safe
operation of the NPP unit.
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During my work I concentrated on the development of information systems not containing
active process intervention: the role of the created systems is limited to monitoring of the
technological process and to provide advices based on a well-grounded diagnosis. When
designing these systems I applied the following principle: the operator is the central and most
important actor in controlling the process and in case he is being served with reliable and
comprehensive process information he is able to analyze complex situations properly and he is
able to make correct decisions, if needed. The most important function of the operator support
systems developed by us is to synthesize and display relevant process information which is
essential to make correct decisions.
I played a key role in the functional and architectural design process of the three information
systems outlined in this thesis. In addition to design activities, I participated in the creation of
the applied methodology and calculation algorithms required for on-line process analysis; in the
development, installation, testing and documentation of computerised systems realizing the
algorithms; as well as in the publishing of our development results in domestic and
international journals and at conferences and other professional meetings.

Nyilatkozat
Alulírott Végh János kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban
csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy
azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás
megadásával megjelöltem.
Budapest, ……………………
………………………...
aláírás

A jelen doktori értekezés bírálatai és a nyilvános védésről készült jegyzőkönyv a BME TTK
dékáni hivatalában a későbbiekben – betekintésre – elérhetők.
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Bevezetés
Egy atomerőműben alkalmazandó számítógépes operátorsegítő rendszer tervezésénél, majd
megvalósításánál alapvető fontosságú feladat a létrehozandó rendszer szolgáltatásainak, illetve
a reaktorblokk különböző üzemállapotaiban betöltendő funkcióinak helyes definiálása. A
rendszer funkcióinak helyes megtervezéséhez tisztában kell lenni az operátor által az egyes
üzemállapotokban elvégzendő feladatokkal, amelyek általánosan fogalmazva az alábbiak:
-

a reaktor állapotának meghatározása,
a szükséges akciók kiválasztása,
a kiválasztott akciók végrehajtása,
az akciók eredményének ellenőrzése.

Az egyes üzemállapotokban a konkrét operátori funkciók a következők:
-

Normál üzemállapotban
•8 a határértékektől vett távolság meghatározása,
•8 az új (kedvezőbb) állapot eléréséhez szükséges manőver (pl. rúdmozgatás, vagy
bórbeadagolás) megtervezése,
•8 a manőver végrehajtása, majd az eredmény ellenőrzése.

-

Üzemzavari állapotban
•8 a szimptómák, alarmok értelmezése, az üzemzavar helyének lokalizálása (ha lehetséges,
akkor az elsődleges kiváltó ok feltárása),
•8 az üzemzavar elhárítására alkalmas procedúra (kezelési utasítás) kiválasztása,
•8 az utasítás egyes lépéseinek végrehajtása, a kívánt hatás elérésének ellenőrzése.

-

Baleseti állapotban
•8 a baleset súlyosságának megállapítása, az automatikák előírt működésének ellenőrzése,
•8 a baleset várható következményeinek elemzése, a baleset elhárítására használható
optimális stratégia kidolgozása,
•8 a stratégia egyes lépéseinek végrehajtása, a kívánt hatás elérésének ellenőrzése.

A fentiekből látható, hogy az operátor feladatköre minden üzemállapotban négy alapvető
tevékenységből áll:
-

állapotmeghatározás,
procedúra (stratégia) kiválasztás,
procedúra végrehajtás (aktív beavatkozás),
ellenőrzés (új állapotmeghatározás).

A fenti négy tevékenység hatékonyan támogatható alkalmas számítógépes rendszerekkel, de az
aktív számítógépes beavatkozással az atomerőművek üzemeltetői – érthető okokból – óvatosan
bántak. A teljesen digitális elemekből felépített szabályozó rendszerek az utóbbi időben
fokozatosan kezdik felváltani a hagyományos technológiát használó (huzalozott logikával
működő) szabályozókat, ezért várható az aktív beavatkozást is végző rendszerek elterjedése.
Az állapotmeghatározás, procedúra kiválasztás és ellenőrzés azonban olyan operátori feladatok,
ahol egy számítógépes rendszer megfelelő tudásbázis birtokában megbízható diagnózisokkal és
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tanácsadással hatékonyan képes segíteni az operátor munkáját. A hatékony “segítségnyújtás”
általában nagymennyiségű algoritmikus számítás on-line végrehajtását igényli (pl. mérések
kiértékelése, paraméterek limitsértéseinek vizsgálata, a zóna neutronfizikai és termohidraulikai
analízise, stb.), de a részinformációk szintézisére leginkább a szabályalapú (deklaratív)
programozás elemei alkalmasak.
A KFKI AEKI egyik hagyományos és sikeres kutatási területe az atomerőművi operátorsegítő
és folyamatinformációs rendszerek fejlesztése. A fejlesztések irányát elsősorban a hazai erőmű
igényei határozták meg, legelőször – a paksi blokkok üzembe helyezésével párhuzamosan – a
normál üzemállapotokban használható rendszerekre kellett koncentrálni. Ennek a munkának az
eredménye a VERONA zónaellenőrző rendszer (illetve ennek különböző verziói), amely lassan
20 éve azonos névvel, de időközben megsokszorozott erőforrásokkal segíti a paksi blokkok
megbízható üzemeltetését.
A 90-es évek közepétől kezdve fokozottan jelentkezett az igény ún. integrált információs
rendszerek kidolgozására. Számítástechnikai oldalról ezt jól támogatta a szabványosításra való
törekvés, a hálózati szoftverek fejlődése, a nagysebességű és nagymegbízhatóságú protokollok
kidolgozása, továbbá a hálózatot igen rugalmasan kezelő grafikus szabványok elterjedése. A
szabványos hardver elemek felhasználása jelentősen csökkenti a rendszer költségeit, míg a
szabványos szoftver elemek alkalmazása lerövidíti a fejlesztéshez szükséges időt és csökkenti a
szoftver "életciklusa" alatt szükségessé váló módosítások költségeit. Az integrált rendszerek
kiépítését a felhasználó (vagyis az erőmű) szempontjából alapvetően az alábbiak indokolják:
-

fokozódó igény a részinformációk szintézisére, az erőmű és a nagy technológiai
részrendszerek globális biztonsági állapotának sokoldalú analízisére;
az információk hierarchikus megjelenítésére és elérésére való törekvés, amely a globális
állapot monitorozása mellett lehetővé teszi a speciális részletekre vonatkozó adatok könnyű
visszakeresését;
az elosztott információs és szabályozó rendszerek fejlődése: ez moduláris, többszörösen
redundáns, nagymegbízhatóságú hardver architektúrák kiépítését eredményezte;
a grafikus munkaállomások rohamos fejlődése, amely lehetővé tette, hogy a nagy
erőforrásokkal rendelkező, költséges (ún. mainframe kategóriájú) központi gépek helyét
hálózatba kapcsolt, egy-egy részfeladatra dedikált munkaállomások vagy PC-k foglalják el;
a különböző információs rendszerekben felhasznált változatos ember-gép kapcsolati elemek
szabványosítására való törekvés.

Integrált információs rendszerek létrehozására néhány éve a PAE részéről is felmerült az igény,
erre jó hátteret kínált a blokkszámítógépek kezdődő rekonstrukciója, továbbá az a döntés, hogy
az erőmű áttér az esemény-orientált üzemzavarelhárítási utasításokról az ún. állapot-orientált
utasításokra. Az általunk kidolgozott és az új paksi blokkszámítógépekbe integrált Kritikus
Biztonsági Funkció Monitorozó (KBFM) rendszer üzemzavari állapotokban segíti az operátor
munkáját, a blokk biztonsági állapotának figyelésével és az üzemzavarelhárítási utasítások
végrehajtásának on-line támogatásával.
A 90-es évek közepétől kezdve a hazai nukleáris hatóság (OAH NBI) munkájában és szervezeti
felépítésében jelentős változások történtek, ehhez kapcsolódott egy modern nukleáris baleseti
krízisközpont létrehozása. A központ kiépítésében az AEKI fontos szerepet játszott, többek
között egy biztonsági paraméter képernyő rendszer (CERTA VITA) megvalósításával, amely a
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paksi blokkok feltételezett baleseti állapotaiban on-line adatátvitellel és megjelenítéssel segíti
az NBI szakértői csoportjának helyzetelemző munkáját.
Mint a fentiekből látható, az utóbbi években három alapvető operátori feladat (állapot
meghatározása, stratégia kiválasztása, új állapot ellenőrzése) megoldásának támogatására
fejlesztettünk ki operátorsegítő rendszert. Ezek a rendszerek “lefedik” a paksi blokkok összes
feltételezett üzemállapotát, vagyis a normál, az üzemzavari és a baleseti állapotokat.
Az értekezés alapvetően a fenti három információs rendszer fejlesztési eredményeit mutatja be:
a VERONA zónaellenőrző rendszert, az OAH NBI számára készített biztonsági paraméter
képernyőt, és a PAE blokkszámítógépeiben működő Kritikus Biztonsági Funkció Monitorozó
rendszert. Az értekezés felépítése az alábbi: az 1. fejezet tartalmazza a vonatkozó irodalmi
összefoglalást, itt áttekintem a hasonló információs rendszerek nemzetközi fejlődését az elmúlt
években, kitérek a világban jelenleg is működő fontosabb rendszerekre. Ezután a 2., 3. és 4.
fejezetekben bemutatom az általunk létrehozott három operátorsegítő rendszer architektúráját,
fontosabb funkcióit, főbb moduljait. Részletesen leírom a folyamatinformáció megjelenítési
elveit és eszközeit, majd ismertetem a rendszer használatát normálüzemben és üzemzavari
(baleseti) állapotokban. A leírásban a hangsúlyt az információ megjelenítésének módszereire
helyeztem, mivel főleg ezen a területen vettem részt a programok gyakorlati feljesztésében. Az
értekezéshez Függelékek is tartoznak, melyek az Irodalomjegyzéken és a rövidítések jegyzékén
kívül olyan algoritmusokat és képeket közölnek, amelyek nem szükségesek ugyan az alapvető
mondanivaló megértéséhez, de további fontos információt adnak az érdeklődő Olvasónak.
Röviden kitérek néhány olyan “megalapozó” fejlesztésre is, melyek prototípusok kialakításával
hozzájárultak az üzemi rendszerek megvalósításához (ilyen pl. a 4.2 fejezetben leírt CRISP). A
jelen értekezés terjedelmi korlátai miatt természetesen számos érdekes mozzanatra nem tudtam
részletesen kitérni, de az Irodalomjegyzékben megadott nagyszámú hívatkozásban ezek is
megtalálhatók.
Az értekezésben tárgyalt operátorsegítő rendszerek egyik fontos közös vonása, hogy egyik sem
tartalmaz aktív beavatkozást az erőművi technológiába: szerepük tisztán a megfigyelt folyamat
monitorozására és a jól megalapozott diagnózisokon alapuló tanácsadásra korlátozódik. Ezt a
megközelítést a jelenlegi paksi blokkvezénylők hagyományos felépítése szinte “kikényszeríti”,
mivel egy relatíve alacsony automatizáltsági szintű irányítástechnikában a számítógéppel
vezérelt beavatkozásoknak korlátozott terük van (ez a helyzet az utóbbi időben fokozatosan
változik Pakson is). Rendszereink tervezésénél következetesen alkalmaztuk azt az elvet, amely
az operátort továbbra is a folyamatvezérlés központi és legfontosabb szereplőjének tekinti. A
bonyolult üzemzavari helyzetekben – a gyors automatikus működések lejátszódása után – még
mindig az operátor az, aki (a megbízható és megfelelően prezentált folyamatinformáció
birtokában) képes elemezni az összetett szituációt és képes helyes döntéseket hozni.
Az értekezésben és a Függelékekben található ábrákat általában magam készítettem, az ettől
eltérő esetekben a forrást megjelöltem. Az ábrák (számítógépes képernyőmásolatok) egy részét
ún. inverz színezéssel helyeztem el a dokumentumban, miután az eredeti fekete háttérszín nem
“nyomtatóbarát”. Megjegyzendő, hogy az ábrákon szereplő adatok nem mindig tükröznek egy
konzisztens reaktorállapotot, néhány esetben csak kézzel manipulált adatok segítségével tudtam
illusztrálni a bemutatni kívánt megjelenítési funkciót. A bemutatott információs rendszerek
üzemzavari helyzetekben mutatott viselkedését általában a PAE teljesléptékű szimulátorán
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lejátszott tranziensekkel teszteltem, az illusztrációként megadott ábrák is ilyen szimulált
állapotokat tükröznek.

1. Az atomerőművi operátorsegítő rendszerek áttekintése, a jelenleg
működő fontosabb rendszerek jellemzői
Az alábbiakban az általam feldolgozott irodalom alapján összefoglalom néhány olyan jellemző
operátorsegítő rendszer-család tulajdonságait, amelyek kapcsolódnak az értekezés témájához.
Természetesen nem lehet kitérni az összes fontos rendszertípusra, így pl. nem tárgyalom a
karbantartást támogató rendszereket, vagy a vegyészeti szakértői rendszereket. A leírásban
főleg a normálüzemben és az üzemzavari állapotokban használható rendszerekre térek ki: az
első kategóriába tartoznak a zónaellenőrző rendszerek és a blokkszámítógépek, míg a második
kategóriába a biztonsági paraméter képernyők és a kritikus biztonsági funkció monitorozó
rendszerek sorolhatók. A rendszerek fejlődési tendenciáinak elemzésén túl bemutatok néhány
jelenleg is működő, modern külföldi rendszert, hogy az Olvasó ezeket össze tudja hasonlítani
az általunk kifejlesztett rendszerek tulajdonságaival. A tárgyalás kitér a Bevezetésben említett
információ integrálás kérdéseire, illetve a rendszerek továbbfejlődésének irányára. Alapvetően
a VVER típusú reaktorokban használható rendszerekre koncentrálok, mivel az értekezés
témájához ezek kapcsolódnak közvetlenül.
1. 1. Zónamonitorozó rendszerek
1.1.1. A zónamonitorozás célja
Egy zónamonitorozó rendszer alapvető célja a reaktor teljesítményüzeme közben az aktív zóna
teljesítményeloszlásának meghatározása annak érdekében, hogy az operátoroknak megbízható
információt szolgáltasson a különböző üzemeltetési korlátoktól való távolságokról. Az
üzemeltetési korlátokat úgy határozzák meg, hogy a fűtőelemrudak integritása megőrződjön
mind a normálüzemi állapotokban, mind a teljesítményüzemről induló tranziens állapotokban,
beleértve a hűtőközeg elvesztésével járó, nagyméretű LOCA üzemzavarokat is.
VVER-440 típusú reaktorokra hagyományosan az alábbi paramétereket kellett minden
üzemmódban szigorú korlátok között tartani:
-

a reaktor hőteljesítménye,

-

a hűtőközeg átlagos felmelegedése a reaktoron és az egyedi főkeringtető hurkokban,

-

a kazetták egyedi kilépő hőmérséklete és felmelegedése,

-

a radiális teljesítményegyenlőtlenségi tényezők (Kq) értékei,

-

a térfogati (nodális) teljesítményegyenlőtlenségi tényezők (Kv) értékei.

A fenti paraméterek és egyenlőtlenségi tényezők meghatározása általában egy olyan
zónaanalízist igényel, amely nem megy a kazetták (illetve a kazetta nóduszok) szintje alá,
ennek következtében még relatíve egyszerű, de az adott reaktorra megfelelően illesztett
algoritmusok is képesek olyan eredményeket szolgáltatni, amelyek kielégítik az on-line analízis
pontossági követeleményeit.
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Nyomottvizes erőművekben a valódi (fizikai) korlátozó paraméterek azonban nem a fenti
egyenlőtlenségi tényezők, hanem a maximális megengedett pálcaszintű lineáris teljesítmény,
illetve a maximális megengedett szubcsatorna kilépő hőmérséklet (a forráskrízis elkerülésére
néhol alkalmazzák a minimális megengedhető DNBR értéket is). A fenti paraméterek pontos
meghatározása pálcaszintű zónaanalízist igényel, amelybe a szubcsatornákra vonatkozó
részletes termohidraulikai számításokat is bele kell érteni. A kazettán belüli eloszlások pontos
meghatározása egy jelentős feladat, amelyhez nagy számítástechnikai erőforrásokra, ill.
hatékony reaktorfizikai számításokra és gyors on-line interpolációs eljárásokra van szükség.
Megjegyzendő, hogy az utóbbi néhány évben a PAE is áttért a zóna fizika paraméterek szerinti
korlátozására: ma már az összes blokkon a pálcaszintű lineáris teljesítmény és a szubcsatorna
kilépő hőmérséklet korlátoz.
Az on-line zónaanalízis fontos információt szolgáltat a zóna “viselkedéséről” az átrakást
követő első felterhelés során, ez a zónaanalízis töltetellenőrző funkciója. Ilyenkor kiértékelik a
zóna szimmetriáját, összehasonlítják a teljesítmény mért és számított eloszlását, valamint a
legterheltebb kazetták pozícióját és paramétereit. Ezek az adatok közvetlenül alkalmazhatók a
töltet tervezésére használt off-line reaktorfizikai kód ellenőrzésére, illetve annak vizsgálatára,
hogy a tervezés során használt adatokat (pl. a betöltött kazetták dúsítása és kiégése) mennyire
erősítik meg a mérések.
Az utóbbi időben felerősödött az igény a zónanalízis használatára a zóna különböző
anomáliáinak detektálására. Ezt a mérések és az on-line analízis pontosságának jelentős
javulása tette lehetővé, így a rendszer olyan eltéréseket is ki tud mutatni, amelyeket régebben
elfedtek a mérési és/vagy számítási bizonytalanságok. A hazai erőműben erre a funkcióra
jellemző példa a kazettákon belüli lerakódások okozta zóna aszimmetria pontos kimutatása és
analízise, erre a 2.5. fejezetben részletesen kitérek.
A villamosenergia piac liberalizálása a tapasztalatok szerint ahhoz vezetett, hogy egyre több
atomerőművi blokkot üzemeltetnek ún. terheléskövető (load-follow) üzemmódban, hogy a
termelést a változó napi villamosenergia igényekhez igazítsák. Ez az üzemeltetési mód a
reaktor teljesítményváltoztatásainak gondos megtervezését igényli, ezért a legtöbb modern
zónaellenőrző rendszer tartalmaz ún. tranziens tervező és optimális stratégia generáló funkciót
is. Ennek segítségével az operátorok meghatározhatják, hogy a teherelosztó központ által kért
teljesítményváltozás végrehajtható-e a kijelölt időintervallumban úgy, hogy közben a zónára
vonatkozó korlátozásokat ne sértsék meg.
1.1.2. In-core műszerezettség
A különböző reaktortípusok eltérő in-core műszerezettséggel rendelkeznek: régebben igen
elterjedt volt a mozgó in-core detektorok, és a mozgatható in-core szondák alkalmazása,
manapság szinte kizárólag beépített (fix) in-core detektorokat használó rendszereket
telepítenek. A mozgó detektorokat használó rendszerekben általában kisméretű, mozgatható
hasadási kamrákat alkalmaznak, ezekkel térképezik fel a reakciógyakoriságot több axiális
pozícióban. A fix detektorokkal működő rendszerek vagy ródium (vanádium, platina, stb.)
SPND detektorokat, vagy ún. gamma hőmérőket használnak a neutronfluxus axiális
eloszlásának meghatározására, az egyes detektorok pozíciója rögzített. A kazetták kilépésénél
gyakran használnak beépített termopárokat a hűtőközeg kilépő hőmérsékletének mérésére. A
mozgatható detektorokkal összehasonlítva a beépített in-core detektoroknak az alábbi előnyeik
vannak (lásd [1]):
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- a mérés gyorsan és az összes műszerezett pozícióra egyidejűleg történik,
- a rendszerben nincsenek mozgó alkatrészek,
- kvázi-folytonos zónaanalízisre ad lehetőséget (még tranziens állapotokban is).
A beépített detektorok azonban rendelkeznek bizonyos hátrányokkal is:
-

a mozgatható detektorok pontossága lényegesen jobb,
a beépített detektorok jelének interpretációja jóval bonyolultabb eljárást igényel,
a detektoranyag kiégése miatt a detektor érzékenysége fokozatosan csökken,
a sugárkárosodás miatt a detektorban meghibásodások léphetnek fel,
a detektorok on-line kalibrációja a legtöbb rendszerben nem lehetséges.

A fenti interpretációs és stabilitási problémák ellenére a beépített in-core műszerek által
szolgáltatott adatokat az on-line zónaellenőrző rendszerek hatékonyan tudják használni, ezért
az új reaktorokat kizárólag ilyen rendszerekkel szerelik fel.
A paksi VVER-440/V-213 típusú reaktoroknak igen részletes in-core műszerezettsége van, a
kazetták kb. 70%-a rendelkezik méréssel (ld. 4. ábra): 210 kazetta felett van termopár a kilépő
hőmérséklet mérésére, továbbá 36 kazetta rendelkezik SPND (orosz rövidítése DPZ) lánccal:
egy-egy láncban 7 ródium detektor van, axiálisan kb. egyenletesen elhelyezve. Ez a sűrű incore műszerezettség ideális mérési hátteret jelent egy on-line, kvázi valósidejű zónaellenőrző
rendszer működtetésére, amint azt a 2. fejezetben bemutatom.
A közvetlenül mért in-core jelek általában elsődleges és másodlagos hihetőségvizsgálaton
esnek át. Az elsődleges vizsgálat a nyilvánvalóan hibás mérések kiiktatására szolgál: a “durva
hihetőségi ablakon” kívül eső méréseket érvénytelennek nyilvánítja. Másodlagos
hihetőségvizsgálatra bonyolultabb algoritmusokat is szokás használni: pl. a szimmetrikus
zónapozíciókban lévő mérések összehasonlítása, axiális alakok összevetése az átlagos
eloszlással, változási sebesség vizsgálata, statisztikai tesztek, stb. Ezeket a módszereket
azonban nagy körültekintéssel kell alkalmazni egy on-line rendszerben, hogy elkerüljük azokat
a szituációkat, amikor a másodlagos hihetőségvizsgálat olyan méréseket nyilvánít
érvénytelennek, melyek eltérőek ugyan, de ennek oka egy valódi zóna anomália fellépése.
1.1.3. A zónaanalízis különböző megközelítései
Attól függően, hogy a zónaanalízis hogyan és mire használja fel a mért in-core adatokat,
régebben kétféle megközelítést különböztettek meg (lásd [1]):
A mérésközpontú módszerek elsősorban a mért in-core adatokra támaszkodnak, számítási
információt a mért teljesítményeloszlás nem-mért pozíciókba történő extrapolációjához
alkalmaznak. A kazetta kilépő hőmérsékletek alapján a kazetták termikus teljesítményei
lényegében közvetlenül meghatározhatók, de a DPZ áramok lokális teljesítménysűrűséggé
történő átalakítása analitikus áram  teljesítmény konverziós faktorok használatát igényli.
Ezeket a faktorokat az adott detektor + kazetta konfigurációra off-line határozzák meg (ld. a [2]
tanulmányt a ródium detektor + VVER-440 kazetta elrendezésre), de a formulákban a detektor
és az üzemanyag aktuális kiégését kell alkalmazni. Egy további interpolációs – extrapolációs
lépés kell abban az esetben, ha pálcaszintű eloszlásokra is szükség van (ezt általában a zóna
legterheltebb fűtőelemének lokalizációja igényli). Gyakran használnak egy csatolt on-line
termohidraulikai kódot is, a minimális DNBR és egyéb paraméterek (pl. a burkolat és
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hűtőközeg hőmérséklet eloszlása, aláhűtés) kiszámítására. Ez az eljárás egy pszeudo-mért 3D
teljesítményeloszlást eredményez, amely a mérések helyén szorosan kötődik a mért értékekhez.
A számításközpontú módszerek egy számított (szimulált) 3D teljesítményeloszlásból indulnak
ki, amelyet egy pontos on-line neutronfizikai kód + csatolt termohidraulikai kód együttesen
állít elő. A számítást végző kódrendszer néha felhasznál olyan mért adatokat is, amelyek a
reaktor globális állapotát jellemzik: pl. bórsavkoncentráció, szabályozó eszközök (SZBV
rudak) helyzete. A mért in-core jeleket ez a megközelítés a számított eloszlás fittelésére, illetve
mért/számított arányok képzésére használja. A fejlettebb módszerek képesek a közvetlenül
mérhető in-core jelek (pl. SPND áramok és kazetta kilépő hőmérsékletek) megadására a
számítás alapján, ezáltal lehetővé teszik a közvetlen összehasonlítást és az eltérések analízisét.
A számításközpontú megközelítés általában nagy erőforrásokat és igen pontos neutronfizikaitermohidraulikai kódot igényel, különben az on-line analízis nem képes a zóna változásait
megfelelő sebességgel követni.
A zónaellenőrző rendszerek “mérésközpontú” és “számításközpontú” rendszerekre történő
felosztása kissé mesterkélt (és főleg a kényelmesebb tárgyalást szolgálja), de tükrözi a kétféle
megközelítés közötti alapvető különbséget, vagyis azt, hogy a rendszer a kétféle információ
kombinálásával egy harmadik eloszlást állít-e elő, vagy a számításokat és a méréseket tisztán
szétválasztva kezeli-e. “Mérésközpontú” rendszer helyett így használható lenne a “méréseket a
a számításokkal kombináló”, a “számításközpontú” helyett pedig a “méréseket a számításokkal
összehasonlító” rendszer elnevezés is.
A kétféle megközelítés azonban az utóbbi néhány évben “konvergál”, mivel a tisztán
mérésközpontú rendszerek a mai feladatok megoldására már nem alkalmasak. Ennek oka az,
hogy az in-core mérések alapvetően kazetta-, vagy nódusz szintű információt adnak, a
pálcaszintű eloszlások közvetlenül nem mérhetők. A valódi fizikai korlátokra jellemző
mennyiségek meghatározása viszont pálcaszintű analízist igényel, vagyis a számítások szerepe
fokozatosan megnövekedett. Emiatt egyre több rendszerben futtatják a töltet tervezésére
használt kód on-line verzióját, majd a számított eloszlást a mérésekhez igazítják. Végül így a
zóna aktuális állapotát legjobban becslő (“best-estimate”) eljáráshoz jutnak, ezáltal jobban
megközelíthetik a korlátozó paraméterek határértékeit.
Az alábbiakban néhány, a VVER-440 reaktorokban használatos zónaellenőrző rendszer
legfontosabb tulajdonságait írom le, kiemelve a mérések felhasználásának jellemzőit.
1.1.4. Mérésközpontú zónaellenőrző rendszerek
A RESU rendszer
A RESU [3] az egyik első volt a VVER-440 reaktorban üzembe helyezett zónaellenőrző
rendszerek közül. A finn Loviisa erőmű két blokkja a szokásos VVER-440/V-213 in-core
műszerezettséggel rendelkezik: a csökkentett méretű (313 db kazettát tartalmazó) zónában 192
helyen van kazetta kilépő hőmérséklet mérés, továbbá 33 kazettában van DPZ lánc (egy-egy
láncban 4 ródium detektor és egy vanádium háttérdetektor található). Maga a RESU rendszer
teljesen a blokkszámítógépbe integrálva működik, az operátorok ugyanazt a kezelői felületet
használják a zónatérképek és a technológiai rendszerek adatainak megjelenítésére. Az eredeti
RESU egy alapvetően mérésközpontú megközelítést használt a zóna analízisére: először a DPZ
áramokat lokális gyorsfluxus értékekké konvertálta (egyedi érzékenységi faktorokkal), majd
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egy előre off-line kiszámított 3D gyorsfluxus eloszlást illesztett a mérésekhez. A kazetta kilépő
hőmérsékleteket a rendszer egy következő illesztési eljárás során használta, ennek során 2D
korrekciókat határoztak meg az előző lépésben kapott 3D gyorsfluxus eloszláshoz. A kazettán
belüli – pálcaszintű – eloszlásokat egy on-line eljárásban határozták meg, amely lényegében a
[4] diffúziós modell kombinációja egy gyors / termikus fluxus interpolációs sémával.
A reaktorok termikus teljesítményének kb. 10%-os növelése azonban a zónaanalízis jelentős
átalakítását igényelte, ez a RESU-98 [5] verzióban valósult meg. Az új verzióban az a
HEXBU-3D [6] nodális kód fut, melyet a töltetek tervezésére használnak. A program a
kétcsoport diffúziós közelítést használja, az on-line verzió mindig 360°-os geometriában
számol. A mérések becsatolásának módszere lényegében változatlan maradt, azzal a
különbséggel, hogy most a HEXBU-3D által on-line számított gyorsfluxus eloszlásokat
használják fel. A kazettán belüli, pálcaszintű 2D eloszlásokat az ELSI-1440 [7] program
számolja, amely szintén a kétcsoport diffúziós modell alapján dolgozik, az alkalmazott végesdifferencia sémában egy pont felel meg egy üzemanyag pálcának (a kazettán belüli eloszlásokat
kéthetente frissítik). A szubcsatorna kilépő hőmérsékletek számításában a kazettán belüli
keveredést is figyelembe veszik. A felújított rendszer számos egyéb új funkciót is tartalmaz, pl.
a fűtőelem pálcák egyedi kiégésének meghatározása és tárolása, a fűtőelemek üzemeltetési
körülményeinek monitorozása, teljesítmény tranziensek tervezése az optimális stratégia
kiválasztására (lásd [5]).
A rendszer folyamatosan figyeli az üzemanyag alábbi termikus és hidraulikai jellemzőit:
-

a fűtőelem pálcák lineáris hőteljesítménye,
a hűtőközeg kilépő hőmérséklete a szubcsatornákból,
a forráskrízisig meglévő tartalék (DNBR) értéke,
a fűtőelem pálcák termikus terhelésének változási sebessége.

A részletes zónaellenőrzést támogató funkciók általában 5 perces ciklusidővel (vagy operátori
kérésre) futnak le, de a zónaállapot jelentős megváltozása (pl. szabályozó rúd mozgatása)
automatikusan elindítja a számításokat.
VERONA-u rendszer
A VERONA első verziója 1984-ben kezdte meg működését a PAE 1. blokkján [8]. A blokkok
változó üzemviteli követelményei miatt a rendszert a 90-es évek elején-közepén gyökeresen
átalakítottuk, a VERONA-u (ld. [9] és [10]) verziót először a 2. blokkon, 1993-ban helyeztük
üzembe. A zónaellenőrző rendszer és az in-core adatgyűjtő nem része a blokkszámítógépnek,
mindkét rész dedikált gépeken működik. A VERONA rendszerrel a jelen értekezés több
alfejezete részletesen foglalkozik, ezért itt – az összehasonlítás kedvéért – csak az aktuálisan
érvényes verzió legfontosabb tulajdonságait adom meg. A VERONA zónaanalízis az alábbi
fontos paramétereket határozza meg:
-

reaktor és hurokteljesítmények,
2D kazetta felmelegedés (∆T) és kazetta teljesítmény eloszlások,
3D (pálcaszintű) lineáris teljesítmény eloszlás (Wlin),
szubcsatorna kilépő hőmérséklet eloszlás (Tsub),
a legterheltebb kazetták jellemzői (a Tsub és Wlin tartalék minimuma szerint kiválasztva).

A legterheltebb kazetták nem mindig mért pozícióban vannak, ezért alapvető fontosságú, hogy
a rendszer megbízható becsléssel szolgáljon minden kazettára. A mért értékek nem mért
pozíciókba történő kiterjesztésére szolgáló eljárásokat 2D, ill. 3D extrapolációnak hívjuk.
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Eredetileg mindkét módszer erősen kötődött a mérésekhez, ezért a VERONA egy kifejezetten
mérésközpontú rendszernek volt tekinthető. A tartalékokra alapuló korlátozás bevezetéséhez
azonban fokozatosan növelni kellett a számítások szerepét a rendszerben, mivel mind a Tsub ,
mind a Wlin mező meghatározása pálcaszintű zónaanalízist igényel. A kiterjesztésekhez
szükséges off-line számítások a C-PORCA 5.0 [11] töltettervező kóddal készülnek, amely
kétcsoport diffúziós közelítésben dolgozó, 3D nodális program (a C-PORCA által használt
csoportállandók a HELIOS [13] kóddal készülnek). A 2D kiterjesztés a mért és számított ∆T
értékeket kombinálja egy legkisebb-négyzetes illesztési eljárás keretében. A 3D kiterjesztési
eljárás egy 3D szintézis módszernek tekinthető: a teljesítmény 2D eloszlását a 2D kiterjesztés
eredményéből veszi, míg az axiális eloszlást a mért DPZ áramok alapján határozza meg
(részletesen ld. a [14] dokumentumban). Az eljárás végén előáll a 3D gyorsfluxus eloszlás,
ebből pedig kiszámítható a teljesítmény 3D eloszlása.
Mint említettem, a tartalékokra alapuló korlátozás teljesülésének monitorozásához szükség van
a kazettákon belüli, pálcaszintű eloszlásokra is. Ezt a jelenlegi VERONA rendszer a MIKROBI
kód [15] eredményeinek felhasználásával, off-line állítja elő, az off-line számítások eredményét
az on-line rendszer ún. C mátrixok formájában használja (ld. 2.3.3. fejezet). A pálcaszintű Wlin
eloszlásokból – egy on-line termohidraulikai modellel – a szubcsatorna kilépő hőmérsékletek
határozódnak meg, majd végül a Tsub és Wlin tartalékoktól vett távolságok.
A fentiekből látható, hogy az eredetileg mérésközpontú VERONA rendszer hogyan alakult át
egy számításközpontú rendszerré, a változó üzemviteli követelmények kiszolgálására.
1.1.5. Számításközpontú zónaellenőrző rendszerek
BEACON
A BEACON zónamonitorozó rendszer egy tisztán számításközpontú rendszer, amelyet a
Westinghouse fejlesztett ki ([16], [17]). A BEACON képes ex-core és in-core detektorok,
továbbá mozgatható in-core detektorok jeleinek fogadására is. A rendszer magját egy 3D
nodális kód képezi: a korai verziók a gyors SPNOVA kód on-line verzióját futtatták [16], de a
jelenlegi rendszer már olyan modulokkal dolgozik, melyeket a PHOENIX-P/ANC [18]
zónatervező kódból vettek át. A BEACON rendszer futhat egy különálló UNIX
munkaállomáson, de lehet egy nagy, elosztott információs rendszer egyik eleme is, ahol az incore adatokat a blokkszámítógéptől veszi át.
A BEACON-ban a zónateljesítmény rekonstrukciójára alkalmazott módszer az alábbi:
-

-

Az on-line 3D nodális kóddal a zóna viselkedését ciklikusan szimulálják. A számítás
figyelembe veszi a zóna aktuális belépő hőmérsékletét, a szabályozó rudak helyzetét és a
reaktor összteljesítményének változásait, hogy a zónában kialakuló xenon eloszlást
valósághűen modellezzék.
Az on-line számítás nemcsak a 3D teljesítményeloszlást határozza meg, hanem a
közvetlenül mérhető in-core jelekre (SPND áramok és kazetta kilépő hőmérsékletek) is
adatokat szolgáltat.
A mért/számított arányokat ezután egy illesztési eljárásban használja, hogy a számított 3D
eloszlás módosításával a lehető legjobb illeszkedést érje el a mért zónaállapottal.

A BEACON fejlett előrejelzési (tervezési) funkciókkal is rendelkezik, pl.:
-

az ún. terheléskövető üzemmódok szimulációja,
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-

reaktivitás jellemzők (pl. rúdértékesség és reaktivitás együtthatók) meghatározása,
teljesítményváltozásokat követő xenon mérgeződési-kiégési folyamatok modellezése,
bórozási-hígítási folyamatok hatásának modellezése.

A BEACON VVER-1000 verzió már működik a Temelin erőmű (Csehország) blokkjain.
SCORPIO
A SCORPIO on-line zónamonitorozó rendszert (lásd pl. [19] és [20]) az OECD Halden Reactor
Project fejlesztette ki, a rendszer PWR és BWR típusú reaktorokra egyaránt használható. A
fejlesztés még a 70-es évek végén kezdődött, a program első verzióját a svéd Ringhals
erőműben helyezték üzembe, elsősorban tranziens tervezési számítások végzésére. A szoftver
rendszer főleg UNIX alapú munkaállomásokon fut, a portolhatóság elősegítésére. A SCORPIO
alapvetően kétféle üzemmódban képes működni:
-

Az ún. zónakövető (core follow) üzemmódban az aktuális zónaállapot best-estimate
becslését adja, a mért in-core jelek és az on-line számított (szimulált) 3D teljesítmény
eloszlás kombinációjának alapján. Az in-core jeleket percenként olvassa be az input modul:
ha jelentős változásokat észlel, akkor az on-line zónaszámítást automatikusan elindítja. Az
eredeti CYGNUS durvahálós (coarse mesh) zónaszimulátor program ún. “másfél csoport”
közelítést használt, amely egy spektrális korrekciókkal módosított egycsoport közelítésnek
felel meg. A SCORPIO eredeti verziója nem tartalmazott olyan modult, amely a pálcaszintű
eloszlásokat meghatározta volna, a zónaanalízis részletessége a nóduszok szintjéig terjedt.
A rendszer mégis képes volt pálcaszintű eloszlások képzésére: off-line meghatározott
interpolációs faktorok felhasználásával alkalmas volt DNBR, pálcaszintű lineáris
teljesítmény, továbbá PCI (tabletta-burkolat kölcsönhatás) monitorozására is (ld. [21]). A
rendszer továbbfejlesztése során az on-line számító modult lényegében cserélhetővé tették,
pl. az első VVER-440 verzióban [20] a cseh szakemberek saját töltettervező kódjukat
(MOBY-DICK) tudták használni. Lehetőséget teremtettek a kétcsoport diffúziós közelítés
használatára, ill. a kazettán belüli eloszlások on-line meghatározására is.

-

Az ún. tervező (predictive) üzemmódban a rendszer egy előre megadott teljesítmény
tranziens során határozza meg a zóna várható viselkedését. Először egy gyors stratégia
generátor modul (STRATOS) a szabályozó eszközök optimális beállítását határozza meg
(pl. rúdhelyzet, bórsavkoncentráció, zóna belépő hőmérséklet), hogy a megadott tranziens
levezethetőségét eldöntse. Ezután a tranzienst lépésről-lépésre szimulálja az on-line
zónaszámító modul: a kiinduló értékeket a zónakövető modul eredményeiből veszi, a
szabályozó eszközök beállításait pedig a stratégia generátortól kapja. Abban az esetben, ha
a szimuláció során valamely korlátozás megsértése lép fel, az operátor megváltoztathatja a
szabályozási stratégiát, vagy módosíthatja magát a tranzienst. A tervező üzemmódot az
operátorok az alábbi feladatok támogatásához használhatják:
•8
•8
•8
•8

kritikussági számítások végzése bonyolult xenon tranziensek mellett,
terheléskövető üzemmód előre tervezése,
teljesítményváltoztatási manőverek tervezése a bóros kampány vége után,
az ún. axiális fluxuseltérési (∆-flux) limit betartása teljesítményváltozás közben.

A HRP kiterjedt nemzetközi kapcsolatai és jó üzletpolitikája miatt a SCORPIO rendszert már
meglepően sok erőműben installálták: Ringhals (Svédország), Duke Power (USA, négy
Westinghouse és három B&W reaktoron), Sizewell-B (Anglia). A VVER-440 verzió
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üzemszerűen működik a cseh Dukovany és a szlovák Bohunice erőmű blokkjain, 2003-ban az
orosz Kola erőmű is társul a SCORPIO felhasználók “klubjához”.
1.2. Biztonsági paraméter képernyő rendszerek
A TMI baleset (1979) után az USA nukleáris hatósága (NRC) Biztonsági Paraméter Képernyő
rendszerek (Safety Parameter Display System = SPDS, magyar rövidítése BPK) bevezetését írta
elő az USA területén működő atomerőművekben (lásd NUREG-0696 [22]). Az SPDS egy
olyan információs rendszer, amely a biztonsággal összefüggő fontos reaktor paraméterek online monitorozásával segíti az operátorokat az alábbi feladatok megoldásában:
-

a blokk üzemeltetése közben fellépő, potenciálisan veszélyes állapotok felderítése,
a reaktor vészleállás utáni állapotának megítélése a biztonság szempontjából,
a reaktor biztonságos leállított állapotba történő hozása egy üzemzavart követően.

Szintén a TMI baleset tanulságai vezettek oda, hogy az üzemzavarelhárítási utasításokat
(Emergency Operation Procedures, EOP) fokozatosan átírták: a korábban általánosan elterjedt
esemény-orientált utasításokat ún. állapot-orientált (vagy másnéven szimptóma-alapú)
procedúrákkal váltották fel. Az állapot-orientált kezelési utasítások belépési pontjait egy-egy
szimptómákkal jól meghatározható reaktor üzemállapot fellépése definiálja. Az utasítás egyes
lépéseinek végrehajtása előtt az operátor nem köteles diagnosztizálni és egyértelműen
azonosítani a reaktor adott állapotba történő kerülésének elsődleges okát, mint ahogy azt az
esemény-orientált procedúráknál kellett. Az állapot-orientált utasítások használatának egy
másik előnye, hogy az ilyen típusú utasítások akkor is képesek helyes üzemzavarelhárítási
tanácsadással szolgálni, ha az operátorok olyan üzemzavarral állnak szemben, amelyet előzőleg
még nem analizáltak teljes részletességében.
A különböző gyártók különböző megközelítéseket alkalmaztak annak érdekében, hogy
megfeleljenek az NRC által támasztott követelményeknek. A különféle megoldásoknak vannak
előnyei és hátrányai, de a nyomottvizes reaktorokra a Combustion Engineering által kidolgozott
ún. Kritikus Biztonsági Funkció Monitorozó rendszer (Critical Safety Functions Monitoring
System = CSFMS, magyar rövidítése KBFMR) koncepció terjedt el leginkább. A KBFM
rendszerekhez kapcsolódó fogalmakat a 1.3. fejezetben tekintjük át, itt mellőzzük a vonatkozó
részleteket. A BPK rendszerek fejlődésük során úgy alakultak, hogy ma már az új rendszerek
lényegében “vegyes” funkciókkal üzemelnek: a hagyományos BPK funkciók mellett a
rendszerek ellátják a kritikus biztonsági funkciók monitorozását és sok esetben az
üzemzavarelhárítási utasítások végrehajtásának segítését is támogatják. Általánosan jellemző
az is, hogy a blokk biztonsági állapotának monitorozását a BPK a kritikus biztonsági funkciók
állapotának figyelésével valósítja meg.
Az atomerőműveket úgy tervezik, hogy minden biztonsági funkció szabályozására, vagy
visszaállítására legalább két különböző eljárás használható. Ez azt jelenti, hogy normál esetben
minden biztonsági funkcióra több olyan ún. sikerút (azaz automatikus és/vagy kézi
beavatkozások megadott sorozata) is létezik, amely az adott funkció megtartását, illetve
visszaállítását eredményezi. Természetesen az alkalmazható (elérhető) sikerutak száma függ a
blokk berendezéseinek aktuális állapotától, vagyis attól, hogy éppen milyen biztonsági és
segédrendszerek működőképesek az adott pillanatban.
A korai BPK rendszerek elsősorban a blokk biztonsági állapotának folyamatos on-line
monitorozására koncentráltak és általában utólag helyezték üzembe őket, a már működő
blokkszámítógép architektúrájába illesztve. A rendszerek gyakorlati használata során azonban
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hamar kiderült, hogy nem elegendő egy potenciálisan veszélyes blokkállapot felderítése és
kijelzése, az operátoroknak gyors és egyértelmű tanácsadásra is szükségük lenne arra
vonatkozóan, hogy éppen milyen sikerutak állnak rendelkezésre a reaktor bizonságos állapotba
történő vitelére. További problémák adódtak abból is, hogy a BPK gyakran olyan felhasználói
felületet, illetve adatmegjelenítési technikákat alkalmazott, amelyek különböztek az operátorok
által normálüzemben rutinszerűen használt kezelő felülettől. A fenti problémák
kiküszöbölésére a modern BPK rendszereket az alábbi alapelvek szerint tervezik és helyezik
üzembe (részletesen lásd a [23] dokumentumban):
a) A BPK teljes mértékben integrálódik az erőmű információs rendszerébe
A BPK vagy integráns része a blokkszámítógépnek, vagy kétirányú on-line hálózati
kapcsolatot tart fenn vele. Az operátorok normálüzemben és üzemzavari helyzetekben
ugyanazt a felhasználói felületet (sémaképeket, alarm listákat, trendeket, diagramokat, stb.)
használhatják. A BPK konzisztensen integrálja a különböző folyamatinformációs
rendszerekből (pl. blokkszámítógép, zónaellenőrző és sugárzásmonitorozó rendszerek)
származó információkat.
b) A BPK on-line tanácsadó rendszerként is működik
Amennyiben egy kritikus biztonsági funkció veszélybe kerül, akkor a BPK nemcsak
alarmokkal jelzi az állapot felléptét, hanem on-line operátori tanácsadással is szolgál: a
szituációnak megfelelő állapot-orientált üzemzavarelhárítási utasításokat megjeleníti a
képernyőn, és automatikusan javaslatot tesz az alkalmazható sikerutakra. További
lehetséges tanácsadói funkciók a “sikerút monitorozás”, valamint a procedúrák on-line
meghívása és szabályos végrehajtásuk segítése. Természetesen ilyen jellegű BPK
szolgáltatások csak egy olyan erőműben építhetők be, amelyre már elkészítették az állapotorientált üzemzavarelhárítási utasításokat és azok számítógéppel kezelhető formában is
rendelkezésre állnak (a paksi atomerőmű is ezek közé tartozik).
c) A BPK kezelői felületét egy hierarchikus sémakép rendszer valósítja meg
A BPK sémaképek szervezése általában háromszintű hierarchiát tükröz: a legfelsőbb szint
csak a biztonsággal összefüggő legfontosabb paraméterek tömör áttekintését adja, a
paraméterek részletes jellemzőit a középső szint mutatja. A harmadik szinten megjelenített
információ általában közvetlenül a blokkszámítógépből származik: itt a felhasználó egyedi
méréseket vizsgálhat meg, technológiai sémaképeket, alarm- és eseménylistákat, trend
görbéket és logikai diagramokat hívhat le.
Az alábbiakban néhány olyan modern biztonsági paraméter képernyő rendszert mutatunk be
röviden, amelyeket az utóbbi években fejlesztettek ki és helyeztek üzembe.
1.2.1. A Loviisa CSF rendszer
A LO-CSF az IVO Engineering által a Loviisa (Finnország) erőmű két VVER-440 típusú
blokkjához kifejlesztett Kritikus Biztonsági Funkció Monitorozó rendszer [24]. A LO-CSF
rendszer a blokkszámítógépbe integrálva működik, létrehozásához az ABB Strömberg Power
Ltd. által fejlesztett Process Management System (PMS) nevű szoftver keretrendszert
használták. A PMS egy elosztott hálózati operációs rendszer, amelyet a szabványos DEC
VAX/VMS operációs rendszer fölé építettek: általános, konfigurálható eszközökkel támogatja
valósidejű folyamatmonitorozó rendszerek rugalmas és hatékony fejlesztését. A LO-CSF hét
kritikus biztonsági funkciót állapotát monitorozza folyamatosan: szubkritikusság, zónahűtés,
- 18 -

Az atomerőmű biztonságos üzemeltetésének támogatása on-line folyamatinformációs rendszerek alkalmazásával
___________________________________________________________________________

primerkör hűtése, primerköri vízkészlet, primerköri nyomás, a zóna üzemzavari hűtése és a
konténment integritása. A rendszer a ZÜHR és a létfontosságú segédrendszerek rendelkezésre
állását és működését is figyeli. Abban az esetben, ha egy KBF állapota veszélybe kerül, a
rendszer olyan magas prioritású alarmot képez, amely a blokkszámítógéphez kapcsolt összes
megjelenítő képernyőjén látható. Aktuális információink szerint a rendszer jelenleg még nem
támogatja az üzemzavarelhárítási utasítások megjelenítését, végrehajtását (az állapot-orientált
procedúrák kidolgozása a Loviisa-i erőműre most folyik).
1.2.2. A SAS-II rendszer
A SAS-II [25, 26] egy olyan feladat-orientált on-line tanácsadó rendszer, amely a reaktor
vészleállása után segít az operátoroknak az erőmű biztonsági állapotának megítélésében. A
rendszer a svéd Forsmark-2 blokkot modellezi, fejlesztése az OECD Halden Reactor Project
(Norvégia), a svéd nukleáris hatóság (SKI), továbbá a Forsmark erőmű közötti kooperációban
történt. A SAS-II egy különálló HP RISC munkaállomáson, Unix operációs rendszer alatt fut.
A szoftver rendszer egy részét a G2 valósidejű szakértői keretrendszerben [27] hozták létre,
kezelői felületét a Picasso [28] grafikus szerkesztő, megjelenítő eszközzel alakították ki.
A Forsmarkban működő BWR (forralóvizes) blokkokban állapot-orientált kezelési utasításokat
használnak az üzemzavarok elhárítására, a biztonságos üzemeltetés alapját négy kritikus
biztonsági funkció fenntartása képezi: reaktivitás, zónahűtés, hőelnyelés és aktivitás kibocsátás.
A reaktor vészleállását követően a SAS-II folyamatosan figyeli a fenti négy biztonsági funkció
állapotát, a monitorozás és a vonatkozó információk megjelenítésének szervezése az
üzemzavarelhárítási utasítások szerkezetének felel meg. A rendszer az input jeleit a hálózaton
keresztül, a blokkszámítógéptől kapja. A blokkállapot kiértékelése a SAS-II számítógépben
történik, amely a számított jeleket a hálózaton át adja vissza az operátori megjelenítőket
kiszolgáló gépeknek. Üzemzavari helyzetben a rendszert az ügyeletes mérnök használja, a
kezelési utasítások kiegészítéseként. A SAS-II felhasználói felülete háromszintű: a legfelsőbb
szint a KBF állapotok áttekintését adja, a második szinten a kiválasztott KBF részletes
információja érhető el. A harmadik szint az egyes kritikus biztonsági funkciók fenntartását ill.
visszaállítását támogató technológiai alrendszerekre vonatkozó diagnosztikai információt
közöl, sémaképek és logikai diagramok formájában. Az üzemzavarelhárítási utasítások on-line
kiválasztását és végrehajtásuk támogatását a SAS-II nem tartalmazza.
1.2.3. A Westinghouse Emergency Response Guidelines (ERG) koncepciója
A TMI baleset után a Westinghouse és a Westinghouse Owners Group (WOG) újfajta, a
többszörös meghibásodások eredményeképpen előálló bonyolult tranzienseket is megfelelően
kezelő üzemzavarelhárítási utasítások kidolgozását kezdeményezte. A többéves munka során
létrehozott Emergency Response Guidelines (ERG, [29]) utasításkészlet célja a tervezési
üzemzavarok (Design Basis Accidents = DBA) biztonságos levezetése, valamint a tervezési
alapon túlmutató ún. súlyos balesetek következményeinek ésszerű csökkentése. Az ERG által
alkalmazott megközelítés a hagyományos és a szimptóma-alapú üzemzavarelhárítás egyfajta
ötvözetének tekinthető: az esemény-alapú Optimális Helyreállítási Utasítások (Optimal
Recovery Guidelines = ORG), illetve a szimptóma-alapú Biztonsági Funkció Helyreállítási
Utasítások (Function Restoration Guidelines = FRG) alkalmazása az adott szituációtól függ. Az
ORG utasításkészlet használandó minden esetben, ha reaktor vészleállás (ÜV-1), vagy ZÜHR
működés történt. Ha a vészleállást kiváltó elsődleges technológiai eseményt nem sikerült
egyértelműen kideríteni, akkor meg kell kezdeni a KBF állapotok monitorozását, annak
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érdekében, hogy az erőmű biztonsági állapotát megbízhatóan meg lehessen ítélni. Ha a
monitorozás közben bármelyik KBF veszélyeztetett állapotba kerül, akkor az operátoroknak
feltétel nélkül át kell térniük az állapot-orientált FRG utasításkészlet végrehajtására.
A KBF monitorozás az alábbi hat kritikus biztonsági funkció fenntartására koncentrál:
szubkritikusság, zónahűtés, szekunderköri hőelvonás, a primerkör integritása, a konténment
integritása és a primerköri hűtőközeg mennyisége. A monitorozás megvalósítása ún. KBF
állapotfák segítségével történik, amelyek formálisan egyszerű döntésfáknak tekinthetők. Egy
ilyen állapotfának egyetlen jól definiált belépési pontja és több lehetséges kilépési pontja van,
amelyekhez különböző KBF állapotok tartozhatnak (pl. KBF kielégítő állapot, KBF rendkívüli
állapot, lásd pl. az F5-5. ábrát). A KBF állapotfa azon kilépési pontjai, amelyek nem a “KBF
kielégítő” állapotnak felelnek meg, közvetlenül utalnak arra az FRG utasításra, amelyet az
operátornak végre kell hajtania, hogy az adott biztonsági funkciót helyreállítsa. A fentiekben
vázolt eljárás teljesen számítógépesíthető: az utasítások on-line kiválasztását, végrehajtását az
interaktív COMPRO rendszer (Computerized Procedures, [30]) támogatja.
1.2.4. Az EdF Biztonsági Panel
A biztonsági paraméter képernyő francia koncepcióját [31] az EdF fejlesztette ki és az ún.
Biztonsági Panelt az alábbiak jellemzik:
-

A Biztonsági Panel legfontosabb feladata a kezelési és üzemzavarelhárítási utasítások
végrehajtásának segítése, ezért a procedúrákat teljesen integrálták a rendszerbe.

-

Esemény-orientált és állapot-orientált utasításokat párhuzamosan lehet használni.

-

A Biztonsági Panel az alábbi tevékenységeket fedi le:
•8 KBF monitorozás (szubkritikusság, zónahűtés, stb.),
•8 az automatikus védelmi működések elsődleges kiváltó okának azonosítása,
•8 a ZÜHR működések elsődleges kiváltó okának azonosítása,
•8 a biztonsági befecskendező rendszer manuális szabályozási módjának támogatása,
•8 primerköri p-T diagram megjelenítése,
•8 a maradványhő-eltávolító rendszer működésének monitorozása,
•8 a súlyos balesetek kezelésének támogatása.

A Biztonsági Panel egy komplex megközelítést képvisel: amellett, hogy tartalmazza az összes
hagyományos biztonsági paraméter képernyő funkciót, még számos további szolgáltatást is
biztosít a részletes analízis elősegítésére és az utasítások végrehajtásának támogatására.
1.3. Blokkszámítógépek és kritikus biztonsági funkció monitorozó rendszerek
Az atomerőművekben eredetileg az ún. blokkszámítógépek voltak az első olyan számítógépes
rendszerek, amelyek a blokkvezénylőben dolgozó operátorok által rendszeresen használt online információt szolgáltattak. A korai blokkszámítógépek (BSZG) csak viszonylag egyszerű
szolgáltatásokat biztosítottak: alarm- és eseménynaplózás, az operátori képernyők tartalmának
ciklikus frissítése, illetve néhány egyszerű számítás (pl. hőmérleg meghatározás) futtatása. A
számítástechnikai eszközök rohamos fejlődésének következtében egy modern BSZG ma már
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általában egy nagy elosztott rendszert jelent, amelyben nagyteljesítményű redundáns számítási
erőforrások kínálják a szolgáltatások széles skáláját. Az architektúra kialakításának vezérelve
az információ integrálása és az információ elérésének kényelmes biztosítása: a BSZG hálózat
tetszőleges pontján lényegében minden információ hozzáférhető, a felhasználó határozza meg
az információ megjelenítésének és alkalmazásának módját. Az információ integrálását és
folyamatos elérhetőségét a legalább kétszeres redundanciával kiépített nagysebességű hálózati
adatutak biztosítják, a BSZG összes komponense a kiterjedt erőművi hálózatra csatlakozik. Az
egyes BSZG szolgáltatásokat dedikált szervergépek biztosítják: az adatok archiválását, az
alarmok képzését, a blokk termikus teljesítményét meghatározó számításokat, stb. a rendszer
egy-egy kijelölt (általában duplikált) számítógépe végzi.
Hagyományosan a blokkszámítógépek az alábbi szolgáltatásokat, funkciókat biztosítják:
-

dinamikusan animált technológiai sémaképek megjelenítése az operátori képernyőkön,

-

on-line és archív trendek, valamint munkapont (x-y) diagramok megjelenítése,

-

alarmok jelzése és listázása (prioritás és technológiai alrendszer szerint csoportosítva),

-

előre definiált, vagy szerkeszthető naplók megjelenítése, nyomtatása és tárolása,

-

az adatok folyamatos archiválása a későbbi off-line analízisekhez,

-

az erőmű teljesítményének és termikus hatásfokának meghatározása a mért adatokból.

A megnövekedett számítási kapacitás lehetővé tette, hogy a felhasználói igények kielégítésére a
BSZG további számítógépes információs rendszerekből származó adatokat is integráljon. E
rendszerek különféle feladatokat láthatnak el: zónaellenőrzés, kritikus biztonsági funkciók
monitorozása, berendezés kezelési utasítások megjelenítése, az erőmű belső és külső sugárzási
viszonyainak ellenőrzése, karbantartások szervezése és felügyelete, stb. A kezelői felületek
tervezésére használható modern eszközök elősegítik az egységesített képernyőformátumok
kialakítását, ezért lehetőség van arra, hogy ezen – igen különböző – rendszerekből származó
információt a vezénylői képernyőkön konzisztensen, egységes formátumban jelenítsük meg.
Az alábbiakban néhány jelenleg is működő, modern BSZG architektúráját és szolgáltatásait
tekintjük át, különös tekintettel a VVER típusú erőművekre. Miután a dolgozat témájához
közvetlenül nem kapcsolódik, ezért itt számos – amúgy más szempontból igen érdekes – BSZG
architektúrát nem ismertetünk. Ilyen pl. a modern CANDU (PHWR típusú) blokkokon működő
rendszer, amely a teljesen digitális, operátori képernyőről működtethető vezérlések széleskörű
megvalósításával innovatív szerepet töltött be. Teljesen képernyő alapú a japán tervezésű
Advanced Control Room (ACR) mögött működő számítógépes rendszer is: ez olyan, feladatra
konfigurálható sémaképekkel működik, amelyek a vezérlési és monitorozási funkciókat
integráltan jelenítik meg. Az itt nem tárgyalt rendszerekről részletes leírás található [32]-ben.
1.3.1. A finn Loviisa erőmű blokkszámítógépe
A finn Loviisa atomerőmű két VVER-440 blokkját 1977-ben és 1981-ben helyezték üzembe,
az erőmű a szovjet és a nyugati technológia egyfajta – sikeres – ötvözetének tekinthető. A
reaktor és a turbinák szovjet gyártmányúak, az irányítástechnikai és védelmi berendezéseket a
Siemens KWU szállította, míg számos egyéb berendezést (pl. FKSZ-ek, transzformátorok,
számítógépes rendszerek) finn cégek gyártottak. A blokkokat kiszolgáló blokkszámítógépek
valószínűleg a legnagyobb BSZG installációk, amelyek VVER-440 erőműben működnek. A
jelenlegi architektúra egy nagyszabású felújítási projekt eredményeképpen jött létre a 90-es
évek elején, finn fővállalkozásban [33]. A BSZG konfiguráció eredetileg 27 db DEC/VAX
- 21 -

Az atomerőmű biztonságos üzemeltetésének támogatása on-line folyamatinformációs rendszerek alkalmazásával
___________________________________________________________________________

típusú számítógépből állt, amelyek az erőművi hálózaton át kommunikáltak egymással.
Időközben a VAX gépeket nagyobb teljesítményű AlphaServer gépekre cserélték, az operátori
munkaállomásokat szintén modern grafikus gépekkel váltották fel. A BSZG architektúra főbb
jellemzői az alábbiak:
-

OpenVMS operációs rendszer a BSZG-hez tartozó összes gépen,

-

elosztott, moduláris hardver és szoftver konfiguráció,

-

Ethernet-alapú lokális hálózat (LAN) a gépek közötti gyors kommunikációra,

-

keretrendszer (toolbox) megközelítés az alkalmazói szoftver fejlesztésére,

-

nagyteljesítményű grafikus felhasználói felület.

A BSZG központi feldolgozó részét három nagyteljesítményű szervergép alkotja, ún. cluster
konfigurációba kapcsolva. Az adatok megbízható, redundáns tárolását közös elérésű diszkek
biztosítják, automatikus diszk-tükrözéssel. A központi gépek ellátják a szokásos BSZG
funkciókat, de emellett számos operátorsegítő / tanácsadó alrendszert is futtatnak [34]:
-

teljesítmény és hatásfok számítás, optimálistól eltérő állapotok detektálása,

-

zónaellenőrzés (az eredeti RESU [3], illetve az új RESU-98 [5] rendszerrel),

-

biztonsági paraméter képernyő megjelenítése és KBF monitorozás ([24] és [35]),

-

logikai diagramok megjelenítése (az irányítástechnika működésének monitorozására),

-

berendezés leírások és kezelési utasítások megjelenítése.

A nagyfelbontású, grafikus operátori munkaállomások képernyőit három dedikált szervergép
frissíti, hogy a bonyolult grafika és a gyors válaszidő által támasztott követelmények minden
szituációban teljesüljenek. A grafikus szoftver alapját az IVOGKS könyvtár képezi, amely
megfelel a GKS szabványnak és eszközfüggetlen grafikát valósít meg.
Az egész BSZG szoftver az ABB cég Procontrol PMS (Process Management System) nevű
keretrendszerében lett kialakítva. A PMS legfontosabb része a “kernel”, amely tartalmazza a
hálózati operációs rendszert, a hálózati adatbázist és az ún. szervizeket (modulokat), amelyek
az alkalmazói szoftver szabványos fejlesztéséhez használhatók. A legfontosabb szervizek az
alábbiak: adatgyűjtő interfész, táblázatvezérelt és logikai számítások, esemény monitorozás,
folyamat előtörténet, vezérlés, adatok archiválása, felhasználói felület. A keretrendszerre épülő
megközelítés biztosítja a BSZG szoftver rugalmasságát és bővíthetőségét, mivel a
folyamatosan változó erőművi technológia által támasztott új igények kiszolgálását végző
modulok könnyen integrálhatók a már létező rendszerbe.
Megjegyzendő, hogy a Loviisa erőműben az állapot-orientált üzemzavarelhárítási utasítások (és
a kapcsolódó operátorsegítő rendszerek) bevezetése jelenleg még csak folyamatban van. A finn
rendszer alapvetően a ‘90-es évek közepének számítástechnikai színvonalát tükrözi, emiatt még
nem tudták alkalmazni azokat a modern információmegjelenítési technikákat, amelyek az
utóbbi néhány évben rohamosan fejlődtek (pl. a HTML alapú dokumentum megjelenítés).
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1.3.2. A Westinghouse architektúra: Sizewell B és Temelin
A Westinghouse cég által az angol Sizewell B (1100 MWe Westinghouse PWR) és a cseh
Temelin (1000 MWe VVER-1000 PWR) atomerőmű blokkjaihoz szállított blokkszámítógép
rendszerek a speciális hardver és szoftver elemekből épített architektúrák egyik igen fejlett
verzióját képviselik. Az erőművi információ kezelésében ezek a rendszerek egy új
megközelítést alkalmaztak: az irányítástechnika vezérlési / monitorozási funkcióit integrálták a
blokkszámítógép hagyományos szolgáltatásaival, így egy igen nagyméretű, elosztott erőművi
információs és vezérlő rendszert alakítottak ki.
A Sizewell B architektúra [36] három fő részből áll: az első rész az ISCO (Integrated System
for Centralised Operation), amely tartalmazza a blokkvezénylőben használható monitorozási és
vezérlési funkciókat kiszolgáló adatgyűjtő és beavatkozó eszközök nagy részét. A teljesen
számítógépesített rendszert a Westinghouse által gyártott szabványos elemekből készítették, a
DPF (Distributed Processing Family) eszközcsaládra építve. Az eszközök az egymás közötti
kommunikációt a Westinghouse által kidolgozott, FDDI alapú, redundáns Westnet hálózaton
keresztül bonyolítják, az időkritikus adatokat egy speciális protokoll szerint kezelve. Az ISCO
kezelői felületét Solaris operációs rendszer alatt működő Sun UNIX munkaállomásokkal
valósították meg. A szoftver specifikációhoz és tervezéshez objektum-orientált módszereket
használtak, a szoftver megvalósítása során pedig nagymértékben támaszkodtak a struktúrált
szoftverfejlesztési módszereket alkalmazó, Teamwork elnevezésű CASE eszközre.
Az információs rendszer második része a reaktorvédelmi rendszer (RVR), amely a gyors
automatikus védelmi beavatkozásokat kezdeményezi. Az architektúra harmadik fő része az ún.
ECOS (Engineering Computer System), amelyet azok a technológusok és karbantartók
használnak, akiknek nincs közvetlen szerepük a blokk üzemeltetésében. Az ECOS lehetővé
teszi, hogy felhasználói az erőmű bármely pontjáról adatokat gyűjtsenek az alábbi célokra:
események analízise, meghibásodások diagnosztikája, megelőző karbantartás, on-line PSA. Az
ECOS rendszert DEC/VAX számítógépeken, OpenVMS operációs rendszer alatt valósították
meg, a hálózati kommunikáció DECnet, illetve TCP/IP protokoll szerint folyik. A felhasználó
által konfigurálható kezelői felület fejlett szolgáltatásokat biztosít az adatok archiválására,
naplózására és trendeken történő megjelenítésére.
A Westinghouse által a cseh Temelin két VVER-1000 típusú blokkjának modernizálására
alkalmazott irányítástechnikai architektúra a Sizewell B rendszer kissé módosított, átalakított
verziójának tekinthető [37, 38]. A rendszer központja az UIS (Unit Information System), amely
a különböző védelmi és szabályzó alrendszerekből származó információt integrálja (pl.
reaktorvédelmi rendszer, reaktor szabályzó és korlátozó rendszer, in-core mérőrendszer, baleset
utáni monitorozó rendszer, stb.). Az UIS több számítógépből áll, amelyek dedikált feladatokat
hajtanak végre: teljesítmény és hatásfok számítások, zónaellenőrzés a BEACON rendszer
segítségével [17], adatok archiválása / visszatöltése, naplók készítése / nyomtatása, alarmok
képzése, szoftver módosítás és karbantartás, stb. A számítógépek közötti időkritikus adatátvitel
a Westnet III nevű, redundáns FDDI hálózaton keresztül folyik, míg a szabványos Ethernet
hálózatot csak a nem időkritikus adatátvitelre és a fájlok átvitelére használják. Az UIS
elsődleges kezelői felületét WEStation nevű, Sun UNIX alapú munkaállomások képviselik, az
adatmegjelenítés a felhasználó által konfigurálható, hierarchikus menürendszerben történik. A
képernyőről olyan parancsok is kiadhatók, amelyekkel nem biztonsági osztályba sorolt
berendezések működtethetők (soft-control).
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Összefoglalva elmondható, hogy Temelin nagyméretű, redundáns és robusztus BSZG rendszere
ma is korszerű, de lényegében a ‘90-es évek elején a Sizewell B erőműben üzembe helyezett
installáció VVER-1000 típusra történő adaptációjának tekinthető. A nagy megbízhatóságú és
fejlett szolgáltatásokkal rendelkező rendszert speciális célhardver és hálózati elemekből
szerelték össze, ezért a beruházás végül rendkívül drágának bizonyult. Számítástechnikai
színvonalát és funkcióit tekintve inkább a ’90-es évek közepét, mint napjainkat idézi.
1.3.3. Siemens KWU: a PRINS/PRISCA információs rendszer
A PRINS/PRISCA (Process Information System Computer Aided) információs rendszert a
német Siemens KWU fejlesztette ki, hogy az általa gyártott 1300 MWe teljesítményű blokkok
vezénylőjében támogassa az operátorok munkáját [39, 40, 41]. Az ún. KONVOI típusú KWU
blokk nagymértékben automatizált vezénylővel rendelkezik, ahol a folyamatok monitorozása
három szinten történik: (1) a reaktorban lejátszódó folyamatok szabályozása, (2) a folyamat
paramétereinek korlátozása, (3) reaktor védelmi rendszerek. Mindhárom szint automatizált,
vagyis gyors operátori beavatkozásra a tervezés szerint nincs szükség (ez az ún. “30 perces
kritérium”). A PRISCA rendszert az eredeti – konvencionális elemekből felépített –
berendezések támogatására telepítették, így nem tartalmazza a reaktorvédelmi (vagy egyéb
vezérlési) funkciók számítógépes működtetését. A PRISCA egy grafikus felhasználói felülettel
ellátott, redundáns, elosztott és valósidejű rendszer, amely az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat
és megjelenítési funkciókat biztosítja a folyamat monitorozására:
-

dinamikusan animált sémaképek,

-

alarm bejelentő és összesítő képernyők,

-

trendgörbék,

-

tranziens monitorozás,

-

a reaktor és a blokk korlátozó rendszer működésének monitorozása,

-

az automatikák működésének monitorozása,

-

a kritikus biztonsági célok teljesülésének monitorozása.

A grafikus felhasználói felület sok feladat-orientált képernyőt és x-y diagramot tartalmaz.
Egy olyan automatizált vezénylőben, mint a KONVOI blokkok vezénylője, az operátoroknak
szükségük van egy olyan eszközre, amely megbízható és független információt szolgáltat arra
vonatkozóan, hogy a blokk automatikus rendszerei megfelelően működnek-e, vagy sem. A
tapasztalatok szerint a PRISCA által képzett információt a vezénylőben az operátorok hatékony
segédeszközként tudják használni, normálüzemben és üzemzavarok közben egyaránt.
A PRINS/PRISCA rendszert a Siemens KWU a legutoljára megépített négy KONVOI típusú
blokkon helyezte üzembe, speciális (Siemens gyártmányú) hardver eszközökön. A rendszer
továbbfejlődését akadályozta a nukleáris energiatermelés visszaszorulása Németországban,
továbbá az a tény, hogy a német atomerőművekben máig nincs működő digitális védelmi vagy
korlátozó rendszer. A Siemens által gyártott TELEPERM-M irányítástechnikai rendszert a nem
biztonsági osztályba tartozó berendezésekhez (konvencionális szabályzókhoz) alkalmazzák, de
digitális TELEPERM-XS alapú rendszert eddig csak külföldön helyeztek üzembe. A fenti okok
miatt a PRISCA rendszert az utóbbi tíz évben lényegében nem fejleszették tovább,
számítástechnikai színvonalát tekintve továbbra is a ’90-es évek elejének felel meg.
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1.3.4. A francia minta: az N4 blokk információs rendszere
Nem lehet úgy beszélni a modern atomerőművi információs rendszerekről, hogy a francia N4
(1400 MWe PWR) blokkot kiszolgáló rendszerről szót ne ejtsünk. A francia mérnökök ugyan
általában “különutas” technikai megoldásokat választanak, és az N4 blokk irányítástechnikája
meglehetősen távolesik a VVER-440 és –1000 blokkokétól, de a teljesen számítógépesített,
hagyományos panelek nélküli N4 vezénylő és a mögötte lévő technológia olyan mérnöki
alkotás, amely bevezetésétől kezdve kivívta a szakma elismerését.
Az N4 vezénylője lényegében nem választható el az N4 blokkszámítógéptől, amely jelenleg a
legnagyobb kapacitású, üzemszerűen működő BSZG architektúrának tekinthető. A rendszer
legfontosabb jellemzői az alábbiak (lásd [32 és 42]):
-

az információ megjelenítés és a képernyő alapú, digitális vezérlés teljes integrálása,

-

a berendezés kezelési utasítások és a folyamatinformáció teljes integrálása,

-

intelligens alarm kezelés (szűrés, prioritás vagy alrendszer szerinti rendezés),

-

konvencionális panelek egyáltalán nincsenek (csak az ún. biztonsági segédpanel ilyen),

-

nagyméretű, számítógéppel vezérelt grafikus áttekintő panel a blokkvezénylő falán,

-

néhány adat a rendszer által kezelt adatok mennyiségéről:
•8 65000 diszkrét és 2500 analóg jel (az átlagos frissítési idő 1 sec)
•8 10000 vezérelhető technológiai komponens (szivattyú, szelep, stb.)
•8 600 technológiai sémakép, 3300 alarm sémakép
•8 3000 oldal berendezés kezelési utasítás, 10000 oldal berendezés leírás.

A rendszert a francia Sema Group ADACS (Advanced Data processing And Control System)
nevű szoftverével építették ki, a redundáns, nagymegbízhatóságú adatutat az ARLIC hálózat
biztosítja (az ARLIC egy saját fejlesztésű, nagymegbízhatóságú adatátviteli protokoll, amely
duplikált FastEthernet lokális hálózaton, TCP/IP alapon működik). A rendszerben működő
számítógépek eredetileg DEC/VAX típusúak voltak, az újabb installációkban AlphaServer
gépeket és UNIX operációs rendszert használtak. A szoftver fejlesztés jelentős része ADA
nyelven történt, a felhasználói felületet teljes egészében CAD (Computer Aided Design)
eszközökkel hozták létre. A munkaállomásokon használt grafikus szabvány az X11/Motif (X
Windows), az adatbáziskezelést Oracle relációs adatbáziskezelő segítségével alakították ki.
Jelenleg ezzel a rendszerrel üzemeltetik a Franciaországban működő N4 blokkokat, valamint a
Kínában épülő 900 MWe teljesítményű (francia tervezésű) új blokkok védelmi rendszereit.
1.3.5. USA: problémák és tendenciák
Az USA-ban az elmúlt években nem helyeztek üzembe új atomerőművet, ezért az amerikai
cégek külföldön (főleg a Távol-Keleten és Kelet-Európában) kerestek olyan nagy projekteket,
ahol új blokkokat építhettek. Az 1979-es TMI baleset után az USA egész atomiparára jellemző
volt a stagnálás, ezt fokozta az új technológiák bevezetését akadályozó hosszadalmas hatósági
engedélyezési eljárás is. A hatóság és az erőművek közötti vita a digitális (számítógép alapú)
irányítástechnikai berendezések bevezetése körül összpontosult és egészen a 90-es évek végéig
nem sikerült konszenzust kialakítani (a részleteket lásd a [124] a riportban). A vita lényege a
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digitális rendszerekben potenciálisan fellépő közös okú szoftver hibák biztonságra gyakorolt
hatásának elkerülésére, illetve az ilyen hibák hiányának bizonyítására használható módszerek
megítélésében volt. A hardver eszközökben, valamint a szoftverek gyártási technológiájában
időközben bekövetkezett fejlődés nagyrészt idejétmúlttá tette a vitát, ennek is köszönhető, hogy
az NRC (Nuclear Regulatory Commission, az USA nukleáris hatósága) az utóbbi időben
rugalmasabban viszonyul a számítógépes rendszerekhez, pl. engedélyezték a Westinghouse
AP600 nevű új reaktorát, amely már teljesen digitális irányítástechnikát használ.
A fenti vita alapvetően a biztonsági besorolású számítógépes rendszereket érintette, az aktív
beavatkozást nem végző információs rendszerek fejlődését nem akadályozta, ezek fejlesztését
inkább a belső piac szűkülése hátráltatta. Ennek ellenére számos innovatív megoldást képviselő
rendszer, illetve olyan megoldás született, amelyet később világszerte átvettek. A zónaellenőrző
rendszereknél bemutatom a BEACON (Westinghouse) rendszert [17], amelyet számos USA és
japán erőműben is telepítettek. A Westinghouse Emergency Response Guidelines koncepciója
[29] olyan alapvetően új megközelítést jelentett az üzemzavarok kezelésében, amelyet később
szinte minden erőműtípusra alkalmaztak (ezt a biztonsági paraméter képernyőkkel foglalkozó
alfejezetben tárgyalom). A digitális irányítástechnikával ötvözött atomerőművi információs
rendszerek között fontos helyett foglalnak el a Westinghouse cég által az angol Sizewell [36] és
a cseh Temelin [37] erőműben üzembe helyezett rendszerek, a blokkszámítógépek között ezek
jellemzőit részletesen ismertetem. Az utóbbi évek fontos – de a jelen értekezésben részletesen
nem tárgyalt – fejleménye volt az, hogy a legtöbb nyugati erőműre kidolgozták a SAMG
(Severe Accident Management Guidance, magyarul kb. Súlyos Balesetek Elhárítási Utasításai)
dokumentumokat. Ehhez a mintát az esetek többségében a Westinghouse által kidolgozott első
ilyen utasításkészlet (lásd [125]) szolgáltatta, filozófiájukban az utasítások közel állnak az
állapot-orientált üzemzavarelhárítási utasításokhoz. Hazai adaptálásuk a közeljövőben várható.
Az utóbbi néhány évben az USA-ban fokozatos és pozitív elmozdulás figyelhető meg az
atomenergia felhasználásának megítélésében, még új atomerőmű építése is felmerült. Ezzel
összefüggésben a létesítési folyamat összes szakmai szereplője (gyártó, üzemeltető és hatóság)
számára nyilvánvalóvá vált, hogy az atomenergia versenyképességének hosszútávú fenntartása
csak a modern digitális irányítástechnika és az erre épülő számítógépes információs rendszerek
alkalmazásával érhető el. Az új nukleáris gőzfejlesztő berendezéseknél előtérbe kerültek az ún.
inherensen biztonságos reaktorok, amelyeket úgy terveztek, hogy a jelenlegi reaktoroknál nem
kizárható ún. súlyos balesetek nem fordulhatnak elő. Ezt megelőzően, a 90-es években a nagy
USA erőműgyártó cégek sorra jelentették be az ún. advanced reaktortípusokat: pl. Advanced
Boiling Water Reactor (General Electric, 1994), AP600 (Westinghouse, 1993), System 80+
(Combustion Engineering, 1993). Ezeket azóta az NRC engedélyezte, de még egyikből sem
épült fel az első, prototípus blokk. A fenti tervek közös jellemzője, hogy az irányítástechnikát
digitális berendezésekből alakították ki, analóg eszközöket csak a távadók szintjén használnak.

2. A paksi atomerőmű VERONA zónaellenőrző rendszerének
kibővített és felújított verziója
2.1. A VERONA rendszer előző verzióinak rövid áttekintése
A VERONA zónaellenőrző rendszer első, ún. pilot verziójának kidolgozása már az 1. blokk
üzembe helyezésével párhuzamosan, 1982-ben elkezdődött. Egy hazai fejlesztésű rendszer
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létrehozásának igénye akkor került előtérbe, amikor kiderült, hogy a szovjet gyártmányú
HINDUKUS in-core adatgyűjtő és kiértékelő rendszer – meglehetősen egyszerű – szolgáltatásai
nem elegendőek a paksi követelmények kielégítésére, és a szállító belátható időn belül nem is
lesz képes egy részletesebb zónaanalízist biztosító rendszert átadni. Az erőmű ekkor azt a
koncepcionális döntést hozta, hogy a HINDUKUS adatgyűjtő változatlanul hagyása mellett egy
olyan rendszert kell telepíteni, amelynek hardver eszközeit a KFKI MSZKI szállítja, a szoftver
részeket pedig az AEKI fogja kifejleszteni. Az MSZKI ebben az időben már nagy szériában
gyártotta a Digital Equipment Co. (DEC) PDP típusú gépeinek kielégítően működő másolatait
TPA néven, amelyek a DEC RSX nevű, multitaszk operációs rendszerét lényegében változatlan
formában tudták futtatni. Ez megfelelő hardver és rendszerszoftver, valamint fejlesztőeszköz
hátteret biztosított az AEKI által végzett fejlesztésekhez, melyek alapvetően FORTRAN és
RSX Macro (assembler) nyelven történtek. Mai szemmel nézve a rendszer “központi” gépének
szerepét betöltő TPA-11/48 számítógép (512 kByte memória, 10 MByte diszk, 2 mágnesszalag
egység és 2 kvázigrafikus színes képernyő) meglehetősen “korlátozott” erőforrásokkal bírt, de a
rendszer így is képes volt a HINDUKUS által mért in-core jeleket egy CAMAC interfészen
keresztül 16 sec ciklusidővel átvenni, feldolgozni, és a kazetta ∆T mérések 2D kiterjesztését
elvégezni. Az első verzió nem tartalmazott még teljes 3D kiterjesztést, a DPZ jelek alapján
csak a 36 mért kazettában számította ki a teljesítmény axiális eloszlását, spline interpolációval.
A 3-4. blokkon már egy fejlettebb “VERONA-plus” rendszer került üzembe: a központi gép
szerepét itt már egy TPA-11/440 gép töltötte be (3 MByte memória + floating-point processzor,
160 MByte diszk), ez a konfiguráció már lehetővé tette a nódusz szintű zónaanalízis teljeskörű
kiépítését. A VERONA-plus verzió reaktorfizikai algoritmusainak kidolgozását egy széleskörű
szakirodalmi áttekintés előzte meg, a vonatkozó cikkek, riportok (pl. [44], [47]) részletesen
utalnak azokra a munkákra, amelyekből az algoritmusok kidolgozói merítettek. A VERONAplus algoritmusait befolyásolták a finn tapasztalatok (lásd [3] és [4]), a szovjet kutatók
eredményei ([2], [43]), továbbá egyéb publikált eljárások: pl. a [121] cikk az CombustionEngineering (USA), a [122] és a [123] cikkek pedig a kanadai CANDU reaktorok 3D
kiterjesztési eljárásait részletezik.
A kiterjesztések számítási hátterét a töltet tervezésére akkoriban használt BIPR-5 kóddal [43]
off-line meghatározott eloszlások képezték. A 2D kiterjesztés a mért és számított kazetta ∆T
mérések kombinációján alapult, egy legkisebb-négyzetes illesztés keretében. Az eljárást a [44]
és [45] hívatkozások részletesen ismertetik, itt röviden csak annyit, hogy az illesztés a
számítások alapján előállított próbafüggvények sorozatát használja. A legegyszerűbb
próbafüggvényt úgy kapjuk, ha a 60°-os zónaszektorra átlagolt ∆T eloszlást megszorozzuk az
adott szektorra vonatkozó egyedi szektor-aszimmetria tényezővel. További próbafüggvényeket
adnak a hengerszimmetrikus zónát leíró diffúziós egyenlet magasabbrendű sajátfüggvényei.
Szimmetrikus betöltésű zónákra általában már az első próbafüggvény igen jó eredményt ad, de
a módszer “erőlteti” a szimmetriát olyan esetekben is, amikor ez már nem áll fenn, ezért a
későbbiekben ezt az eljárást a [12] riportban leírt mikroszektoros kiterjesztés váltotta fel. A 3D
kiterjesztés korrekt megoldása nehezebb feladat, mint a 210 in-core hőmérő jelére támaszkodó
radiális kiterjesztés: axiális információ ugyanis csak 36 kazettában, a DPZ detektorok helyén
áll rendelkezésre. A VERONA-plus a 3D extrapoláció megoldására szintén egy fittelési eljárást
alkalmazott (RADEX algoritmus, ld. [46]): az illesztés a Wlin lineáris energiakiválás értékekre
történt a DPZ-vel mért 36 kazetta 7 axiális emeletén. A mért DPZ áramokból a [2] eljárással a
rendszer először “mért” Wlin értékeket határozott meg, majd a 36x7 mérési helyen egy
legkisebb-négyzetes illesztést végzett. A megoldásként keresett Wlin eloszlást próbafüggvények
összegeként állította elő, a fittelési eljárás lényegében az egyes próbafüggvények amplitúdóját
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szolgáltatta. A próbafüggvényeket a töltettervező kód eredményei alapján off-line állították elő,
majd az effektív nap, rúdhelyzet és bórsavkoncentráció függvényében táblázatokba rendezve
tárolták. A táblázatokból a rendszer mindig az aktuális reaktorállapothoz legközelebb eső
próbafüggvényeket olvasta be. A fenti algoritmus néhány perc alatt futott le, végül egy illesztett
3D Wlin eloszlást adott a zóna 349x10 nóduszában. Az eljárás jelentős előnye volt, hogy a ∆T
mérésektől független, csak a DPZ mérésekre támaszkodó reaktor teljesítményt szolgáltatott.
Hátránya volt ugyanakkor, hogy pontosságát alapvetően a DPZ áram  lokális Wlin konverziós
faktorok pontossága határozta meg, amely még a DPZ detektorok időszakos kalibrációjának
gondos végrehajtása mellett sem volt mentes bizonyos szisztematikus hibáktól (ld. [2]). Ezért a
későbbiekben ezt az algoritmust felváltotta egy olyan eljárás, amely a DPZ áramokból csak az
axiális gyorsfluxus alakjára következtetett (VERONA-u, részletesen lásd a 2.3. fejezetben). Az
alábbi táblázat összefoglalja a VERONA egyes verzióinak “történetét” a paksi blokkokon:
Konfiguráció
neve (verzió)
VERONA

VERONA-plus

VERONA-u

VERONA-s

VERONA-t

VERONA V5.0
VERONA V5.21

VERONA V6.0i

VERONA V6.0

Hardver – szoftver jellemzők
HINDUKUS adatgyűjtő
TPA 11/48 központi gép
RSX-11M operációs rendszer
HINDUKUS adatgyűjtő
TPA 11/440 központi gép
RSX-11M+ operációs rendszer
PDA (VME) adatgyűjtő
MicroVAX-3100/80 közp. gép
VAX/VMS operációs rendszer
PC alapú (DOS) megjelenítők
adatgyűjtő nélküli konfiguráció
MicroVAX-3100/80 közp. gép
VAX/VMS operációs rendszer
adatgyűjtő nélküli konfiguráció
MicroVAX-3100/96 közp. gép
VAX/VMS operációs rendszer
változatlan blokki konfiguráció
változatlan adatgyűjtő
MicroVAX-3100/96 közp. gép
Win-NT 4.0 alapú megjelenítők
változatlan adatgyűjtő
MicroVAX-3100/96 közp. gép
Win-NT 4.0 alapú RPH szerver
felújított PDA adatgyűjtő
MicroVAX-3100/96 közp. gép
Win-NT 4.0 alapú RPH szerver

Üzembe helyezés
időpontja

Speciális jellemzők

1984-1985
(1-2. blokk)

első hivatalos üzemi
verzió

1986-1987
(3-4. blokk)

blokkszámítógépbe
integrált verzió (ún.
BSZG “felső szint”)

1993
(2. blokk)

teljes hardver / szoftver
rekonstrukció

1994
(szimulátor)

oktatást támogató,
szimulátor verzió

1996

üzemeltetést támogató,
“távoli” verzió

1998
(3. blokk)
2002
(3. blokk)

reaktorfizikai számítási
terjedelem bővítése
kb. négyszeres CPU
sebesség növekedés

2003
(3. blokk)

osztott rendszer
prototípusa (PC alapú
reaktorfizikai szerver)
teljesítménynövelést
kiszolgáló rendszer

2004
(4. blokk)

1. táblázat: A VERONA rendszer fejlődésének története
A VERONA-plus modernizációjaként előállt VERONA-u rendszert, ill. annak további verzióit
a 2.3, 2.4 és 2.5 fejezetek tárgyalják.
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A VERONA rendszer első két verziójának megvalósítása egy közel ötéves, sokrésztvevős
projekt volt, az egyes reaktorfizikai feldolgozó modulok fejlesztése lényegében a KFKI AEKI
Reaktorfizikai Osztályára hárult. Az eredményeket számos riport és publikáció közli, ezek
közül a legfontosabbak az alábbiak: [8], [44], [45] és [47].
A magam részéről a fejlesztés során elsősorban az egyes teljesítményszámítási algoritmusok
kidolgozásához kapcsolódó munkákban vettem részt az alábbi tevékenységekkel.
-

Megterveztem, kidolgoztam, ellenőriztem és üzembe helyeztem azokat az on-line
modulokat, amelyek meghatározzák:
•8 a primerköri hűtőközegforgalmakat (hurok, reaktor, zóna, bypass, kazetta),
•8 primerköri teljesítményeket (hurok, reaktor, kazetta),
•8 szekunderköri teljesítményeket (gőzfejlesztő, tápvízfőág).

-

Hasonló munkát végeztem az időintegrálok képzését (akkumulációt) végző programokkal
kapcsolatban.

Az általam kidolgozott fontosabb teljesítményszámítási algoritmusokat az F2. Függelék adja
meg. Az algoritmusokat itt azért közöljük, mert a VERONA felújításai során ezek lényegében
változatlan formában átkerültek az új verziókba és jelenleg is ezek a számítások működnek az
on-line rendszerben.
2.2. A VERONA modernizáció előzménye: EMERIS, az MR anyagvizsgáló reaktor
információs rendszere
A 90-es évek elején a KFKI AEKI egy igen érdekes és nagy szakmai kihívást jelentő feladatot
kapott: a munka keretében létre kellett hozni egy olyan információs rendszert, mely a moszkvai
Kurcsatov Intézet MR nevű anyagvizsgáló reaktor [48], és a reaktorhoz kapcsolódó kisérleti
hurkok on-line monitorozását végzi. A rendszer üzembe helyezésének alapvető célja a reaktor
biztonságos üzemeltetésének támogatása volt, a reaktort és a teszt-hurkokat működtető
operátorok által felhasznált információ minőségének és megbízhatóságának javításával.
A rendszer funkcionális specifikációja meglehetősen szigorú követelményeket támasztott, mind
a rendelkezésre állás, mind az információfeldolgozás sebességét illetően: kb. 1000 analóg és
1000 diszkrét jelet kellett átvenni az adatgyűjtőktől, az előírt analóg feldolgozási ciklusidő 0,10
sec, míg a diszkrét jelek megváltozásának idejét 20 msec pontossággal kellett meghatározni. A
feladat megvalósítására kidolgozott EMERIS (eMeR Information System) főbb funkciói:
-

a mért adatok gyűjtése a reaktorból és a kisérleti hurkokból,

-

periódikus számítások végzése az üzemeltetési körülmények és paraméterek megadására,

-

a mért és számított jelek, események tárolása (archiválása),

-

a rendszerben fellépő zavarok és meghibásodások automatikus felismerése, analízise (az
ún. DA = Disturbance Analysis funkció),

-

a fenti információk megjelenítése egy feladatorientált és kényelmes kezelői felületen.
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A rendszer előírt 99,98%-os rendelkezésre állását redundáns hardver és szoftver konfiguráció,
periódikus on-line öntesztek és automatikus erőforrás átrendezés (rekonfiguráció) biztosítják. A
nagyméretű moduláris rendszer az alábbi főbb alrendszerekre bontható:
-

intelligens adatgyűjtő és vezérlő alrendszer (IDACS) = a mért technológiai jelek gyűjtése
és elsődleges feldolgozása

-

technológiai alrendszer (TS) = a technológiára vonatkozó adatokkal folytatott mindenféle
művelet (pl. archiválás) és számítások elvégzése,

-

üzemzavar analízis alrendszer (DA) = a technológiában fellépő üzemzavari események
elsődleges okának gyors kiderítése on-line hibafa kiértékelés alapján,

-

grafikus alrendszer (GWS) = a rendszer elsődleges kezelői felületét megvalósító grafikus
munkaállomások kiszolgálása.

Megjegyzés: az EMERIS rendszernek egyetlen olyan funkciója sincs, amelynek közvetlen köze
lenne a reaktor valamely biztonsági, vagy aktív vezérlési funkciójához. Rendeltetését tekintve
“tisztán” információs rendszer, amely az anyagvizsgáló reaktor minél hosszabb folyamatos
üzemét hívatott támogatni.
A rendszer részletes hardver és szoftver architektúrájának leírására itt nincs módunk, ezeket
részletesen tartalmazzák az EMERIS Rendszerterv – angol nyelvű – kötetei (ld. [49]), illetve az
[50], [51] és [52] publikációk. Az architektúráról röviden csak annyit, hogy az IDACS
adatgyűjtő alrendszert öt TPA-11/170 processzor és a kapcsolt CAMAC keretek alkotják. Itt
valósul meg a távadóktól átvett jelek mérnöki egységekbe történő átalakítása, a limitsértések
vizsgálata, továbbá logikai változók képzése (egyszerű formulák alapján). A reaktor csarnoka
mellett elhelyezett adatgyűjtő gépek egy duplikált Ethernet alapú lokális hálózaton (DECnet
protokoll szerint) küldik el a jeleket a felső szintre (lásd az alábbi ábrát).

1. ábra: Az EMERIS rendszer felépítésének vázlata [50]
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A felső szintet három TPA-11/580 típusú gép (VAX-780 kategória, VAX/VMS V4.7 operációs
rendszerrel) alkotja, az egyes szoftver alrendszerek egy dedikációs sémának megfelelően
ezekbe a gépekbe vannak szétosztva. Normális (háromgépes) esetben az 1. gép az “aktív” TS
alrendszer, a 2. gép a „háttér” (tartalék) TS, míg a 3. gép a DA alrendszert futtatja. A rendszer
még akkor is képes – megnövelt ciklusidővel – rendeltetésének megfelelően működni, ha csak
egyetlen gép működik hibátlanul: ilyenkor a TS és DA alrendszerek ugyanazon gépen futnak.
Mint említettük, a rendszer kb. 1000 analóg és 1000 diszkrét input jelet fogad, ezek alapján kb.
600 analóg és 400 diszkrét jelet számít, az információt kb. 300 sémaképen jeleníti meg. A
rendszer kb. 500 hibafát tárol és értékel ki (az on-line DA válaszideje maximum 3 sec).
Maga az MR reaktor egy uszoda-típusú, könnyűvízzel és berilliummal moderált anyagvizsgáló
reaktor, 30 MW max. termikus teljesítménnyel. A reaktort elsősorban VVER és RBMK típusú
erőművi reaktorokban alkalmazott fűtőelemek és szerkezeti anyagok besugárzásos tesztelésére
használták. A teljesítmény gyors változtatásával járó ún. ramp tesztek, továbbá a hosszúidejű
besugárzást igénylő ún. kiégési tesztek végrehajtására 10 kisérleti hurok szolgált, minden hurok
több fűtőelem csatornából állt. Rendszerint több különböző típusú kisérleti hurkot használtak:
az ún. nyomottvizes hurkokat kb. 200 bar maximális nyomásig lehetett üzemeltetni, míg az ún.
forrásos hurkokban a hűtőközeg a térfogati forrás állapotában is lehetett. Néhány csatornát
magas hőmérsékletű gázhűtéssel lehetett üzemeltetni.
Az MR felépítésének sémáját az F3 Függelékben az F3-1. ábra mutatja, míg az F3-2. ábra a
reaktor zónájának elrendezését illusztrálja. A zóna ún. munkacsatornáiban található fűtőelem
90%-os dúsítású, anyaga alumínium ötvözet. Az ún. hurokcsatornákban helyezkednek el a
tesztelt fűtőelemek, vagy a besugárzandó anyagminták. Némelyik kisérleti csatorna kétszer is
áthalad a zónán, ezek az ún. tandem csatornák.
Megjegyzés: az MR reaktort a 90-es évek közepén (több másik reaktorral együtt) bezárták és
véglegesen leszerelték, így már sem a reaktor, sem az EMERIS rendszer nem üzemel.
Az EMERIS rendszer több szempontból is a VERONA modernizáció előzményének, mintegy
előkészületének tekinthető. Az EMERIS volt az általunk fejlesztett első olyan információs
rendszer, amely elosztott és redundáns architektúrát képviselt, nagysebességű hálózati
adatforgalomra építve vette át a mérési adatokat az adatkoncentrátor gépektől, továbbá az
erőforrások automatikus átrendezésével (rekonfigurációval) biztosította az előírt – közel 100%os – rendelkezésreállási követelményeket.
Ezen a rendszeren ismerkedtünk meg a 90-es évek közepéig az ipari folyamatinformációs és
vezérlő rendszerekben egyeduralkodó VAX architektúrával, valamint a megbízhatóságában,
robusztusságában és hibátlanságában máig meg nem haladott VAX/VMS operációs rendszerre
épülő szoftverek fejlesztésével. Szintén számottevő tapasztalatokra tettünk szert a nagy
adatfluxusokat továbbító, hibatűrő hálózati adatátviteli módszerek programozása terén. Ezen
tapasztalatokat később a VERONA-u fejlesztésében igen jól tudtuk hasznosítani.
A legfontosabb fejlemény azonban az adatbázis használatának újfajta megközelítése volt, ezt az
MR technológiája szinte kikényszerítette. A reaktorzóna betöltése és a kapcsolódó kisérleti
hurkok felépítése ugyanis az elvégzendő kisérletek függvényében rendszeresen változik: új
besugárzási csatornákat jelölnek ki, másokat eltávolítanak, új méréseket vezetnek be. A zóna
konfigurációja így időnként lényegesen módosul, vagyis a számításokat végző programok egy
olyan adatbázis felett működnek, amely szerkezete és tartalma gyakran megváltozik. Az MR
zóna csatornáinak egy jellemző bonyolultságú betöltését illusztrálja az alábbi zónatérkép:
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δ
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2. ábra: Az MR egyik zónatérképe [49]
A térképen alkalmazott jelölések az alábbiak:
TBC = rögzített (nem mozgatható), MR fűtőelemet tartalmazó munkacsatorna
ΠC
= mozgatható, MR fűtőelemet tartalmazó munkacsatorna
Π/K = teszt fűtőelemet tartalmazó hurokcsatorna
πpoδ = besugárzandó anyagmintát tartalmazó hurokcsatorna
Egy hagyományos megközelítésben ilyenkor egyes programokat részlegesen újra kellene
kódolni, hogy az új MR konfiguráción is tudjanak működni. Ezt az utat nyilvánvalóan nem
lehetett követni, így egy alapvetően új megközelítésre volt szükség, melynek lényege röviden
az alábbi. A reaktor átrakása alatt a szakértők módosítják az EMERIS adatbázisát, hogy az új
zóna- és hurokállapotokat tükrözze. Amikor a rendszer újból elindul, akkor az adatbázis
tartalmától függő számításokat végző programok első lefutásukkor egy ún. konfigurációs fázist
hajtanak végre. A program ilyenkor kikeresi az adatbázisból azokat a méréseket és
konstansokat, melyek a program számára kijelölt számítás (pl. az összteljesítmény
meghatározása a munkacsatornák alapján) sikeres végrehajtásához szükségesek. Ha a
“konfiguráció” sikeres, akkor a program megkezdi a ciklikus számításokat, különben pedig
hibaüzeneteket generál. Ezzel a módszerrel egyrészt elkerülhető a programok újrakódolása,
másrészt a ciklikus számítások során már nincs szükség hosszadalmas keresésekre az
adatbázisban. A fenti megközelítés alapelve az, hogy az egyes szoftver funkciók vezérlését és
módosítását nem a forráskód szintjén, hanem az adatbázis szintjén valósítjuk meg. Ezáltal egy
rugalmas, adaptív, a technológus szakértők által konfigurálható rendszert nyerünk. A
VERONA-u fejlesztése során ezt az “adatvezérelt” megközelítést széleskörűen – és sikerrel –
alkalmaztuk.
Az EMERIS információs rendszer megvalósítása egy többéves, sokrésztvevős projekt volt, a
magam részéről a fejlesztés során elsősorban a TS technológiai alrendszer funkcióinak
kidolgozásához kapcsolódó munkákban vettem részt az alábbi tevékenységekkel.
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-

A TS szoftver architektúra funkcionális és számítástechnikai rendszertervi szintű tervezése
és kivitelezése.

-

Az “adatvezérelt” technológiai számítások koncepciójának kialakítása és megvalósítása.

-

Megterveztem, kidolgoztam, ellenőriztem és üzembe helyeztem az alábbi főbb modulokat:
•8 a reaktorzóna és a kisérleti hurkok neutronfizikai és termohidraulikai jellemzőinek
számítása (pl. teljesítmények, tesztkötegek axiális burkolat- és hűtőközeg hőmérséklet
eloszlásai, kilépő gőztartalom, forráskrízis analízis, kiégés követés, xenon mérgezettség
számítása, reaktivitás és szabályozó rúd jellemzők meghatározása),
•8 a hurokcsatornákban tesztelt kötegek besugárzási viszonyait jellemző időintegrálok és
paraméterek képzése (pl. integrált besugárzási idők, maximális felületi hőfluxusok),
•8 a technológiai méréseket és a számított jeleket tároló adatarchívumok folyamatos és
adatvesztésmentes írása három különböző típusú és szervezésű archívba (a periodikus,
változásérzékeny és hisztorikus archívumok képzése és listázása).

-

Az integrált hardver-szoftver rendszer tesztelési stratégiájának kialakítása, a részletes V&V
(validációs és verifikációs) tesztek kidolgozása és végrehajtása.

A reaktorzóna és a kisérleti hurkok fontosabb számítási algoritmusait az F3. Függelék adja
meg. Az algoritmusokat egyrészt azért közöljük, hogy az on-line számítások mennyiségét és
minőségét bemutassuk, másrészt azért, hogy az alkalmazott “adatvezérelt” számítási rendszer
teljesítőképességét illusztráljuk. Egy folyamatosan működő on-line rendszerben elsősorban
nem az algoritmusok bonyolultsága jelenti a legfőbb kihívást, hanem az a követelmény, hogy a
rendszer mindig rendelkezésre álljon és hihető információt szolgáltasson. Ezért az egyes
programoknak bármilyen input jelek esetén tovább kell futniuk, illetve hibás input esetén sem
tehetik tönkre a működésükhöz szükséges segédmennyiségeket (pl. a hosszúidejű integrálokhoz
szükséges részösszegeket). Ez a követelmény az off-line algoritmusok programozásától eltérő
megközelítést, ún. hibatűrő (robusztus) algoritmusok létrehozását igényli.
2.3. A modernizált VERONA rendszer architektúrája, funkciói és főbb moduljai
2.3.1. A modernizálás célja és körülményei
Az eredeti VERONA verziók 6-7 évig kielégítően működtek, de az öregedő, elavuló hardver
elemek és a korlátozott számítástechnikai erőforrások arra késztették az erőművet, hogy 1991ben a rendszer átfogó rekonstrukcióját kezdeményezze. A felújítás egyik alapvető szempontja
volt, hogy a HINDUKUS in-core adatgyűjtő rendszert egy modern, pontos, és szabványos
elemekből álló berendezés váltsa fel, amely kevés karbantartást igényel. További követelmény
volt a hardver megbízhatóság és a rendelkezésre állás növelése, modern szoftver elemek
beépítése, valamint a blokkok üzemeltetési biztonságának növelése. Ez utóbbi célt az alábbi
architektúrális és funkcionális megoldásokkal kívántuk elérni:
-

csökkentett in-core mérési ciklusidő (16 sec helyett 2 sec),
redundáns adatgyűjtő hardver kiépítése,
redundáns host számítógép konfiguráció, a kiesett funkciók automatikus átvételével,
az összes mért jel 10 sec ciklusidejű, periódikus archiválása,
pálcaszintű zónaanalízis bevezetése (pl. lineáris teljesítmény és DNBR meghatározása),
kényelmes grafikus kezelői felület alkalmazása.
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A felújított rendszer (VERONA-u) első üzemi verziója 1993-ban, a 2. blokkon kezdett el
működni, majd 1996-ig a többi blokkra is telepítettük. A szimulátor mellett egy adatgyűjtő
nélküli, egygépes konfigurációt installáltunk 1994-ben (VERONA-s), hogy az operátorok
oktatása az üzemivel azonos funkciókat biztosító rendszerrel történjen. Ez a rendszer a “mért”
adatokat a szimulátorból kapja a hálózaton keresztül. A blokki rendszerek üzemeltetésének
támogatására, a teljes kampányt átfogó archívok központi tárolására, továbbá a szoftver
módosítások előzetes kipróbálásának biztosítására egy ún. “távoli” zónaellenőrző rendszert, a
VERONA-t konfigurációt is üzembe helyeztünk 1996-ban. Ez a rendszer is egygépes, de a
specialitása az, hogy bármelyik blokki VERONA gépről át tudja venni a valódi mért adatokat a
hálózaton keresztül (ezt a funkciót a tesztek során gyakran használjuk).
A modernizálás kezdete óta eltelt közel 10 évben a PDA in-core adatgyűjtő rész lényegében
változatlan formában, nagyon jó megbízhatósági mutatókkal működött. A host gépeken futó
szoftver a változó üzemviteli követelmények miatt időközben lényegesen átalakult, de a 90-es
évek elején-közepén kialakított architektúra időtállónak bizonyult, mivel minden fontos
módosítást lényegében zökkenőmentesen lehetett integrálni a rendszerbe.
A rekonstrukció mérete miatt az erőmű az AEKI-n kívül további szervezeteket is bevont a
munkába: a PDA adatgyűjtő rendszer hardver elemeit a Comproject Kft. szállította, míg a
PDA-ban működő adatgyűjtő és kommunikációs szoftvert az Akribia Kft. készítette. Az előző
verziókhoz képest fontos változás történt az off-line és on-line reaktorfizikai algoritmusok
tekintetében is: míg korábban ezekért a modulokért kizárólag az AEKI volt felelős, az új
verzióban ezek fejlesztése a PA Rt. kompetenciájába került (a programok ellenőrzését,
interfészelését és rendszerbe integrálását továbbra is az AEKI végzi). Ennek oka az volt, hogy
az erőmű a BIPR-5 töltettervező kód [43] használatáról áttért a saját fejlesztésű C-PORCA
programra [11], majd ehhez kapcsolódva fokozatosan olyan modulokat kívánt az on-line
VERONA rendszerbe beépíteni, amelyek szervesen kapcsolódnak az új off-line modellekhez.
Az AEKI a rekonstrukcióban a két központi feldolgozó (host) gépen futó szoftver modulokat
“gondozta”, ide tartozik az off-line és on-line adatbáziskezelés, a szabványos jelfeldolgozás, az
archiválás, a megjelenítés és számos segédprogram (pl. kalibrációk végzésére).
2.3.2. Adatgyűjtés és jelfeldolgozás
Az eredeti HINDUKUS in-core adatgyűjtőt egy elosztott, intelligens adatgyűjtő és elsődleges
jelfeldolgozó rendszer, a PDA (Polyp Data Acquisition) váltotta fel. A PDA öt független
mérőszekrényből áll, a szekrények felépítése azonos: Heurikon CPU (Motorola 68040 típusú
processzor, 4 MByte RAM és 1 MByte EPROM), két hálózati kártya (Ethernet, 10 Mbps) és a
szükséges mennyiségű szabványos VME mérőkártya. Az in-core termopárok jelét pl. integráló
típusú, 15 bites A/D konverterek mérik, a DPZ jeleket pedig µA-Volt átalakítók kezelik (a
további méréstechnikai részleteket [9] tartalmazza). A PDA egységekben működő programok
az OS-9 operációs rendszer alatt működnek, a MicroVAX host gépekkel folytatott adatátvitel a
TCP/IP protokoll szerint történik, a kommunikáció ciklusideje 2 sec. Abban az esetben, ha az
elsődleges hálózati kapcsolat megszakad, az átkapcsolás a tartalék vonalra automatikusan és
adatvesztés nélkül történik.
Az alábbi ábra a rekonstruált blokki VERONA-u rendszerek felépítését illusztrálja:
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3. ábra: Egy blokki VERONA-u rendszer felépítése ([53] alapján)
A PDA-ban csak az egyszerű jelfeldolgozási feladatok elvégzésére kerül sor: ide tartozik a
digitális szűrés, a mérnöki egységekbe történő konverzió és az elsődleges hihetőségvizsgálat. A
feldolgozás táblázatvezérelt módon történik: az adatfeldolgozás terjedelmét és algoritmusát
meghatározó táblák tartalma a host gépek on-line adatbázisából automatikusan képződik és
töltődik le minden olyan esetben, ha az adatbázisban a méréseket érintő módosítás történt.
Az in-core adatgyűjtő rendszer kb. 700 analóg és 300 kétállapotú jelet kezel, a legfontosabb
mérések (pl. a termopárok hidegpontjai) duplikáltak. A 216 in-core termopár és a 288 DPZ
áramjel mellett a PDA a távadóktól számos olyan technológiai jeleket is átvesz, amelyek az online zónaanalízishez szükségesek: pl. SZBV helyzetek, hurok ellenálláshőmérők mérései,
szivattyú- és szelepállapotok, stb. A mérések az öt PDA egységben olyan szisztéma szerint
vannak elosztva, hogy bármely két PDA egység kiesése esetén is elég mérés áll rendelkezésre a
zónaellenőrzés megbízható elvégzéséhez.
A VERONA-u első üzembe helyezése óta fontos változások történtek az irányítástechnikában,
ez kihatott a rendszer input jeleinek terjedelmére és minőségére is. A változások közül a
legfontosabb az új Reaktor Védelmi Rendszer (RVR) üzembe helyezése volt, amely 1999 és
2002 között fokozatosan lépett működésbe az 1-4. blokkokon. Az új RVR nagypontosságú és
redundáns méréseket használ, ezek egy duplikált ún. információs gateway (RVR GW) gépen
keresztül elérhetők további blokki információs rendszerek (pl. blokkszámítógép, VERONA)
számára is. Az RVR GW adatok elérése a zónaellenőrző rendszer host gépeiből TCP/IP alapú
hálózati kommunikációval történik, a 2 sec ciklusidejű adatátvitellel kb. 110 jel kerül át: pl. a
szélestartományú és energetikai ionizációs kamrák jelei, az FKSZ-ek és a reaktor nyomásesés
mérései, a gőzfejlesztő szintek, stb. A pontosabb és megbízhatóbb jelek jelentősen javították az
on-line analízis minőségét.
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Hasonló változás következett be a kétirányú VERONA – BSZG adatátvitelben is: az RVR
rekonstrukcióval párhuzamosan az erőmű lecserélte az elavult blokkszámítógépeket, ezzel
egyidejűleg átalakult a két rendszer közötti kommunikáció. Az új adatátvitel TCP/IP alapon
történik és duplikált kommunikációs csatornákat használ. A VERONA rendszerből átvett
adatoknak fontos szerepe van a BSZG-ben működő Kritikus Biztonsági Funkció Monitorozó
rendszerben (részletesen lásd a 4. fejezetben). Az adatátvitel terjedelme nem jelentős: a két
irányban összesen kb. 90 jel “mozog”.
Szólni kell még egy fontos külső adatforrásról, az ún. finomrúdhelyzet mérőről. Az SZBV
rudak pozícióját a PDA egységek egy olyan távadótól kapják, amelyek a rúdhelyzetet ± 12,50
cm pontossággal mérik (ez az ún. “durva” rúdhelyzet). A teljesítményt korlátozó paraméterek
értéke azonban pontosabban meghatározható, ha a rúdhelyzetet pontosan ismerjük, ezért a
rendszerbe becsatolták a 6. SZBV csoport hét rúdjának helyzetét kb. ± 0,20 cm pontossággal
mérő berendezés 7 jelét is. A jelek átvétele soros vonalakon történik.
A külső rendszerektől átvett adatok feldolgozása a központi gépeken azonos módon történik,
ezért a VERONA a BSZG-t 6. PDA egységként kezeli, míg a finomrúdmérő a 7., az RVR GW
pedig a 8. PDA.
Az alábbi ábra az in-core mérések és az SZBV pozíciók elhelyezkedését mutatja a zónában:

4. ábra: A paksi VVER-440 zónák in-core műszerezettségének térképe
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A VERONA-u központi részét két MicroVAX-3100/80 típusú számítógép képviseli, amelyek
VAX/VMS V5.5 operációs rendszer alatt működnek. A gépek mind hardver, mind szoftver
kivitelükben azonosak: eredetileg 40 MByte RAM, 1,3 GByte diszk és 2,0 GByte kapacitású
DAT kazetta tartozott hozzájuk. A megnövekedett terjedelmű zónaellenőrzési feladatok miatt a
VAX gépeket 2002-ben az összes blokkon felújítottuk: jelenleg MicroVAX-3100/96 típusú
gépek (új Model 96 alaplap, 80 MByte RAM, +2,1 GByte diszk) működnek, ezek kb. négyszer
gyorsabb feldolgozást tesznek lehetővé.
A feldolgozás közel 100%-os rendelkezésre állásának biztosítására a két host gép teljesen
párhuzamosan működik: mindkét VAX ciklikusan megkapja az adatgyűjtőktől a mért jeleket,
majd végrehajtja a szabványos feldolgozást, a reaktorfizikai számításokat és az archiválást. Ez
az elrendezés biztosítja, hogy egyetlen adatcsomag feldolgozása sem marad ki, ha az egyik host
gép meghibásodik.
A host gépekben futó feldolgozási folyamat logikai vázlatát az 5. ábra mutatja.

Operatív VERONA megjelenít ő

Távoli VERONA megjelenít ő

X windows

X windows

2 sec

2 sec

Mért jelek
feldolgozása

1 perc

2 sec

Szinkron
számítások

Szinkron jelek
feldolgozása

Aszinkron
számítások

1 perc
Aszinkron jelek
feldolgozása

Helyi VERONA adatbázis

Hálózati kommunikáció(TCP/IP)
VERONA host gép

in-core adatok

1-5. PDA

Kampány
archívum

RVR adatok

RVR GW

BSZG

VERONA-t

5. ábra: A VERONA-u központi gépekben futó feldolgozási folyamat vázlata
Az ábráról látható, hogy a jelek szabványos feldolgozásával és a zóna analízisével foglalkozó
programokat két alapvető osztályba sorolhatjuk a feladatuk elvégzéséhez szükséges CPU idő
függvényében: az ún. szinkron programok a 2 sec hosszú mérési ciklusidőn belül befejezik
számításaikat, míg az ún. aszinkron programok percenként indulnak, mivel kb. 30-40 sec alatt
tudják végrehajtani az előírt algoritmusokat. A 2 sec ciklusidővel futó szinkron taszkok az
alábbi műveleteket végzik el:
-

a termopárok jeleinek feldolgozása (mV  °C konverzió, hidegpont kompenzáció),
a többszörösen mért jelek kezelése (a legmegbízhatóbb mérés kiválasztása),
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-

a primerköri hurkok és a reaktor jellemzőinek meghatározása (forgalom, teljesítmény),
a termopárok és a DPZ detektorok másodlagos hihetőségvizsgálata,
a kazetta ∆T eloszlás meghatározása a teljes zónára (2D kiterjesztés),
limitsértések ellenőrzése és események képzése,
a periódikus és változásérzékeny archívok írása,
az operátori megjelenítőkön látható képek tartalmának frissítése.

Az 1 percenként futó aszinkron taszkok alapvető feladata az eredeti VERONA-u verzióban a
3D kiterjesztés végrehajtása volt, vagyis a zóna lineáris teljesítmény eloszlásának megadása a
349x10 nóduszban. Ez kiegészült egy egyszerű forrópont figyelési algoritmussal, amelyben ún.
“zártcsatorna” modellben határozták meg a legterheltebb fűtőelempálca minimális DNBR
értékét és egyéb paramétereit (a további részleteket ld. a [9] és [10] cikkekben). Szintén 1 perc
ciklusidővel működik a hosszúidejű integrálásokat végző program, melynek feladata pl. a
kazetta kiégések, a DPZ leadott töltések és a műszaknaplóhoz szükséges integrálok képzése.
Az aszinkron számítások eredményein szintén megtörténik a szabványos jelfeldolgozás
(limitsértések vizsgálata, események képzése, archiválás).
2.3.3. A zóna on-line analízise
Mint említettük, a VERONA-u kidolgozása során számos régebben használt reaktorfizikai
modellt pontosítottunk, ill. új on-line számítási algoritmusokat vezettünk be. Az új modulokat
főleg a PA Rt. Reaktorfizikai Osztálya (RFO) fejlesztette ki, de az új modellekbe az eredeti
VERONA rendszerekkel szerzett tapasztalatok beépültek.
A 2D és 3D kiterjesztési eljárások támaszkodnak a C-PORCA töltettervező programmal [11]
előzetesen off-line meghatározott eloszlásokra, különösen a 37 SZBV kazetta helyén. Ezekben
a pozíciókban ugyanis nincs sem termopár, sem DPZ detektor (ld. 4. ábra), és a szimmetrikus
zónapozíciókban sincs mérés, vagyis a kiterjesztés során mindenképpen valamilyen számítási
információt kell ahhoz használni, hogy ezekre a pozíciókra is megbízható becslést adjunk. Az
off-line kód a 3D diffúziós egyenletet oldja meg kétcsoport közelítésben, 60°-os vagy 360°-os
geometriában egyaránt képes dolgozni, a számítás axiálisan 20 egyenlő nóduszban történik. A
kód a gyorsfluxust végeselem módszerrel határozza meg, míg a nóduszok átlagos termikus
fluxusát 2D geometriában számítja ki a szuperkazettának nevezett régiókban (a szuperkazettát
a kiválasztott kazettát körülvevő hat szomszédos kazetta középpontja által kifeszített hatszög
definiálja, “kulcsmérete” duplája a normál kazettáénak, lásd pl. [14]). A zónaszámításokhoz
szükséges csoportállandókat eredetileg a WIMS-D4 [54] kóddal generálták, a későbbiekben
azonban áttértek a HELIOS [13] kód használatára, mert az nagyobb pontosságot, a geometria
kényelmesebb kezelését biztosította. Az off-line számításokat egy új kampány kezdete előtt
elvégzik a tervezett zónabetöltésre és a kampány teljes tervezett időtartamára (pl. 15 effektív
napos lépésekben). Minden Teff lépéshez számos variáció készül, ezekhez eltérő teljesítmény,
rúdhelyzet és bórsavkoncentráció értékek tartoznak. Az így nyert 2D és 3D eloszlásokat egy
nagyméretű fájlban tárolják, az on-line kiterjesztési algoritmusok ebből olvassák be a reaktor
aktuális állapotához legközelebb álló eloszlást.
A 2D kiterjesztés lényegében megbízható ∆T becslések előállítását jelenti azokra a kazettákra,
amelyek nem rendelkeznek kilépő hőmérséklet méréssel. A kiterjesztés a mért és előszámított
információ kombinációjával történik, egy legkisebb-négyzetes illesztés keretében. Az eljárás a
szomszédos kazetták közötti neutronfizikai csatolást is figyelembe veszi: a fittelési procedúra a
7 kazettából álló ún. mikroszektorokat (azaz a kazettát és az őt körülvevő hat kazettát) egy-egy
csatolt egységként kezeli [12], így fizikailag reálisabb eredményeket szolgáltat, mint az egyedi
kazettákra végzett illesztés. A fenti ún. DEIT kiterjesztési módszer a V&V tesztek szerint a
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zóna szimmetrikus állapotaiban ± 2-3% (1σ), az aszimmetrikus állapotokban pedig ± 4-5%
(1σ) pontossággal reprodukálja a mérések értékeit a mért kazettákban.
A 3D kiterjesztés a gyorsfluxus és a lineáris teljesítmény eloszlásának meghatározását jelenti a
zóna 349x10 nóduszában. Az alkalmazott extrapolációs eljárás egy 3D szintézis módszernek
tekinthető: a teljesítmény 2D eloszlását az eljárás a 2D kiterjesztés eredményéből veszi, míg az
axiális eloszlást a mért DPZ áramok alapján határozza meg. Az áramokat az eljárás lokális
gyorsfluxus értékekbe konvertálja, a konverzióhoz használt faktorokat a HELIOS 2D transzport
kóddal végzett cellaszintű számításokból veszi. Az így előállított “mért” gyorsfluxusokat a
mért kazettákban összenormálja a C-PORCA kóddal számított gyorsfluxus értékkel, majd egy
végeselem interpolációs módszerrel az eloszlást kiterjeszti a nem mért pozíciókra is
(részletesen ld. a [14] dokumentumban). A hatáskeresztmetszetek ismeretében a gyorsfluxus
3D eloszlásából meghatározható a termikus fluxus, és a teljesítmény eloszlása is. A V&V
tesztek [55] szerint a fenti 3D szintézis módszer szimmetrikus zónaállapotokban ± 3-5% (1σ),
erősen aszimmetrikus állapotokban pedig ± 8-10% (1σ) pontossággal reprodukálja a DPZ
áramok mért értékeit a mért kazettákban.
A VERONA-u rendszer volt az első, ahol a kazettán belüli (pálcaszintű) analízist bevezettük az
ún. forrópont figyelő algoritmus keretében. Az algoritmus kihasználta az eredeti (radiálisan
nem profilírozott) VVER-440 kazetta azon tulajdonságát, hogy a legterheltebb üzemanyag
pálcák mindig a kazetta valamelyik sarokpontjában helyezkednek el, a sarokban lévő pálcák
körül – geometriai okokból – kialakuló moderátor-többlet miatt. Az on-line rendszer a hat
sarokponti fűtőelem lineáris energiakiválásának megadására egy gyors interpolációs módszert
alkalmazott. Ez a nóduszok középponti gyorsfluxus értékeit a 3D kiterjesztésből vette, majd a
sarokban lévő pálcát körülvevő három kazetta középpontjai által kifeszített régióra végzett
interpolációval meghatározta a sarokponti fűtőelem lineáris energiakiválását (a fenti eljárás
mind a 10 axiális szinten megtörtént, az interpolációs tényezőket off-line számításokkal előre
meghatározták, ld. [56]). A sarokban lévő fűtőelemet körülvevő szubcsatornában a DNBR
minimális értékét az algoritmus ún. zártcsatorna modellben számítja, a kritikus hőfluxust az
ismert Bezrukov-korrelációból veszi, axiális alak-faktor korrekcióval. A DNBR tartalékot egy
olyan tranziens feltételezésével adja meg, amelyben a hűtőközeg forgalma hirtelen leesik (egy
FKSZ pillanatszerű beszorulásának következtében, ld. [57]).
A fenti – relatíve egyszerű feltételezéseken alapuló – pálcaszintű analízist a 90-es évek végén
alaposan tovább kellett fejleszteni, mivel a paksi reaktorok változó üzemviteli körülményeit
már nem volt képes megfelelő pontossággal követni. Az egyik fontos körülmény a radiálisan
profilírozott kazetták bevezetése volt, amelyekben a maximumok már nem a hat sarokpontban
alakulnak ki, hanem a kazetta belsejében. Szintén a modellek továbbfejlesztését igényelte a
változó teljesítménykorlátozási filozófia: a korlátozó paraméterek ezentúl nem a Kq, Kv, stb.
egyenlőtlenségi tényezők, hanem a szubcsatorna kilépő hőmérséklet tartalék (Tsub-t), és a
pálcaszintű lineáris teljesítmény tartalék (Wlin-t) lettek. Mindkét változás azt igényelte, hogy a
kazettákon belüli eloszlásokat részletesebben, esetleg mind a 126 pálcára meg kell határozni.
Ez a változás a V5.0 verzió bevezetésekor történt meg (ld. az 1. táblázatot), a MIKROBI kód
[15] felhasználásával. Ez a kód a kazettán belüli 2D termikus fluxust diffúziós közelítésben
számítja ki, a végeselem bázisfüggvények módszerével (ld. [14]). Az on-line rendszerben
egyelőre még nem fut a MIKROBI algoritmus, ezért az off-line számítások eredményét az online pálcaszintű számítás ún. C mátrixok formájában használja. A C mátrixok lényegében olyan
(off-line számított) interpolációs mátrixok, melyek segítségével egy-egy nóduszban előállítható
a teljesítmény pálcaszintű eloszlása (a nódusz középpontjában, és a nóduszt körülvevő hat
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nódusz középpontjában megadott gyorsfluxus értékekből). Az on-line rendszer jelenleg 72
pontban számítja ki a kazettán belüli eloszlást (az elvi határ 126). A pálcaszintű eloszlások
ismeretében meg lehet adni a szubcsatorna kilépő hőmérsékleteket, egy alkalmas
termohidraulikai modellel. Továbblépés történt a zártcsatorna modellhez képest is, a jelenlegi
(max. 258 szubcsatornát használó) modell már képes figyelembe venni a csatornák közötti
keveredést. A fenti átalakításokkal párhuzamosan az axiális analízis felbontása 10 szintről 20
szintre nőtt (ezt az SZBV pozíciók melletti kazetták pontosabb számítása igényelte).
Ha áttekintjük az eddigi VERONA verziókban (ld. 1. táblázat) működő on-line zónaanalízis
részletességét, akkor fokozatos növekedést figyelhetünk meg: az első VERONA verzió csak a
349 kazetta szintjén működött, a VERONA-plus vezette be a 349x10 nódusz kezelését. A
VERONA-u már 349x10x7 pontban számolt, majd a V5.0 lehetővé tette a 349x10x72 pont
kezelését. A jelenleg futó V5.21 verzió 349x20x72 pontot kezel üzemszerűen, ez az eredeti
verzióhoz képest 1440-szer nagyobb “felbontást” jelent. Ehhez a növekedéshez természetesen
nemcsak a hardver erőforrások javulása, hanem a modellek folyamatos fejlődése is kellett.
2.3.4. Objektum-orientált adatbázis
A VERONA-u tervezését megelőzően néhány alapvető programfejlesztési elvet rögzítettünk:
-

a programok az adatbázisban tárolt jeleket mindig név (azonosító) szerint érik el,
az adatbázis módosításai után nem lehet szükség a programok újragenerálására,
a jelfeldolgozás nem egyedi jeleken, hanem azonos típusú jelek halmazain történik,
a host gépeken minden program képes két példányban (más néven), párhuzamosan futni.

A fenti követelmények kielégítésének alapját egy újfajta adatbázis, a VOX (VERONA Objects
on VAX) rendszer jelentette. Ennek előzményei az EMERIS rendszer fejlesztéséhez nyúlnak
vissza (ld. 2.2. fejezet), de az összes szolgáltatást csak a VERONA-u rendszerhez dolgoztuk ki.
A VOX alapelemei az ún. elemi objektumok, az ilyen objektumokra vonatkozó összes leíró
jellegű adatot egy külön adatbázis rész tárolja (pl. megnevezés, mérési információ, stb.). Az
elemi objektumokból különböző válogatási szempontok (pl. név, típus) alapján névvel ellátott
halmazok, ún. összetett objektumok készíthetők. Az összetett objektumok definiálását egy
egyszerű metanyelv támogatja, az objektumok aktuális tartalma off-line határozódik meg (ezt
nevezzük az adatbázis “szerkesztési” fázisának). A szabványos jelfeldolgozást végző
programok ezekre a halmazokra névvel hívatkoznak, vagyis pl. a BLKK.PAR.SUM nevű
összetett objektumba mindig azok a jelek tartoznak, melyeket a rendszer 10 másodpercenként a
PAR periódikus archívba beír. Ha a fenti objektum tartalma változik (pl. új jeleket jelöltek ki a
PAR-ba), akkor az off-line adatbázismódosítás után nincs szükség az archiválást végző
program újrafordítására, mert az objektum neve nem változott, csak az elemek száma nőtt.
Hasonló módon történik az in-core mérések és a zóna összes paraméterének feldolgozása is.
A VOX “tárolója” egy rekord-orientált, memóriarezidens adatbáziskezelő rendszer, a CRDB
[58], amelyet az MTA SZTAKI fejlesztett ki (az adatbázis elemeinek konzisztens olvasását és
írását a CRDB szolgáltatásai biztosítják). A VOX két ún. “réteget” tartalmaz, az egyes rétegek
felépítése és tartalma ugyanaz. Az 1. réteg az on-line mérések feldolgozására, a 2. réteg pedig
az archív visszajátszás futtatására szolgál. A két réteg felett lényegében azonos feldolgozó
programok működnek párhuzamosan, csak a taszkok neve különbözik. Megjegyzendő, hogy a
reaktorfizikai feldolgozó rendszer nem a VOX, hanem egy saját memóriarezidens adatbázis, az
ún. RPhDB felett működik, a két adatbázist interfész rutinok kötik össze.
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2.3.5. Az adatok archiválása és visszajátszása
A VERONA-u három archívumot ír folyamatosan: a PAR (periódikus archív) alapvetően a
mért jelek tárolására szolgál, a diszkre írás ciklusideje 10 sec. A PAR mérete olyan, hogy az
utolsó 8 nap adata visszamenőleg mindig elérhető a diszken. A PAR felépítéséhez nagyon
hasonló a KAR (kampány archívum) szerkezete, amely szintén a mért jeleket tárolja, de 15
perces ciklusidővel. A KAR mérete úgy lett kialakítva, hogy egy teljes kampány (kb. 320-330
nap) összes adatát mentés nélkül tárolni tudja. A TRA (tranziens archív) csak a fontosabb
eseményeket (pl. limitsértések) tárolja, változásérzékeny módon. A TRA olyan méretű, hogy
normálüzemben kb. 6-8 hónapnyi adatot képes tárolni. Ha egy adott PAR vagy TRA archív a
“beteléshez” közelít (vagyis a legrégebbi adatok felülírása 1 órán belül megtörténik), akkor a
rendszer az archívot automatikusan DAT kazettára menti, az érvényes VOX fájlokkal együtt.
A rendszer egyik fontos szolgáltatása a PAR (vagy KAR) archívok tartalmának visszajátszása.
Visszajátszáson azt a folyamatot értjük, amikor a PAR egy kiválasztott rekordját beolvassuk és
betöltjük a VOX adatbázis 2. rétegébe. Egy-egy PAR rekord egy konzisztens (egyidejű) mérési
“fotót” tartalmaz. A 2. rétegbe betöltött fotó helyettesíti az on-line rendszerben az 1-8. PDA
egységtől kapott mérési adatokat, különben az archív visszajátszásban futó programok teljesen
úgy működnek, mint az on-line feldolgozás során. Az adatbázis objektum-orientált
megközelítésének előnyei itt is nyilvánvalóak: lehet, hogy a PAR rekord készítésének idején a
VOX tartalma jelentősen különbözött az aktuális adatbázisétól, a visszajátszó rendszer mégis
minden szükséges objektumot megtalál, hiszen a feldolgozó programok nem egyedi jelekre,
hanem adott nevű halmazokra (objektumokra) hívatkoznak.
2.3.6. Felhasználói felület, megjelenítés
A VERONA-u megjelenítői tervezésekor fontos szempont volt, hogy egy modern operátori
munkaállomást alakítsunk ki, amely kényelmes és gyors hozzáférést biztosít a zóna adataihoz.
Ennek megvalósítására kézenfekvő volt az X Windows grafikus szabvány alkalmazása, amely
támogatja a grafikus elemek szabványos megjelenítését és a rugalmas programfejlesztést, a
kliens-szerver architektúra miatt biztosítja a munkaállomások számának egyszerű növelését,
továbbá alacsony hálózati terhelést képvisel. Eredetileg a rendszerhez csak 4 munkaállomás
tartozott, ezek IBM PC/AT 386 gépek voltak: 20 MHz processzor + 4,6 MByte RAM + 20”
színes monitor (256 szín, 800x600 pixel felbontás) + pozícionáló eszköz (tracker ball vagy
egér) konfigurációban. Az MS DOS alapú gépeken a PC DECWindows X szerver program
futott. A 4 munkaállomás közül kettő a blokkvezénylőben, kettő pedig a számítógépteremben
került elhelyezésre. Az üzembe helyezés után fokozatosan nőtt az érdeklődés a VERONA-u
“távoli” elérése iránt, ezért az erőmű informatikai hálózatán keresztül egyre több ilyen külső
(nem operatív célokat szolgáló) megjelenítőt kapcsoltunk a blokki host gépekhez. Ezeket a
megjelenítőket a reaktorfizikusok, a biztonsági felügyelők, a technológusok és az üzemeltetők
használják. Jelenleg a VERONA maximum 16 megjelenítő kiszolgálására van felkészítve. A
PC-k rohamos fejlődése miatt talán a megjelenítők hardver eszközei változtak a legtöbbet a
VERONA-u első üzembe helyezése óta, a jelenlegi megjelenítő már egy Win-NT 4.0 alapú
munkaállomás: Pentium-III (866 MHz) processzor + 256 MByte RAM, 17” TFT színes flat
monitor (65536 szín, 1280x1024 felbontás), eXcursion X szerver program. Megjegyzendő
azonban, hogy az első (DOS alapú) megjelenítő is képes volt az előírt 2 sec képfrissítési idő
tartására, a PC-k felújítását elsősorban szervizelési és alkatrész problémák indokolták.
A VERONA munkaállomás az alábbi fontos információkat jeleníti meg (ld. az [59] riportot):
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-

a fontos zónaparaméterek limitsértési állapotát jelző ikonok,
zónatérképek (szín- vagy státuszkódolt formában, illetve számokkal),
axiális teljesítmény, gyorsfluxus és kiégés eloszlások,
egy kiválasztott kazetta részletes adatai és aktuálisan érvényes limitjei,
a DPZ detektorok méréseit áttekintő ábra,
a durva és finomrúdhelyzet méréseket áttekintő ábra,
a reaktor és a zóna legfontosabb paramétereit összefoglaló ábra,
a biztonsági hatszögeket tartalmazó ábrák,
eseménylisták,
előre definiált naplók,
on-line frissített és az archívok alapján készített trendek,
teljesítmény tranziensek tervezését támogató ablakok,
részletes súgó a megjelenítő használatáról.

A képernyő tartalmáról nagyfelbontású színes és fekete-fehér másolat készíthető (PostScript).
A grafikus munkaállomásokról nem indíthatók olyan beavatkozások, amelyek a VERONA
rendszer állapotát befolyásolnák, a képernyő csupán az információ megjelenítésre szolgál.
A megjelenítés részletes bemutatását a 2.4. fejezet tartalmazza.
A VERONA-u rendszer létrehozása, ill. továbbfejlesztése a változó üzemviteli követelmények
kielégítésére egy többéves, számos alvállalkozót mozgató, sokrészvevős projekt volt, amelyben
a KFKI AEKI végig a koordinátor és a legfontosabb fejlesztő szervezet szerepét töltötte be. Az
eredményeket és tapasztalatokat számos riportban, konferencia előadásban és publikációban
tettük közzé, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak: [9], [10], [59] … [66].
A VERONA-u tervezésében, a felújítás koncepciójának kialakításában, továbbá a rendszer
programozásában, tesztelésében és üzembe helyezésében vezető szerepet játszottam. Az utóbbi
években (a V5.0 verziótól kezdve) hasonló szerepem van a funkcionális továbbfejlesztések
megvalósítására indított projektek tervezésében és megvalósításában.
A programok és algoritmusok fejlesztése során elsősorban az alábbi tevékenységeket végeztem.
-

Megterveztem, kidolgoztam, ellenőriztem, üzembe helyeztem és dokumentáltam:
•8 a VERONA operátori munkaállomás felhasználói felületét (kivéve a trend programot),
•8 a reaktorfizikai számítások adatbázisa és a VOX adatbázis közötti kétirányú adatátvitelt
megvalósító interfész programokat,
•8 az on-line reaktorfizikai feldolgozó apparátust a host gépekbe integráló programokat,
•8 a hosszúidejű integrálok képzését (akkumulációt) végző programokat (beleértve a zóna
xenon-mérgezettségének on-line követését),
•8 a VERONA szimulált adattáplálását megvalósító programokat (archív visszajátszás,
adatátvétel a szimulátorból és a blokki rendszerekből).

-

Hasonló munkát végeztem a VERONA-s (szimulátor verzió) és a VERONA-t (üzemeltetői
verzió) konfigurációk tervezésével, programozásával és megvalósításával kapcsolatban.

A VERONA jelenleg a paksi atomerőmű összes blokkján üzemszerűen működik, az elmúlt
években szolgáltatásaival sikeresen segítette az erőmű biztonságos üzemeltetését.
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2.4. Az aktív zónára vonatkozó információ megjelenítésének elvei, a felhasználói
felület felépítése
2.4.1. A VERONA felhasználói modellje
A VERONA-u a VERONA-plus rendszerhez képest jóval nagyobb mennyiségű információt
képes szolgáltatni a blokkvezénylőben dolgozó operátorok, a reaktorfizikusok, valamint a
rendszer számítástechnikai üzemeltetésért felelős személyzet részére. Ennek alapvető oka a
mért in-core információ feldolgozottsági szintjének és részletességének jelentős növekedése:
pl. a kazettákon belüli eloszlások paramétereinek ellenőrzése nagyszámú új output jelet képez.
A VERONA-u olyan további szolgáltatásokat is tartalmaz, amelyek a korábbi zónaellenőrző
rendszerben nem szerepeltek: pl. változásérzékeny archiválás, eseménylisták, on-line és archív
trendek, reaktor tranziensek előzetes tervezése és elemzése, az aktív zóna mérésekkel történő
lefedettségének monitorozása, primerköri telítési tartalék számítása, stb.
A fenti nagymennyiségű információt úgy kell a különböző szerepeket betöltő felhasználók
részére közvetíteni, hogy az adott tevékenységet hatékonyan tudjuk támogatni. Ezt a feladatot
úgy oldottam meg, hogy a VERONA megjelenítőn lényegében egy változatosan alkalmazható
eszközkészletet hoztam létre, ezek közül az egyes felhasználók rendszeresen csak azokat
használják, amelyek a napi tevékenységükhoz szükségesek. A megjelenítő tervezésekor egy ún.
felhasználói modellt alakítottam ki, amely feltérképezi a rendszer potenciális használóit, az
általuk végzendő tevékenységeket és a munkájuk támogatására kialakítandó eszközöket,
megjelenítési formákat és funkciókat. A modell alapvetően az alábbi felhasználói csoportokat
különbözteti meg:
Felhasználói csoport
Üzemviteli személyzet:
reaktor operátorok,
blokkügyeletesek

Alaptevékenység
Az aktív zónára vonatkozó MÜSZ(*)
korlátozások teljesülésének on-line
figyelése, limitsértés esetén helyesbítő
beavatkozások megtétele

Reaktorfizikusok

Az aktív zóna állapotának részletes
elemzése, reaktorfizikai döntések
megalapozása és előkészítése, off-line
számítások betöltése, kalibrációk
A zónaellenőrző rendszer hardver és
szoftver elemeinek működtetése, a
mérések korrekt állapotának
biztosítása

Számítástechnikai
üzemeltető személyzet:
rendszergazda,
géptermi ügyeletes,
méréstechnikai
szakemberek
Biztonsági felügyelők

Az aktív zónára vonatkozó MÜSZ
korlátozások teljesülésének off-line
figyelése, ellenőrzése
(*)
MÜSZ = PA Rt. Műszaki Üzemeltetési Szabályzat
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Fejléc: limitsértések
Reaktor paraméterek
Áttekintő ábra
Zónatérképek
SZBV ábra,
Eseménylista, Trend,
Tranziensek tervezése
Zónatérképek
Naplók
DPZ és termopár ábrák
Trend
Fejléc: az adatgyűjtők és a
feldolgozó programok
állapota
Archív listázások, trendek
DPZ és termopár ábrák
Archív visszajátszás
Archív listázások és
archív trendek
Eseménylisták
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2. táblázat: A VERONA rendszer felhasználói modellje
Az üzemviteli személyzet számára az a legfontosabb, hogy az aktív zóna rutinszerű on-line
ellenőrzése megbízhatóan és gyorsan elvégezhető legyen, vagyis az operátor biztosan vegye
észre, ha valami “történik” a zónában, de általában ne legyen túlterhelve információkkal. Ezt a
szolgáltatást a Fejlécben és a megjelenítő egyéb ablakain látható szimbólumok (ún. ikonok és
cimkék) következetes színkódolásával értem el: a zöld mindenütt a “rendben” állapotot jelzi, a
sárga “figyelmeztet”, míg a piros vagy “biztonsági” limitsértő állapotot jelez, vagy a rendszer
jelentős funkcionális degradációjára hívja fel a figyelmet. Fontos szempont, hogy a jelenlegi
rendszer biztonsági limitsértést csak a MÜSZ-ben korlátozott paraméterekre jelez ki, ezért az
évek során az operátorok hozzászoktak ahhoz, hogy normális állapotban a VERONA képernyő
Fejléc mezőjében csak zöld, vagy sárga ikonok lehetnek, a piros jelzés megjelenése mindig
valamilyen beavatkozást vagy elemzést igénylő, komoly rendellenességre utal. Ehhez
természetesen az is szükséges, hogy a rendszer ne adjon ki túl gyakran téves riasztást (ez pl.
mérőköri meghibásodások miatt előfordulhat). Ilyen szempontból a VERONA kiemelkedően
jónak tekinthető, ez fokozza az operátorok bizalmát a rendszer által mutatott információ iránt.
Más jellegű a reaktorfizikusok VERONA rendszerrel végzett munkája: az ő feladatuk a zóna
állapotának részletes analízise olyan esetekben, ha valamilyen rendellenesség (pl. limitsértés
vagy aszimmetria) lépett fel. Ilyenkor a felhasználónak a lehetséges maximális mennyiségű
információhoz hozzá kell jutnia: ezt a rendszer nagyszámú (jelenleg 33 db) zónatérképpel, 53
db előre definiált naplóval, továbbá speciális képekkel (pl. DPZ mérések áttekintő ábrája,
SZBV pozíciók áttekintése, termopáros mérések analízise, stb.) támogatja. Lehetőség van arra
is, hogy a zónaellenőrző rendszer által mért és számított adatokat olyan (pl. táblázatos)
formában kinyerjék, amely alkalmas arra, hogy egy PC-n további analíziseket végezzenek.
A számítástechnikai üzemeltető személyzet a VERONA rendszer és az in-core mérőkörök
helyes működéséért felelős, munkájukat a megjelenítés sokoldalúan támogatja. A Fejlécben
látható ikonok tájékoztatnak az egyes adatgyűjtőkkel fenntartott kapcsolatok állapotáról, az
adatok folyamatos frissüléséről. Ha egy fontos feldolgozó program kiesik (vagyis a rendszer
által szolgáltatott információ megbízhatósága vagy teljessége csökken), akkor a Fejléc villogó
piros háttérszínre vált, ez csak a teljes funkcionalitás helyreállításával múlik el. A hibás
mérések gyors megtalálását a reaktorfizikusoknál említett speciális képek, illetve az archívból
készítetett listák és trendek támogatják. Egy-egy jelenség részletes analíziséhez a VERONA
archív visszajátszás funkciója is használható, ahol a mérések 10 sec felbontással elemezhetők.
A biztonsági felügyelők ún. távoli megjelenítőkön át érik el a megjelenítés szolgáltatásait (az
operatív és távoli megjelenítőkön elérhető funkciók lényegében megegyeznek és a kétféle
képernyőn látható információ azonos). A felügyelők általában naponta ellenőrzik, hogy a
blokkok üzemeltetése a MÜSZ előírásainak megfelelően történt-e. Ehhez a tevékenységhez
elsősorban eseménylistákra, archív trendekre és az archívból készített listákra van szükség, de a
felügyelők természetesen az on-line frissülő képeket is elérik.
Az üzemviteli személyzet és a biztonsági felügyelők rutinszerűen a VERONA megjelenítőn
csak néhány kényelmesen elérhető, alapvető funkciót használnak. A részletes vizsgálatokat egy
rugalmasan konfigurálható, sokrétű menürendszer támogatja, amely az in-core adatok
sokoldalú megjelenítésével segíti az aktív zónában lezajló folyamatok értelmezését, analízisét.
Az alábbiakban ismertetjük a VERONA megjelenítő felépítését és fontos ablakok tartalmát.
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2.4.2. A VERONA képernyő részei
A megjelenítő képe az ábrán nyilakkal jelölt öt funkcionálisan elkülönülő részre bontható:

6. ábra: A VERONA képernyő főbb részei (a képen látható adatok csak illusztrációk)
Fejléc

A Fejléc mező feltünteti:
- az erőművi blokk és kampány számát,
- a megjelenített információ eredetét (aktív illetve háttér gép, vagy archív visszajátszás),
- az információhoz tartozó mérési időt,
- a kampányon belüli effektív napot,
- a megjelenítőt meghajtó VERONA gép nevét ( VEx1 vagy VEx2, x = blokkszám )
- az eseménylista utolsó eseményét.
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A Fejléc a fontos zónaparaméterek állapotát mutató ikonok színváltoztatásával figyelmeztet a
paraméterek limitsértésére: normál állapotban az ikon zöld, figyelmeztető limitsértés esetén
sárga, biztonsági limitsértés esetén pedig piros.
Az ikonok az alábbi mennyiségek állapotát jelenítik meg:
Ikon

Jelentés
= centrális kazetták maximális Kq tényezője
= minimális szubcsatorna kilépőhőmérséklet tartalék
= minimális pálcaszintű lineáris energiakiválás tartalék
= az összes kazetta max. Kv tényezője
= az összes kazetta maximális delta T értéke

A
ikon szolgál a limitsértések általános kijelzésére: ez a ikon villogó piros, ha van
biztonsági határértéket sértő feldolgozott változó a rendszerben, sárga, ha ilyen éppen nincs, de
van figyelmeztető határértéket sértő, egyébként pedig zöld. Villogó piros ikon esetén a PC
ciklikus hangjelzést is ad, ez az alarm csak akkor múlik el, ha az operátor a LIMIT mezőre
kattintva “nyugtázza” a limitsértés tényét (a nyugtázás ténye és időpontja archiválódik).
A számokkal jelzett nyolc kis négyszög
az öt PDA egységgel (1-5), a BSZG-vel (6), a
finom rúdhelyzetmérővel (7) és az RVR GW gépekkel (8) fenntartott kapcsolat állapotát jelzi:
zöld szín esetén az adott egységgel a kapcsolat rendben van, piros szín esetén a kapcsolat
megszakadt, sárga szín esetén csak egygépes hálózati kapcsolat van az adatforrással. Ha egy
négyszög kék, akkor a kapcsolat rendben van, de az egység által felküldött mérési idő vagy
formálisan hibás, vagy a VAX időhöz képest túlságosan eltér, vagy MC (központi erőművi óra)
kezelési hiba lépett fel.
Ha a zöld
ikon látható, akkor a mérési adatok frissülnek, ha a piros
ikon,
akkor az adatok jelentősen késnek, vagy egyáltalán nem frissülnek. A Fejléc jobb alsó sarkában
egyenletes forgása azt jelzi, hogy a megjelenítőt kiszolgáló program
forgó “propeller”
rendben, ciklikusan fut. Ha a propeller áll, akkor a hálózati kapcsolat késik, vagy az adott
VERONA gép annyira terhelt, hogy a megjelenítő program nem jut időben szóhoz.
Ha a Fejléc háttérszíne villogó piros, akkor egy fontos program (pl. az egyik reaktorfzikai
feldolgozó taszk) kiesett, azaz a VERONA csökkent funkcionalitással üzemel. Ha a háttérszín
megegyezik a teljes képernyőre beállított default háttérrel (fekete, fehér vagy szürke), akkor a
rendszer teljes funkcionalitással üzemel: minden előírt program megfelelően működik és a
rendszer által szolgáltatott információ minden szempontból megbízhatónak tekinthető.
Axiális ablak

Az axiális ablakban általában a zóna átlagos axiális lineáris energiakiválás eloszlása látható
MW/m egységekben. Ha a kiválasztott zónatérképen a 3D gyorsfluxus eloszlást vagy a 3D
kiégés eloszlást szemléljük, akkor az axiális ablakban a zóna átlagos axiális gyorsfluxus
eloszlása vagy kiégés eloszlása jelenik meg. A zónatérképen egy kazettát kiválasztva az axiális
ablakban lehetőségünk van az adott kazetta, vagy az adott kazetta mikroszektorában lévő
kazetták, valamint a 60°-al elforgatott, szimmetrikus pozíciókban lévő kazetták axiális
eloszlásait kirajzoltatni. Ezeket a megjelenítési módokat illusztrálja az alábbi ábra:
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7. ábra: Az axiális eloszlások különböző megjelenítési módjai
Zónatérkép ablak

8. ábra: A zónatérképek megjelenítésére szolgáló ablak formája
A zónatérképeken a reaktor zónájában található 349 kazetta látható, az egyes kazetták
kontúrjának színe utal a kazetta minőségére. A DPZ méréssel rendelkező kazetták kerete sárga,
a termopáros kazettáké zöld, az SZBV kazettáké piros, az “üres” kazettáké pedig kék.
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Egy-egy zónatérkép megjelenítése alapvetőén kétféle lehet: színkóddal vagy számértékekkel.
Színkódos megjelenítés esetén további opciók lehetségesek:
-

átlagértékre normált megjelenítés,
limitre normált megjelenítés (alsó vagy felső, figyelmeztető vagy biztonsági),
a limitsértő kazetták kiemelt megjelenítése (zöld háttérben sárga vagy piros színnel),
a hihetetlen vagy letiltott kazetták kiemelt megjelenítése.

Ha a zónatérképen egy 3D eloszlást szemlélünk, akkor a jobb felső sarokban automatikusan
megjelenik a 10 szint közötti “lapozást” lehetővé tevő ablak (ld. 8. ábra).
Reaktor paraméterek ablak

9. ábra: A fontosabb zónaparaméterek bemutatására szolgáló ablak formája
A reaktor paraméterek ablak a legfontosabb reaktor és zóna adatokat (hurok hőlépcső,
rúdhelyzet, hidegági hőmérséklet) tünteti fel karakteres formában. Az egyes mennyiségek
státuszát színkóddal, illetve a számérték után írt betűvel jelöljük.
Kezelői nyomógombok

A képernyő alján látható nyomógombok szolgálnak arra, hogy a megjelenítő egyes funkcióit a
felhasználó aktivizálja. Az egyes gombokkal igen sokféle menü és kép jeleníthető meg, itt csak
a legfontosabbakra szorítkozunk, a teljes részletességű leírást pl. [59] tartalmazza.

Képváltó
A zónatérkép ablakban megjelenítendő eloszlás kiválasztása.
Trend
A megjelenítő egyik fontos szolgáltatásának, az ún. Trend ablaknak a lehívása. A rendszer
alapvetően kétféle trendet kezel: az on-line trend folyamatosan (2 sec ciklusidővel) frissül, a
képen megjelenített görbék jobbról-balra lassan elcsúsznak a képernyőn (egyidejűleg egy ilyen
trend maximum 30 percnyi adatot képes mutatni). Az archív trend az egyik legfontosabb
eszköz a múltban lejátszódott jelenségek gyors analízisére: a periódikus és tranziens archívból
egyaránt készíthető, időhatárai rugalmasan változtathatók (akár egy egész kampányra lehet
ilyen trendet készíteni), a megjelenítendő jelek kiválasztását kényelmes interaktív eszközök
segítik. Egy archív trendet illusztrál a 10. ábra, amely a zóna átlagos xenon mérgezettségét és a
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reaktor teljesítményét tünteti fel egy kb. 24 napos időszakban. Miután a trend program grafikus
programozása nem az én feladatom volt (csak a tervezését végeztem, ill. az adatbázis és archív
interfészeit programoztam), ezért a további részletekbe itt nem bocsátkozom.

10. ábra: Az archív trend ablakának képe
Help
A gomb megjeleníti az egyes VERONA megjelenítési funkciók kezelésének részletes leírását
tartalmazó ablakot. A kezelési leírás a személyi számítógépeken szokásos, “súgó” témakör
szerint csoportosított formában érhető el.
Zónatérkép opciók
A gomb hatására megjelenő ablak kétféle típusú választási lehetőséget kínál: egyrészt itt lehet
vezérelni a zónatérképen aktuálisan látható eloszlás megjelenítésének módját, másrészt egyéb
speciális képek hívhatók le. Választhatunk a színtérképes (ld. 8. ábra), vagy a számértékes
megjelenítés között (ilyenkor az eloszlást a kazettákba írt számokkal mutatjuk meg), továbbá a
megjelenítésben kiemelhetjük a limitsértő, ill. a hihetetlen vagy letiltott értékeket tartalmazó
kazettákat. Innen hívhatók le olyan további (nem zónatérkép jellegű) képek is, amelyeket a
rendszer fokozatos továbbfejlesztése során integráltam a megjelenítőbe. Ide tartoznak a
“Biztonsági hatszögek”, a “DPZ mérések áttekintése”, továbbá az “SZBV pozíciók, finom
rúdhelyzetmérő” és a “Reaktor tranziensek tervezése” elnevezésű sémakép-csoportok, ezek
megjelenését az F4. Függelékben illusztráljuk.
DECTerm Terminál
A gomb segítségével egy terminálablak nyitható a kiválasztott VERONA host gépen. Ha a
felhasználó rendelkezik megfelelő jogosultsággal, akkor a VMS operációs rendszerbe történő
bejelentkezés után az ablakban az on-line rendszerkezelő program futtatható, adatbázislisták,
eseménylisták, stb. készítésére.
Hardcopy
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Itt színes vagy fekete-fehér másolat készíthető az aktuális képernyő teljes tartalmáról. A
képernyőmásolat formátuma megfelel az Adobe Postscript (Level 2.0) szabványnak, a diszken
keletkező fájl tartalma kinyomtatható, vagy a fájl dokumentumokba beilleszthető. Ezt a
funkcióit intenzíven használják a VERONA által regisztrált adatok tárolására.
Naplók
A gomb hatására megjelenő listából lehet kiválasztani a rendszerben elérhető naplókat,
amelyek az aktuális állapotra lehívhatók, a képernyőn megjeleníthetők, ill. kinyomtathatók.
Megjegyzendő, hogy lényegében a reaktorfizikai analízis által képzett összes mennyiség
megjeleníthető naplón, de számos, a hibakeresést támogató naplót is készítettünk (pl. hibás
mérések listája, limitsértő mérések listája).
Esemény
A gomb megnyomására megjelenik az események listája, a fejlécben lévő eseményablakhoz
kapcsolva. A lista előre-hátra lapozható, maximálisan az utolsó 200 esemény érhető így el. Az
eseménysor háttérszíne utal az esemény fontosságára: a biztonsági limitsértések háttérszíne
piros, a figyelmeztetőeké pedig sárga (ld. az alábbi ábrát).

Háttérszín módosítás
Itt választható ki a képernyőn általánosan alkalmazandó háttérszín (fehér, fekete és szürke, az
alaphelyzeti háttérszín a fekete). Ezt a lehetőséget a különböző felhasználók által preferált
színek megadására, illetve a nyomtatók kímélése miatt vezettük be (képernyőmásolat csak
fehér háttérszínnel készíthető).
Áttekintő ábra
A nyomógomb hatására a képernyőn megjelenik az ún. Áttekintő ábra, amely a reaktor, a zóna
és a hurkok legfontosabb paramétereit tünteti fel karakteres formában. Az egyes mennyiségek
státuszát a képen színkóddal, illetve a számérték után írt betűvel jelöljük. A reaktorfizikai
számításokban a legterheltebb kazetták kiválasztása különböző szempontok alapján történik,
ezt tükrözi az áttekintő ábra középső része:
TS-t
WL-t
Tki
Kqc
Kv

= kiválasztás az összes kazetta közül a minimális Tsub tartalék szerint
= kiválasztás az összes kazetta közül a minimális Wlin tartalék szerint
= kiválasztás az összes kazetta közül a max. kazetta kilépő hőmérséklet szerint
= kiválasztás a centrális kazetták közül a maximális Kq szerint
= kiválasztás az összes kazetta közül a maximális Kv szerint

Az ábra középső részének utolsó sorában feltüntetett maximális teljesítmények egy-egy olyan
“elvileg” megengedhető reaktor teljesítmény értéket mutatnak, melyeket a minimális TS-t ill. a
WL-t tartalék értéke alapján a reaktorfizikai számítás ad meg (ezek csak tájékoztató jellegűek).
A “Hurok adatok” sor alatti rész (“Zóna / hurok TT [C]”) a telítési tartalék számítások
eredményét mutatja, a keverőtéri termopárok, illetve a melegági ellenálláshőmérők alapján.
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11. ábra: Az Áttekintő ábra felépítése és tartalma
Egyedi kazetta adatok
Ha a zónatérképen egy kazettára rákattintunk, akkor egy olyan ablak jelenik meg, amelynek
segítségével az adott kazetta adatai jeleníthetők meg. Egy kazettára lehívhatók a legfontosabb
korlátozó adatok és az ezekre vonatkozó, aktuálisan érvényes limitek (ld. 12. ábra), továbbá a
lineáris energiakiválás eloszlása a kazettában, a kazetta mikroszektorában, ill. a szimmetrikus
pozíciókban (ld. 7. ábra).

12. ábra: Az egyedi kazetta adatok megjelenítése
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2.5. A VERONA használata a blokk normális és rendellenes állapotaiban
A blokk normál teljesítményüzemében az operátorok számára a MÜSZ előírja, hogy a reaktort
olyan teljesítményszinten üzemeltessék, amely biztosítja a piros LIMIT jelzés elkerülését a
megjelenítő Fejlécében. Ez garantálja azt, hogy a zóna állapota megfelel az előírásoknak és a
zónakorlátozások egyike sem sérül. Természetesen a cél az, hogy a blokk a töltettervező kóddal
meghatározott betöltéssel, 100%-os teljesítményen üzemeljen végig a tervezett kampány alatt.
Ez az esetek döntő többségében teljesül, kivéve a lerakódásokkal terhelt blokkokat, ahol főleg a
kampány elején szokott problémát jelenteni a névleges teljesítmény elérése (ld. később).
Ha a Fejléc valamilyen rendellenességet (pl. biztonsági limitsértést) jelez, akkor a kezelőnek
egy jól meghatározott és egyszerű stratégiát kell követnie, hogy a limitsértés okát gyorsan és
egyértelműen kiderítse. Az Eseménylista, az Áttekintő ábra, valamint a biztonsági limitsértő
jeleket kilistázó napló segítségével behatárolható, hogy egyedi, vagy tömeges limitsértésről
van-e éppen szó. Tömeges limitsértést okozhat pl. két adatgyűjtő egység teljes kiesése, vagy az
in-core termopárok hidegpontjainak meghibásodása (ld. az F4-9. ábrát). Ezek az esetek relatíve
egyszerűen kezelhetők: gondoskodni kell a kiesett adatgyűjtők visszaállításáról, vagy a hibás
hidegpontok megjavításáról. A VERONA különben folyamatosan ellenőrzi az in-core mérések
számára vonatkozó MÜSZ korlátok teljesülését: az előírások szerint a zóna megbízható
ellenőrzéséhez a termopárok legalább 75 és a DPZ mérések legalább 67 százalékának kell jól
működnie. Ennél szigorúbb követelmény a működő termopárok eloszlására vonatkozó előírás:
a zónában nem lehet egyetlen olyan kazetta sem, amelynek kétkazetta sugarú környezetében
nincs legalább egy “élő” (azaz jól működő) termopár. Az előírások megsértését a rendszer
automatikusan jelzi, továbbá speciális sémaképekkel segíti a szituáció megértését (ld. az F4-9.
ábrát a kétkazetta sugarú körben élő termopárok eloszlásáról, ill. az F4-1. ábrán az élő DPZ-k
számának kijelzését).
Az egyedi limitsértéseknek számos méréstechnikai oka lehet: mérőköri hiba, egy termopár vagy
DPZ áram ingadozása, kalibrációs problémák, stb. A gyanús jelek menete megvizsgálható online, vagy archív trenden, a termopárok jelei megfigyelhetők a 210 mérést feltüntető speciális
zónatérképen, a DPZ áramok alakja és hihetősége pedig a “DPZ mérések áttekintése” című
sémaképen ellenőrizhető (ld. az F4-1. ábrát). Mérőköri hiba gyanúja esetén az illetékes
szakemberek részletesen bevizsgálják az adott mérőláncot: ha a vizsgálatok szerint a távadó
minden kétséget kizáróan meghibásodott, akkor a VERONA rendszerben az adott mérést
letiltják, azaz ideiglenesen kihagyják a feldolgozásból. A rendellenes mérés letiltása után az
általa okozott limitsértés megszűnik, és minden visszatér a normális állapotba.
Egy detektor (távadó) meghibásodása nem jelent különösebb problémát a rendszerben, mivel a
mért jelek elsődleges hihetőségvizsgálata ezt megfelelően jelzi, és a hibás mérés a nem vesz
részt a további kiértékelésben. Külön kezelést ilyen szempontból csak a DPZ detektorok
igényelnek, ezekre a rendszer ugyanis folyamatosan integrálja a detektor áramát, hogy a DPZ
által a működés alatt leadott össztöltést nyilvántartsa. A meghibásodott detektorokra a rendszer
egy “virtuális” áramot akkumulál, ezt az áramot a program a 3D lineáris energiakiválás eloszlás
alapján számolja vissza. Tapasztalataink szerint ez a módszer megfelelő eredményeket ad, nem
torzítja jelentősen a leadott össztöltés értékét. Ha a DPZ esetleg újból jól kezd működni (ez
néha előfordul), akkor az integrálás újból a hihető mérés alapján történik.
Bonyolultabb a helyzet elemezése, ha a mérőkör hibátlan, vagyis a rendellenes viselkedést egy
valódi effektus okozza. Ilyenkor a mélyebben fekvő okok felderítésére reaktorfizikai elemzés
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szükséges, amely természetesen nem az operátorok feladata. Mint azt a 2.4.1. fejezetben már
leírtam, a VERONA kezelői felület a reaktorfizikusok munkáját messzemenően támogatja, így
az elemzés az in-core mérőrendszerből és az on-line zónaanalízisből származó összes adatra
támaszkodhat. Az elemzés elkészítéséig és az elemzésből következő döntések meghozataláig a
reaktort a VERONA által “megengedett” teljesítményszinten üzemeltetik. Az elmúlt években
számos esetben volt szükség ilyen reaktorfizikai elemzésre. A zóna rendellenes viselkedésének
okát újabban egyre többször a kazettákon képződött lerakódásokra lehetett visszavezetni, de
előfordult olyan eset is, amikor egy beszorult SZBV rúd okozott problémát. A 3. blokkon pl. az
első jelzést az operátorok a 6. SZBV csoport egyik rúdjának elakadásáról az “SZBV pozíciók
áttekintése” című képen kapták (ld. az F4-3. ábrát), ahol a durva és finom rúdhelyzetmérés
jelentősen eltérő pozíciókat mutatott az egyik rúdra. A rúd szétkapcsolása után a rúd egyedi
mozgatása sikertelennek bizonyult, ezért a reaktor lehűtése és a tartály felnyitása után az adott
rudat megvizsgálták. A vizsgálatok során egy kisméretű fémdarabot találtak, amely a hajtásba
szorulva akadályozta a rúd mozgását. Az “idegen test” eltávolítása után az SZBV megfelelően
működött és a 3. blokk zavartalanul üzemelt tovább a kampány további ideje alatt. További
rendellenes esetek megjelenítését mutatják az F4. Függelék 7. és 8. ábrái (egy FKSZ kiesése,
illetve egy rúd leesése esetén).
Az utóbbi 1-2 évben a lerakódásokkal terhelt 1., 2. és 3. blokkok üzemeltetése a névleges
teljesítményhez közeli szinten csak azért volt lehetséges, mert a VERONA az in-core mérések
alapján képes volt pontosan nyomon követni az aktív zóna állapotát. Az alábbiakban röviden
ismertetjük a legelső olyan eset elemzését, amelyben a zóna aszimmetria oka egyértelműen a
kazettákon képződött lerakódásokkal volt magyarázható. A részletes kivizsgálás természetesen
nem kizárólag a VERONA eszközeit használta (pl. a DPZ-s kazettákban zajdiagnosztikai
módszerrel mérték a hűtőközeg sebességét), de a jelenség felismerésében és megértésében a
zónaellenőrző rendszernek döntő szerepe volt. Az eredményeket a [66] publikációban tettük
közzé, itt csak azokat a vizsgálatokat ismertetem röviden, amelyeket én végeztem el az erőmű
által átadott VERONA archívumok alapján.
A 2. blokk 14. kampány indítása során (1997 szeptember közepén), kb. 50 %-os teljesítményen
a VERONA rendszerrel elvégzett részletes zónaszimmetria vizsgálatok kimutatták, hogy a
zóna jobb- és balfele között kb. 5,0 – 6,0 % aszimmetria áll fent, amelynek oka ismeretlen. A
kazetta hőlépcsőkből számított zóna aszimmetria térképet a 13. ábra mutatja.
A későbbi vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az aszimmetria mértéke csak kissé függ a zóna
teljesítményétől, az eloszlás 50%-os és 95%-os teljesítményen kb. azonos képet mutat. Az
egyértelműen eldönthető volt, hogy az aszimmetriát nem mérési hiba okozza, mivel a kazetta
kilépő termopárok kalibrációja helyesnek bizonyult, továbbá a PDA egységek vizsgálatakor
nem találtak termopár vagy hidegpont hibát. Az aszimmetria fennállását megerősítették a zónán
kívüli (primer- és szekunderköri) mérések analízisei is (ld. 3. táblázat):
Tbe [°°C]

Tki [°°C]

∆T [°°C]

1

264,74

295,02

30,28

221,30

217,21

2

266,25

296,10

29,85

221,20

218,68

3

265,86

296,36

30,50

224,15

222,55

4

265,67

294,30

28,63

207,43

212,66

5

265,37

293,74

28,37

211,28

210,19

6

264,35

293,60

29,25

207,91

213,19

Hurok

Wpr [MW]

Wsz [MW]

3. táblázat: A fontosabb hurokjellemzők összefoglalása (N=95%)
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13. ábra: A zóna-aszimmetria* eloszlása (N=95%, egyensúlyi xenon)
*

aszimmetrián itt a hat szimmetrikus pozícióban elhelyezkedő kazetta ∆T értékeinek eltérését
értjük a szimmetria csoport átlagához képest számítva.
A 3. táblázatból megállapítható, hogy az 1-2-3. hurkok átlagos primerköri teljesítménye 222,22
MW, míg a 4-5-6. hurkoké 208,88 MW, vagyis a két oldal között 13,34 MW (kb. 6,2 %)
szisztematikus eltérés mutatkozik, ami megfelel a zónatérképen megfigyelhető aszimmetria
jellegének és mértékének.
A 2. blokk 14. kampány menetét a 17,8 effektív napig a 10. ábra mutatja: a trend a kampány
archívum (KAR) alapján készült, és a reaktor termikus teljesítményét, valamint a zóna átlagos
xenon-mérgezettségét tünteti fel. A 14. kampány elején tapasztalt változások mértékének és
jellegének kiderítésére részletesen elemeztük néhány zónajellemző viselkedését az előző három
kampány során, a KAR archívok alapján. Az eredmények az alábbi változásokat mutatták a 14.
kampány elején a 13. kampányhoz képest:
-

A reaktor ∆p 3,12%-os növekedést, míg a reaktorforgalom 1,44%-os csökkenést mutat.
A zóna forgalma 2,73%-al csökkent, a zóna bypass forgalom 11,95%-al növekedett.
A 4. hurok kivételével az FKSZ ∆p értékek növekedtek, a hurokfogalmak csökkentek.

Az eredményekből az a következtetés vonható le, hogy a zóna hidraulikai ellenállása megnőtt.
Az aszimmetria lehetséges kiváltó okainak elemzéséhez először azt vizsgáltam meg, hogy a
jelenség mennyire függ a reaktor különböző jellemzőitől (pl. teljesítmény, rúdhelyezet, xenonmérgezettség). A vizsgálatok eredményét a 4. táblázat foglalja össze:

- 54 -

Az atomerőmű biztonságos üzemeltetésének támogatása on-line folyamatinformációs rendszerek alkalmazásával
___________________________________________________________________________
Sorsz

N [%]

H6[cm]

Xe [%]

Cb [g/kg]

Amax [%]

Amin [%]

1

95,3

179,0

2,47

8,18

+5,2

-5,1

2

96,2

151,4

1,92

8,40

+5,2

-5,1

3

10,5

111,3

0,59

10,45

+8,5

-8,9

4

12,8

174,4

4,05

7,49

+8,7

-11,4

5

49,3

169,6

0,80

9,69

+6,3

-6,3

6

49,2

161,1

3,51

7,51

+6,7

-6,4

4. táblázat: Az aszimmetria mértéke a különböző üzemállapotokban
A táblázatban N a reaktor teljesítménye, H6 az SZBV 6. csoport helyzete, Xe a zóna átlagos
xenon-mérgezettsége, Cb a mért bórsavkoncentráció, Amax a maximális aszimmetria mértéke a
zóna jobboldalán, Amin pedig a zóna baloldalán. A táblázatból kitűnik, hogy az aszimmetria
mértéke lényegében csak a teljesítménytől függ A(N) ≈ 9,10 - N/25 [%] alakban. Kivételt csak
a 4. állapotban láthatunk, ahol a zóna baloldala a szokásosnál jobban "dől", ez a jódgödör
következménye (ld. később). A zónatérképek vizsgálatából az is kiderült, hogy az aszimmetria
eloszlása lényegében azonos, csak mértéke különbözik kissé: a magasabb teljesítményen
kimutatható enyhe csökkenést a negatív visszacsatolások okozzák. A vizsgálatok során abból
indultam ki, hogy az aszimmetriát az alábbi három mechanizmus közül az egyik okozhatja:
a) Lokális kazettaelzáródások a 2. és 3. hurokkal szemben elhelyezkedő zónarészen.
b) Kisebb mértékű forgalomcsökkenés nagyszámú kazettában, de a 2. és 3. hurokkal szemben
lévő részen a csökkenés mértéke nagyobb az átlagosnál.
c) A kazetták kiégési nyilvántartásának pontatlanságából eredő átrakási hiba.
A c) feltevés ellenőrzésére jó lehetőséget nyújtott az a rövid leállás, amelyet 1997. október 5-én
hajtottak végre. A reaktort 01:00 és 02:00 között leterhelték, majd az előírt vizsgálatok után
visszatértek az előző kb. 95%-os teljesítményre. A műveletek közben kb. 08:00 órakor érték el
a jódgödört (azaz a maximális xenon mérgezettséget), majd kb. 17:45-kor azt az állapotot,
amikor a felterhelés miatti fokozott fogyás miatt kialakult egy xenon-minimum (ld. a 10. ábrát).
A jódgödör elérésének pillanatában kialakult aszimmetriát mutatja a 14. ábra.
Ha kiértékeljük a stacionér 95%-os teljesítményen, egyensúlyi xenon-koncentráció melletti
aszimmetria (13. ábra) és a jódgödörben tapasztalható aszimmetria (14. ábra) különbségét,
akkor információt kaphatunk arról, hogy a kazetták átlagos xenon koncentrációjának eloszlása
stacionér állapotban szimmetrikus-e vagy sem. Ez közvetett információval szolgál arról, hogy
stacioner állapotban a zóna két jól elkülöníthető térfelén a kazetták átlagos fluxuseloszlása
szimmetrikus-e vagy sem, ugyanis azon a térfélen, ahol a fluxus nagyobb, ott az egyensúlyi
xenon koncentráció is nagyobb, továbbá a maximális xenon-mérgeződés (a jódgödör) hatása is
nagyobb. A 13. ábrán és a 14. ábrán látható aszimmetria térképek különbségét kiértékelve azt
tapasztaltam, hogy az így kapott eloszlás pontosan az ellenkező irányba "dől", mint a fenti
aszimmetria térképek. Ez azt jelzi, hogy a zónának azon a térfelén, amely az aszimmetria
térképeken "pirosabb", a kazetták átlagos fluxusa valamivel kisebb, mint a "kék" térfélen. Ez az
eredmény lényegében kizárja az átrakási hiba lehetőségét, mivel ott erősen lokalizált, kiugró
eltérésekre számíthatnánk.
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14. ábra: A zóna-aszimmetria eloszlása (N=12,8%, maximális xenon)
A zóna jobboldali részén feltételezhető kisebb fluxus a forgalomcsökkenést valószínűsíti,
mivel egy elzáródott kazettában a hűtőközeg kissé nagyobb hőmérséklete miatt létrejövő
visszacsatolások következtében kisebb fluxus alakul ki, mint egy azonos hasadóanyagtartalmú,
de nem elzáródott (tiszta) kazettában. A neutronfluxus ilyen jellegű viselkedését megerősítették
a DPZ detektorokra Adorján Ferenc által végzett részletes vizsgálatok is (ld. [66]).
A forgalomcsökkenés hipotézisét a további vizsgálatok (zajdiagnosztikai mérések a DPZ-s
kazettákban, a mért és off-line számított kazetta ∆T értékek összehasonlítása, termohidraulikai
elemzések) egyértelműen megerősítették. Az is kiderült, hogy a kazetták nem egyenletesen
vannak eltömődve, főleg a 2. és 3. hurokkal szemben lévő térrészben található 50-60 kazetta
forgalma csökkent, de különböző mértékben (átlagosan kb. 8-10%-al). A jelenség megértése és
mértékének megállapítása után a 2. blokk kb. 95%-os teljesítményen – folyamatos ellenőrzés
mellett – tovább tudott üzemelni 1998 elejéig, amikor a blokkot leállították és a zónába egy
olyan új töltetet raktak, amely a 15. kampány elején végzett mérések szerint “tiszta” volt. Az
átrakás alatt a zónából kivett kazettákon végzett vizuális megfigyelések és mérések szerint az
érintett kazettákban a forgalom csökkenését az alsó távtartó rács környékén lerakódott magnetit
okozta, amely a 14. kampányt megelőzően végzett gőzfejlesztő dekontaminálások után került a
zónába. Ez a jelenség később az 1-2-3. blokkon újból előállt és jelenleg ez képezi a PA Rt.
legjelentősebb üzemviteli problémáját.
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2.6. A VERONA rendszer továbbfejlesztése
A VERONA rendszer következő években megvalósítandó továbbfejlesztését alapvetően az
erőmű változó üzemviteli körülményei indokolják. Ezek közül ki kell emelni a blokkok
teljesítményének tervezett növelését, valamint a blokkok élettartamának meghosszabbítását. A
fejlesztések részben a reaktorfizikai feldolgozó apparátust, részben pedig a szoftver rendszert
futtató architektúrát és a szabványos feldolgozást végző programokat érintik.
A reaktorfizikai feldolgozó apparátus továbbfejlesztése
A reaktorfizikai algoritmusok, modellek fejlesztését elsősorban a reaktor teljesítményének
növelésével kapcsolatban várható új követelmények indokolják, de emellett számos egyéb
olyan körülmény is van, amely a pontosabb zónaanalízis szükségességét alátámasztja. A
közeljövőben – az erőművel egyeztetett tervek alapján – az alábbi fontosabb fejlesztéseket kell
végrehajtani a VERONA reaktorfizikai moduljaiban:
-

az off-line reaktorfizikai számítások pontosítása, a teljesítmény növeléséhez szükséges új
üzemanyag kezelésének teljeskörű megvalósítása,

-

az on-line analízis pontosságának további javítása, pontosabb kiterjesztési algoritmusok
bevezetésével,

-

a szubcsatorna kilépő hőmérséklet számításának pontosítása (olyan, a szubcsatornák közötti
keveredést is figyelembe vevő modell segítségével, amely egy validált termohidraulikai
kódra támaszkodik),

-

a C-PORCA töltettervező kód [11] on-line verziójának beépítése a rendszerbe,

-

fűtőelemviselkedési számítások integrálása.

A VERONA host gépek architektúrájának felújítását jelenleg kétféle koncepció alapján
képzeljük el, ezek lényege az alábbi:
Kétgépes rendszer, Itanium / OpenVMS alapon
Ez a verzió megtartaná a jelenlegi VERONA egyszerű és bevált kétgépes architektúráját, de a
VAX gépeket nagyteljesítményű, 64 bites Itanium processzorral működő gépek váltanák fel. A
jelenlegi VAX/VMS operációs rendszert az OpenVMS Itaniumra portolt verziója váltaná fel, a
PDA adatgyűjtőkkel folytatott ciklikus kommunikáció pedig 100 Mbit/s hálózaton működne. E
megoldás előnye, hogy a host gépeken nincs szükség az operációs rendszer teljes cseréjére, de a
32 bites architektúráról a 64 bitesre történő portolás valószínűleg jelentős munkával fog járni.
Osztott rendszer, duplikált feldolgozó és reaktorfizikai szerverekkel
Az osztott VERONA rendszerben a jelenleg egyetlen VAX host gépben futó funkciók
kettéválnak: a teljes reaktorfizikai feldolgozó apparátus átkerül egy ún. RPH szerverbe, míg az
összes többi funkció (kommunikáció az adatgyűjtőkkel, másodlagos feldolgozás, megjelenítés
kiszolgálása, archiválás, stb.) megmarad az ún. feldolgozó szerverben. Ez azt jelenti, hogy a
jelenlegi két host gép helyett két szerverpár képviselné a VERONA host gépek szintjét, mivel
mindkét szerver duplikált. Az első – pilot – verzióban az RPH szerver egy többprocesszoros,
Windows alatt futó Intel Pentium gép lesz, a feldolgozó szerver szerepét pedig a jelenlegi VAX
gép tölti be. Távlatilag a Pentium alapú gépet felválthatja majd egy Itanium processzoros gép
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(az akkor éppen aktuális Windows rendszerrel), a VAX gépet pedig valószínűleg szintén
Itanium alapon célszerű kiváltani. A 100 Mbit/s sebességű hálózatra való áttérést itt is meg kell
valósítani. A megoldás előnye, hogy funkcionálisan leválasztja a VERONA host gépről a
reaktorfizikai számításokat, amelyek ezután önálló egységként, az igényeknek megfelelően és
rugalmasan bővíthetők. További előny, hogy lehetővé teszi a lépcsőzetes felújítást: először csak
a reaktorfizikai programokat kell portolni, a VAX gépek még évekig használhatók lesznek.
A fenti két verzió között az erőmű valószínűleg 2004-ben fog választani, ekkorra ugyanis már
rendelkezésre fognak állni az osztott rendszerrel valós (blokki) körülmények között végzett
tesztek eredményei.
A szabványos feldolgozást végző alkalmazói szoftver továbbfejlesztése
A megjelenítés felújítása valószínűleg nagyteljesítményű, Intel alapú munkaállomásokra építve
fog megvalósulni. Szoftver oldalról a jelenlegi, testreszabott grafikus alkalmazói programok
használata helyett egy modern, nagyteljesítményű grafikus képszerkesztő eszköz, illetve a
hozzá kapcsolódó on-line megjelenítő program alkalmazása várható. A külső megjelenítők
kiszolgálását a korszerű WEB-es technológiával célszerű megvalósítani.
A felújítás egyik fontos célja az egységes adatbáziskezelés megvalósítása. Jelenlegi ismereteink
szerint az off-line és az on-line adatbázis, valamint az archívok kezelése SQL alapú (relációs)
adatbázis bevezetésével egységesen megvalósítható. E megközelítés további előnye, hogy
ebben az esetben a megjelenítők adatokkal történő kiszolgálása is szabványos eszközökkel
oldható meg.
A fenti fejlesztések megvalósítása az elkövetkező 2-3 évben várható, reményeink szerint a
munka végül egy erőforrásaiban jelentősen bővített és funkcionálisan megújított zónaellenőrző
rendszert fog eredményezni.
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3. On-line biztonsági paraméter képernyő a hazai nukleáris
krízisközpont számára (CERTA VITA)
3.1. A hatósági információs rendszer architektúrája, funkciói és főbb moduljai
3.1.1. A CERTA központ kialakítása és részei
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (NBI) 1996-ban
egy nagyszabású projektet kezdeményezett [67], hogy létrehozzon egy olyan számítógépes
központot, amely az NBI munkáját hatékonyan képes támogatni. A CERTA (Centre for
Emergency Response, Training & Analysis) krízisközpont alapvető funkciója az NBI elemző
és tanácsadó munkájának segítése nukleáris baleseti szituációkban az alábbi területeken:
-

a baleset súlyosságának felmérése (beleértve a “source term” becslését is);

-

a baleset következményeinek és lehetséges továbbfejlődésének megítélése (gyors baleseti
előrebecslő kódok alkalmazásával, amelyek on-line mérésekből kiindulva megbízható
becslést adnak a reaktorblokk pillanatnyi és várható állapotára);

-

a balesetelhárítási intézkedések hatékonyságának megítélése;

-

a baleseti dózisterhelések becslése és javaslatok tétele védőintézkedésekre;

-

kommunikáció az erőművel és a Nukleáris Balesetelhárítási Központtal;

A nukleáris balesetek kezelésére hívatott funkciók mellett a CERTA fontos feladatokat lát
majd el az atomerőmű "normális" üzeme közben is. Az ilyen jellegű funkciók az alábbiak:
-

a paksi atomerőművi blokkok fontos technológiai adatainak on-line átvétele, archiválása és
megjelenítése egy biztonsági paraméter képernyő rendszer segítségével;

-

az NBI személyzetének rendszeres továbbképzése;

-

az erőművi eseménykivizsgálási jegyzőkönyvek fogadása, felülvizsgálata, archiválása;

-

az erőművi technológiai módosításaira vonatkozó biztonsági jelentések kiértékelése;

-

súlyos-baleseti szimulátor alkalmazása a tervezési üzemzavarokat meghaladó méretű
üzemzavarok (balesetek) elemzésére.

A fenti funkciók ellátását számos szoftver alrendszer, illetve önálló számítógépes program
támogatja, az alábbiaknak megfelelően:
-

CERTA VITA: on-line biztonsági paraméter képernyő rendszer [68];

-

ADAM: baleseti diagnózist, analízist és előrebecslést végző kód [69];

-

SESAME: gyors baleseti diagnózist és előrebecslést végző kód [70];

-

NPA: a RELAP5 kódra alapuló “nuclear plant analyzer” programcsomag [71];

-

SCDAP/RELAP5: súlyos baleseti számítások végzésére szolgáló kód [72];

-

CONTAIN: a konténment (hermetikus tér) viselkedését számító kód [73];
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-

MAAP4/VVER: súlyos baleseti számítások, balesetkezelési eljárások [74];

-

MELCOR: súlyos baleseti számítások (önálló program verzió), [75]);

-

SINAC: radioaktív kibocsátások vándorlása a környezetben (szimulátor) [76];

-

InterRAS: az ún. kibocsátási forrás (source-term) becslésére szolgáló program [77];

-

egy PSA program a zónaolvadás valószínűségének meghatározására súlyos baleseti
körülmények között [78];

-

SUBA: a MELCOR kódra épülő VVER-440 súlyos baleseti szimulátor [79].

A súlyos baleseti számítások egy IBM RISC 6000 gépen futnak, a SESAME és ADAM baleseti
előrebecslő kód, továbbá az InterRAS, a PSA szoftver és a környezeti szimulátor egy PC alapú
munkaállomáson működik. A CERTA VITA rendszer egy AlphaServer 2100 gépen fut,
OpenVMS operációs rendszer alatt. A fenti programokat és információs rendszereket a VEIKI
és az AEKI helyezte üzembe a krízisközpontban. A CERTA VITA első verziójának
kialakítására 1997-ben került sor, az azóta eltelt években a rendszert folyamatosan újabb
funkciókkal bővítettük, vagy az erőművi technológia változásai miatt, vagy a további hatósági
igények kielégítésére. Miután az értekezés témájához közvetlenül csak a VITA kapcsolódik,
ezért a továbbiakban csak e rendszer tárgyalására szorítkozom.
3.1.2. A CERTA VITA rendszer alapvető funkciói
A CERTA VITA (Vital Information Transfer & Analysis) egy olyan on-line információs
rendszer, mely a CERTA központi adatszerver gépén a paksi atomerőműből származó mérési
adatokat on-line átveszi, feldolgozza, megjeleníti, továbbá az adatok későbbi elérhetőségét
biztosítja. A rendszer legfontosabb feladata a folyamatos hatósági felügyelet biztosítása a PAE
négy blokkjára, normálüzemben és üzemzavari (baleseti) helyzetekben egyaránt. A rendszer
kialakításakor messzemenően figyelembe vettük a modern biztonsági paraméter képernyő
rendszerek fejlődési tendenciáit (ld. 1.2. fejezet): a blokkok biztonsági állapotának figyelését a
kritikus biztonsági funkciók monitorozására alapoztuk, a felhasználói felület hierarchikus
elrendezésű és számos kiegészítő szolgáltatással segíti az NBI szakértői csoport munkáját. A
tervezéskor fontos szempont volt, hogy a létrehozandó BPK-t nem a blokkvezénylő operatív
személyzete, hanem a hatóság szakemberei fogják használni, ezért az üzemzavarok operatív
elhárítására vonatkozó tanácsadás (pl. az üzemzavarelhárítási utasítások megjelenítésével) nem
része a rendszernek. A CERTA VITA rendszer alapvető funkciói az alábbiak:
-

on-line hálózati adatkapcsolat fenntartása az erőmű számítástechnikai rendszerével;

-

az átvett adatok további feldolgozása és folyamatos archiválása;

-

biztonsági paraméter képernyő (BPK), sémaképek és p-T diagramok megjelenítése;

-

on-line és archív idődiagramok (trendek) megjelenítése;

-

az archívumok konzisztens “visszajátszása” off-line analízisek céljából;

-

az archívumok tartalmának feldolgozása (pl. események keresése és listázása);

-

alkalmanként on-line adatkapcsolat létesítése az erőmű teljesléptékű szimulátorával
(oktatási célokra és a balesetelhárítási gyakorlatok alatt);

-

a szimulátorban felvett üzemzavarok konzisztens lejátszása (oktatási célokra);
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-

az erőmű baleseti állapotainak kategorizálása az IAEA-TECDOC-955 [77] szerint;

-

a kijelölt adatok átvitele a baleseti diagnózist és előrebecslést végző rendszerekbe;

-

törési paraméterek on-line becslése LOCA és gőzfejlesztő csőtörés események esetén;

-

az erőmű új blokkszámítógépeiben működő Kritikus Biztonsági Monitorozó Rendszer ún.
távoli (hipertext böngészővel szemlélhető) verziójának megjelenítése [80].

A mért jelek szabványos feldolgozása mellett a VITA szoftver rendszer további számításokat is
végez, 10 sec ciklusidővel a négy paksi blokkra meghatározza az alábbi – a blokkok biztonsági
állapotát jellemző – mennyiségeket :
1. A kritikus biztonsági funkciók állapota (KBF állapotfák alapján, lásd pl. az F5-5. ábrát).
2. A fontosabb biztonsági és segédrendszerek működési állapota (pl. a kis- és nagynyomású
ZÜHR, dízelek, hidroakkumulátorok, sprinklerek).
3. Az üzemzavari állapot súlyossága (a kategorizálást segítő logikai diagramok alapján).
4. Primérköri szivárgás vagy törés jelenléte és a törésparaméterek értékei.
5. A BPK-n megjelenítendő egyéb jelek (pl. forrástartalék, reaktor üzemmód, a főkeringtető
hurkok természetes cirkulációja, tartalék a reaktortartály ridegtörési hőmérsékletéig).
A számított jelek kezelése a mértekkel teljesen analóg módon történik: archiválhatók, archív és
on-line trendeken, vagy naplókban, listákon, sémaképeken megjeleníthetők.
A rendszer által végzett ciklikus számítások terjedelme meglehetősen nagy, az algoritmusokat a
[81] Felhasználói Kézikönyv részletesen megadja. A [68] dokumentum a számítások közül a
törésparaméter becslő modult, illetve szimulátoros validációját írja le részletesen. A VITA által
végzett számítások illusztrációjaként ezért itt most csak az üzemzavarok súlyosság szerinti
kategorizálására térek ki részletesebben.
A potenciális üzemzavarok IAEA TECDOC-955 [77] alapján történő kategorizálására egy
programozott, on-line megoldást vezettem be. A TECDOC-955 dokumentum (illetve annak a
paksi atomerőműre történt adaptációját tartalmazó [82] segédlet) egyszerű, de szisztematikus
eljárásokat tartalmaz a balesetek súlyosságának megítélésére. Az eljárások alapvetően az
üzemzavart különböző szempontokból elemző szakértők munkáját segítik, formalapokkal és
procedúrákkal. A kategorizálás során jelentős szerepe van a szakértői analízisnek és a
különböző forrásokból származó információk szintézisének. Az információk (amennyire
lehetséges) mindig valamilyen mért, vagy megbízhatóan becsült paraméter értékén vagy
tendenciáján alapulnak, de az eljárások néhol tartalmaznak heurisztikus megfontolásokat is.
Emiatt azt a megoldást választottam, hogy a programozott kategorizálás alapvetően a [77]
dokumentum által a nukleáris állapot értékelésére adott A1 és A2 eljárások táblázataiból csak
azokra a pontokra koncentrál, amelyek algoritmusokkal leírhatók és amelyek kiértékeléséhez a
VITA adatbázisa elegendő mért, vagy számított jelet tartalmaz.
A TECDOC-955 segédlet az atomerőművi üzemzavarokat az alábbi kategóriákba sorolja: alert
(potenciális vészhelyzet, PVH), site emergency (telephelyi vészhelyzet, TVH), general
emergency (általános vészhelyzet, ÁVH). Az erőmű üzemzavari állapotát jellemző aktuális
kategóriát a biztonsági paraméter képernyőn egy olyan alarm változóval jelzem, amelynek
mindenkori értéke alapvetően a kritikus biztonsági funkciók állapotát megadó alarmokból
határozható meg, figyelembevéve a TECDOC-955 kiegészítő útmutatásait.
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Az üzemzavari állapot kiértékeléséhez alapvetően a [82] segédlet A1 eljárásának táblázatait
használom: “Baleset osztályozása üzemelő, készenléti illetve meleg lezárt állapotban vagy
átrakás alatt levő erőműnél”. Ha az üzemzavar indulásakor a reaktor hideg lezárt vagy a teljes
leállítás állapotában volt, akkor az A2 táblázat érvényes. A kiértékelés során az A1 (A2)
táblázatban lévő ÁVH, TVH és PVH oszlopokban szereplő kérdésekre adandó válaszokat a
megfelelő KBF állapotok alapján döntjük el, ügyelve arra, hogy csak azokat a helyzeteket
értékeljük, amelyek megitéléséhez van elegendő információ a CERTA VITA adatbázisában.
Az alábbiakban a [82] segédlet A1 táblázatának legelső kezdeti eseményével illusztrálom a
segédlet “algoritmizálását”: először megadom a táblázatot szöveges formában, majd a VITA
algoritmust megvalósító logikai diagramokat. A táblázatban # = 10, 20, 30, 40 vagy 50 (utal a
blokkra), LH = az üzemanyag aktív részének felső szélét jelentő tartályvízszint értéke.
Kezdeti esemény
Reaktor védelem
működése (a láncreakció
leállítása) meghiúsul

___________________
VITA algoritmus:
#.BLKK.REAK.KBF.ALR > 0

{a reaktivitás KBF
állapota nem
“kielégítő”}

ÁVH, ha:

TVH, ha:

Reaktor védelem
működése meghiúsul 5
% teljesítmény felett és
az alábbi események
közül bármelyik
bekövetkezik:
• negatív hűtési
tartalék, vagy
• reaktortartály
vízszintje az
üzemanyag aktív
része felső végénél
alacsonyabban van,
vagy
• jelentős (100 -1000
x-es) szintnövekedés
több sugárzásmérőn,
vagy
•8 fennálló vagy
potenciális
zónakárosodásra
utaló egyéb jelzés.
___________________
VITA algoritmus:
#.BLKK.REAK.KBF.ALR = 3
és
{ #.YA.RPV.L < LH vagy
#.ZONA.GEN.TSUB.MIN < 0
}

{a reaktivitás KBF
állapota “rendkívüli” és
[(a tartály szintje < 7205
mm ) vagy (a zónában
forrás van)] }
(az utolsó két feltétel
jelenleg nem
modellezhető)
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PVH, ha:

Reaktor védelem
működése meghiúsul 5
% teljesítmény felett és
olyan abnormális
viszonyok állnak elő,
amelyek szükségessé
teszik az automatikus
vagy kézi leállítást.

A normális leállítási
folyamat során a reaktor
teljes lezárása
meghiúsul, de a hőelvitel
biztosított (a végső
hőelnyelő rendelkezésre
áll és elégséges)

___________________

___________________

VITA algoritmus:

VITA algoritmus:

#.BLKK.REAK.KBF.ALR = 3

#.BLKK.REAK.KBF.ALR = 2
és
#.BLKK.HREM.KBF.ALR =0

{a reaktivitás KBF
állapota “rendkívüli”}

{a reaktivitás KBF
állapota “súlyos” és a
hőelvonás KBF állapota
“kielégítő”}
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15. ábra: A blokkok üzemzavari állapotának számítási sémája
A kategorizálás eredményét (az erőmű aktuális üzemzavari állapotát) a BPK Fejlécében egy
cimke jelzi (ld. a 17. ábrát). A cimke felirata tükrözi a képernyőn éppen szemlélt blokk aktuális
állapotát, meghajtása a #.SYS.GEN.EMER.AL számított diszkrét változó értékével történik az
alábbiak szerint:
Érték
0
1
2
3

Kijelzés
NOR
PVH
TVH
ÁVH

Szín
Zöld
sárga
narancs
piros

Esemény szövege
Normális állapot
Potenciális vészhelyzet
Telephelyi vészhelyzet
Általános vészhelyzet

3.1.3. Az erőművi adatátvitel architektúrája
Az erőmű és a krízisközpont közötti változásérzékeny adatátvitel ciklusideje 10 másodperc. A
kommunikáció jelenleg egy 128 kbps kapacitású, bérelt digitális telefonvonalon folyik, az
adatcsomagok továbbítása a virtuális lokális hálózaton (LAN) TCP/IP protokoll szerint
történik. Tartalék adatátviteli útként egy 28,8 kbps kapacitású analóg telefonvonal szolgál. Az
adatátvitel jelenlegi elrendezését a 16. ábra mutatja: a CERTA központi adatszerver gépe az
erőműben csak egy “kapugéppel”, az ún. CERTA gateway számítógéppel áll közvetlen hálózati
kapcsolatban. A kapugép a PAE technológiai számítástechnikai hálózatán át eléri az 1-4. blokki
blokkszámítógépeket és az EIK (Erőművi Irányító Központ) gépeit, továbbá az informatikai
hálózaton keresztül a teljesléptékű szimulátort futtató számítógépet. A CERTA kapugép
AlphaServer 1000 típusú, OpenVMS operációs rendszerrel: ennek az az előnye, hogy a gépen a
CERTA központban működő VITA információs rendszer megfelelője tud futni. A kapugépet
így arra is tudjuk használni, hogy baleseti helyzetekben az OAH NBI helyi kirendeltségén,
továbbá a PAE helyi balesetelhárítási központjában (VVP) tevékenykedő szakértők teljesen
ugyanazt az információt láthassák, mint a budapesti NBI szakértői csoport. A kapugéphez
ugyanis távoli terminálok csatlakoztathatók, amelyeken a VITA információs rendszer grafikus
sémaképei megjeleníthetők.
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A kapugép alapvető funkciója a technológiai adatok összegyűjtése a PAE kijelölt információs
rendszereiből, majd ezen adatok továbbítása a budapesti krízisközpontba. Jelenleg a kapugép a
négy blokkszámítógéptől blokkonként kb. 400 mért adatot vesz át, az EIK-ból ezen kívül még
blokkonként kb. 20 dozimetriai mérést továbbít. Az adatok integritásának biztosítására,
továbbá az illegális behatolások elleni védelem miatt az adatátviteli vonal mindkét oldalát ún.
“tűzfal” gépek felügyelik.
Szimulátor

1. blokk*

BSZG

BSZG

WEB
szerver

szimulátor
sz. gép

WEB COMP
szerver szerver

VERONA

Paksi AE
informatikai
hálózat
Tűzfal

CERTA
gateway

Tűzfal

Router
analóg
tartalék vonal
28.8 kbps
digitális
telefon vonal
128 kbps

CERTA

Paksi AE
technológiai
hálózat

EIK 1.

EIK 2.

EIK

Jelmagyarázat:

Router

Adat link (TCP)
HTTP link
Adat link (DECnet)

X-terminál 1

VITA
sz. gép

X-terminál 2

VERONA

Zónaellenőrző rendszer

BSZG

Blokkszámítógép rendszer

EIK

Erőművi irányító központ

*

az 1-2-3-4. blokk azonos

16. ábra: A CERTA és a paksi atomerőmű közötti adatátvitel megvalósításának sémája
A VITA rendszer input listájának meghatározása az erőművi input listák gondos analízisét
igényelte: a blokkonként rendelkezésünkre álló több ezer analóg és diszkrét jelből ki kellett
azokat a jeleket válogatni, amelyek használatával egyrészt megbízhatóan leírható a blokk
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biztonsági állapota, másrészt következtetni lehet a potenciálisan bekövetkezhető üzemzavarok
és balesetek mértékére, továbbá a folyamatok továbbfejlődésének tendenciáira. Természetesen
az igényeinket a bérelt telefonvonal korlátozott adatátviteli kapacitásához is igazítani kellett.
Az erőműtől átvett jelfelület a rendszer eddigi története alatt fokozatosan változott, bővült: ezt
egyrészt az erőmű technológiájában ez elmúlt években bekövetkezett fejlesztések okozták (pl. a
reaktorvédelmi rendszer és a blokkszámítógép rekonstrukciója, a bleed&feed eljárások és a
primerköri túlnyomásvédelem bevezetése), másrészt a hatóság által használatba vett baleseti
előrebecslő kódok input adatként további jeleket igényeltek.
Mint említettük, a CERTA kapugép képes a paksi szimulátorhoz is kapcsolódni és onnan
adatokat a CERTA központba továbbítani. A szimulátortól átvett adatokat a rendszer teljesen
úgy kezeli, mint a blokki adatokat, a VITA a szimulátort lényegében az 5. blokknak tekinti. Ez
a funkció kiválóan használható oktatási célokra, illetve a gyakorlatokhoz: pl. 1998-ban az
INEX-2 HUN nemzetközi nukleáris balesetelhárítási gyakorlat során a feltételezett baleseti
tranzienst a PAE szimulátorán játszották le és az NBI szakértői a CERTA központban on-line
tudták követni és analizálni az üzemzavar egyes fázisait. A szimulált üzemzavarokat a PAE
szimulátor gépén fájlokba is lehet tárolni, a fájlok tartalmát később a CERTA központi gépén
bármikor vissza lehet játszani. Az elmúlt években a jellemző VVER-440 tranziensekből egy
oktatási adatbázist alakítottunk ki, az adatbázis jelenleg kb. 50 fontos szimulált üzemzavart
tartalmaz. Visszajátszás közben a felhasználók a BPK képernyőjén követhetik a reaktor
paraméterek változási tendenciáit, azonosíthatják az üzemzavar fontosabb eseményeit és a
jellemző fizikai folyamatokat, pontosan úgy, mint egy “valódi” baleset során. A szimulált
üzemzavarokat intenzíven használtuk a rendszer algoritmusainak, illetve a felhasználói felület
működésének validációjához is.
3.2. Az erőművi blokkokra vonatkozó információ megjelenítésének elvei, a
felhasználói interfész felépítése
A VITA rendszer elsődleges felhasználói felületét nagyfelbontású (1280x1024 pixel) szines
grafikus terminálok képviselik, ezek segítségével lehet a blokkok biztonsági állapotát jellemző
információt megjeleníteni. Az X-Windows grafikus szabvány szerint működő képernyőkön
alapvetően négyféle megjelenítési forma használható:
-

a biztonsági paraméter képernyő (BPK),

-

az on-line adatbázisból vagy az archívokból vett adatokat megjelenítő trendek,

-

az aktuális primerköri munkapontok helyzetét a limitekhez képest mutató p-T diagram,

-

a technológiai komponensek állapotát és a mérések értékét mutató sémaképek.

A fenti megjelenítési formákat mutatják az F5. Függelék 1-4. ábrái.
A BPK-n a biztonsági információ megjelenítése hierarchikus: az első szint az egyes kritikus
biztonsági funkciók állapotának áttekintését adja, a reaktor fontosabb üzemi paramétereivel
együtt. A biztonsági állapot monitorozása az alábbi hét kritikus biztonsági funkció (KBF)
állapotának figyelését jelenti: reaktivitás, zónahűtés, szekunderköri hőelvonás, primerköri
integritás, primerköri hűtőközeg mennyisége, hermetikus tér integritása, radioaktív kibocsátás.
A fenti hét KBF aktuális állapotát jellemző mennyiségeket hat kisebb ablak mutatja. Az egyes
funkciókhoz tartozó jellemzők részletes analízise a második szinten lehetséges: ezt előre
definiált trend csoportok, sémaképek, naplók és esemény listák támogatják.
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3.3. A CERTA VITA használata a blokk normális és üzemzavari állapotaiban
A Biztonsági Paraméter Képernyőt normálüzemben alapvetően a paksi erőművi blokkok
időnkénti vizsgálatára, rutinellenőrzésére használják. Ezt a tevékenységet különféle naplók és
szűrhető on-line eseménylisták támogatják, az archívokból pedig visszakereshető az összes
átvett jelre vonatkozó összes esemény, illetve maguk a jelek trendgörbén is megjeleníthetők. A
BPK képernyő névleges reaktor teljesítményen mutatott képét illusztrálja az F5-1. ábra.
A rendszer használatának “igazi” területét az üzemzavarok jelentik. A képernyő az erőmű
biztonsági állapotával kapcsolatos jelzéseket jól látható alarmok formájában jeleníti meg. A
legfontosabb ilyen megjelenítő rész a Fejléc, amely a képernyő felső részén, a BPK egy nem
eltakarható mezőjében jelenik meg (ld. az F5-1. ábrát). Üzemzavari szituációkban a Fejléc
mutatja a kritikus biztonsági funkciók és a fontos biztonsági rendszerek állapotát (ld. 17. ábra).

17. ábra: A CERTA VITA megjelenítő Fejlécében megjelenített fontosabb információk
A KBF alarmok állapota színkódolva látható a Fejlécben: normál állapotban az adott KBF
ikonjának színe zöld; sárga, ha a KBF állapota “nem kielégítő”; narancssárga, ha a KBF
„súlyos” állapotban van; végül piros, ha a KBF állapota “rendkívüli”. Az “1-6” mező az
átlagos hurokparaméterek, míg az 1…6 sorszámú kis négyszög az egyedi hurokparaméterek
limitsértési állapotát mutatja: zöld = normális állapot, sárga = figyelmeztető limitsértés, piros
= biztonsági limitsértés. Az ÜV-1, stb. feliratú kis négyszögek a fontos biztonsági rendszerek
működési állapotát jelzik az alábbiak szerint:
ÜV-1,-2,-3,-4
THY(X,W)
TJY(X,W)
TQY(X,W)
HA-1,-2,-3,-4
QDY(X,W)

= üzemzavari védelem működések (ÜV-2 ma már nincs egyik blokkon sem),
= nagynyomású ZÜHR Y(X,W) rendszer,
= kisnyomású ZÜHR Y(X,W) rendszer,
= konténment sprinkler Y(X,W) rendszer,
= hidroakkumulátorok (TH50, -60, -70, -80),
= dízel generátor Y(X,W) rendszer,

Ha egy ilyen rendszer működik, akkor a hozzá tartozó ikon piros, különben pedig zöld.
Az erőmű baleseti kategorizálásnak megfelelő állapotát mutatja a Fejléc jobb alsó sarkában
látható két kis téglalap az alábbi kódolásban: zöld NOR felirat = normális állapot, sárga PVH
felirat = potenciális vészhelyzet, narancssárga TVH felirat = telephelyi vészhelyzet, piros
ÁVH felirat = általános vészhelyzet. A szélső 1-4 feliratú téglalap háttérszíne a fenti szinezési
konvenciónak megfelelően változik, de a háttérszínt mindig az a blokk határozza meg, ahol a
legsúlyosabb a baleseti kategória.
A blokk legfontosabb paramétereit (reaktor teljesítmény, primerköri nyomás, stb.) a Fejléc
alatti két sorban mutatjuk:

18. ábra: A blokk paramétereinek összefoglalója a Fejléc alatt
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A rendellenes állapot bekövetkezéséről az első jelzést a felhasználó általában a Fejlécben
látható egyik ikon színváltozásával kapja, az alarm észlelése után a felhasználónak többféle
eszköz áll rendelkezésére, hogy a jelenséget (üzemzavari tranzienst) azonosítsa:
-

Az egyes kritikus biztonsági funkciók állapotát jellemző paraméterek értékét és státuszát
mutatja a BPK képernyő középső részén lévő hat KBF áttekintő ablak (ld. az F5-1. ábrát).
Az éppen veszélyeztetett KBF paraméterei a megfelelő áttekintő ábrán vizsgálhatók meg,
ezt illusztrálja az alábbi ábra egy hűtőközegvesztéses üzemzavarra, amikor a primerköri
hűtőközeg mennyisége piros (rendkívül veszélyeztetett) állapotba került:

19. ábra: A “primerköri hűtőközeg mennyisége” KBF paramétereit áttekintő ablak
-

A KBF áttekintő ábrákon megjelenített paraméterek on-line trenden is megszemlélhetők, az
ablak jobb felső szélén látható
szimbólum megnyomásával. Ez a funkció a jelek
változási tendenciáinak analízisét hívatott támogatni. A trend automatikusan megmutatja a
jelek “előtörténetét” is (az archívból beolvasva), az ábrák mindig 2,5 órának megfelelő
adatot mutatnak. Az adott biztonsági funkcióhoz tartozó következő trendcsoportot a trend
ablak jobb felső szélén látható
szimbólum megnyomásával lehet lehívni. Egy ilyen
trendet mutat a 20. ábra, a 19. ábrán mutatott szimulált üzemzavarra.

-

Az üzemzavari folyamat továbbfejlődéséről fontos információt nyújt az on-line frissített
eseménylista, amely a technológiában bekövetkezett változásokat mutatja színkódolt
eseménysorok formájában, időben rendezve. Az események válogathatók adatforrás (azaz
erőművi blokk) vagy jeltípus (pl. analóg / diszkrét) szerint, de eseménytípus szerinti szűrés
is beállítható (pl. csak a biztonsági limitsértésekre vagyunk kíváncsiak). A listában az
eseménysor háttérszíne mindig utal az adott esemény fontosságára: a piros háttérszín
mindig biztonsági limitsértést, vagy rendkívüli veszélyeztetettséget jelző KBF alarmot
jelent. Egy ilyen eseménylistát mutat a 21. ábra.
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20. ábra: A “primerköri hűtőközeg mennyisége” KBF paramétereinek részletes analízisét
támogató trend ablak

21. ábra: A CERTA BPK eseménylista egy részlete
-

Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a részletes KBF analízist támogató, előre
definiált trendektől eltérő trendeket használjunk, pl. finomabb időfelbontásra, vagy a jelek
más kombinációjára van szükségünk. Ezt az igényt elégítik ki a szabadon definiálható
trendek: ezeken a jelek tetszőleges kombinációban (pl. analóg és diszkrét jelek vegyesen)
elhelyezhetők, a felhasználó határozza meg az archívból beolvasandó adatok időhatárait,
továbbá jelenként optimális megjelenítést biztosító függőleges skálázás használható. Ezek a
trendek kényelmes eszközökkel nagyíthatók, kicsinyíthetők, tartalmuk kinyomtatható, vagy
fájlba menthető. Egy ilyen szabadon definiálható trendre mutat példát a 22. ábra, amely a
reaktor tartály vízszintjét, a zóna feletti nyomást és TK szintet mutatja.
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22. ábra: Szabadon definiált archív trend kiválasztott paraméterek lefutásának vizsgálatára
-

Szimulált tranziensek vizsgálatánál lehetőség van az egyes kritikus biztonsági funkciók
fenntartását támogató technológiai részrendszerek sémaképeinek megjelenítésére is. Erre az
egyes KBF áttekintő ablakok felső részében elhelyezett nyomógombok szolgálnak, a
gombok felirata (pl. YP, YA, TH) jelzi a gomb hatására megjelenő alrendszer azonosítóját
(ld. 19. ábra). A 23. ábra egy ilyen, a térfogatkiegyenlítőt (YP) ábrázoló sémaképet mutat.

23. ábra: A CERTA VITA YP sémaképe (szimulátor)
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-

A CERTA VITA úgy lett megtervezve, hogy központi gépe adatforrásként szolgálhasson
olyan külső programok számára, amelyek a blokk főbb paramétereiből kiindulva képesek
egyrészt a baleset gyors diagnosztizálására, másrészt gyors előrebecslést végezni arra
vonatkozóan, hogy az üzemzavar milyen irányba fog továbbfejlődni a későbbiekben. Ezek a
külső programok nem részei a VITA rendszernek, adattáplálásuk kötött formátumú és
tartalmú fájlokon keresztül történik, amelyeket a rendszer ciklikusan elkészít, majd a
hálózaton át a kijelölt munkaállomás kijelölt alkönyvtárába másol. Lehetőség van arra is,
hogy egy – a múltban lejátszódott – üzemzavar lefutását jellemző összes adatot az archívból
kiolvassuk, majd egyetlen fájlban adjuk át a külső programoknak, amelyek újból
végigszámolják a teljes tranzienst. Jelenleg az NBI két különböző programot használ gyors
baleseti diagnózis felállítására és előrebecslésre: az ADAM [69] és a SESAME [70]
kódokat. Mindkét program adattáplálása megoldott a rendszerben, az átadott adatok
halmazára mutat példát a 24. ábra, amely az ADAM input listát tünteti fel:
------------------------------------------------------------------------------I OAH NBI
* * CERTA VITA * *
30-DEC-2002 13:59:02 I
I
BPK
1. OLDAL I
------------------------------------------------------------------------------I
S. BLOKK ADAM INPUT PARAMÉTEREK
I
------------------------------------------------------------------------------Folyamatidő: 30.12.2002 13:58:58
------------------------------------------------------------------------------Core top pressure
bar
30.0
Reactor pressure difference
bar
0.0
PRZ 52 boron concentration
g/kg
4.0
PRZ control level
mm
5250.0
PRZ entire level
mm
9380.0
PRZ steam pressure
bar
30.3
Core average outlet temperature
C
154.6
Core average temperature (UP)
C
154.6
Core DT maximum
C
0.6
Cold leg temperatures 1/2/3/4/5/6 C
164.8 160.9 160.7 161.8 161.1 162.6
Hot leg temperatures 1/2/3/4/5/6 C
154.3 153.9 150.8 150.8 154.0 154.6
SG steam pressures
1/2/3/4/5/6 bar
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
10RA main steamline pressure 1
bar
4.8
10RA main steamline pressure 2
bar
4.8
SG water levels
1/2/3/4/5/6 mm
2314. 2372. 2365. 2327. 2372. 2315.
Containment pressure
mbar
-3.7
Containment temperature
C
39.8
HP ECC flows
Y/X/W
t/h
95.6 95.6 95.6
LP ECC flows
Y/X/W
t/h
0.0
0.0
0.0
Containment spray flows Y/X/W
t/h
509.2 509.2 509.2
Hydroaccumulator leves 50/60/70/80 mm
0.0
0.0
0.0
0.0
SG steam activities
1/2/3/4/5/6 kBq
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Primary loop iodine activity
kBq
0.0
Power range IC powers
1/2/3/4/5/6 %
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cold leg MSIVs state
1/2/3/4/5/6
1
1
1
1
1
1
Hot leg MSIVs state
1/2/3/4/5/6
1
1
1
1
1
1
Main circulating pumps 1/2/3/4/5/6
0
0
0
0
0
0
SG safety valves (103) 1/2/3/4/5/6
2
2
2
2
2
2
SG safety valves (104) 1/2/3/4/5/6
2
2
2
2
2
2
HP ECC pumps
Y/X/W
2
2
2
LP ECC pumps
Y/X/W
2
2
2
Containment spray pumps Y/X/W
2
2
2
RPS actuated 1.group
1/2/3/4
2
1
1
2
RPS actuated 2.group
1/2/3/4
2
1
1
2
-------------------------------------------------------------------------------

24. ábra: Az ADAM balesti előrebecslő kódnak átadott input jeleket tartalmazó napló
-

Üzemzavari helyzetekben a CERTA a gyors diagnózist és előrebecslést adó programokkal
teljesíti egyik legfontosabb feladatát, az ún. forrástag (source term) becslését: a baleset
jellegének és méretének megbízható diagnózisa teszi lehetővé, hogy a szakértői csoport
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megalapozott becslést adhasson a baleset során a környezetbe kikerült (vagy várhatóan
kikerülő) radioaktív szennyezés mértékére és összetételére.
A CERTA VITA rendszer létrehozását és fokozatos továbbfejlesztését a KFKI AEKI végezte, a
specifikációk az OAH NBI szakértőivel szoros együttműködésben készültek. Az eredményeket
a [68] és [83] publikációkban, valamint a [63] és [84] konferencia előadásokban tettük közzé.
A rendszer elmúlt néhány éves működtetésének tapasztalatai alapján elmondható, hogy az NBI
szakértői a biztonsági paraméter képernyő szolgáltatásait olyankor használják intenzíven, ha
valamilyen fontos blokki esemény (pl. ÜV-1) következett be. Ilyenkor a helyi archív alapján
ellenőrzik a technológiai eseményeket, illetve a fontosabb paraméterek lefutását. A hatóság
adatelemzési koncepciója megerősítést nyert abban az értelemben, hogy a rendszer – egy
feltételezett baleseti szituációban – az átvett adatokat tovább tudja adni gyors baleseti
előrebecslő kódoknak, amelyek a szakértők elemző munkáját további szolgáltatásokkal segítik.
E funkció használatát a felhasználók jól elsajátították a szimulátorban felvett kb. 50 jellemző
VVER-440 üzemzavari tranziens oktatási célú lejátszásával. Az OAH NBI balesetelhárítási
munkájának gyakorlásában fontos szerepet játszanak az évenként tartott INEX gyakorlatok:
ekkor a szimulátorban lejátszott üzemzavart a szakértők on-line követik, és az egyes
tevékenységi formákat (pl. az erőművel folytatott kommunikáció, a radioaktív kibocsátások
becslése, stb.) a valódi balesethez hasonló szituációban végzik.
A VITA tervezésében, az adatátvitel koncepciójának kialakításában, az adatbázis tartalmának
definiálásában, valamint a rendszer programozásában, tesztelésében és üzembe helyezésében
vezető szerepet játszottam. A programok és algoritmusok fejlesztése során elsősorban az alábbi
tevékenységeket végeztem.
-

Megterveztem, kidolgoztam, ellenőriztem, üzembe helyeztem és dokumentáltam:
•8 a biztonsági paraméter képernyőt (kivéve a trend programot és a p-T diagramot),
•8 az EIK gépeitől a kijelölt adatokat átvevő kommunikációs programokat,
•8 a reaktor biztonsági állapotát kiértékelő programokat,
•8 a technológiai alrendszerek állapotát kiértékelő programokat,
•8 a baleseti állapotokat az IAEA TECDOC-955 alapján kategorizáló programot,
•8 a baleseti előrebecslő kódok on-line és archív adattáplálását megvalósító programokat.

-

Hasonló munkát végeztem a szimulált tranziensek on-line átvételére alkalmas VITA verzió,
valamint a CERTA GW tervezésével, programozásával és megvalósításával kapcsolatban.

A VITA jelenleg az OAH NBI CERTA központjában folyamatosan üzemel és lehetővé teszi a
paksi atomerőmű összes blokkjának on-line hatósági felügyeletét.
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4. Kritikus biztonsági funkció monitorozó rendszer VVER-440 típusú
reaktorokhoz (KBFMR)
4.1. Előzmények: egy valósidejű szakértői rendszerre alapuló prototípus
információs rendszer
4.1.1. Szakértői rendszerek alkalmazhatósága atomerőművi információs rendszerekben
A 90-es évek elején/közepén a számítógépek hardver és szoftver technológiájában
bekövetkezett gyors fejlődés (pl. a RISC alapú processzorok elterjedése) új lehetőségeket
nyitott az on-line információs rendszerek fejlesztése terén is. A nagysebességű hardver
eszközök és az új szoftver fejlesztési elvek (pl. az objektum-orientált programozás, OOP)
fokozatosan lehetővé tették, hogy az addig főleg csak elvi kisérletezgetésre használt szakértői
rendszereket on-line, real-time folyamatmonitorozási célokra is felhasználják. A korai, LISP
alapú szakértői rendszerek ehhez túl lassúak voltak, és kizárólag szabályalapú tudást voltak
képesek kezelni. Fontos fejlemény volt a szakértői rendszerek fejlődésében a G2 keretrendszer
(shell) megjelenése 1988-ban, amely több, addig általánosan elfogadott konvencióval szakítva
az alábbi szolgáltatásokra helyezte a hangsúlyt (lásd a [85] alatt megadott kézikönyveket):
-

objektumorientált tudásreprezentáció;

-

teljesen grafikus, az objektumok kapcsolódására (topológiájára) épülő alkalmazásfejlesztés;

-

az angol nyelvhez közelálló szintaktikát használó tudásbeviteli formalizmus;

-

valósidejű működés lehetősége;

-

a szabályalapú és procedurális tudás párhuzamos használata;

-

rugalmasan konfigurálható és nagyteljesítményű on-line adatinterfész;

-

kényelmes grafikus felhasználói felület;

-

kiterjedt hálózati kapcsolatok lehetősége.

Az új eszköz felhasználhatóságát újszerű információs rendszerek kiépítésére hamar felismerték,
nukleáris alkalmazásokra először az OECD Halden Reactor Project (HRP) próbálta ki. A
legnagyobb G2 alapú HRP rendszer az ISACS [86], egy integrált atomerőművi blokkvezénylő
prototípusa. Az ISACS több autonóm szakértői rendszer információját integrálja, az erőművi
adatokat egy teljesléptékű szimulátorból veszi. Egy másik fontos HRP alkalmazás a SAS-II
rendszer [26], amely a svéd Forsmark atomerőműben a reaktor vészleállása után – logikai
diagramok és feladatorientált sémaképek formájában – információt ad az operátornak a leállás
okairól, és folyamatosan tájékoztat a reaktor biztonsági állapotáról (ld. az 1.2.2. fejezetben).
Egy másik igéretes G2 alkalmazási terület az on-line procedúra (kezelési utasítás) kiválasztó,
megjelenítő és a procedúrák végrehajtását segítő ún. procedure-management rendszerek
területe. Ilyen alkalmazásra példa a [87] rendszer, mely egy Westinghouse típusú nyomottvizes
erőmű szimptóma-alapú üzemzavarelhárítási utasításait jeleníti meg a G2 segítségével.
A fenti előzmények, és egyéb nemzetközi fejlesztési eredmények ismeretében úgy ítéltük meg,
hogy a szakértői rendszerek (különösen pedig a G2) elérték azt a "fejlettségi szintet", amely
már alkalmassá teszi őket arra, hogy olyan atomerőművi környezetben is használhatók
legyenek, ahol a felhasználóval közölt információ megbízhatósága, gyors elérése, intelligens
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megjelenítése alapvető követelmény, mivel az információ minősége közvetve, vagy
közvetlenül hatással lehet az erőmű biztonságos üzemeltetésére.
A szakértői keretrendszerre épülő információs rendszerek fejlesztésére a KFKI AEKI és az
MTA SZTAKI közös projektet indított, amelyet az OMFB egy hároméves K+F szerződés
keretében (szerződés szám: 91-97-42-0344) támogatott, Az emberi tényező megbízhatóságának
növelése, az ember-gép kapcsolat vizsgálata, az operátort segítő rendszerek kidolgozása az
atomerőművek biztonságának fokozása céljából címmel.
4.1.2. A G2-re épülő prototípus VVER-440 információs rendszer
A K+F projektben folytatott fejlesztések célkitűzése az volt, hogy a nagyteljesítményű, modern
szoftver eszközökre épülő G2 szakértői keretrendszer lehetőségeit kihasználva létrehozzunk
egy olyan információs rendszert, amely
-

képes nagyszámú (legalább 1000) technológiai input jelet on-line fogadni és kis
ciklusidővel (1-2 sec), "kvázi" valósidőben feldolgozni;
képes egyszerre több külső adatgyűjtő rendszerrel on-line kapcsolatot fenntartani és
kétirányú adatforgalmat folytatni;
képes a különböző forrásokból származó információt integrálni és az operátornak gyorsan,
áttekinthetően megjeleníteni;
alkalmas a procedurális és a szabályalapú tudás elemeinek egyidejű felhasználására;
képes intelligens folyamatfigyelésre, eseménykezelésre és állapotfelismerésre;
kényelmes ember-gép kapcsolatot biztosító kezelői felülettel rendelkezik.

A G2 alkalmazhatóságát előzetesen részletesen megvizsgáltuk, a térfogatkompenzátort
modellező kisebb méretű tudásbázis létrehozásával, a vizsgálatok eredményét, következtetéseit
a [88] és [89] részjelentések tartalmazzák.
A munka eredményeképpen létrejött egy olyan mintarendszer, amely tartalmazza egy VVER440 típusú atomerőművi blokk legfontosabb technológiai részrendszereinek objektumorientált
reprezentációját. A rendszer rövid neve GPCS (G2-based Plant Computer Subsystem), utalva
arra, hogy egy valódi erőművi alkalmazás esetén a rendszer által felhasznált mérési információ
túlnyomó része a blokkszámítógépből érhető el.
A fejlesztés és a tesztelés során a technológiai méréseket on-line szimulált jelekkel
helyettesítettük, amelyek az AEKI VVER-440 kompakt szimulátorából (ELVIS, [90]), ill. az
adatarchívumokból dolgozó VERONA zónamonitorozó rendszerből [10] származtak.
A GPCS fejlesztéskor arra törekedtünk, hogy a G2 felhasználásával tapasztalatokat szerezzünk
az integrált rendszerek építésének elveiről, célravezető megoldásairól. A GPCS mintarendszer
csak két különböző rendszerrel tartott fent kapcsolatot (kompakt szimulátor és VERONA), de
nincs elvi akadálya, hogy egyszerre mind a négy paksi VVER-440 blokk blokkszámítógépével
és VERONA rendszerével on-line kommunikációt folytasson, ezáltal egy integrált erőművi
információs központ szerepét töltse be.
Az integrált rendszerben együttműködő számítógépek egy Ethernet alapú hálózaton, a DECnet
protokoll használatával kommunikálnak. A G2 rendszert futtató gép egy VAXstation-3100
SPX munkaállomás (VAX/VMS V5.4 operációs rendszerrel), az IBM-PC/AT alapú
felhasználói terminálok képernyőin a G2 Telewindows nevű grafikus szoftverével lehet a
folyamatinformációt megjeleníteni, az X Windows grafikus szabvány szerint. A kompakt
szimulátor egy TPA-11/520 (MicroVAX-II kategória) gépben futott, VAX/VMS V4.7
operációs rendszer alatt. A VERONA egy VAX-3500 gépen működött, VAX/VMS V5.4 alatt.
- 73 -

Az atomerőmű biztonságos üzemeltetésének támogatása on-line folyamatinformációs rendszerek alkalmazásával
___________________________________________________________________________

Egy új információs rendszer létrehozásakor, tesztelésekor alapvető fontosságú, hogy a munka
valamennyi fázisában rendelkezésre álljon egy olyan eszköz, melynek segítségével a rendszer
egyes moduljai, és a rendszer egésze megfelelő módon ellenőrizhető. Atomerőművi folyamatok
vizsgálata esetén az ideális eszköz egy teljesléptékű (full scope) szimulátor, amely az erőművet
(beleértve a vezénylőtermi beavatkozó eszközöket is) valósághűen modellezi. A paksi VVER440 blokkokra létezik teljesléptékű szimulátor, a GPCS meghajtásához, teszteléséhez azonban
elegendőnek tartottuk egy ún. kompakt szimulátor felhasználását, a könnyebb hozzáférés, és a
szimulátorral való szabad "manipuláció" lehetősége miatt. A felhasznált berendezés az AEKI
ELVIS nevű szimulátora volt, amely egy VVER-440 alapelvi szimulátor továbbfejlesztett
változata, az ún. kompakt szimulátorok kategóriájába tartozó eszköz. A kompakt szimulátor
nem tartalmazza a erőművi vezérlőpult élethű másolatát, néhány nagyobb erőművi alrendszer
modellje egyszerűsített vagy nem is szerepel a szimulációban. Az egyszerűsítések ellenére egy
kompakt szimulátor kellő pontossággal képes reprodukálni a fontosabb tranzienseket, néhány
részrendszer modellje pedig még a teljesléptékű szimulátorokban alkalmazott modelleknél is
részletesebben, fizikailag pontosabban képes a valódi folyamatokat leírni.
A szimuláció terjedelmében szereplő összes nagy technológiai rendszert felépítettük a GPCSben is, kivéve az automatikákat és a szabályozókat (pl. a turbinaszabályozót). A szimulátor
által az egyes mérési pontokra adott értékeket a G2 szabványos adatgyűjtő interfészén (GSI)
keresztül tápláltuk a rendszerbe. Az ELVIS képes a különböző reaktorállapotokat modellezni: a
hideg, álló reaktortól (cold shutdown) a névleges (100%) teljesítményen működő blokkon át a
természetes cirkulációval hűtött reaktorig az összes üzemmód előállítható. A szimulátor fontos
szolgáltatása a különböző, mesterséges úton létrehozott meghibásodások (ún. malfunction-ok)
időzített aktivizálása, ezt gyakran használtuk pl. reaktor, turbina vészleállás vagy egyéb
üzemzavarok előidézésére, hogy a GPCS reakcióidejét, a monitoron látható információ
konzisztenciáját nagy tranziensek bekövetkezésekor is megvizsgáljuk.
A másik rendszer, melyet a GPCS-be integráltunk, a VERONA zónaellenőrző programrendszer
volt. Egy VERONA típusú monitorozó rendszerből származó zónainformáció integrálása a
blokkszámítógépekben rendelkezésre álló egyéb adatokkal elősegíti a reaktor állapotának gyors
diagnosztizálását, mivel egyetlen grafikus munkaállomás képernyőjén rendelkezésre áll az
összes szükséges információ. A VERONA rendszert ún. archív visszajátszás üzemmódban
használtuk, vagyis az erőműben előzőleg felvett mérési adatokat ciklikusan betöltöttük az online mérési adatok helyére, majd elvégeztük a zónára vonatkozó részletes analízist. A kijelölt
adatok a VERONA adatbázisából szintén a GSI interfészen keresztül jutnak el a G2 rendszerbe.
4.1.3. A technológiai elemek objektumorientált reprezentációja
Egy rendszer moduláris felépítését a G2 az ún. KB (Knowledge Base) modulok használatával
támogatja. A modulok között hierarchikus kapcsolatok építhetők ki, pl. létrehozhatók olyan
közös objektumosztály definíciókat, szabályokat, stb. tartalmazó modulok, amelyeket több
másik modul is használ (ez megkönnyíti a közös definíciók konzisztens módosítását,
karbantartását). Az erőművi technológia strukturált leírásához a GPCS rendszer az alábbi
alaposztályokat használja:
-

Equipment = technológiai elemek, berendezések.
Ebbe az osztályba tartozik az összes olyan elem, amely az egyes technológiai alrendszerek
sémaképein szerepel, pl. szelepek, tartályok, szivattyúk, hőcserélők, stb.

-

Sensor = külső érzékelők, mérések.
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A szimulátorból, vagy más külső adatforrásból származó "mérések" aktuális értékeit a
GPCS a sensor osztályba tartozó objektumokkal reprezentálja.
-

Alarm = vészjelzések (alarmok).
Alapvetően kétféle objektumot használunk a jelzések kezelésére: az alarm és az alarm
kijelző objektumokat. Az alarm kijelző megjelenése hasonló a blokkvezénylőben található,
a vezérlőpult felett mátrixalakban elrendezett, kivilágítható ablakokéhoz, amelyek a rájuk
írt szöveggel és fény- illetve hangjelzéssel figyelmeztetik az operátort valamilyen fontos,
potenciálisan veszélyes állapot felléptére.
Az alarmokat az alarm osztályon belül két alosztályba, a simalarm (egyszerű, simple alarm)
és a supalarm (összetett, super alarm) soroljuk be. A simalarmok egyetlen mérés státuszát
vagy egy technológiai komponens állapotát jelzik, közvetlenül a mérésekhez kapcsolódnak.
Az összetett alarm egy nagyobb technológiai egységre, vagy a reaktor (erőmű) egészére
vonatkozik, annak valamilyen abnormális állapotára utal. A supalarmokat egyszerű vagy
összetett alarmok logikai kapcsolatából származtatjuk.

-

Logobj - logikai objektumok (kapuk, összekötő elemek, késleltető elemek, stb.)
Az erőművi logikák, reteszelési diagramok on-line kiértékelése alapvető fontosságú egy
olyan rendszerben, amely a reaktor állapotát gyorsan és áttekinthetően kívánja az
operátornak megjeleníteni. A logikai kapcsolatok on-line kiértékelésére létrehozott logobj
nevű osztály tartalmazza az összes általunk használt logikai kaput és egyéb logikai elemet.
Az osztály defíníciói közül igen fontos a logcon objektum, amely az egyes kapuk, logikai
objektumok összekötésére szolgáló "vonal" (ennek színe a logika TRUE/FALSE értékétől
függően változtatható). A GPCS logikai diagramokon minden objektum input/output
kapcsolatait ilyen színezhető logcon kapcsolatok képviselik. Ezek a G2 számára definiálják
a logikai objektumok topológiáját is, ezáltal "connection" típusú szabályok alkalmazását
teszik lehetővé. A logikai kapcsolatok kiértékelésének tesztelésére a [91] jelentés néhány
kiválasztott logikai diagramját használtuk fel, elsősorban az üzemzavari védelem (ÜV)
logikákra koncentrálva.

4.1.4. A rendszer által képzett információ megjelenítése
A rendszer által képzett információ elérése hierarchikusan történhet: a fontos globális
események az ún. Áttekintő panelen észlelhetők, a speciális részletek az alrendszereket
tartalmazó képeken, ill. az innen elérhető alarm és trend ablakokon, valamint az egyes
komponensekhez rendelhető további képeken vizsgálhatók meg alaposabban.
Az operátor a GPCS Áttekintő paneljének segítségével tartja a kapcsolatot a rendszerrel,
amelyen nyomógombokkal hívhatók le az alrendszerek sémaképei. A nyomógombok mellett
dedikált összetett alarmok mutatják az adott alrendszer pillanatnyi alarm állapotát. Bármilyen
rendellenes állapot lép fel bármelyik alrendszerben, az Áttekintő panelen az operátor azonnal
jelzést kap az esemény felléptéről, a jelzés színkódja utal az esemény súlyosságára.
Az Áttekintő panelről hívható le az alarm kijelzőket tartalmazó ablak, amelyen a legfontosabb
események szöveges "bejelentése" történik. Itt az aktuális alarmok listája is megjeleníthető,
sürgősség ("prioritás"), vagy részrendszer szerint csoportosítva. Szintén a főképről jeleníthetők
meg a logikai diagramok, ezeket főleg az ÜV működést kiváltó okok tisztázására használjuk.
Az alrendszer sémaképek felépítése azonos: a csőhálózat, a technológiai komponensek
(szelepek, szivattyúk, mérések, tartályok, stb.) feltüntetése mellett a kép felső részén mindig
szerepel egy összetett alarm, amely az adott alrendszer globális alarm állapotát mutatja. Minden
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képről le lehet hívni egy ún. alarm képet, amelyen az alrendszerhez tartozó primér alarmok
láthatók, a hozzájuk tartozó eseményszövegekkel együtt. A fontosabb paraméterek on-line
frissülő trendgörbéken is ábrázolhatóak. Hasonló módon járhatók be a VERONA rendszerből
átvett információkat tartalmazó képek is, ezek a zónára és a primérköri hurkokra vonatkozó
adatokat közölnek trendek és összetett alarmok formájában.
A GPCS megjelenítési formákat illusztrálják a 25. és a 26. ábrák: a 25. ábra a tápvízrendszer
sémaképét, míg a 26. ábra a ÜV-1 (másnéven AZ-1) logika diagramját mutatja. A felhasználói
felület összes elemét részletesen megadja a K+F projekt [92] zárójelentése.

25. ábra: A tápvízrendszer sémaképe a GPCS képernyőjén
A létrehozott mintarendszert számos szimulált üzemzavar lejátszásával teszteltük: a tesztekben
ellenőriztük a GPCS stabilitását, válaszidejét, a megjelenített információ konzisztenciáját. A
rendszer által rögzített eseménysorozatokat összehasonlítottuk a szimulátor, ill. a VERONA
által rögzített alarm szekvenciákkal. Az eredmények azt mutatták, hogy a GPCS helyesen
mutatja a blokk, illetve az egyes technológiai alrendszerek biztonsági állapotát, az alarm
szekvenciákat időhelyesen rögzíti, még a rendkívül gyors lefutású, rövid idő alatt nagy „alarm
lavinát” produkáló üzemzavarok alatt is. Az Áttekintő és részletes sémaképek, valamint a
logikai diagramok gyors és egyértelmű tájékoztatást adnak a vészleállás elsődleges kiváltó
okáról, illetve az üzemzavar mértékéről és jellemzőiről.
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26. ábra: Az ÜV-1 logika dinamikusan animált képe
Néhány adat a rendszer méreteiről: a GPCS kb. 800 jelet kap a szimulátorból és 100 jelet vesz
át a VERONA rendszertől. Összesen 3200 objektumot tárol, a teljes tudásbázis kb. 25000 sor.
60 G2 munkaterület és 25 erőművi alrendszer érhető el, a kiértékelés 275 szabály és 200
procedúra alapján történik.
A teljes rendszer létrehozása egy változó létszámú, általában 5-6 főből álló csoport hároméves
munkája volt. Az alábbiakban megadom, hogy milyen tevékenységeket végeztem a munkából:
-

A hardver és szoftver architektúra funkcionális és számítástechnikai rendszertervi szintű
megtervezése, a rendszer koncepciójának (a technológia leképezési elveinek) kialakítása.

-

Az objektum hiearchia és az osztályok megtervezése, létrehozása és tesztelése a G2-ben.

-

A felhasználói felület megtervezése, létrehozása és tesztelése a G2-ben.

-

A GSI alapú VERONA adatinterfész és a zónaellenőrzést támogató sémaképek létrehozása.

-

Az integrált rendszer szimulátoros tesztelési stratégiájának kialakítása.

-

A rendszert minősítő és ellenőrző tesztek megvalósítása, dokumentálása.
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4.1.5. A fejlesztési tapasztalatok és a tendenciák összegzése
A GPCS rendszer legrészletesebb leírását a [92] OMFB zárójelentés tartalmazza. Fejlesztési
tapasztalatainkat angol nyelven a [93] KFKI riportban, a NAÜ egyik konferenciáján tartott
előadásban [94], valamint a G2 felhasználók 1994. évi találkozóján (Washington, USA) tartott
előadásban tettük közzé.
A G2-ről, mint fejlesztőeszközről szerzett tapasztalataink alapvetően igen kedvezőek voltak.
Az alkalmazások fejlesztése egy intelligens grafikus keretben történik, számos kényelmi
szolgáltatás (pl. tartalomfüggő súgó) érhető el benne. Maga a keretrendszer stabil és
megbízható, a létrehozott tudásbázis integritása biztosított, a tárolt tudás konzisztenciája pedig
többféleképpen ellenőrizhető.
A fenti kedvező tapasztalatok ellenére azonban a GPCS rendszer nem jutott túl a demonstrációs
(prototípus) fázison, az atomerőműben nem telepítettük. Ennek – a létrehozás óta eltelt időszak
fejleményeit is figyelembe véve – az alábbi fontosabb okait lehet azonosítani:
-

Atomerőművi alkalmazások tekintetében a szakértői rendszerek hatósági engedélyezése
máig nem megoldott kérdés. Nagy vegyipari, olajipari, cementipari, vagy távközlési
alkalmazások tucatjával futnak a világban, de olyan nukleáris alkalmazásról, amely a
vezénylőben dolgozó operátorok által használt, a blokk biztonságával összefüggő
információt szolgáltatna, jelenleg nincs tudomásom. Általánosan ugyanis elég nehéz – a
hatóság számára is elfogadható módon – bebizonyítani, hogy egy ilyen rendszer az előírt
feldolgozási időn belül mindig pontosan ugyanarra a következtetésre jut, ha pontosan
ugyanazt az input jelsorozatot tápláljuk bele (vagyis mindig determinisztikusan viselkedik).
Ilyen problémát a GPCS tesztek közben mi nem észleltünk, de több közlemény (pl. [26]) is
leírja, hogy nagy tranziensek közben (azaz rendkívüli input adatfluxusok jelenlétében) a
szakértői diagnózis jelentős késését tapasztalták. A szakértői rendszerek következtetési
mechanizmusa (az ún. inference engine) igyekszik robusztus viselkedést tanúsítani még
rendkívüli körülmények között is, azaz előre- vagy hátrafelé következtetés útján megpróbál
értéket adni minden olyan változónak, amelyre a szabályok kiértékelése közben szüksége
van. Ez az adatkeresési mechanizmus nagy terhelés mellett pl. időtúllépés miatt néhány
jelre sikertelenül fejeződhet be, vagyis a diagnózis hiányos lehet annak ellenére, hogy az
adatinterfészen át a rendszer minden input jelet rendben megkapott. Ezen nem segít az sem,
ha jóval erősebb hardverre telepítjük a rendszert, mert a tudásbázisban a szűk
keresztmetszetet képviselő részt igen nehéz behatárolni. Az összes szabály feltétel nélküli
ciklikus meghívása sem lehet megoldás, mivel a nagy rendszerek több ezer komponenst
tartalmaznak, ezekhez több tízezer szabályt kellene valósidőben kiértékelni.

-

Egy konkrét erőművi alkalmazásban számos helyi specialitást, vagy igényt kell kiszolgálni,
ezekre a kereskedelemben kapható rendszerek csak korlátozottan képesek. A legtöbb
rendszer rendelkezik ugyan programozói interfésszel, amellyel lényegében tetszőleges
funkcionalitás kialakítható. Ha azonban a saját fejlesztésű modulok túlsúlyba kerülnek egy
alkalmazásban, akkor elveszítjük azt az előnyt, amit – az általában igen drágán megvásárolt
– szabványos keretrendszer használatával kívántunk megszerezni.

-

A 90-es évek közepétől kezdve az általános célú, grafikus keretben működő, interaktív
fejlesztő rendszerek (pl. a Microsoft Visual Studio, vagy a Borland Builder termékcsalád)
gyors és látványos fejlődésen mentek keresztül. Ennek során számos olyan szolgáltatást,
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vagy kényelmi funkciót átvettek és továbbfejlesztettek, amelyeket addig csak a drága
szakértői, vagy CASE rendszerek biztosítottak. A nagy eladott példányszám és a fejlesztő
rendszereket világszerte használó nagyszámú programozótól kapott állandó
“visszacsatolás” fokozatosan azt eredményezte, hogy mára már kiforrott, a gyors
programfejlesztést hatékonyan támogató termékek kaphatók a piacon, megfizethető áron.
Ez a fejlemény a szakértői rendszerektől való fokozatos elfordulást, piacuk lassú
beszűkülését eredményezte, ami természetesen visszahat a még ma is sikeresen működő
cégek (pl. Gensym) fejlesztési lehetőségeire is.
Összefoglalva elmondható, hogy az az eufória, amely a 90-es évek elején és közepén a
valósidejű szakértői rendszerek potenciális alkalmazási lehetőségeit övezte, mára már elmúlt.
Világszerte számos ilyen rendszer működik sikeresen hagyományos ipari létesítményekben, de
a nukleáris alkalmazások általában nem jutottak túl a demonstrációs fázison.
A fentiekben részletezett tapasztalatokat mi is összegeztük, amikor a 90-es évek közepén a
paksi atomerőmű számára készítendő további információs rendszerek megalapozását,
előkészítését végeztük. A kiválasztott – és sikeresnek bizonyult – koncepciónak megfelelően a
fejlesztés (és a létrehozott információs rendszer) szabványosságát nem egy speciális, a
fejlesztéshez egyöntetűen használt keretrendszerrel biztosítjuk, hanem maguknak a
szabványoknak a követésével. Ez lényegében azt jelenti, hogy a további fejlesztésekben a
portolható (vagyis az egyik operációs rendszerről a másikra könnyen átvihető) alkalmazások
előállítására koncentráltunk, ezt főleg a szabványos elemek (pl. C, C++ és Java nyelvek,
TCP/IP hálózati protokoll) alkalmazásával értük el. Kereskedelmi szoftver csomagokat csak ott
használunk, ahol ez nyilvánvaló előnyökkel jár (pl. egy szabványos ipari protokollal működő
adatgyűjtő csatlakoztatását megvalósító kész illesztőprogram esetében), vagy ahol maga az
eszköz “képviseli” a szabványosságot (ilyenek pl. hipertext böngészők).
4.2. Kritikus biztonsági paramétereket monitorozó rendszer prototípusának
fejlesztése
A “biztonsági funkció” fogalmát először W.R. Corcoran és szerzőtársai fogalmazták meg
szabatosan az alábbiak szerint [95]: “A biztonsági funkciók a beavatkozások egy olyan
együttesét jelentik, amelyek megakadályozzák a zónaolvadást vagy minimalizálják a lakosságot
érő radioaktív kibocsátásokat. Ezen funkciók úgy alkalmazhatók, hogy egy hierarchikus
erőművi védelmet képezzenek, amelyet az operátoroknak használniuk kell.”
A 90-es évek közepén a biztonságnövelő intézkedések (BNI) keretében a Paksi Atomerőműben
is napirendre került az üzemzavarelhárítási utasítások felülvizsgálata (ld. [96]): várható volt,
hogy kb. 2000-ig fokozatosan áttérnek az esemény-orientált utasításokról az állapot-orientált
(vagy szimptóma-alapú) utasításokra. Az erőmű döntése szerint az új utasítások kidolgozása és
alkalmazása a Westinghouse ERG koncepciójának megfelelően történt (Emergency Response
Guidelines, részletesen ld. a 1.2.3. fejezetben). Megjegyzendő, hogy az AGNES projekt [97]
keretében végzett biztonsági analízisek során már nagy figyelmet fordítottak a különböző
balesetelhárítási eljárások lehetőségeinek, hatékonyságának vizsgálatára. Elemzések készültek
a paksi VVER-440/V213 típusú reaktorok biztonsági célfáinak és kritikus biztonsági
funkcióinak definiálására, és az analízisek azt mutatták, hogy a KBF filozófia adaptálható a
VVER-440 típusú reaktorokra is.
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A várható erőművi feladatok végrehajtásának megalapozására, az alkalmazható módszerek
(algoritmusok és megjelenítési formák) vizsgálatára, egy prototípus rendszer kifejlesztésére a
KFKI AEKI egy K+F projektet indított, amelyet az OMFB egy kétéves szerződés keretében
(szerződés szám: 96-97-45-1045) támogatott, "Atomerőművi kritikus biztonsági paramétereket
monitorozó rendszerek fejlesztése" címmel. A fejlesztőmunka eredményeképpen létrejött egy
olyan operátorsegítő rendszer prototípusa, amely VVER-440 típusú reaktorok kritikus
biztonsági paramétereinek on-line kiértékelését és megjelenítését képes végezni. A projekt
kezdetén már folyamatban lévő paksi fejlesztések tendenciáinak ismeretében a rendszerben a
Westinghouse ERG koncepcióját követve építettük ki a KBF monitorozás elemeit.
A prototípus CRISP (CRItical Safety Parameters) rendszer koncepcióját a [98] kutatási jelentés
tartalmazza, míg a [99] részjelentés a jelhitelesítésre nemzetközileg alkalmazott legfontosabb
módszereket és eljárásokat összegzi, kiemelve azokat, amelyek felhasználhatók egy on-line
KBFM rendszerben. A projekt eredményeinek összefoglalását a [100] zárójelentés tartalmazza.
A fejlesztés és a tesztek során a CRISP szimulált adatokat használt, amelyeket a paksi
atomerőmű 3. blokkját modellező tréningszimulátor AEKI-ben futtatható verziója állított elő.
A CRISP rendszer fontosabb szolgáltatásai az alábbiakban foglalhatók össze röviden:
-

a kritikus biztonsági funkciók állapotának on-line kiértékelése;
az erőművi részrendszerek és technológiai komponensek állapotának on-line kiértékelése;
az erőmű (reaktor) aktuális biztonsági állapotának grafikus ábrázolása:
•8 egy összefoglaló erőmű-állapot sémakép megjelenítésével,
•8 egy összefoglaló KBF-állapot sémakép megjelenítésével,
•8 részletes KBF állapotfák és egyéb KBF információk megjelenítésével;

-

a technológiai részrendszerek és komponensek állapotának grafikus ábrázolása:
•8 technológiai alrendszerek sémaképeinek megjelenítésével,
•8 a fontos technológiai paraméterek trendgörbéinek megjelenítésével,

-

a különböző KBF "veszélyeztetettségi" állapotokban az operátorok által végrehajtandó
üzemzavarelhárítási utasítások on-line kiválasztása és megjelenítése, továbbá a procedúrák
végrehajtásának on-line segítése.

A CRISP felhasználói felületének jelentős részét az OECD Halden Reactor Project (HRP) által
fejlesztett Picasso-3 [28] grafikus képszerkesztő-megjelenítő rendszer keretében hoztuk létre.
A munka során egyéb megjelenítési módszerek alkalmazhatóságát is megvizsgáltuk (pl. saját
fejlesztésű programok a sémaképek, trendek, és a KBF összefoglaló ábra megjelenítésére).
A CRISP projekt legfontosabb eredményei – a később valóban létrehozott erőművi KBFM
rendszer megvalósításának szempontjából – az alábbiak (részletesen ld. a [100] jelentésben):
-

Áttekintettük és rendszereztük a VVER-440 reaktorokra alkalmazható kritikus biztonsági
funkciókat, meghatároztuk a funkciók monitorozásához szükséges paramétereket.
A Westinghouse ERG filozófia alapján prototípus VVER-440 KBF állapotfákat dolgoztunk
ki és kialakítottuk az állapotfák on-line kiértékelésének és megjelenítésének módszereit.
Kidolgoztuk egy on-line VVER-440 KBFM szoftver rendszer koncepcióját.
Rendszereztük és értékeltük a jelhitelesítésre alkalmazható módszereket és meghatároztuk
az on-line KBFM rendszer által felhasználható eljárásokat.
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-

Kidolgoztuk az üzemzavarelhárítási utasítások számítógépes megjelenítésének
koncepcióját és létrehoztunk egy olyan prototípus alkalmazást, amely képes az utasítások
végrehajtását nyomonkövetni, valamint az egyes utasítás-lépésekhez tartozó technológiai
információkat on-line frissítve megjeleníteni.

A CRISP projekt tapasztalatait később messzemenően hasznosítottuk a PAE blokkjain működő
“valódi” KBFM rendszer kidolgozásánál. Mivel a fejlesztés két legfontosabb eredményének az
üzemzavarelhárítási utasítások megjelenítésére használt innovatív megoldást, illetve a KBF
állapotfák kidolgozását, kiértékelését és megjelenítését tekinthetjük, ezért az alábbiakban csak
ezeket tárgyalom részletesen.
4.2.1. Az üzemzavarelhárítási utasítások számítógépes kezelése
Az erőművi berendezések kezelési előírásainak, illetve az üzemzavarelhárítási utasítások
végrehajtásának on-line számítógépes támogatására különböző bonyolultságú megoldások
jöhetnek számításba. A megoldások a könyv alakú utasítások számítógépes megjelenítésétől és
egyszerű lapozásától kezdve egészen a szituációfüggő, automatikus procedúrakiválasztásig és
az utasítások számítógéppel vezérelt on-line végrehajtásáig terjedhetnek. Számos rendszer az
utasításokban hívatkozott folyamatinformációt integrálja az utasítások megjelenítésével.
Természetesen az alkalmazható megoldások függnek az erőmű korától és típusától is, egy
régebbi tervezésű és gyártású blokk automatizáltsági foka szükségszerűen alacsonyabb, mint
egy modern reaktoré, vagyis az üzemzavarok levezetése jóval több közvetlen operátori
beavatkozást igényel. Az ilyen blokkokon azonban az operátorok általában jobban ismerik az
erőmű technológiai folyamatait, megfelelő szimulátoros oktatás esetén szinte kivülről ismerik
a legfontosabb illetve a leggyakrabban előforduló tranziensek elhárítási utasításait. A könyv
alakú utasításokat legtöbbször csak arra használják, hogy ellenőrizzék, valóban a megfelelő
eljárást használják-e, illetve a megfelelő technológiai paraméterek (nyomás, hőmérséklet, stb.)
az utasítás által kívánt irányba fejlődnek-e a beavatkozás hatására. A paksi VVER-440 blokkok
és operátoraik feltétlenül ebbe a kategóriába tartoznak, ezért a CRISP koncepciója egy olyan
mélységű procedúrakezelésre tett javaslatot, amelyben egy képernyő alapú utasítások egyszerű
nyomkövetéssel típusú megoldás valósul meg.
A CRISP rendszerbe egy prototípus utasításmegjelenítő modult építettünk be, amely integrálva
van a KBF állapotfákkal. Ezt úgy kell érteni, hogy ha pl. egy KBF állapotfa kiértékelése “KBF
veszélyben” állapotot diagnosztizál, akkor az állapotfáról tovább lehet lépni az alkalmazandó
procedúrához. Az utasításmegjelenítő modul az alábbi fontosabb tulajdonságokkal rendelkezik:
-

Az utasítás eredeti szövegét számítógépre átdolgozva, hipertext formátumban kezeli (ehhez
egy szabványos hipertext - HTML - editort használtunk).
Az utasítás egyes lépéseinek megjelenítését X-Windows alapú grafikus felületen végzi.
Az utasításban hívatkozott folyamatparaméterek értékét a modul on-line beolvassa az
adatbázisból és színkódoltan megjeleníti a procedúra ablak egy szeparált részében.

A modul létrehozásának célja nem egy új, teljesértékű utasításkezelő szoftver kidolgozása volt,
inkább programozási és rendszerépítési tapasztalatokat kívántunk gyűjteni arra vonatkozóan,
hogyan célszerű (és lehetséges) az üzemzavarelhárítási utasításokat integrálni egy on-line KBF
monitorozó rendszerbe. A végül alkalmazott megoldás kiválasztása során számos különböző
megoldási lehetőséget megvizsgáltunk. Az egyes lehetőségeket olyan szempontból analizáltuk,
hogy mennyiben tesznek eleget az alábbi követelményeknek:
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-

szabványos hipertext szöveg használata, a hiperlinkek (referenciák) kezelése,
a lépésekhez tartozó adatbáziselemek on-line megjelenítése, ciklikusan frissítve,
a megjelenítés grafikus felületen történjen,
ne igényelje egyedi szoftverfejlesztését, szabványos, széleskörűen használt eszköz legyen.

A CRISP procedúra megjelenítő rendszere egy kereskedelmi HTML böngésző programból (ez
az adott esetben a Netscape Navigator volt) és egy ehhez írt speciális, az adatbázis adatokat online megjelenítő felhasználói programból áll össze. A rendszer az utasítások szövegét HTML
formátumú fájlokból olvassa be. Az utasítások megjelenítésének formáját a 27. ábra mutatja.

27. ábra: A mintaprocedúra egyik lépése, jobboldalon a hívatkozott változók aktuális állapota
A szabványos HTML böngésző felhasználása számos olyan funkciót készen nyújt, amelyet
különben csak hosszadalmas fejlesztési munkával lehetne elérni. Ilyen pl. az egyes procedúrák
közötti dinamikus kapcsolatok (hiperlinkek) beépíthetősége, melyek segítségével a felhasználó
keresgélés, listázgatás nélkül, közvetlenül át tud állni egy másik procedúrára, vagy lépésre.
A procedúra adott lépéséhez tartozó technológiai paraméterek aktuális értékét a képernyő
jobboldalán lévő ablak tünteti fel, az adatbázisból dinamikusan frissítve. Az utasítások CRISPben alkalmazott megjelenítési módszerének ez a megközelítés a legfontosabb újdonsága: az
egyes lépésekre történő átmenetkor kezelői beavatkozás nélkül változó Dinamikus Referencia
Lista (DRL) kép összekapcsolja a baloldali részen látható utasításszöveget a folyamat aktuális
állapotával, továbbá azonnali visszajelzést ad a beavatkozások eredményéről. A DRL képek
tartalmát az utasításrendszer elektronikus verziójának készítője definiálja, a képeken látható
jelek azonosítóit szabványos (az utasítások és a lépések sorszámaiból képzett nevű) fájlok
tárolják. Később ezt a megoldást alkalmaztuk az erőművi KBFM rendszernél is (ld. 4.4.).
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4.2.2. KBF állapotfák a paksi VVER-440 reaktorokra
A nukleáris biztonság végső célja az, hogy megakadályozza a meg nem engedett mértékű
radioaktív kibocsátásokat a környezetbe. Az atomerőművekben alkalmazott alapvető biztonsági
tervezési elv a többszörös védelmi gátak használata: a gátrendszert az üzemanyag mátrix és a
burkolat, a primérköri nyomástartó rendszer és a konténment (hermetikus tér) alkotja. Amíg a
fenti gátak közül legalább egy ép, addig az erőmű nem bocsát ki radioaktív anyagokat a
környezetbe. A védelmi gátak hierarchiáját, ill. az egyes gátak épségét biztosító automatikus és
operátori beavatkozásokat illusztrálja az alábbi ábra:

28. ábra: A védelmi gátak és beavatkozások hierarchiája ([32] alapján)
A kritikus biztonsági funkciókat úgy szokás definiálni, hogy ha egy adott funkció fennáll (vagy
visszaállították), akkor a neki megfelelő védelmi gát integritása biztosítva van.
Megjegyzendő, hogy a 28. ábra sémája alapvetően a reaktor teljesítményüzeméből kiinduló
üzemzavarokra, illetve balesetekre vonatkozik (a prototípus KBF monitorozó rendszer is ilyen
szituációkra lett kidolgozva). Ez természetesen feltételezi azt, hogy a fűtőelemek (pontosabban
a radioaktív kibocsátás potenciális forrásai) a hermetikus téren belül vannak és a kibocsátások
elleni utolsó gátat a hermetikus tér (konténment) képviseli. Az átrakási periódusra, a nyitott
konténmentre, ill. a pihentető medencére az ábrán megadott séma nem igazán érvényes, ezekre
az esetekre külön biztonsági célfákat, illetve biztonsági funkciókat szokás definiálni (ezekkel
az esetekkel a munka során nem foglalkoztunk).
A különböző reaktortípusokra az egyes gyártók eltérő KBF osztályokat alkalmaznak, az
alábbiakban a paksi VVER-440/V213 típusú reaktorra használt kritikus biztonsági funkciókat
közlöm (a felsorolás sorrendje megfelel a biztonsági funkciók fontossági sorrendjének).
A munkához a PA Rt. adatszolgáltatásként átadta az ún. "lisszaboni kezdeményezés" keretében
az orosz kolai erőmű 3. blokkjára készült KBF állapotfákat, továbbá a Westinghouse referencia
erőműre vonatkozó állapotfákat. A munka során ezeket az állapotfákat a paksi viszonyokhoz
igazítottam, de természetesen az általam készített diagramok nem mindenben feleltek meg az
erőműben később kidolgozott és véglegesített állapotfáknak (ezeket ld. 4.4. fejezetben).
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Az állapotfák kidolgozásakor a Zónaolvadás megelőzése KBF osztályra koncentráltam, itt
minden funkcióhoz megadtam állapotfát. A további KBF osztályokból csak a Hermetikus tér
integritása funkcióra készítettem KBF állapotfát, mivel a többi funkcióhoz tartozó állapotfa
kidolgozásához nem állt rendelkezésemre elég információ (további részletek találhatók a [95],
a [100] és a [101] dokumentumokban).
4.2.2.1. “Zónaolvadás megelőzése” KBF osztály
Szubkritikusság (reaktivitás szabályozása)

A funkció célja:
A reaktor leállítása (szubkritikus állapotba hozása), szubkritikus állapotban tartása, és a
hőfejlődés csökkentése a zónában.
Normál szabályozási módszer:
a) az SZBV szabályozó rudak le/fel mozgatásával (gyors szabályozás)
b) a primérköri bórsavkoncentráció változtatása bórozással/hígítással (lassú szabályozás)
A funkciót veszélyeztető fontosabb folyamatok:
-

az Üzemzavar Védelmi (ÜV) rendszer hibája

-

a reaktor újra kritikussá válása (“visszatérés” teljesítményre)

A funkció megőrzését, visszaállítását eredményező beavatkozások:
-

negatív reaktivitás gyors bevitele SZBV rudakkal

-

vészbórozás

A KBF állapotfa kiértékeléséhez monitorozandó paraméterek:
-

“széles” tartományú és energetikai tartományú ionizációs kamra teljesítmények

-

“széles” tartományú ionizációs kamra periódusok

További monitorozandó paraméterek:
-

ÜV-1 jelek

-

SZBV helyzetjelzések és az SZBV hajtások betáplálásai

-

primérköri bórsavkoncentráció

-

hűtőközeg hőmérséklete a reaktorba történő belépésnél

-

számított kritikussági paraméterek (lezárási bórsavkoncentráció)

-

tiszta kondenzátum rendszer, töménybór szivattyúk és tartályok

Zónahűtés

A funkció célja:
Az aktív zónában fejlődött hő eltávolítása.
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Normál szabályozási módszer:
a) a hűtőközeg kényszerített cirkulációja a zónán keresztül
b) a hűtőközeg természetes cirkulációja a zónán át
A funkciót veszélyeztető fontosabb folyamatok:
Minden olyan folyamat, amely a zónán áthaladó hűtőközeg cirkulációját, illetve a hőelvitel
hatékonyságát lerontva degradálódott, nem megfelelő, vagy telített zónahűtést eredményez
(“telített” hűtésen azokat az eseteket értjük, amikor a zóna egyes részein a víz már felforrt és
csak a túlhevített gőz hűti a kazettákat):
-

a hűtőközeg kényszercirkulációjának gyors leromlása

-

különböző méretű, a primérköri hűtőközeg elvesztésével járó törések

-

a hűtőközeg lokális vagy kiterjedt forrása a zónában

-

zavar a természetes cirkulációban

A funkció megőrzését, visszaállítását eredményező beavatkozások:
-

NZÜHR, KZÜHR, HA működtetés

-

térfogatkompenzátor fűtés/befecskendezés

-

primerköri bleed & feed eljárások

A KBF állapotfa kiértékeléséhez monitorozandó paraméterek:
-

a hűtőközeg maximális hőmérséklete a zónából történő kilépésnél

-

keverőtéri telítési tartalék

További monitorozandó paraméterek:
-

nagynyomású és kisnyomású ZÜHR forgalmak

-

NZÜHR, KZÜHR és hidroakkumulátor állapotok

-

hideg- és melegági FET állapotok, FKSZ állapotok

-

nyomásesés a reaktoron

-

a természetes cirkulációval hűtött hurkok állapota

Szekunderköri hőelvonás

A funkció célja:
A primérköri hűtőközeg lehűtésekor a szekunderkörben keletkezett hő eltávolítása.
Normál szabályozási módszer:
A hurkokban elhelyezett gőzfejlesztőkkel (GF), tápvízbetáplálás a főtápvízrendszerből.
A funkciót veszélyeztető fontosabb folyamatok:
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-

alacsony gőzfejlesztő szint

-

alacsony nyomáskülönbség a primérkör és a szekunderkör között

-

GF biztonsági szelep vagy BRU-A szándékolatlan nyitása

-

különböző gőzvezeték és gőzkollektor törések

-

különböző tápvízvezeték törések, tápvízszivattyú leállások

-

egy vagy két turbina leállása, teherledobás, az erőmű teljes feszültségkiesése (TFK)

-

a GF primer oldali kollektoraiban nem kondenzálódó gázok kiválása és összegyűlése

A funkció megőrzését, visszaállítását eredményező beavatkozások:
-

lefúvatás az atmoszférába (BRU-A, GF biztonsági szelep)

-

gyorsredukálás a főgőzkollektorból a kondenzátorba (BRU-K)

-

az ÜTR (üzemzavari tápvízrendszer) működtetése

-

a KÜTR (kisegítő üzemzavari tápvízrendszer) működtetése

-

a hibás GF izolációja (elszigetelése)

A KBF állapotfa kiértékeléséhez monitorozandó paraméterek:
-

gőzfejlesztő vízszintek (a kis és nagy méréstartományú jelek egyaránt)

-

tápszivattyú forgalmak, ÜTR és KÜTR forgalmak

-

gőzfejlesztő nyomások

További monitorozandó paraméterek:
-

ÜTR és KÜTR állapot (szivattyúk, szakaszoló tolózárak)

-

GF biztonsági szelepek, atmoszférába redukálók és Rockwell armatúrák állapota

-

a primérköri átlaghőmérséklet és a szekunderköri átlaghőmérséklet viszonya

-

GF izolációs állapotok

Primerkör integritása

A funkció célja:
A nyomástartó reaktortartály épségének fenntartása a primérköri nyomás szabályozásával.
Normál szabályozási módszer:
A térfogatkompenzátor fűtő illetve befecskendező rendszerével.
A funkciót veszélyeztető fontosabb folyamatok:
-

hideg állapotban túl nagy primérköri nyomás (túlnyomás)

-

túl gyors lehűtés (hősokk, PTS)

A funkció megőrzését, visszaállítását eredményező beavatkozások:
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-

TK biztonsági illetve lefúvató szelepek működtetése (nyomás csökkentés)

-

TK befecskendező rendszer működtetése (nyomás csökkentés)

-

TK fűtőpatronok működtetése (nyomás növelés)

A KBF állapotfa kiértékeléséhez monitorozandó paraméterek:
-

primérköri nyomás

-

hurok hidegági hőmérsékletek

-

hurok hidegági hőmérsékletek csökkenési sebessége

További monitorozandó paraméterek:
-

térfogatkompenzátor biztonsági és lefúvató szelepeinek állapota

-

a pótvíz szivattyúk és az NZÜHR szivattyúk állapota

-

gőzfejlesztő izolációs állapotok

-

primérköri nyomás változási sebessége

Primérköri hűtőközeg mennyisége (vízkészlet)

A funkció célja:
A megfelelő mennyiségű hűtőközeg fenntartása a primérkörben.
Normál szabályozási módszer:
a) Tiszta vagy bóros kondenzátum beadása a pótvízrendszeren keresztül.
b) Hűtőközeg leeresztése a primérköri leiszapolás rendszerén keresztül.
A funkciót veszélyeztető fontosabb folyamatok:
Minden olyan folyamat, amely a primérkörben rendelkezésre álló hűtőközeg mennyiségét
csökkentve (növelve) degradálódott, nem megfelelő, vagy telített zónahűtést eredményez.
-

kompenzálható folyással járó hűtőközegvesztések (pl. TK bizt. szelep szándékolatlan
nyitása, szivárgás a TK buborékoltató tartályba, primérköri csőtörés a gőzfejlesztőben)

-

nem kompenzálható folyással járó hűtőközegvesztések (pl. különböző méretű LOCA
események, GF kollektorfedél törés)

A funkció megőrzését, visszaállítását eredményező beavatkozások:
-

TK biztonsági illetve lefúvató szelepek működtetése

-

NZÜHR, KZÜHR, HA működtetés

-

hűtőközeg beadása a tömény bórrendszeren vagy a pótvízrendszeren keresztül

A KBF állapotfa kiértékeléséhez monitorozandó paraméterek:
-

térfogatkompenzátor szint változási sebessége
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-

térfogatkompenzátor szint (nagy méréshatárú jel)

További monitorozandó paraméterek:
-

primerköri nyomás

-

keverőtéri telítési tartalék

-

TK biztonsági és lefúvató szelepek állapota

-

a pótvíz szivattyúk és az NZÜHR szivattyúk állapota

-

összegzett pótvíz és NZÜHR betáplálási forgalmak

-

térfogatkompenzátor buborékoltató tartály szint, hőmérséklet és nyomás

-

az átlagos primérköri nyomás és az átlagos szekunderköri nyomás viszonya

4.2.2.2. "Konténment épsége" KBF osztály
Hermetikus tér integritása

A funkció célja:
A konténment hermetikus lezárása a radioaktív kibocsátás elkerülésének érdekében.
Normál szabályozási módszer:
A hermetikus tér dekompressziós rendszerével.
A funkciót veszélyeztető fontosabb folyamatok:
-

hermetikus tér nyomása > 1.50 bar

-

hermetikus tér nyomása > 1.10 bar (ZÜHR működés)

A funkció megőrzését, visszaállítását eredményező beavatkozások:
-

a lokalizáló armatúrák automatikus vagy kézi zárása

A KBF állapotfa kiértékeléséhez monitorozandó paraméterek:
-

hermetikus tér nyomása (a nagy és kis méréshatárú jelek egyaránt)

-

vízszint a hermetikus tér zsompjában

-

dózisteljesítmény a hermetikus térben

További monitorozandó paraméterek:
-

konténment sprinkler (TQ) rendszer állapota (szivattyúk, tartályok)

-

sprinkler befecskendezési forgalmak

-

hermetizáló armatúrák és gyorszárók állapota

-

kisnyomású ZÜHR rendszer állapota (szivattyúk, tartályok, hőcserélők)

Konténment nyomás és hőmérséklet szabályozása
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A funkció célja:
A konténment szerkezet túlterhelésének elkerülése.
A funkciót veszélyeztető fontosabb folyamatok:
-

magas nyomás vagy hőmérséklet a hermetikus térben

A funkció megőrzését, visszaállítását eredményező beavatkozások:
-

aktív nyomáscsökkentés (konténment sprinkler rendszer)

-

passzív nyomáscsökkentés (lokalizációs torony buborékoltató tálcákkal és légcsapdákkal)

A funkció állapotának megítéléséhez monitorozandó paraméterek:
-

hermetikus tér nyomása és hőmérséklete

Éghető gázok mennyiségének szabályozása

A funkció célja:
A konténment szerkezetében a hidrogén robbanása által okozható sérülések elkerülése.
Normál szabályozási módszer:
A konténmentben lévő levegő összetételének folyamatos monitorozása.
A funkciót veszélyeztető fontosabb folyamatok:
Egy (vagy több) zónaolvadás megelőzését szolgáló KBF elvesztése miatt a konténmentben lévő
levegőben a hidrogén, oxigén és vízgőz aránya olyan, hogy a hidrogén égésének (illetve
robbanásának) feltételei adottak.
A funkció megőrzését, visszaállítását eredményező beavatkozások:
-

hidrogén rekombináció, szabályozott hidrogénégetés

-

hidrogén kivonása a konténment sprinkler rendszerből

-

a konténment szűrt szellőztetése

A funkció állapotának megítéléséhez monitorozandó paraméterek:
-

hermetikus térben található levegő összetétele

-

a hermetikus tér és az erőmű környezetének aktivitása

4.2.2.3. "Radioaktív kibocsátás ellenőrzése" KBF osztály
A funkció célja:
A megengedettnél nagyobb mértékű radioaktivitás kibocsátásának megakadályozása. Súlyos
balesetek esetén az erőmű környezetébe kibocsátott radioaktív szennyezés mennyiségének
minimalizálása, a környezeti károk mérséklése.
Normál szabályozási módszer:
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A sugárzási szintek és kibocsátások folyamatos monitorozása a reaktor és az erőmű területén,
illetve az erőmű előírt környezetében.
A funkciót veszélyeztető fontosabb folyamatok:
Minden olyan folyamat, amelynek során a zónaolvadás megelőzésére, vagy a konténment
épségének fenntartására szolgáló kritikus biztonsági funkciók közül egy (vagy esetleg több)
megszűnt, vagyis zónaolvadás vagy a konténment sérülése következett be.
A funkció megőrzését, visszaállítását eredményező beavatkozások:
- a konténment sprinkler rendszer működtetése
- a radioaktív szennyezések szűrt leeresztése (kibocsátása) a konténmentből
A funkció állapotának megítéléséhez monitorozandó paraméterek:
- hermetikus térben lévő levegő összetétele
- hermetikus tér és az erőmű környezetének aktivitása
- konténment sprinkler forgalom
4.2.2.4. "Létfontosságú segédrendszerek rendelkezésre állása" KBF osztály
A funkció célja:
A létfontosságú segédrendszereket olyan üzemállapotban tartani, hogy megfelelően tudják
támogatni a veszélyeztetett kritikus biztonsági funkciók visszaállítására irányuló kézi vagy
automatikus beavatkozásokat.
Normál szabályozási módszer:
- üzemzavari váltóáram betáplálás (dízel generátorokkal)
- szünetmentes egyen- és váltóáramú betáplálások biztosítása (pl. akkumulátorok)
- kompresszorállomás a nagynyomású levegővel működő szelepekhez
Az OAH NBI CERTA VITA rendszerében (ld. 3. fejezet) lényegében ezeket az állapotfákat
használtuk fel a reaktor biztonsági állapotának kiértékeléséhez. Az erőművi KBFM rendszerbe
az állapotfák kissé módosított, a PA Rt. – Westinghouse projektben kidolgozott változatai
kerültek (ld. 4.4. fejezet), de kiértékelésük és megjelenítésük a CRISP elvek alapján történik.
A CRISP prototípus létrehozása egy kétéves K+F munka volt, amelyet egy 4-5 főből álló
csoport végzett. Az eredményeket és tapasztalatokat a [98], [99] és [100] jelentésben, a [101]
és [102] Halden riportban, ill. a [63] és [83] konferencia előadásban tettük közzé. A CRISP
tervezésében, a rendszer koncepciójának kialakításában, a KBF állapotfák kidolgozásában, és a
programozásban, tesztelésben vezető szerepet játszottam. A programok és algoritmusok
fejlesztése során megterveztem, kidolgoztam, ellenőriztem, és dokumentáltam:
-

a prototípus KBF állapotfák tartalmát és a kiértékelésükhöz szükséges jeleket,
a reaktor biztonsági állapotát kiértékelő programokat,
a technológiai alrendszerek állapotát kiértékelő programokat,
az üzemzavarelhárítási utasítások megjelenítési elveit és eszközeit,
a rendszer felhasználói felületét és a megjelenítés eszközeit.
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4.3. A paksi atomerőmű blokkszámítógépeibe integrált KBFM rendszer funkciói
és főbb moduljai
4.3.1. A paksi atomerőmű blokkszámítógépeinek rekonstrukciója
A PAE blokkszámítógépeinek felújítására 1998-ban nagyszabású rekonstrukciós projektet
indított a PA Rt. A tenderezési folyamat során az erőmű az MTA SZTAKI-t választotta ki a
rekonstrukció fővállalkozójának, a megvalósítás két legfontosabb alvállalkozója pedig az
EuroCom Rt. és a KFKI AEKI lett. Az AEKI elsősorban a reaktor biztonsági állapotának
kiértékelését végző modulokat fejlesztette, de emellett számos fontos elem kidolgozásáért is
felelős volt (pl. a szimulátor melletti konfiguráció adattáplálása, egyéb mérnöki számítások
megvalósítása). A blokkszámítógép (BSZG) cseréje az erőmű egy másik fontos projektjével
szinkronizálva történt: a biztonságnövelési intézkedések keretében a reaktorvédelmi rendszer
(RVR) is teljesen átalakult, a Siemens közreműködésével.
4.3.1.1. A rekonstrukció indokai és peremfeltételei
Az erőmű nyolcvanas években történt indításakor az 1-2. blokkon SZM2 típusú, szovjet
gyártmányú gépek, míg a 3-4. blokkon TPA 11/440 típusú, magyar (KFKI) gyártmányú gépek
kerültek üzembe. Az utóbbiakban futó feldolgozó szoftvert magyar fejlesztők (a KFKI és a
VEIKI) készítették, míg az SZM2 gépekben az eredeti szovjet programok működtek, kisebbnagyobb átalakításokkal. 1998-ban a fenti konfigurációk átlagos “életkora” kb. 14 év volt,
hardver-szoftver architektúrájuk a 80-as évek elejének számítástechnikai színvonalát tükrözte,
beleértve az operátorok által használt kezelői felületet is. A régi blokkszámítógépek ennek
ellenére kiszolgálták a blokkok biztonságos üzemeltetését, de a 90-es évek második felében
olyan problémák jelentkeztek, amelyek sürgették a gépek cseréjét (pl. alkatrészellátási és
szervizelési nehézségek, új funkciók kiépítésének igénye).
A rekonstrukció során fontos feltétel volt, hogy a technológiai adatgyűjtők cseréjére nem
kerülhetett sor. Az 1-2. blokkon az eredeti szovjet adatgyűjtőket már korábban lecserélték egy
modern hazai gyártmányú berendezésre (IMR), míg a diszkrét jeleket 10 msec időfelbontással
mérő NIMFA berendezéseket AEG Modicon Quantum PLC-k váltották fel. A 3-4. blokkon az
eredeti szovjet adatgyűjtőket már a blokkok indításakor hazai gyártmányú berendezésekkel
helyettesítették: az xFRT elnevezésű, MMG SAM-E mikroszámítógép alapú analóg és diszkrét
adatgyűjtők jelenleg megfelelően működnek, felújításukra csak hosszabb távon lehet szükség.
Új adatgyűjtőként jelentkezett a felújított RVR: az előírások szerint az új blokkszámítógépnek
kb. 3000 analóg és diszkrét jelet kellett átvenni (feldolgozni, archiválni és megjeleníteni) az új
RVR ún. információs gateway (RVR GW) számítógépeiből.
A fenti körülmények miatt az új BSZG az 1-4. blokkon három különböző adatforrásból
származó jelfelület fogadásáról gondoskodik: RVR GW, IMR és NIMFA (a 3-4. blokkon
xFRT). Kétirányú hálózati kommunikációt kellett még kiépíteni a VERONA zónaellenőrző
rendszerrel (ezt a berendezést a 90-es évek közepén már felújította az AEKI, ld. a 2. fejezetet),
továbbá gondoskodni kellett az EIK (Erőművi Irányító Központ) és az OAH NBI CERTA
krízisközpont egyirányú adatkiszolgálásáról is.
A rekonstrukció terjedelmét, az új rendszer szolgáltatásait, a megbízhatósági és üzemeltetési
követelményeket, valamint az előírt számítástechnikai, architekturális megkötéseket részletező
Feladatterv nagy hangsúlyt helyezett az alábbi szempontok érvényesítésére:
- nagy megbízhatóság, legalább 99,98% rendelkezésre állás (éves szinten),
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- modern információmegjelenítési módszerek és ember-gép kapcsolati elemek alkalmazása,
- szabványosság és nyitottság,
- egyszerű módosíthatóság, moduláris bővíthetőség,
- egységes hardver és szoftver építőelemek alkalmazása.
4.3.1.2. A rekonstrukció folyamata, ütemezése
A rekonstrukció egy többlépcsős folyamatban játszódott le: először 1997-ben az erőmű egy
korlátozott funkcionalitású, ún. “pilot” rendszert helyezett üzembe a 2. blokkon, amely hardver
és szoftver eszközeiben alapvetően megfelelt a később kiválasztott architektúrának és a mérési
adatok feldolgozását a régi blokkszámítógéppel párhuzamosan végezte. A pilot rendszerrel
végzett tesztek bizonyították az erőmű által kiválasztott Intellution iFIX SCADA (Supervisory
Control & Data Acquisition) rendszer [103] alkalmasságát a BSZG kiépítéséhez szükséges
alapfeladatok elvégzésére.
A legelső blokkszámítógép konfiguráció a teljesléptékű szimulátor mellé került 1999 őszén,
miután a sikeres gyártóművi teszteken átesett az AEKI-ben. Az új BSZG szimulátoros
installálásának kettős célja volt: egyrészt támogatnia kellett az újtípusú állapotorientált
üzemzavarelhárítási utasítások 1999 novemberében végrehajtott szimulátoros validációját,
másrészt 2000 elejétől kezdődően ki kellett szolgálnia a vezénylői személyzet oktatását az új
BSZG tekintetében. A szimulátor mellé egy funkcionálisan teljes, de hardver terjedelmében
csökkentett konfiguráció került, hiszen itt nyilvánvalóan nincs szükség a blokkon előírt
99,98%-os rendelkezésreállást biztosító hardver duplikációra.
Az első blokki konfiguráció gyártóművi tesztje 2000 januárjában a SZTAKI-ban folyt le, a
FAT eljárás sikeres befejezése után a teljes konfiguráció az erőmű 2. blokkjára került, ahol
közel két hónapig a régi SZM2 blokkszámítógéppel párhuzamos üzemben működött. A
helyszíni átvételi eljárás (SAT), az üzembe helyezési munkaprogram és a hivatalos próbák
sikeres elvégzése után az új rendszer 2000 júliusában kezdte meg a próbaüzemet, az új RVR
sikeres installálását követően. A 2. blokki munkákkal párhuzamosan az új BSZG konfiguráció
települt az 1. blokkra is (itt az új RVR már 1999 óta működött), ahol a rendszer a hivatalos
próbaüzemet 2000 szeptemberében kezdte meg. A rekonstrukció első üteme 2001-ben a 3.
blokkon, 2002-ben a 4. blokkon folytatódott, majd 2003-ban egy – minden blokkra kiterjedő –
egységesítési folyamattal ér véget: az átalakítás eredményeképpen az erőmű összes blokkján
egységes, azonos szolgáltatásokat és kezelői-üzemeltetői felületet nyújtó BSZG fog működni.
4.3.1.3. Az új blokkszámítógép hardver és szoftver architektúrája, szolgáltatásai
A blokkszámítógépet az alábbi fontos alapelvek szerint terveztük és valósítottuk meg:
-

egységes szoftver komponensek és építőelemek
•8 Windows-NT 4.0 operációs rendszer
•8 TCP/IP és UDP hálózati protokoll
•8 Intellution iFIX SCADA keretrendszer
•8 Microsoft SQL server relációs adatbáziskezelés

-

egységes, professzionális Intel-alapú hardver elemek

-

elosztott jelfeldolgozás, hálózati adatbázis

-

teljes redundancia mind a hardver, mind a szoftver komponensek tekintetében
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-

duplikált, Fast Ethernet alapú, 100 Mbps sebességű hálózat

-

egységes kezelői felület, egységes (menüvezérelt) üzemeltetői felület

-

a belső hálózatról teljesen leválasztott külső munkaállomások, amelyek a megjelenítést egyegy szabványos HTML böngészővel végzik.

Az erőművi folyamat paramétereit mérő adatgyűjtőket párhuzamosan működő SCADA szerver
párok csatolják a rendszerhez, a szerverek azonos hardver és rendszerszoftver elemekből
építkeznek. A 3-4. blokkon üzembe helyezett rendszer az alábbi szerverekből épül fel:

Sémafali megjelenítők

Primer Domain Server

1. Archiv
szerver

2. Archiv
szerver

Backup Domain Server

Router

CERTA kapcsolat

Távoli megjelenítő

WEB kapcsolat

WEB szerver

RVR
SCADA1
Lokális
hálózat

RVR
GW 1

RVR
SCADA2
UDI

xFRTA
SCADA2
xFRTA
SCADA1

xFRTB
SCADA1

xFRTB
SCADA2

Lokális
hálózat

RVR
GW 2

RIO
kapcsolat

RS485
kapcsolat

EXT A
SCADA1

EXT A
SCADA2

EXT B
SCADA1

EXT B
SCADA2

Lokális
hálózat

Lokális
hálózat

Modbus
Over Eth
kapcsolat

Modbus
Over Eth
kapcsolat

CERTA

COMP A
SCADA1

COMP A
SCADA2

Távoli megjelenítő

COMP B
SCADA1

COMP B
SCADA2

.........

Üzemeltetés
szerver

Switch-el leválasztott felület
(logikailag ábrázolt)

VERONA

Távoli megjelenítő

Informatikai Hálózat

Operatív megjelenítők

...

Felügyelt és nem felügyelt
megjelenítők

Technológiai Hálózat

UTS-CTM

Távoli megjelenítő

29. ábra: A 3-4. blokki új blokkszámítógép felépítésének logikai vázlata ([104] alapján)
-

A duplikált RVR SCADA az új reaktorvédelmi rendszer két információs gateway gépéből
érkező analóg és diszkrét jeleket fogadja.

-

A duplikált xFRTA és xFRTB SCADA gépek az xFRT adatgyűjtők analóg és diszkrét
méréseit dolgozzák fel.

-

A duplikált EXTA szerverek további blokki adatgyűjtők jeleit csatolják a rendszerbe.

-

A duplikált COMP szerver különböző operátorsegítő szoftverek futtatását, illetve a BSZG
külső adatkapcsolatainak kiszolgálását végzi.

-

A duplikált Archív szerverek feladata a mért és számított jelek SQL alapú archiválása,
továbbá az archív lekérdezések (listázások) kiszolgálása.

-

Az ikerblokkonként duplikált WEB szerverek a nagyszámú külső megjelenítő kiszolgálását
végzik, Intranet technológiával.

-

Az Üzemeltetési szerver az adatbázis karbantartására, a BSZG szoftverének módosítására
szolgál, továbbá ezen a gépen futnak az üzemeltetési funkciókat megvalósító programok.
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-

A rendszerhez operatív (vagyis a belső technológiai hálózatra kapcsolt) és külső (az erőmű
informatikai hálózatára csatlakozó) megjelenítők tartoznak. A kétféle munkaállomás
képernyőjén látható folyamatinformáció alapvetően megegyezik, különbségek csak a
felhasználói jogosultságokban és a kiszolgálás módjában vannak.

Egy blokki BSZG rendszer jelenleg összesen 14 szerverből és 16 operatív megjelenítőből áll, a
nagyméretű rendszer funkcionális integritásának folyamatos figyeléséről egy fejlett felügyelő
(supervisor) alrendszer gondoskodik. A rendszer felügyeletének alapját az egyes gépekben futó
diagnosztikai programok által szolgáltatott információ adja, ezek a programok állandóan
figyelik a gépek hardver komponenseinek állapotát, a gépekben futó rendszer- és alkalmazói
programok helyes működését, valamint a hálózati kapcsolatok állapotát.
Az új BSZG egyrészt teljeskörűen ellátja azokat a hagyományos feladatokat, amelyeket a régi
rendszer is teljesített: átveszi a technológiai adatgyűjtőktől a mért analóg és diszkrét jeleket,
elvégzi a jelek szabványos feldolgozásának műveleteit (dimenzionálás, hihetőségvizsgálat, a
határérték sértések ellenőrzése, esemény- és alarmképzés). A rendszer gondoskodik a kijelölt
jelek változásérzékeny archiválásáról, és a folyamatinformáció áttekinthető megjelenítéséről.
Néhány adat a rendszer által kezelt jelek mennyiségéről és az adatfluxusokról: az új BSZG úgy
lett méretezve, hogy maximum 15000 jelet képes képes kezelni másodpercenként, ebből max.
10000 lehet a mért jelek száma. A méretezési adatfluxus maximum 10000 változás/sec, ez
folyamatosan 1 percig állhat fenn.
Az új rendszer már négy üzemi konfigurációban működik a paksi atomerőmű blokkjain, eddig
összesen kb. 100 hónapnyi üzemidőt összegyűjtve. Az üzemeltetési tapasztalatok kedvezőek, a
megkívánt 99,98%-os rendelkezésre állást az összes konfiguráció biztosította. Kisebb hibáktól
eltekintve a rendszer hardver elemeivel nem voltak jelentős problémák, ez annak köszönhető,
hogy a kritikus helyeken professzionális szervergépeket alkalmaztak. Az új, nagysebességű
hálózat stabilitása és megbízhatósága is megfelelőnek bizonyult. Kedvező tapasztalat az is,
hogy a választott alapszoftver eszközökkel (Win-NT 4.0 operációs rendszer, iFIX SCADA, MS
SQL Server) sem voltak jelentős stabilitási problémák.
Az új BSZG fejlesztéséhez meghatározóan használt szoftver eszköz az Intellution iFIX
SCADA keretrendszer volt: ezzel készültek a rendszer alapvető adatfeldolgozási és
megjelenítési funkciói: pl. az elosztott on-line adatbázis és belső kommunikáció, a tipizált
feldolgozó blokkokra épülő elsődleges adatfeldolgozás, sémaképek, on-line trendek ábrázolása,
az alarmok és események képzése, listázása, archív adatfeladás. A rendszer néhány további
fontos funkcióját (pl. kommunikáció az adatgyűjtőkkel és a külső rendszerekkel, SQL alapú
archiválás, archív kigyűjtés és listázás, archív trendek ábrázolása, központi óra (MC) kezelés és
szinkronizáció, jogosultsági rendszer, öndiagnosztikai és felügyelő programok, operátorsegítő
rendszerek, naplók készítése, szimulátoros adattápláló program, szűrők kezelése, stb.) speciális,
külön erre a célra fejlesztett alkalmazói szoftverek valósítják meg. A fejlesztés során azonban
végig alapvető szempont volt, hogy a fejlesztett komponensek megfelelően illeszkedjenek az
iFIX SCADA keretrendszer által biztosított környezetbe. A szoftver fejlesztése főleg MS
Visual C++ és Borland C++ Builder környezetben történt, de egyes részekhez szükség volt a
Visual Fortran és a Sun JDK (Java Development Kit) eszközökre is.
4.3.1.4. Kezelői felület, megjelenítés
A BSZG egyik legfontosabb újdonsága az egységes kezelői felület, amelyet a megjelenítők
nagyfelbontású (1280x1024 pixel) szines grafikus képernyője képvisel. A kezelői felület
tervezésében és fejlesztésében alapvető szempont volt, hogy egy áttekinthető, gyors
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válaszidőket biztosító, egységes elemekből építkező, modern ablak- és dialógus-technikát
alkalmazó, a PC-s grafika által nyújtott lehetőségeket messzemenően kihasználó eszköz jöjjön
létre, amely integrálja a napi operatív használattal, valamint az üzemeltetéssel összefüggő
különféle funkciókat. A rendszer felhasználói a megjelenítő menürendszerén keresztül érik el a
BSZG szolgáltatásait, a kritikus beavatkozásokat a felhasználói és üzemeltetői szerepkörök
szerint konfigurálható jogosultsági rendszer védi. Az operátori munkaállomás a sémaképek
dinamikusan animált megjelenítésén túl számos olyan szolgáltatást is nyújt, amely a régi
rendszerben nem volt elérhető: pl. alarmok nyugtázása, on-line trend és részletes jelinformáció
lehívása a képeken látható bármelyik jelre, az archív kigyűjtések eredményeinek megjelenítése
trenden, a felhasználói és üzemeltetői dokumentáció böngészése.
Fontos szerepe van a képernyő legfelső részén látható Fejléc mezőnek, amely nem takarható le
(ld. 32. ábra). A Fejlécben láthatók a blokki adatgyűjtőkkel és a külső rendszerekkel fenntartott
hálózati kapcsolatok állapotai, a KBFM rendszer által számított alarmok állapotai, a reaktor
aktuális üzemmódja, az egyes kezelői funkciók aktivizálására használható nyomógombok,
valamint az utolsónak beérkezett alarmot tartalmazó sor. Általánosságban elmondható, hogy az
új BSZG megjelenítőjének napi használata nem igényel különösebb oktatást, az ablakok
lehívásának, az egér kezelésének módszere teljesen megegyezik a személyi számítógépeknél
már megszokott műveletekkel.
4.3.2. Az új blokkszámítógép operátorsegítő szolgáltatásai: a KBFM rendszer
Az új BSZG megnövekedett számítástechnikai kapacitása és modern szoftver eszközei lehetővé
tették, hogy olyan új, operátorsegítő funkciókat építsünk be, amelyek támogatják a vezénylői
személyzet munkáját. Az új rendszer így több operátorsegítő szolgáltatást tartalmaz, ezeket a
személyzet normálüzemben és üzemzavari helyzetekben egyaránt használhatja: ide tartozik a
Kritikus Biztonsági Funkció Monitorozó (KBFM) rendszer és a kapcsolódó állapot-orientált
kezelési utasítások (ÁOKU) megjelenítése. További fontos operátorsegítő funkciók a MÜSZ
korlátozások megsértésének on-line kiértékelése és a MÜSZ megjelenítése [105], valamint a
blokkvezénylői tablójelzések kezelési utasításainak HTML alapú megjelenítése.
A KBFM rendszer létrehozását az új BSZG kínálta erőforrásokon kívül több tényező
kedvezően befolyásolta. Az erőmű a biztonságnövelési intézkedések részeként még 1997-ben
elhatározta, hogy a régebben használt ún. esemény-orientált üzemzavarelhárítási utasításokról a
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően áttér az állapot-orientált kezelési utasításokra (ÁOKU,
lásd [96]). Az ÁOKU készlet elkészítése és validációja végül 2000-ben fejeződött be, a munka
egy Westinghouse cég bevonásával folyt. Az AEKI-ben már előzőleg kidolgoztuk egy olyan
információs rendszer prototípusát, amely képes egy VVER-440 reaktor kritikus biztonsági
paramétereit on-line monitorozni, illetve a kapcsolódó kezelési utasításokat szabályozottan
megjeleníteni (CRISP, lásd a 4.2 fejezetet). További előny volt, hogy az AEKI a tenderezési
folyamat kezdetétől résztvett az új BSZG tervezésében, a hardver és szoftver architektúra
kialakításában, valamint a programozási munkában, így megfelelő információkkal rendelkezett
arra vonatkozóan, hogyan lehet egy operátorsegítő rendszert az új BSZG-be integrálva
létrehozni. Ezért az a koncepcionális döntés született, hogy a blokkszámítógépben elsőként egy
olyan Kritikus Biztonsági Funkció Monitorozó rendszer készüljön el, amelynek alapvető
feladata, hogy az állapot-orientált üzemzavarelhárítási utasítások végrehajtását segítse.
A KBFMR így a Westinghouse-típusú kezelési utasítások megjelenítésére és végrehajtásuk online segítésére lett optimalizálva, ezt az alábbi főbb szolgáltatások révén valósítja meg:
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-

A reaktor kritikus biztonsági funkcióinak állapotát jellemző ún. KBF állapotfák on-line
kiértékelése és megjelenítése.

-

A biztonsági rendszerek állapotának folyamatos kiértékelése és megjelenítése.

-

Az állapot-orientált üzemzavarelhárítási utasítások megjelenítése, szabályozott böngészése.

-

Az egyes utasítás lépésekben hívatkozott technológiai jelek aktuális értékének automatikus,
dinamikusan animált megjelenítése.

Az új operátorsegítő rendszer fejlesztését nemzetközi együttműködés is segítette: a munka egy
része az OECD Nuclear Energy Agency támogatásával a PLASMA (Plant Safety Assessment
and Monitoring) nevű projekt keretében folyt, melyben az AEKI-n kívül az IFE Halden (OECD
Halden Reactor Project) norvég kutatóintézet vett részt (részletesen ld. [106]). A NEA azért
találta támogatásra érdemesnek a paksi KBFM rendszer fejlesztését, mert más VVER-440
erőművekben is napirenden van az állapot-orientált üzemzavarelhárítási utasítások bevezetése
(pl. cseh Dukovany, a szlovák Mohovce, az orosz Kola), általában a Westinghouse ERG
filozófiának megfelelően. Az eredményeket és tapasztalatokat 2000 novemberében egy NEA
workshop keretében kb. 30 olyan szakemberrel ismertettük meg, akik cseh, szlovák, orosz és
ukrán VVER erőművekben dolgoznak hasonló rendszerek kialakításán. A projekt hazai része
az AEKI-re koncentrálódott, ahol a szakmai munka az én vezetésemmel folyt.
Az AEKI feladata volt a KBFM rendszer architektúrájának, kezelői felületének megtervezése, a
szoftver modulok létrehozása és integrálása a BSZG-be. Az AEKI specifikációja alapján az IFE
Halden programozta az ÁOKU megjelenítő modult, amely részben a COPMA-III [107]
elektronikus procedúra kezelő rendszerre épül. Az erőmű szakemberei intenzíven résztvettek a
specifikációs, adatszolgáltatási és tesztelési munkában, továbbá a reaktor biztonsági állapotát
leíró algoritmusok kialakításában és technológiai adatokkal történő feltöltésében. A KBF
monitorozás elvei és tartalma lényegében megfelel a CRISP prototípus rendszerben (ld. a 4.2.
fejezetet) kialakított megközelítésnek. Az állapotfákat és az üzemzavarelhárítási utasításokat az
erőmű készítette el, az AEKI elvégezte az elektronikus verziók kialakítását, és a KBF
állapotfák kiértékeléséhez szükséges jelterjedelem meghatározását. Az alábbiakban a KBFM
rendszer felépítését és működésének fontosabb jellemzőit ismertetem.
4.3.2.1. Funkcionális modulok
A KBFMR modulokat C, C++, Fortran és Java nyelveken írt alkalmazói programok valósítják
meg. A szabványos jelfeldolgozást (pl. hihetőségi és limitvizsgálatok, alarmok és események
képzése, stb.) vagy az iFIX SCADA rendszer végzi, vagy a BSZG-hez kifejlesztett alkalmazói
szoftver. Mint említettem, a rendszer alapvető funkciója a KBF állapotfák kiértékelése és az
ÁOKU rendszer operátori végrehajtásának hathatós segítése. A KBFMR az alábbi fontosabb
funkcionális modulokból áll (lásd 30. ábra):
-

IOS
PSI
SFM
PSD

= Input/Output Server: input adatok beolvasása a BSZG osztott adatbázisából,
= Plant State Identification: a blokk biztonsági állapotának kiértékelése,
= Safety Functions Monitoring: a KBF állapotfák megjelenítése,
= Procedure Selection and Display: szabályozott ÁOKU megjelenítés.

A KBFMR moduljai a blokkszámítógépben a duplikált COMP szerverben futnak (ld. 29. ábra).
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BSZG megjelenít ő

SCADA szerver adatbázisok

HTML böngész ő

VERONA
rendszer

Helyi SCADA adatbázis

KBFMR
MODULOK
CIT tábla

Biztonsági állapot
kiértékelése - PSI

Input/Output szerver - IOS

KBF állapotfák
monitorozása - SFM

ÁOKU kiválasztás és
megjelenítés - PSD

COMP szervergép

30. ábra: A KBFM rendszer felépítésének logikai vázlata
4.3.2.2. A számítások input adatainak átvétele
A KBFMR algoritmusai a legkülönbözőbb mért technológiai jeleket használják a számítások
során: a legfontosabb input jelek az új RVR-ből származnak, amely redundáns és hitelesített
jelfelületet szolgáltat. A hagyományos technológiai adatgyűjtőktől is számos jel szükséges a
számításokhoz, illetve az ÁOKU végrehajtása során megjelenített képeken. A “Zónahűtés”
állapotfa kiértékeléséhez szükséges jelek a zónaellenőrző rendszerből érkeznek. A fenti jelek
alapján a KBFMR algoritmusai olyan új, magasabb szintű információt állítanak elő, amely a
blokk aktuális biztonsági állapotát megbízhatóan jellemzi.
Az input adatokat a rendszer a BSZG elosztott adatbázisából éri el, az IOS (Input/Output
Server) program segítségével, amely az előírt kb. 1000 jelet a SCADA szerverek on-line iFIX
adatbázisából veszi át, 1sec ciklusidejű kommunikáció útján. Az input jeleket a rendszer
mindig az aktív SCADA szervertől veszi, az IOS automatikusan követi a szerverek aktív 
háttér átmeneteit. A program a begyűjtött input jeleket a COMP szerveren belül egy közös
elérésű, memóriarezidens táblában, a CIT táblában teszi elérhetővé a többi program számára.
4.3.2.3. A blokk biztonsági állapotának kiértékelése
A létfontosságú biztonsági rendszerek és a kapcsolódó segédrendszerek aktuális állapotának
kiértékelését a PSI (Plant State Identification) modul végzi. A program a blokk minden
üzemállapotában működik, normálüzemben, továbbá abnormális és üzemzavari helyzetekben 1
sec ciklusidővel az alábbi műveleteket végzi el:
-

a reaktor üzemállapotának meghatározása (a MÜSZ szerinti üzemmód megadása),
az ún. “funkcionális üzemállapot” változók értékének kiszámítása,
a létfontosságú biztonsági rendszerek (pl. ZÜHR) állapotának megadása,
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-

a fontos segédrendszerek (pl. dízelek) állapotának meghatározása,
a védelmi rendszerek működésbe lépésének monitorozása,
a működésbe lépett védelmi rendszerek állapotának monitorozása,
a téves védelmi működések észlelése,
az elmaradt védelmi működések észlelése.

A biztonsággal összefüggő rendszerek állapotát az általam bevezetett FA (funkcionális
üzemállapot) változókkal jellemezzük. Ezek számított diszkrét jelek, amelyeket relatíve
egyszerű logikai diagramok alapján lehet meghatározni. Az FA jelek az alábbi öt különböző
értéket vehetik fel (a 31. ábra a nagynyomású ZÜHR FA diagramját illusztrálja):
-

0 = INAKTÍV: a rendszer nem működik és nincs is szükség a működésére,
1 = AKTÍV: a rendszer működik és működésére szükség van,
2 = ELMARADT MŰKÖDÉS: a rendszer nem működik, de működésére szükség lenne,
3 = TÉVES MŰKÖDÉS: a rendszer működik, de működése nem indokolt,
? = HIHETETLEN: nincs elég információ a rendszer állapotának meghatározásához.
1 0KF00 J 05 1 = 0
1 0TH1 1F10 1 < 5 0

&

1 0TH2 1F10 1 < 5 0

0

1 0TH3 1F10 1 < 5 0
1 0KF00 J 05 1 = 1
1 0TH1 1F10 1 > 5 0

&

1

1 0TH2 1F10 1 > 5 0
1 0TH3 1F10 1 > 5 0

CAS E

10 KF0 0 J 0 1 0

1 0KF00 J 05 1 = 1
&

1 0TH1 1F10 1 < 5 0
1 0TH2 1F10 1 < 5 0

2

>0

1 0TH3 1F10 1 < 5 0
1 0KF00 J 05 1 = 0

3
&

1 0TH1 1F10 1 > 5 0
1 0TH2 1F10 1 > 5 0

>0

1 0TH3 1F10 1 > 5 0

31. ábra: A nagynyomású ZÜHR (TH) rendszer funkcionális üzemállapotának számítása
A módosítások nyilvántartására, a PSI szoftver integritásának és kényelmes karbantartásának
biztosítására a PSI program futtatható verzióját egy kódgenerálási mechanizmus állítja elő. A
kódgenerálás alapja egy kötött formátumú Excel táblázat, ez tárolja az input-output változók
nevét, ill. a kapcsolódó számítási algoritmusokat. Az Excel táblázat ASCII verzióját használja a
kódgenerátor program, amely egy C nyelvű forráskódot állít elő a definíciók alapján. Végül ezt
a forrásmodult lefordítjuk és összeszerkesztjük a szükséges könyvtárakkal.
4.3.2.4. A KBF állapotfák kiértékelése
Az SFM (Safety Function Monitoring) modul azokat a változókat határozza meg, amelyek a
KBF állapotfák kiértékeléséhez és megjelenítéséhez szükségesek. A rendszerben az alábbi
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kritikus biztonsági funkciók állapotát figyeljük: szubkritikusság (S), zónahűtés (C), hőelvonás
(H), integritás (P), hermetikus tér (Z) és vízkészlet (I). A fenti hat KBF állapotfa kiértékelése az
ÜV-1 jel észlelése után 10 másodperccel automatikusan megkezdődik. Egy KBF állapotfa
lényegében egy olyan egyszerű döntési fa, amelynek egyetlen belépési, és néhány lehetséges
kilépési pontja van. A KBF állapotfák kiértékeléséhez használt technológiai jelek döntő
többsége az új RVR-ből származik, a maximális megbízhatóság elérésének érdekében. Ha a
rendszerben nincs ÜV-1, akkor az összes állapotfa “inaktív”, a kiértékelés csak az input jelek
megbízhatóságának folyamatos ellenőrzésére korlátozódik.
Az állapotfák normálistól eltérő állapotot jelző kilépési pontjai arra az üzemzavarelhárítási
utasításra mutatnak, amelyet az operátornak végre kell hajtania annak érdekében, hogy a
veszélyeztetett biztonsági funkciót helyreállítsa (lásd pl. a 34. ábrát). A KBFM rendszer nagy
prioritású, ún. KBF alarmot képez, ha egy állapotfa kimenete a normálistól eltérő állapotot
jelez. Ezen alarmok mindenkori állapotát a BSZG megjelenítő Fejléc mezője mutatja (ld. a 32.
ábrát), nyugtázásuk csak a KBFM sémaképrendszerről lehetséges.
4.3.2.5. Az üzemzavarelhárítási utasítások kezelése
Az állapot-orientált üzemzavarelhárítási utasítások (paksi terminológiával: ÁOKU rendszer)
megjelenítése kétféle módszerrel történhet: az egyes utasítások lehívhatók az állapotfákról, de
kiválaszthatók az ÁOKU Tartalomjegyzékből is. Az ÁOKU kezelést a PSD modul (Procedure
Selection and Display) valósítja meg, ennek főbb funkciói az alábbiak:
-

lehetővé teszi az utasítások lehívását az állapotfákról és a Tartalomjegyzékből,
megjeleníti a kiválasztott utasítást és szabályozza annak lépésenként történő végrehajtását,
lépésenként automatikusan megjeleníti az adott lépéshez tartozó DRL képet,
naplózza az operátor ÁOKU végrehajtási műveleteit (a későbbi analízis céljára).

Az utasítások megjelentési mechanizmusa a kliens-szerver modellre épül: a PSD szerver
program a COMP szerverben fut, míg a PSD kliensek az operatív megjelenítőkön működnek.
A kliens programnak csak egy szabványos hipertext böngészőre van szüksége, hogy a HTML
formátumra átalakított procedúrákat megjelenítse. Minden egyes ÁOKU oldalhoz tartozik egy
ún. Dinamikus Referencia Lista (DRL) kép, amely azokat a technológiai jeleket mutatja,
melyeket az operátornak az adott lépés végrehajtása közben ellenőriznie kell. Az ÁOKU
megjelenítést a [80] publikáció kimerítően tárgyalja, ezért a további részleteket itt mellőzöm.
Az alkalmazott képernyőformátumokat a 4.4. fejezetben mutatom be.
Megjegyzendő, hogy a KBFM rendszer egyik fontos újdonsága a teljesen HTML alapú, on-line
technológiai jelekkel kombinált dokumentáció megjelenítés, amely a CRISP prototípus KBFM
rendszerben kidolgozott elvek (ld. a 4.2.1. fejezetben) mai legmodernebb eszközökkel történő
megvalósításának tekinthető.
4.4. A KBFM rendszer felhasználói felületének felépítése és szolgáltatásai
A KBFM rendszer kezelői interfésze teljesen beépül az új BSZG operátori munkaállomásának
képernyőjébe: ennek az az előnye, hogy az operátoroknak nem kell kétféle (normálüzemi és
üzemzavari) kezelési módot elsajátítaniuk, hiszen ugyanazt a felületet használhatják minden
szituációban. A KBFMR felhasználói felületének kialakítása hierarchikus: a legfelsőbb szintet
a mindig látható Fejléc képviseli, ez mutatja a hat KBF alarm állapotát színkódolt formában
(ld. 32. ábra). Ha nincs ÜV-1 állapot, akkor a KBF alarmok színe szürke:
,
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ezzel mutatjuk, hogy az állapotfák kiértékelése inaktív. Egy alarm színe ilyen állapotban csak
akkor térhet el a szürkétől, ha a kiértékeléséhez szükséges jelek közül legalább egy hihetetlen
(ezt a feltűnő kék szín jelzi).

32. ábra: A BSZG operátori munkaállomás képernyőjének Fejléc mezője
A dedikált KBF sémaképrendszer első szintjét a blokk biztonsági rendszereinek állapotát
mutató KBF Áttekintő ábra jelenti (ld. 33. ábra), amelyet a Fejlécből a
feliratú
nyomógombbal lehet lehívni. Az ábra tetején a KBF alarmok láthatók, a bal- és jobboldali,
valamint az alsó részeken a biztonsággal összefüggő fontos alrendszerek (pl. kisnyomású és
nagynyomású ZÜHR, konténment sprinkler, üzemzavari tápvízrendszer, stb.) funkcionális
üzemállapotait tüntettük fel. A középső rész egy p-T diagram, amely az aktuális primerköri
munkapontot mutatja, továbbá feltünteti a megengedett (p,T) tartományokat. Az ábra bal felső
sarka az ÁOKU böngészést támogatja: az Aktuális lépés gombbal vissza lehet térni az utoljára
szemlélt utasításlépéshez, a Tartalom gombra megjelenik az procedúrák Tartalomjegyzéke, míg
az E-0 és ES-0.0 feliratú gombokkal közvetlenül le lehet hívni a két legfontosabb utasítást (E-0:
“ÜV-1 működés, vagy biztonsági befecskendezés indulása”, ES-0.0: “Újradiagnosztizálás“).

33. ábra: A KBF Áttekintő ábra (szimulált, névleges teljesítményű állapot)
A részletes KBF információ a sémaképrendszer második szintjén érhető el: ez hat sémaképet
jelent, melyek vagy a Fejléc S-C-H-P-Z-I feliratú ikonjairól, vagy a KBF Áttekintő ábra felső
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részén található, kör alakú szimbólumokról hívhatók le. Minden részletes KBF állapot kép
megadja a KBF állapotfa dinamikusan animált képét, továbbá az adott KBF fenntartásához
szükséges legfontosabb alrendszerek technológiai sémáját és komponenseit (lásd a 34. ábrát). A
képek a fontos paraméterek trendjét is mutatják, a változások felismerésének támogatására.

34. ábra: Részletes KBF állapot sémakép (szimulált, névleges teljesítményű állapot)
A harmadik megjelenítési szinten az üzemzavarelhárítási utasítások és a lépésekhez kapcsolt
DRL sémaképek láthatók (ld. 35. ábra). Az ún. “Biztonsági Funkció Helyreállítási” utasítások
lehívása elsősorban az állapotfák kimeneteihez kapcsolt, kör alakú szimbólumok alatt látható,
az utasítás nevét mutató cimkékre történő kattintással kezdeményezhető (ld. a 34. ábra jobb
oldalán), de ÜV-1 nélküli állapotban bármelyik utasítás lehívható a Tartalomjegyzékből is.
A 35. ábra mutatja az ÁOKU megjelenítő speciális részeit és navigációs eszközeit: a következő
lépésre a képernyő alján lévő gombbal lehet továbblépni, szintén itt találhatók a procedúrához
tartozó ábrákat, mellékleteket megjelenítő nyomógombok. A Westinghouse utasítások egyik
fontos tulajdonsága az ún. Kisérőlapok (Foldout page) használata. A papír verzióban ezeket a
kihajtható lapokat az adott utasítás végrehajtása közben folyamatosan “kihajtva” kell tartani és
a Kisérőlapon előírt ellenőrzéseket ciklikusan el kell végezni. Az ellenőrzések között ún.
áttérési kritériumok is szerepelnek: ha egy ilyen kritérium teljesül, akkor haladéktalanul át kell
térni a megadott utasítás végrehajtására. Az ÁOKU megjelenítő ezeket a Kisérőlapokat ún.
párhuzamos dokumentumként kezeli: a lap alján lévő gombbal a Kisérőlap bármikor lehívható,
tartalma megnézhető, majd az operátor visszatérhet az aktuális lépéshez. Az összes áttérési
kritériumot a rendszer a PSI programban ciklikusan kiértékeli. Ha egy utasításhoz tartozik
Kisérőlap, akkor az utasítás összes lépésének DRL képén (a kép felső részén) látható a
Kisérőlapon szereplő összes kritérium aktuális értéke (ld. a 35. ábra jobb felső sarkában lévő
három diszkrét jelet). Ha egy kritérium teljesül (azaz ikonjának színe zöldből villogó pirosra
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vált), akkor az operátor egy jól felismerhető jelzést kap a változásról és a Kisérőlapról tovább
tud lépni a kijelölt utasításra. Fontos szempont, hogy az utasítások közötti átlépések csak a
bejelölt hiperlinkeken keresztül lehetségesek. Az elektronikus ÁOKU verzió nem kézzel,
hanem programozottan áll elő az utasítások karbantartására használt WordPerfect editorral
készített fájlokból: ezzel egyrészt biztosítjuk a teljes konzisztenciát a papír és a HTML verzió
között, másrészt előállítjuk azokat a bejelöléseket a HTML verzióban, amelyeket az ÁOKU
megjelenítés kihasznál (pl. a hiperlinkek beépítése).

35. ábra: Az üzemzavarelhárítási utasításokat megjelenítő képernyő és főbb részei
Megjegyzendő, hogy mindhárom KBF megjelenítési szinten elérhetők a BSZG megjelenítő
egyéb grafikus eszközei is: bármely jel szimbólumára rákattintva lehívható a jel on-line trendje
és részletes információs lapja. A külső felhasználók kiszolgálására a BSZG-ben általánosan
alkalmazott filozófiával összhangban, a KBFM és ÁOKU megjelenítésnek is létezik WEB-es
verziója, amely a távoli megjelenítőkön hívható le egy szabványos hipertext böngészővel.
Néhány jellemző adat a KBFM rendszer méreteinek illusztrálására: a számítások a kb. 1000
input jelből kb. 400 analóg és diszkrét jelet képeznek, 1 sec ciklusidővel. Az ÁOKU készlet 46
utasításból és kb. 1200 lépésből áll, ezekhez ugyanennyi DRL sémakép tartozik. A definíciós
fájlokból programozottan generált DRL képek elvileg a teljes BSZG adatbázist “leképezhetik”,
jelenleg összesen kb. 1500 analóg és 4000 diszkrét jel megjelenítését biztosítják.
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4.5. A KBFM rendszer használata a blokk normális és üzemzavari állapotaiban
A blokkvezénylőben a KBFM sémaképeket a blokkügyeletes és a reaktor operátor használja.
Normálüzemben a felhasználó ritkán foglalkozik a KBFM rendszerből származó információ
vizsgálatával: erre pl. olyankor kerül sor, ha a Fejlécben az egyik KBF alarm színe “elkékül”.
Ilyenkor a megfelelő KBF állapotfán ellenőrizni kell, hogy milyen mérések meghibásodása
okozta az adott alarm hihetetlenné válását, majd intézkedni kell a mérések kijavításáról. A
reaktor felfűtése, vagy lehűtése közben jól használható az Áttekintő ábra p-T diagramja (ld. 33.
ábra), illetve az Integritás állapotfa kis p-T diagramja (ld. 34. ábra), ezeken szemléletesen
követhető, hogy a primerköri (p,T) munkapont hogyan helyezkedik el az egyes megengedett
tartományokhoz képest. A többi KBF állapotfa képe is úgy lett kialakítva, hogy támogassa a
biztonság szempontjából fontos rendszerek állapotának és paramétereinek nyomonkövetését pl.
a reaktor teljesítményének változtatása, vagy védelmi működések nélkül lejátszódó kisebb
üzemzavarok közben.
A KBFM rendszer használatára az ÜV-1 működéssel, vagy biztonsági befecskendezéssel
(ZÜHR működéssel) járó üzemzavarok fellépésekor van alapvetően szükség. Ilyen esetekben
az operátornak mindig el kell kezdenie az E-0 alaputasítás végrehajtását, ez szisztematikusan
ellenőrzi a reaktor védelmi és biztonsági rendszereinek működését, segít diagnosztizálni az
ÜV-1 működés elsődleges kiváltó okát (ha ez lehetséges), majd az adott szituációban
alkalmazandó utasításba “vezeti” az operátort. Az E-0 végrehajtása közben (az ÜV-1 után 10
másodperccel) a KBFM rendszer automatikusan elkezdi a KBF állapotok kiértékelését, az
eredmények a megjelenítő Fejlécében folyamatosan láthatók:
. A
KBFM feliratú ikon színe mindig a legsúlyosabb állapotot jelző KBF alarm színének felel meg:
ha minden funkció állapota “rendben”, akkor zöld, ha van legalább egy “nem kielégítő”
állapotú funkció, akkor sárga, ha van legalább egy “veszélyeztetett” állapotú funkció, akkor
narancssárga, ha pedig van legalább egy “súlyosan veszélyezetett” állapotú funkció, akkor
piros. A veszélyeztetettségi állapotot jelző színkódolás egyben beavatkozási sürgősséget
(prioritást) is jelent: pl. piros alarm észlelése esetén az operátornak haladéktalanul meg kell
kezdeni az érintett funkció visszaállítására szolgáló utasítás végrehajtását (a folyamatban lévő
utasítást ilyenkor ideiglenesen fel kell függeszteni). Pl. a fenti Fejléc észlelésekor az operátor a
alarmra kattintva lehívja a Szubkritikusság KBF állapotfát
legsúlyosabb állapotot mutató
(ld. 36. ábra), hogy a helyzet részleteit megértse és a szükséges ellenőrzések végrehajtása után
megkezdje az állapotfa kiértékelése által előírt utasítás végrehajtását (jelen esetben az FR-S.1
jelzésű Biztonsági Funkció Helyreállítási utasítást).
Megjegyzendő, hogy ilyenkor az állapotfáról csak az az egyetlen utasítás hívható le, amely a
kiértékelés eredményeként adódó ághoz tartozik. A lehívott utasításban sem „barangolhat” az
operátor tetszőlegesen, csak lépésenként haladhat előre és más utasításokba is csak a beépített
hiperlinkeken keresztül lehet átlépni. A 36. ábrán látható üzemzavar egy szimulált tranziens,
amelyet a KBFM rendszer szimulátoros validációja során rögzítettünk a paksi teljesléptékű
szimulátoron. Több jellemző VVER-440 üzemzavart lejátszottunk (pl. LOCA, ATWS, teljes
tápvízvesztés, stb.), a tranziensek közben szisztematikusan ellenőriztük az algoritmusok
helyességét, az állapotfák kiértékelését, a képeken látható információ konzisztenciáját,
valamint a KBFMR kezelői felületének működését, használhatóságát (részletesen ld. a [108]
riportban, amelyet a Halden Reactor Project ergonómiai szakértőivel közösen készítettünk). Az
itt közölt adatok az ATWS (ÜV-1 működés elmaradása) tranziensre vonatkoznak, a többi
állapotfa képét és egyéb sémaképeket az F6. Függelékben adom meg. A fenti szubkritikusság
állapotfáról lehívható FR-S.1 utasítás megjelenítését pl. az F6-7. ábra mutatja.
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36. ábra: “Súlyosan veszélyeztetett” KBF állapot kijelzése a Szubkritikusság állapotfán
A blokkszámítógépbe integrált Kritikus Biztonsági Funkció Monitorozó rendszer létrehozása
egy 1998 közepe óta folyó fejlesztési munka, amely a tervek szerint 2003 végére befejeződik.
Ha a kapcsolódó PLASMA (OECD/NEA) projektet is figyelembe vesszük, akkor egy rendkívül
szerteágazó, több kutatóintézet és alvállalkozó munkájának koordinálását igénylő munkáról
volt szó, amelyben az AEKI részéről a vezetésem alatt egy 4-5 főből álló csoport vett részt. Az
eredményeket, tapasztalatokat a [80], [109] és [111] publikációkban, a [108] Halden riportban,
ill. a [106], 110] és [112] konferencia előadásokban tettük közzé. A KBFMR tervezésében, a
rendszer koncepciójának és architektúrájának kialakításában, a kezelői felület létrehozásában,
valamint a rendszer validálásában és tesztelésben vezető szerepet játszottam. A programok és
algoritmusok fejlesztése során megterveztem, kidolgoztam, ellenőriztem, és dokumentáltam:
-

a KBF állapotfák és a reaktor biztonsági állapotának kiértékeléséhez szükséges jelfelületet,

-

a reaktor biztonsági állapotát és a technológiai alrendszereket kiértékelő programokat,

-

az üzemzavarelhárítási utasítások megjelenítésének módszerét és képernyő funkcióit,

-

a rendszer felhasználói felületét és a megjelenítés eszközeit.

További alapvető feladatom volt a reaktor biztonsági állapotát meghatározó algoritmusok
szimulátoros validálása, beleértve a tesztelési metodika és az értékelési módszer kidolgozását.
A KBFM rendszer jelenleg a paksi atomerőmű összes blokkján (valamint a szimulátor mellett)
próbaüzemben működik, üzemi rendszerré nyilvánítása az új üzemzavarelhárítási utasítások
bevezetésével párhuzamosan, 2003 végére várható.
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5. Az operátorsegítő rendszerek fejlesztési folyamatának áttekintése
Az operátorsegítő rendszerek fejlesztése egy szerteágazó, több szakmai részterületet is átfogó
tevékenység: egy megbízható, a felhasználók által elfogadott rendszer kialakításához szükség
van a technológiai folyamat kellő mélységű ismeretére, az alkalmazandó számítástechnikai
eszközök (hardver, hálózat és szoftver) professzionális fejlesztői szintű kezelésére, az on-line
programozás szakmai fogásainak elsajátítására. A felhasználói felület megfelelő kialakítása
igényli a kezelő személyzet tevékenységi formáinak ismeretét, az ergonómiai és funkcionális
követelmények részletes feltérképezését, és ismerni kell az optimális ember-gép kapcsolat
kialakítására alkalmazható eszközöket is.
Egy számítógépes rendszer létrehozásának talán legfontosabb fázisa a tervezés időszaka. A
tervezés lényegében három fő alaptevékenységből áll: a munka legelső fázisában meg kell
határozni az új rendszer feladatait. Definiálni kell a rendszer funkcióit a blokk különböző
üzemállapotaiban, a rendszer által felhasználható mérések elérésének módját és terjedelmét, az
input jelekből képzendő számított mennyiségeket, a felhasználói felülettel szemben támasztott
követelményeket. Meghatározzuk azokat a kvantitatív jellemzőket is, melyeket a rendszernek
teljesítenie kell: pl. mérési ciklusidő, maximális méretezési adatfluxus, a képernyő frissítésének
ideje, rendelkezésre állási és megbízhatósági mutatók, az adatbázis maximális mérete, stb. A
specifikáció készítésében fontos szerepet játszanak a rendszer későbbi felhasználói, bevonásuk
a munkába elengedhetetlen. A munka eredménye a Feladatterv (funkcionális specifikáció),
amely a későbbiekben a részletes tervezés alapdokumentuma lesz. A tervezés következő
mérföldköve a Koncepcióterv (megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése, amely rögzíti a
fejlesztők javaslatait, elképzeléseit arra vonatkozóan, hogy milyen hardver és szoftver
eszközökkel, ill. milyen algoritmusokkal (modellekkel) kívánják teljesíteni a Feladattervben
rögzített követelményeket. A Koncepcióterv elkészítését sokrétű analízis előzi meg, ennek
legfontosabb területei általában az alábbiak:
A megfigyelendő technológiai folyamatra vonatkozó mérések elemzése
Az elemzés során ki kell választani a folyamat jellemző paramétereit, és azonosítani kell a
paraméterek mérési pontjait. Meg kell határozni ezek működőképességét a blokk azon
üzemállapotaiban, ahol a tervezett rendszernek üzemelnie kell (pl. a mérések által nem lefedett
tartományok azonosítása, az egyes távadók viselkedése szélsőséges hőmérséklet-, nyomás-,
illetve sugárzási viszonyok között, redundáns mérések elérhetősége, stb.). Az analízis
eredménye meghatározza azt a minimális mért jelfelületet, amely a rendszer feladatainak
teljesítéséhez még éppen elegendő.
A folyamat monitorozásához szükséges számítások elemzése
Meg kell határozni azokat az algoritmusokat, amelyek egyrészt képesek előállítani az adott
monitorozási feladat megvalósításához szükséges összes származtatott jelet, másrészt teljesítik
a Feladatterv pontossági követelményeit. Ez az elemzés olyan eredménnyel is járhat, hogy még
jelentős modellfejlesztésre van szükség a kívánt célok eléréséhez.
A kvantitatív követelmények teljesíthetőségének elemzése
Meg kell határozni, hogy a Feladattervben előírt megbízhatósági, rendelkezésre állási és
adatfeldolgozási (pl. sebesség) követelményeket milyen hardver és hálózati architektúrával,
milyen erőforrásokkal, milyen operációs rendszerrel és felhasználói szoftver elemekkel lehet
(és célszerű) teljesíteni. A folyamatosan működő, fontos üzemi rendszerekre definiálni kell az
adatvesztés elkerülésére, az erőforrások automatikus átcsoportosítására bevezetendő különféle
megoldásokat (pl. folyamatos öndiagnosztika és felügyelő rendszer, redundancia és diverzitás
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alkalmazása, “minimális” konfiguráció biztosítása pl. biztonsági betáplálással). Elemezni kell a
redundáns mérések szétosztását az adatgyűjtőkben, illetve a tartalékolási stratégiát a hálózati
kommunikációban. Az analízis eredménye végül konkrét méretezési információkat szolgáltat:
ezek birtokában már megtervezhetők a rendszert alkotó adatgyűjtők, szerverek,
munkaállomások erőforrásai (memória, processzor, diszkek kapacitása, stb.), továbbá a
szükséges hálózati adatátvitel sávszélessége és redundanciája. Ez az elemzés általában sok
kísérletet, hardver és szoftver bevizsgálást igényel, néha már csaknem a végleges formájában ki
kell dolgozni egy-egy modult a tesztekhez.
A felhasználói felület kialakításának és funkcióinak elemzése
A megjelenítő tervezése a felhasználói modell kialakításával kezdődik, amely azonosítja a
rendszerrel kapcsolatba kerülő felhasználókat és feladataikat, továbbá meghatározza azt, hogy a
felhasználók munkájuk során milyen szolgáltatásokat milyen feladatok elvégzésére használnak.
Egy ilyen modell megalapozott kialakítása nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a
jogosultsági rendszert és a megjelenítő funkcióit az egyes felhasználói munkakörök igényeihez
igazítsuk. Ez az elemzés előkészíti az egyes felhasználói csoportok munkájának támogatására
kialakítandó eszközök, megjelenítési formák és funkciók tervezését. A modell létrehozásához
felhasznált információ általában a leendő felhasználók által kitöltött kérdőívek és személyes
interjúk válaszainak értékeléséből származik, kiegészítve a helyszíni bejárások tapasztalataival.
A tervezési fázis befejező szakaszában elkészül a Rendszerterv (műszaki terv), amely a
Koncepciótervben felvázolt megoldási javaslatokat olyan részletesen fejti ki, hogy az alkalmas
a rendszer programozott megvalósítására. Üzemi információs rendszerek esetén a Rendszerterv
képezi a hatósági engedélyezés alapját, ezért a leírásnak olyan mélységűnek és pontosságúnak
kell lennie, hogy a megvalósítás során csak minimális eltérésre legyen szükség. Ilyenkor a
Rendszertervhez biztonsági elemzés is társul, amely leírja a rendszer által megvalósított
biztonsági funkciókat, illetve elemzi a rendszer kiesésének, vagy degradációjának hatását a
blokk biztonságos üzemeltetésére. A biztonsági elemzés tartalmát, mélységét alapvetően
befolyásolja a számítógépes rendszer biztonsági osztályba sorolása, a hazai nukleáris biztonsági
szabályzat erre az ún. ABOS rendszert használja. Az értekezésben tárgyalt rendszerek közül a
VERONA és a KBFMR az ABOS3 jelű osztályba tartoznak, azon belül is az “s” kategóriába,
amely a biztonsági funkció ellenőrzését, kiszolgálását megvalósító rendszereket tartalmazza. A
biztonsági elemzésben be kell mutatni, hogy a rendszer teljesíti az érvényes jogszabályokban és
a vonatkozó nukleáris biztonsági szabályzatokban előírt követelményeket, vagyis a tervezés és
a megvalósítás során alkalmazott kritériumok teljesülése esetén a reaktorblokk biztonságosan
üzemeltethető lesz. A legfontosabb rész a rendszer tervezési alapjának meghatározása, vagyis
annak leírása, hogy a blokk egyes üzemállapotaiban a rendszernek milyen funkciókat kell
ellátnia. Számítógépes rendszereknél lényeges a meghibásodási módok pontos azonosítása, ill.
ezek hatásának rendszertechnikai elemzése. Külön figyelmet kell fordítani a közös okú hibák
feltárására, illetve az elkerülésükre használt megoldások megfelelőségének bizonyítására. A
szokásos determinisztikus módszerek (pl. DBA analízis, hazárd analízis) használhatók, a
valószínűségi (PSA) elemzésekben a szoftver meghibásodások járulékát figyelembe kell venni.
Az értekezésben tárgyalt valamennyi operátorsegítő rendszer tervezése lényegében a fentiekben
vázolt, többlépcsős eljárás követésével készült.
A megvalósítási fázis első szakaszában a Rendszertervben leírtaknak megfelelően létrejönnek
az információs rendszer funkcióit megvalósító programok. A programfejlesztő környezet
egyrészt függ attól, hogy milyen jellegű feladat programozásáról van szó, másrészt attól, hogy
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az információs rendszer milyen platformon és milyen operációs rendszer alatt fog működni. Az
algoritmusok (pl. termohidraulikai vagy reaktorfizikai számítások) “nyelve” hagyományosan a
Fortran, ennek már megjelentek az interaktív, ablakozó technikát használó, “Visual” verziói is.
A PC-n működő fejlesztőeszközök térhódításával párhuzamosan terjed a Visual C és C++
nyelvek használata, ezeket eredetileg a megjelenítés programozására alkalmazták, de a PC-s
világban lassan egyeduralkodóvá válnak egyéb (pl. adatátviteli) programok fejlesztésében is.
VMS és Unix operációs rendszerek alatt hosszú ideig kizárólag az X Windows/Motif grafikus
szabványt, illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztő eszközöket lehetett használni a felhasználói
felületek programozására. Ez egy robusztus és alacsony hálózati forgalmat generáló kliensszerver modell, amely azonban a PC alapú grafika rohamos fejlődésének következtében lassan
visszaszorult. Jelenleg a Windows GUI (Graphical User Interface) az ember-gép kapcsolati
eszközök fejlesztésének egy hatékony és kiemelkedő ár/teljesítmény viszonyt biztosító eszköze.
Ezen még az sem változtat, hogy a megjelenítéshez szükséges hálózati adatforgalom jelentősen
megnőtt, mivel az adatokat a hálózaton keresztül el kell juttatni a megjelenítést végző PC-hez
(az X kliens-szerver modellben csak a grafikus parancsok közlekednek a hálózaton). A
megnövekedett hálózati adatforgalmat kompenzálta a hálózati hardver és szoftver jelentős
fejlődése: jelenleg a 100 Mbps sebességű hálózatok már az ipari alkalmazások területén is
elterjedtek, a megbízhatósága és kényelmes programozhatósága miatt régebben általánosan
kedvelt DECnet hálózati protokollt pedig mindenütt felváltotta a TCP/IP (ez az Internet miatt
lényegében egyeduralkodóvá vált). Az Internet fejlődése fontos változásokat hozott a
dokumentumok (szöveges információk) kezelésének terén: a szabványos hipertext böngészővel
(pl. Internet Explorer) megtekinthető HTML formátum alkalmazása az ipari rendszerek
üzemviteli dokumentációjának elektronikus kezelésében és megjelenítésében olyan áttörést
hozott, amelynek távlatai ma még nem beláthatók (pl. a papír alapú utasítások használatának
teljes mellőzése). A HTML alapú oldalak megjelenítéséhez szükséges animációt támogató
programozási nyelv a Java, amely azért terjedt el, mert platform-független alkalmazások
fejlesztését teszi lehetővé. Végül szólni kell egy – az ipari alkalmazások területén terjedő – új
megközelítésről, az ún. Scada (Supervisory Control And Data Acquisition) rendszerek
alkalmazásáról. A Scada lényegében egy általános célú ipari keretrendszer, amely tartalmazza
az elterjedt szabványos ipari adatgyűjtő interfészeket, adatfeldolgozási és megjelenítési
funkciókat, valamint egy egyszerű adatbázist. Egy ilyen rendszerrel a technológusok
programozói szakértelem nélkül létre tudnak hozni egy kisebb méretű adatgyűjtő, vagy
monitorozó rendszert. Előnye az alkalmazások hatékony létrehozása, hátránya viszont a
“zártság”, vagyis a speciális, vagy új funkciók beépítésének nehézkessége. Ennek ellenére az
ilyen rendszerek ipari alkalmazása rohamosan terjed, főleg a szabványosság miatt.
A megvalósítási fázis következő periódusában kerül sor a programok modulszintű, ill. a teljes
rendszer integrális vizsgálatára, a validációs és verifikációs (V&V) tesztekre. Az operátorsegítő
rendszerek ellenőrzésének legfontosabb része az integrális teszt, megfelelő tesztekhez azonban
konzisztens technológiai adatok szükségesek, a rendszer által “lefedett” összes reaktor
üzemállapotra. Az ilyen adatok előállítására a legjobb eszköz egy teljesléptékű szimulátor,
ezért ezt paksi berendezést messzemenően használtam az értekezésben tárgyalt rendszerek
minősítésére. A tesztek során a vizsgált információs rendszert (vagy funkcionális megfelelőjét)
telepítik a szimulátor mellé, az adatgyűjtőktől érkező mért jeleket azonban szimulált jelekkel
helyettesítik. A “mért” jeleket speciális programok gyűjtik a szimulátorban, majd a hálózaton
keresztül átadják az információs rendszernek, ahol a jelek feldolgozása a blokki rendszerrel
teljesen azonos módon történik. Az operátorsegítő rendszer egyes funkcióinak teszteléséhez
alkalmas szimulációs gyakorlatokat (tranzienseket) terveznek, majd a tranzienseket modellezik
a szimulátorban. A gyakorlatokon az operátorok az információs rendszer kezelői felületét
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használják, miközben megfigyelők feljegyzik az operátorok tevékenységét, a rendszer
működését, illetve a megjelenített információ helyességét, konzisztenciáját. A gyakorlatok után
interjúkat is készítenek a felhasználókkal, akik olyan kérdőíveket töltenek ki, amelyek a
rendszer használhatósága, ergonómiája, gyenge pontjai iránt érdeklődnek. Az így nyert
tapasztalatokat összesítik, majd a megjelenítésben és az algoritmusokban szükséges javításokat
elvégzik. A felhasználók aktív bevonása a V&V tesztekbe igen kedvező eredményekkel jár: a
végleges blokki rendszer így már mentes lehet a zavaró, vagy a napi munkát nehezítő hibáktól,
és az operátorok által elfogadott módon működik.
Ettől eltérő, de gyakran alkalmazott tesztelési módszer az ún. párhuzamos üzem, ill. az általam
bevezetett távoli adattáplálás. Az első esetben az új információs rendszer teljes blokki
konfigurációját telepítik a későbbi működés helyén, az összes mérési adatot ez a rendszer is online megkapja, miközben a régi konfiguráció zavartalanul kiszolgálja a személyzetet. A tesztek
során jól össze lehet hasonlítani azokat a mennyiségeket, amelyeket a régi és az új rendszer
egyaránt képez, ill. valósághű teszteket lehet végezni az adatgyűjtőkkel. A módszer hátránya
az, hogy az adatgyűjtők “párhuzamosítása” elég költséges, néha pedig megvalósíthatatlan
feladat. Ezt a hátrányt küszöböli ki a távoli adattáplálás, amikor az adatokat nem az
adatgyűjtőktől, hanem a feldolgozást végző számítógépektől veszik el és a hálózaton át
továbbítják egy “távoli” konfigurációhoz. Ez a konfiguráció hardver és szoftver tekintetében
azonos a blokki gépekkel, de nem tartalmaz adatgyűjtőket. Általában egy már működő
rendszeren végrehajtandó szoftver módosítások átfogó teszteléséhez használható, a tesztekben
jól össze lehet hasonlítani a módosított és az eredeti szoftver által adott eredményeket. A távoli
adattáplálás jelenleg a VERONA rendszer szoftver módosításainak a hatóság által is elfogadott,
bevált eszköze.
Végül szólni kell az ún. gyártóművi teszteken gyakran alkalmazott tesztelési eljárásról, a
mesterséges jelek használatáról. Ezeket alkalmas, ún. stimulátor programok képzik, amelyek
szimulálják az adatgyűjtőket, de képesek szélsőségesen nagy adatfluxusok előállítására is. Ezt a
módszert főleg nagy terhelések előidézésére használják, ilyenkor vizsgálható a rendszer
viselkedése a méretezési adatfluxus mellett (pl. a kommunikáció zavartalansága, adatvesztés
elkerülése az archívokban, megjelenítés késleltetése).
A megvalósítási fázis végső szakasza a telepítés (üzembe helyezés), a helyszíni tesztek, a
hivatalos próba, valamint a rendszer felhasználói és fejlesztői szintű dokumentálása. Az
üzembe helyezést kísérő tesztek során a fentiekben részletezett tesztek valamilyen
kombinációját hajtják végre, általában a gyártóművi tesztre készül V&V Terv alapján. Az
elfogadási kritériumokat a Feladatterv és a Rendszerterv alapján definiálják.
Minden operátorsegítő rendszer alapvetően egy nagy szoftver rendszer, így életciklusa
természetesen nem ér véget a telepítéssel és a sikeres átadással. A szoftver életciklus további
részében azonban főleg olyan módszerekre és tevékenységekre van szükség, amelyek nem
kapcsolódnak közvetlenül az értekezés témájához (pl. a szoftver módosítások nyomonkövetése
és nyilvántartása, az ún. konfiguráció menedzsment).
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F1. Rövidítések
ABOS
ACR
A/D (ADC)
AGNES
ÁOKU
ATWS
BPK
BRU-A
BRU-K
BSZG
BWR
CAD
CAMAC
CASE
CERTA
CRDB
CRISP
CSFMS
DAT
DBA
DECnet
DNBR
DPZ
DRL
EIK
EMERIS
EOP
EPROM
ERG
Ethernet
FDDI
FET
FKSZ
FRG
GF
GKS
GW
HA
HINDUKUS
HMI
HRP
INEX
KB
KBF
KBFMR
kbps
KÜTR

- Atomerőművi Rendszerek és Rendszerelemek Biztonsági Osztályba Sorolása
- Advanced Control Room
- Analog-to-Digital Converter
- Advanced, General and New Evaluation of Safety (a PAE biztonsági analízise)
- Állapot Orientált Kezelési Utasítás
- Anticipated Transient Without Scram (ÜV-1 működés elmaradása)
- Biztonsági Paraméter Képernyő
- lefúvatás az atmoszférába
- lefúvatás a kondenzátorba
- Blokkszámítógép
- Boiling Water Reactor
- Computer Aided Design
- ipari adatgyűjtő szabvány (70-es és 80-as évek)
- Computer Aided Software Engineering
- Centre for Emergency Response, Training and Analysis
- Core Resident DataBase (adatbáziskezelő, MTA SZTAKI)
- Critical Safety Parameters (prototípus információs rendszer, AEKI)
- Critical Safety Functions Monitoring System
- Digital Audio Tape (számítógépes mágneskazetta, adatok tárolására)
- Design Basis Accident (“méretezési” üzemzavar)
- hálózati protokoll (Digital Equipment Co. fejlesztette ki, már nem támogatott)
- Departure from Nucleate Boiling Ratio (forráskrízis jellemzésére használatos)
- Detektor Prjámovo Zarjada (orosz, in-core neutronfluxus detektor)
- Dinamikus Referencia Lista (üzemzavarelhárítási utasítások kisérő sémaképei)
- Erőművi Irányító Központ (PAE)
- eMeR Information System (MR anyagvizsgáló reaktor információs rendszere)
- Emergency Operating Procedure
- a ROM (Read Only Memory) speciális, “égetéssel” újraírható változata
- Emergency Response Guidelines (Westinghouse)
- hálózati szabvány (a 10 Mbps adatátvitel szabványa)
- Fibre Distributed Data Interface (a 100 Mbps optikai adatátvitel szabványa)
- főelzáró tolózár
- főkeringtető szivattyú
- Function Restoration Guidelines (Westinghouse)
- gőzfejlesztő
- Graphical Kernel System (grafikus szabvány)
- gateway (“kapugép”)
- hidroakkumulátor
- a PAE első, szovjet gyártmányú in-core adatgyűjtő és feldolgozó rendszere
- Human-Machine Interface (számítógépes felhasználói felület)
- Halden Reactor Project
- International Nuclear Emergency Exercises
- Knowledge Base (szakértői tudásbázis)
- Kritikus Biztonsági Funkció
- Kritikus Biztonsági Funkció Monitorozó Rendszer
- kilobit per sec (1024 bit másodpercenként)
- kisegítő üzemzavari tápvízrendszer
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KZÜHR
LAN
LISP
LOCA
MMI
MSZKI
MÜSZ
NAÜ
NPA
NPP
NRC
NZÜHR
PAE
PDA
PLASMA
PMS
PSA
PTS
PHWR
PWR
RAM
RBMK
RPhDB
RISC
OAH NBI
OECD
OMFB
OOP
ORG
SPDS
SPND
SZBV rúd
SZTAKI
TCP/IP
TFK
TK
TMI
TPA
UDP
ÜTR
ÜV
VEIKI
VERONA
VITA
VME
VOX
VVP
V&V
ZÜHR

- Kisnyomású Zóna Üzemzavari Hűtőrendszer
- Local Area Network
- Lista-orientált programozás (szakértői rendszerek programozási nyelve)
- Loss of Coolant Accident
- Man-Machine Interface (számítógépes felhasználói felület)
- Mérés és Számítástechnikai Kutató Intézet (a régi KFKI egyik intézete)
- Műszaki Üzemeltetési Szabályzat (PAE)
- Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (angol rövidítése IAEA)
- Nuclear Plant Analyzer
- Nuclear Power Plant
- Nuclear Regulatory Commission (az USA nukleáris hatósága)
- Nagynyomású Zóna Üzemzavari Hűtőrendszer
- Paksi Atomerőmű
- Polyp Data Acquisition System (in-core adatgyűjtő rendszer)
- Plant Safety Monitoring and Assessment
- Process Management System
- Probabilistic Safety Assessment
- Pressurized Thermal Shock (hősokk)
- Pressurized Heavy Water Reactor
- Pressurized Water Reactor
- Random Accessible Memory
- Reaktor Bolsóvo Mósnosztyi, Kanalnovo tyípa (szovjet reaktortípus)
- Reactor Physics DataBase (a VERONA reaktorfizikai adatbázisa)
- Reduced Instruction Set Computer (számítógép processzor típus)
- Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság
- Organisation for Economic Cooperation and Development
- Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
- Object Oriented Programming (programozási szabvány)
- Optimal Recovery Guidelines (Westinghouse)
- Safety Parameter Display System (Bizonsági Paraméter Képernyő, BPK)
- Self Powered Neutron Detector (in-core neutronfluxus detektor)
- szabályozó és biztonságvédelmi rúd
- Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet
- Transmission Control Protocol / Internet Protocol
- teljes feszültségkiesés
- Térfogatkompenzátor (térfogatkiegyenlítő)
- Three Mile Island (USA atomerőmű, 1979-ben baleset történt a 2. blokkon)
- Tárolt Programú Analizátor (az MSZKI által gyártott számítógépek neve)
- User Datagram Protocol
- üzemzavari tápvízrendszer
- üzemzavari védelem
- Villamosenergiaipari Kutató Intézet
- Vizes Erőművek On-Line Analízise (VVER On-line Analysis)
- Vital Information Transfer and Analysis
- ipari adatgyűjtő szabvány (90-es évektől)
- a VERONA on-line adatbázisa
- Védett Vezetési Pont (a PAE helyi balesetelhárítási központja)
- validáció és verifikáció
- Zóna Üzemzavari Hűtőrendszer
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F2. A VERONA rendszer on-line hőmérleg számításai
F2.1. Hűtőközegforgalmak meghatározása
F2.1.1. Primérköri hurokforgalmak
A primérköri hurokforgalmakat az FKSZ nyomásesésekből, az FKSZ karakterisztikák alapján
határozzuk meg. A névleges f0 = 50 Hz FKSZ fordulatszámon a j-ik FKSZ karakterisztikája az
alábbi alakban írható fel (lásd pl. a [114] jelentést):

H 0 j = a1 j ⋅ exp(a2 j ⋅ Q0 j + a3 j ⋅ Q02 j )

(F2.1)

ahol H0j az FKSZ emelőmagassága [m], Q0j az FKSZ által szállított forgalom [m3/s], a1j, a2j, és
a3j pedig a karakterisztikát jellemző, fittelt konstansok (j=1,2,…,6). A névlegestől eltérő fj
fordulatszámon az alábbi korrekciók alkalmazandók:
 fj 
H j = H 0 j ⋅  
 f0 

2

és

 f 
Q jc = Q0 j ⋅  j 
 f0 

(F2.2)

A Hj emelőmagasság az FKSZ-en mérhető nyomásesésből a
H j = 10194,0 ⋅ ∆p j / ρ hj

(F2.3)

összefüggéssel adható meg, ahol ∆p j a j-ik FKSZ nyomásesése [bar], ρhj pedig a hűtőközeg
sűrűsége a j-ik hurok hidegágában [kg/m3]. Az FKSZ karakterisztikák illesztése a gyári,
próbapadon meghatározott jelleggörbék alapján történik. Az illesztési eljárás pontosságát az 1.
blokk 1. FKSZ adataival illusztráljuk az alábbi táblázatban:

Qmért = próbapadon mért térfogatáram, ∆pmért = próbapadon mért FKSZ nyomásesés
Qszámított = az illesztett FKSZ karakterisztikából kiszámolt térfogatáram

δ = 100 ⋅ (Qmért − Qszámított ) / Qmért
illesztett karakterisztika:

H (Q) = 23,63 ⋅ exp(−5,159 ⋅10 −8 ⋅ Q 2 + 4,77 ⋅10 −4 ⋅ Q)

Qmért [m3/h]

∆pmért [bar]

Qszámított [m3/h]

δ [%]

4000

5,788

4623

-15,57

4500

5,690

4623

-2,73

5000

5,494

4623

+7,54

5500

5,199

5541

-0,75

6000

4,807

6160

-2,67

6500

4,513

6517

-0,26

7000

4,022

7035

-0,50

7500

3,630

7417

+1,11

8000

3,139

7882

+1,47

8500

2,551

8450

+0,59

9000

2,060

8958

+0,47
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a*exp(b*q + c*q**2)
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F2-1. ábra: Az 1. FKSZ illesztett karakterisztikája

Az 1. FKSZ névleges munkapontja: Q ≈ 6600 m3/h, H ≈ 58,4 m (∆p ≈ 4,50 bar)
A sűrűség hőmérsékletfüggését a

ρ hj (T ) = ρ 0h ⋅{1,0 + D1 ⋅ (T − T0 ) + D2 ⋅ (T − T0 ) 2 }

(F2.3)

formulával vesszük figyelembe, ahol T a hidegági hőmérséklet, ρh0 a névleges sűrűség (785,30
kg/m3), T0 a névleges hidegági hőmérséklet (265,0 °C), D1 = -1,90.10-3 [1/°C] és D2 = 3,110.10-6 [1/°C2] fitteléssel meghatározott állandók.
A j-ik hurok Qj térfogatárama [m3/s] kifejezhető az FKSZ karakterisztika alapján:

ahol

Qj = Cj ⋅

½°
f j ° a2 j
1
⋅ ®−
−
⋅ a22 j + 4a3 j ⋅ ln X j ¾ = C j ⋅ Q jc
f 0 °̄ 2a3 j 2a3 j
°¿

1
Xj =
a1 j

 f  ∆p j
⋅  0  ⋅ h ⋅10194,0
f  ρ
j
 j

(F2.4)

2

A Gj hurok tömegáram a térfogatáramból a G j = Q j ⋅ ρ hj összefüggéssel számolható.
A Qj formulájában szereplő Cj konstans egy olyan kalibrációs állandó, amely a j-ik FKSZ gyári
karakterisztikájából számított Qjc forgalom és a hurokba beépített, reális körülmények között
működő FKSZ által szállított forgalom közötti eltérést korrigálja. A Cj állandókat a reaktor
hosszúidejű, stacionér, névleges teljesítményüzeme közben lehet meghatározni a primerköri és
szekuderköri teljesítmények összenormálásával. A hat FKSZ-re egy közös C0 faktor
határozható meg az ún. kalibrációs mérésekből, amelyeket a szekunderköri teljesítmény lehető
legpontosabb megadására végeznek el időnként az erőműben. A pontos teljesítményből
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meghatározható a névleges reaktor összforgalom (QR0) pontos értéke: a tápvízfőágak alapján
kiszámított szekunderköri összteljesítményt egyenlővé tesszük a primerköri teljesítménnyel,
majd a QR0 névleges reaktor térfogatáramot és a C0 faktort az alábbi formában fejezzük ki:
W P = QR 0 ⋅ ρ h ⋅ ( J m − J h ) = W SZ
QR 0 = W SZ /( J m − J h ) / ρ h

(F2.5)

6

C0 = QR 0 /  Q jc
j =1

Itt WP és WSZ a reaktor primérköri ill. szekunderköri összteljesítményét jelöli, Jm és Jh az
átlagos melegági és hidegági hurokhőmérséklethez tartozó fajlagos vízentalpia, ρh pedig az
átlagos hidegági hőmérséklet alapján számolt hidegági sűrűség.
A régebben követett gyakorlattól eltérően a VERONA rendszerben jelenleg egységesen Cj = 1,0
faktorokat használunk, vagyis a H (Q) karakterisztikából számolt Q jc térfogatáramot nem
korrigáljuk a Q j = C j ⋅ Q jc összefüggésnek megfelelően. A Cj (=C0) értékek általában a 0,930,96 tartományban mozogtak, a kalibrációs faktor értékét a QR0 névleges reaktor összforgalom
pontos meghatározásából adtuk meg. Ez az eljárás további hibával terhelte a hurokforgalmat,
miután az így meghatározott C0 faktor hibájára ±1,10 % adódott [115]. A C0 faktor hibájának
korrekt figyelembevétele ±2,30 %-ra növelte a korrigált hurokforgalom eredő hibáját. Emiatt a
rendszer jelenleg a korrigálatlan hurokforgalmakat használja, amelyek pontossága ±2,01 %
(részletesen lásd a [116] tanulmányban).
Öt, négy vagy három üzemelő hurok esetén azokra a hurkokra, ahol az FKSZ nem működik, de
a hidegági és melegági FTZ nyitva van, a VERONA névleges hurokvisszafolyásokkal számol
az alábbiak szerint: 3 működő hurok esetén -1500 m3/h, 4 vagy 5 működő hurok esetén pedig 2700 m3/h a visszafolyás mértéke hurkonként. A névleges visszafolyások értékeit az 1. blokk
melegjáratási méréseiből határozták meg [114], természetesen ezek az értékek csak akkor
érvényesek, ha a hurokban a stacionér visszafolyásos állapot már kialakult.
F2.1.2. Reaktorforgalom (FKSZ forgalmak alapján)

Az egyedi hurokforgalmakból a reaktor összesített belépő hűtőközegforgalmát a
6

QR = ¦ Q j
j =1

6

illetve a

GR = ¦ G j

(F2.6)

j =1

összefüggésekből számoljuk.
F2.1.3. Reaktorforgalom (névleges értékekből)

A jelenlegi VERONA verzióban az FKSZ ∆P méréseken alapuló hurok- és reaktorforgalom
számítások helyett lehetőség van a névleges reaktorforgalom használatára a zóna analíziséhez.
A rendszer ilyenkor (az aktuális hurokállapotoktól függően) a 6-5-4-3 hurkos állapothoz tartozó
névleges térfogatárammal dolgozik. A névleges reaktorforgalom értéke pl. a 4. blokkra 40600,
36890, 31620, 25000 m3/h (a 6-5-4-3 hurkos állapotokban).
A QR0 névleges reaktorforgalom megadása az F2.1.1. fejezetben közölt módszerrel történik:
stacionér állapotban, hosszúidejű átlagok alapján kiszámítjuk a szekunderköri hőteljesítményt a
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tápvízfőágak alapján, majd a primerköri teljesítményt ezzel egyenlővé tesszük és a QR0
névleges reaktor térfogatáramot az (F2.5) egyenletből kifejezzük. A névleges reaktorforgalom
pontossága ±1,10 % (1σ) (lásd [116]). A névleges reaktorforgalmat a számításban egyenletesen
osztjuk szét a hurkok között (vagyis Qj = QR0/6), ezért az egyedi hurokforgalmak hibája
megegyezik a QR0 hibájával.
F2.1.4. Reaktorforgalom (reaktor ∆p alapján)

A reaktoron mért ∆pR nyomásesés felhasználható a QR reaktorforgalom meghatározásához:
QR = F ⋅

2∆p R
2∆p R
=
ξ ⋅ ρh
Y ⋅ ρh

(F2.7)

ahol ρh a hűtőközeg átlagsűrűsége a hidegágakban [kg/m3], F a hűtőközeg teljes átfolyási
keresztmetszete a reaktoron [m2], ξ a reaktor hidraulikai ellenállástényezője (dimenziótlan),
∆pR a reaktoron mért nyomásesés [bar], Y = ξ / F 2 [ m -4 ]. A QR0 névleges reaktorforgalom
ismeretében az Y tényező megadható az alábbi formában:

Y=

2 ∆pR
ρh ∗ QR20

(F2.8)

Névleges értékekkel (∆pR = 2,68 bar, QR0 = 39500 m3/h, ρh = 785,30 kg/m3) Y-ra 5,677 m -4
adódik. A reaktor ∆P alapján meghatározott reaktorforgalmat - problémás esetekben - össze
lehet hasonlítani az FKSZ jelleggörbékből kiszámolt összforgalommal, egy redundáns
számítási módszerből adódó ellenőrző adatként alkalmazva.
F2.1.5. Zóna- és bypassforgalom

A zónán (pontosabban a kazettákon) átfolyó hűtőközeg forgalmat a reaktorforgalomból a
GZ = GR − GBY = (1 − χ ) ⋅ GR

(F2.9)

összefüggés alapján határozzuk meg, ahol GBY a kazettákon át nem folyó ún. résforgalom
(bypass), továbbá χ = GBY / GR , a bypass összforgalomhoz képest vett aránya. A relatív
résforgalom értékét a
GZ ⋅{J (Tka ) − J (Tbe )} = GR ⋅{J (Tki ) − J (Tbe )}

(F2.10)

mérlegegyenletből levezethető

χ=

J (Tka ) − J (Tki )
J (Tka ) − J (Tbe )

(F2.11)

összefüggés alapján határozzuk meg, ahol Tka a kazetták átlagos kilépőhőmérséklete, Tki az
átlagos melegági hurokhőmérséklet, Tbe az átlagos hidegági hurokhőmérséklet, J(T) pedig a
hűtőközeg fajlagos entalpiája a hőmérséklet függvényében. Fontos megjegyezni, hogy Tka itt az
összes kazettára vett átlagot jelöli, nem pedig csak a mért kazettákra vett átlagot. A két
mennyiség között ugyanis szisztematikus eltérés van: az összes kazettára vett átlag (a betolt
SZBV kazetták miatt) általában 0,50-0,80 °C-al kisebb értéket ad, mint a csak mért kazettákra
vonatkozó átlag. Fontos szempont az is, hogy a rendszerben a bypass kiszámítása már azután
játszódik le, hogy a termoelemek ún. radiációs korrekciója megtörtént. Ha az elnyelt gamma
sugárzás által okozott (névleges állapotban ≈ 1,0 °C átlagértékű) radiációs felmelegedést a
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termoelemek jelében előzőleg nem korrigáljuk, akkor ez ún. virtuális bypass megjelenéséhez
vezet a számításban, ennek következtében akár 2-3 %-al is alábecsülhetjük a zónaforgalmat.
A relatív bypass forgalom számított értéke jelenleg a 4,0 % ≤ χ ≤ 8,0 % tartományban van, az
egyes blokkokon mérhető érték függ az aktuálisan betöltött kazetták geometriájától, típusától
(pl. újabban Zr-távtartós kazettákat is használnak, amelyek forgalma valamivel nagyobb a
hagyományos acéltávtartós kazettákénál). A névleges bypass értéke 6,0 %.
F2.1.6. Egyedi kazettaforgalmak

A zónán (pontosabban a kazettákon) átfolyó teljes GZ forgalom ismeretében megadhatók a gk
egyedi kazettaforgalmak is, az alábbi összefüggés alapján (k = 1,2,...,349):
gk = α k ⋅

GZ
= α k g0
312 + 37 ⋅ (1 − β SZBV )

(F2.12)

Itt β SZBV a 37 szabályozókazetta relatív forgalomkülönbsége a normál üzemanyagkazetták
forgalmához képest. A VERONA jelenleg a β SZBV =-0,09 értéket használja, ez azt jelenti, hogy
az SZBV kazetták forgalma 9,0 %-al nagyobb, mint a normák kazettáké. A kifejezésben α k =
1,0 a normál kazettákra, ill. 1-β SZBV (=1,09) a szabályozókazettákra. Névleges körülmények
között a teljes zónaforgalom ≈ 29000 t/h (39500 m3/h reaktorforgalomból, 6,0 %-os bypass
mellett), vagyis g0 = 82,31 t/h, illetve gSZBV = 89,72 t/h. Az SZBV kazettákhoz hasonlóan lehet
kezelni az olyan új tipusú kazettákat is, amelyek forgalma valamilyen irányban eltér az
átlagostól (pl. a profilírozott üzemanyagkazetták forgalma nagyobb a régi típushoz képest).
F2.2. Teljesítmények meghatározása
F2.2.1. Hurokteljesítmények primérköri mérésekből

A j-ik primérköri hurok (j=1,2,…,6) W jP teljesítményét a
W jP = G j ⋅ ( J mj − J hj ) = G j ⋅ ∆J j

(F2.13)

összefüggés alapján számoljuk, ahol Gj a hurok hűtőközegforgalma, J mj és J hj pedig a
hűtőközeg fajlagos entalpiája a meleg, illetve hidegágban. A J fajlagos entalpia a hűtőközeg
hőmérsékletének másodfokú függvénye J (T ) = a3 ⋅ T 2 + a 2 ⋅ T + a1 formában. Az a1, a2 és a3
együtthatókat a [117] hőtechnikai táblázat alapján, fitteléssel határoztuk meg:
a1 = 454,55 kJ/kg,

a2 = 0,365344 kJ/kg/°C,

a3 = 8,63097.10-3 kJ/kg/°C2.

Az illesztett entalpiafüggvény eltérése a [117] táblázathoz képest a 240°C – 310°C
tartományban < 0,11%, a szisztematikus hiba a névleges belépőhőmérsékleten (265°C) ≈ -0,10
%, míg a névleges hurok melegági hőmérsékleten (295,6 °C) ≈ 0,00 %.
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1.2
Vízentalpiafüggvény hibája [%]
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F2-2. ábra: A J (T ) = a3 ⋅ T 2 + a 2 ⋅ T + a1 entalpia szisztematikus hibája T függvényében
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∆ = 100 ⋅ ( J (T ) − J tábla ) / J tábla , ahol J tábla a [117] táblázatból vett érték.

A primérköri hurkokból számított összesített reaktorteljesítmény értékét végül a
W P = ∑W jP

(F2.14)

j

kifejezésből határozzuk meg.
F2.2.2. Kazettateljesítmények a mért kazettákban

A k-ik kazetta (k=1,2,…,349) wk teljesítményét a
wk = g k ⋅ ( J kki − J kbe ) = g k ⋅ ∆J k

(F2.15)

összefüggés alapján számoljuk, ahol g k a kazetta hűtőközegforgalma, J kki és J kbe pedig a
hűtőközeg fajlagos entalpiája a kazetta kimenetén, ill. bemenetén. A nem mért kazettákban,
valamint az SZBV pozíciókban az egyedi kazetta teljesítmény átlagos hibája nagyobb, mint a
mért pozíciókban, mert ezek pontatlanságát a kiterjesztés hibája is befolyásolja (lásd 120]).
A kazetták kilépőhőmérséklete tág határok között mozog: a legterheltebb centrális kazetták
kilépőhőmérséklete ≈ 308 °C, míg a legkevésbé terhelt, a zóna perifériáján elhelyezkedő
kazettáké ≈ 280 °C. Ezekre a szélső esetekre a teljesítmény hibája is különbözik: a kisebb
entalpialépcső miatt a periférikus kazettákban a teljesítmény meghatározási hibája nagyobb az
átlagos hibánál, viszont a biztonság szempontjából fontos, maximálisan terhelt kazetták
teljesítménye kielégitő pontossággal megadható.
F2.2.3. Reaktorteljesítmény az átlagos hurok ∆T alapján

A reaktorteljesítmény számítására az utóbbi időben bevezettük az átlagos hurok ∆T (röviden
∆TH) alapján megadott WDTH reaktorteljesítményt, amely jelenleg a legpontosabb on-line
teljesítménynek tekinthető a VERONA rendszerben. A 2D és 3D kiterjesztések normálására
használt ún. ajánlott teljesítmény értékét alapvetően ez a mennyiség határozza meg, az egyéb
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módon kiszámított teljesítmények csak akkor játszanak szerepet, ha WDTH hihetetlen. Az
ajánlott teljesítményt az új, tartalékokra alapozott korlátozás algoritmusai használják: értéke
befolyásolja a szubcsatorna kilépő hőmérséklet tartalék, ill. a lineáris energiakiválás tartalék
nagyságát, ezért WDTH értéke és pontossága közvetlenül hat a tartalékokra is.
A WDTH számítási algoritmusa az alábbi (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak a
hathurkos állapottal foglalkozunk, a reaktor névleges állapotában csak ennek van jelentősége):
WDTH = N 0 ⋅

∆TH
∆TH 0

(F2.16)

Itt N0 a reaktor névleges teljesítménye (1375,0 MW), ∆TH 0 a hathurkos, névleges állapothoz
tartozó átlagos hurok hőlépcső [°C], ∆TH pedig a meleg- és hidegági hőmérsékletmérésekből
kiértékelt átlagos hurok hőlépcső [°C]. Az átlagos hurok hőlépcsőt a meleg- és hidegági
hőmérsékletekből az alábbi súlyozott átlaggal számoljuk:
6

∆TH =

 G j ⋅ (T jm − T jh )
j =1

6

G
j =1

6

=

G

j

j =1

j

⋅ ∆T j

GR

6

= α j ⋅ ∆T j

(F2.17)

j =1

Itt GR a reaktorforgalom, T jm és T jh meleg- illetve hidegági hurokhőmérséklet, ∆T j a j. hurok
hőlépcsője, αj = Gj/GR ≈ 1/6. A ∆TH átlagos hurok hőlépcső pontossága a [116] és [119]
tanulmányok szerint ± 0,30% (1σ). A ∆TH 0 névleges hőlépcső értékét kalibrációs mérések
során, a hurok hőlépcsők átlagaként határozzák meg, így szórása megegyezik az egyedi hurok
hőlépcsők fentiekben megadott szórásával. Végül WDTH relatív szórására a ±0.42 % (1σ) érték
adódik (WDTH tehát pontosabb, mint az egyéb módszerekkel meghatározott teljesítmények).
F2.2.4. Hurokteljesítmények szekunderköri mérésekből

A W jSZ szekunderköri hurokteljesítményeket az egyes hurkokban lévő gőzfejlesztőkre felírt
mérlegegyenletből számoljuk az alábbi formula alapján (j=1,2,…,6):
W jSZ = G tjc ⋅ ( J jg − J tj ) + W jle

(F2.18)

ahol G tjc a tápvízsűrűségnek a névlegestől való eltérésével korrigált tápvízforgalom, J gj a
gőzfejlesztőből kilépő, száraz, telített gőz fajlagos entalpiája, J tj a tápvíz fajlagos entalpiája,
W jle pedig a leiszapolásokkal elvitt teljesítmény (ennek értéke normál üzemállapotokban nem
haladja meg W jSZ értékének 0,50 %-át). A számításban nem vesszük figyelembe azt, hogy a
gőzfejlesztőkből távozó gőz szárazsági foka nem 100 % (a névleges érték 99,75%, ld. [118]),
ez ≈ 0,25%-os szisztematikus hibát okoz a teljesítményekben. A tápvízmellékágakban mért G tj
tápvízforgalmakból a G tjc korrigált tápvízforgalmakat a
G tjc = G tj ⋅

ρ tj
ρ 0t

(F2.19)

összefüggés alapján számoljuk, ahol ρtj a tápvízforgalom sűrűsége, ρt0 pedig a tápvíz névleges
sűrűsége. A tápvízsűrűség tápvízhőmérséklettől való függését a
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ρ tj (T ) = ρ 0t ⋅{1,0 + b1 ⋅ (T jt − T0t ) + b2 ⋅ (T jt − T0t ) 2 }

(F2.20)

közelítésben vesszük figyelembe, itt b1 = -1,511.10-3 1/°C és b2 = -1,160.10-6 1/°C2 (a [117]
hőtechnikai táblázat alapján fitteléssel meghatározott állandók). A tápvíz sűrűségfüggvény
eltérése a táblázathoz képest a 200 °C - 240 °C tartományban < 0,20 %, a sűrűségkorrekció
hibája < 0,20 %, beleértve a tápvízhőmérséklet hibájából eredő járulékot is.
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F2-3. ábra: A ρtj (T ) tápvízsűrűség függvény hibája T függvényében
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∆ = 100 ⋅ ( ρ (T ) − ρ tábla ) / ρ tábla , ahol ρtábla a [117] táblázatból vett érték.

A gőzfejlesztőkből kilépő gőz entalpiáját az alábbi formulával határozzuk meg:
J jg = J 0g ⋅{1,0 + c2 ⋅ ( p GF
− p0GF )}
j

(F2.21)

ahol J 0g =2795,7 kJ/kg a gőz entalpiája a névleges p0GF = 46 bar nyomáson, pGF
pedig a j-ik
j
gőzfejlesztő nyomása [bar]. A J gj ( p ) entalpiafüggvényben szereplő c2 = -2,40.10-4 1/bar
együtthatót a [117] hőtechnikai táblázat alapján illesztéssel határoztuk meg, a kifejezés
pontossága a 40 bar ≤ pGF
j ≤ 50 bar tartományban kb. 0,02 %, beleértve a függvényillesztés és a
gőzfejlesztő nyomásmérés hibáját is.
A gőzfejlesztőkbe belépő tápvíz entalpiáját az alábbi összefüggés adja:
J tj = J 0t ⋅{1,0 + c1 ⋅ (T jt − T0t )}

(F2.22)

ahol J 0t = 957,60 kJ/kg a tápvíz fajlagos entalpiája a névleges T0t = 223 °C hőmérsékleten, T jt
pedig a j-ik gőzfejlesztőbe belépő tápvíz hőmérséklete [°C]. A J tj (T ) entalpiafüggvényben
szereplő c1 = 4,850.10-3 1/°C együtthatót a [117] hőtechnikai táblázat alapján, illesztéssel
határoztuk meg. Az entalpiafüggvény eltérése a táblázathoz képest a 200 °C – 240 °C
tartományban < 0,30 %, a névleges 223 °C tápvízhőmérsékleten az eltérés -0,06 %.
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F2-4. ábra: A J tj = J 0t ⋅{1,0 + c1 ⋅ (T jt − T0t )} tápvízentalpiafüggvény hibája T függvényében
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∆ = 100 ⋅ ( J (T ) − J tábla ) / J tábla , ahol J tábla a [117] táblázatból vett érték.

A névleges gőzfejlesztő állapotra J gj = 2795,9 kJ/kg, J tj = 957,6 kJ/kg, ∆J = 1838,3 kJ/kg.
A leiszapolásokkal elvitt teljesítményt a j-ik gőzfejlesztőben a
W jle = G lej ⋅ ( J gj − J vj )

(F2.23)

formulával adjuk meg, ahol G lej a j-ik gőzfejlesztő időszakos és folyamatos leiszapolásainak
összforgalma, J gj a gőzfejlesztőből kilépő gőz fajlagos entalpiája, J vj a leiszapolt víz fajlagos
entalpiája. Ez utóbbi nyomásfüggését az alábbi formulával vesszük figyelembe:
J vj = J 0v ⋅ {1,0 + v1 ⋅ ( p GF
− p0GF ) + v2 ⋅ ( p GF
− p0GF ) 2 }
j
j

(F2.24)

a nyomás a j-ik
ahol J 0v = 1125,7 kJ/kg a víz entalpiája a névleges p0GF = 46 bar nyomáson, pGF
j
. -3
. -4
2
gőzfejlesztőben, a v1 = 3,887 10 1/bar és a v2 = -1,451 10 1/bar együtthatókat a [117]
hőtechnikai táblázat alapján illesztéssel határoztuk meg.
A szekunderköri hurkokból számított összesített reaktorteljesítmény értékét végül a
W SZ = ∑W jSZ + Wv 0

(F2.25)

j

kifejezésből határozzuk meg, ahol Wv0 a szekunderköri hőveszteségek összege (névleges
teljesítményen a veszteség értéke ≈ 3,70 MW).
F2.2.5. Szekunderköri teljesítmény tápvízfőági mérésekből

A WkF egyedi tápvízfőág teljesítményeket (k=1,2) az egyes tápvízágakra és főgőzvezetékekre
felírt mérlegegyenletből számoljuk az alábbi formula alapján:
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WkF = GkF ⋅ ( J kg − J kt ) + Wkle

(F2.26)

ahol GkF a főág tápvízforgalma, J kg = J kg ( pkF ) a főgőzvezetékbe távozó gőz fajlagos entalpiája
a főgőzvezeték pkF nyomásán, J kt = J kt (TkF ) a tápvízfőágban beadott tápvíz fajlagos entalpiája a
tápvíz TkF hőmérsékletén, Wkle pedig a leiszapolásokkal elvitt teljesítmény. A számításban
eltekintünk attól, hogy a gőzfejlesztőkből távozó gőz szárazsági foka nem 100 % (a névleges
érték 99,75%, ld. [118]), ez kb. 0,25%-os szisztematikus hibát okoz az eredményben.
A felösszegzett szekunderköri teljesítményt a W F = W1F + W2F kifejezés adja.
Megjegyzendő, hogy a gőzfejlesztőkre használt teljesítményszámítási algoritmusok gyors
tranziensek esetén nem követik pontosan a gőzfejlesztők teljesítményének változását. Azokban
az esetekben, amikor gyors vízszintváltozások (gőzfejlesztő feltöltődés vagy leürülés)
játszódnak le, az a teljesítményjárulék, amely az extra tápvíz elpárologtatásához kell (vagy
amely a gőz kondenzációjakor felszabadul) az egyenletekben nem szerepel, az alkalmazott
egyenletek csak stacionér állapotban (dL/dt ≈ 0) korrektek.
F2.2.6. Reaktorteljesítmény az energetikai ionizációs kamrákból

Az ionizációs kamrákból számolt WIK reaktorteljesítményt a hat energetikai ionizációs kamra
1 6
jelének átlagaként képezzük, a W IK = ∑Wi IK összefüggés alapján.
6 i=1
Az energetikai ionizációs kamrákat hosszabb ideig fennálló, stacionér teljesítményeken
kalibrálják, ha a kalibrálást megelőző 24 órában nem történt 50 MW-nál nagyobb teljesítmény
változtatás. NER kalibrálás közben a teljesítmény ingadozása nem haladhatja meg a ± 2,0 %
értéket, a VI. SZBV csoportnak pedig a H6 = H60 ± 5,0 cm tartományban szabad csak mozognia
(H60 az adott állapothoz tartozó névleges rúdhelyzet). Az előírás szerint a NER újrakalibrálást
el kell végezni, ha az ionizációs kamrákból számított teljesítmény 2,0 %-nál jobban eltér a
kazettafelmelegedésekből számított reaktorteljesítménytől. A kalibráció során az ionizációs
kamrákat olyan axiális pozícióba mozgatják, hogy a kamrajel az optimális tartományba
kerüljön, majd az egyedi Wi IK kamrateljesítményeket (i=1,2,…,6) egy függetlenül
meghatározott referenciateljesítményhez (Wref ) normálják. A pontos referenciának tekintett
teljesítményt a tápvízfőágakból számított teljesítményből vesszük, ennek hibája ± 0,80 %.
A kalibrációt követő időszakban azonban az ionizációs kamrák lassan "dekalibrálódnak", az
egyedi és átlagolt IK teljesítmények pontossága emiatt lassan romlik. A dekalibráció oka az
axiális teljesítményprofil lassú változása a kiégés miatt, illetve a kamrák jeléhez a legnagyobb
járulékot adó perifériális kazetták teljesítményének lassú változása a kiégés következtében.
Hasonló effektust okoz az is, ha a rúdhelyzet huzamosabb ideig jelentősen eltér a kalibráció
közbeni értéktől, ekkor ugyanis a kamrák jelében a zóna alsó, illetve felső részéből eredő
járulékok aránya megváltozik, ami a mért IK teljesítmények torzulásához vezet (ún.
"térkorrekciós" hatás). Ez a hatás jól tanulmányozható a kampány végén, a hőfoktényezőn
történő üzemelés ideje alatt, amikor a rudakat fokozatosan teljesen kihúzzák az aktív zónából:
W IK értéke ilyenkor tartósan és szisztematikusan eltér a más módon meghatározott
teljesítményektől, az eltérés mértéke elérheti a 2,0 – 4,0 %-ot is.
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F2.3. A számított technológiai paraméterek pontossága

Az alábbi táblázat a VERONA rendszer által számított egyes technológiai paraméterek
hibáinak összefoglalását tartalmazza [116] alapján. A táblázatban megadott hibák (1σ) a
reaktor hathurkos, stacionér állapotára vonatkoznak.
MENNYISÉG NEVE

Mrtk

Egyedi hurokforgalom (FKSZ ∆P alapján)
Egyedi hurokforgalom (névleges értékből)
Reaktorforgalom (FKSZ ∆P alapján)
Reaktorforgalom (névleges értékből)
Reaktorforgalom (reaktor ∆P alapján)
Zónaforgalom
Zónaforgalom (névleges értékből)
Bypassforgalom
Üzemanyagkazetta forgalma
Üzemanyagkazetta forgalma (névleges értékből)
SZBV kazetta forgalma
SZBV kazetta forgalma (névleges értékekből)
Primerköri hurokteljesítmények
Primerköri hurokteljesítmények (névleges forgalommal)
Hurokteljesítmények összege
Hurokteljesítmények összege (névleges forgalommal)
Reaktorteljesítmény átlagos hurok ∆T alapján
Egyedi (mért) kazettateljesítmények
Egyedi (mért) kazettatelj. (névleges forgalommal)
Szekunderköri hurokteljesítmények
Szekunderköri hurokteljesítmények összege
Szekunderköri teljesítmény tápvízfőágakból
Egyedi ionizációs kamra teljesítmények
Reaktorteljesítmény az ionizációs kamrákból
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t/h
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%
%

Hiba[%]

2.01
1.10
0.82
1.10
1.11
0.85
1.12
2.41
0.87
1.14
2.18
2.28
2.23
1.47
0.94
0.60
0.42
2.54
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0.81
0.80
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F3. Az MR anyagvizsgáló reaktor és on-line számítása

F3-1. ábra: Az MR anyagvizsgáló reaktor felépítésének sémája [49]
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F3-2. ábra: Az MR anyagvizsgáló reaktor zónája [48]

Jelmagyarázat:
1 = in-core besugárzó csatorna (próbatesteknek)
2 = in-core csatorna (cső-típusú)
3 = reflektorban lévő csatorna (próbatesteknek)
4 = in-core hurok csatorna (anyagvizsgálatra)
5-7 = fűtőelem csatornák (belső csövekkel)
8-9 = csatornák a berillium blokkban
10 = alacsony hőmérsékletű hurok csatornája
13 = fűtőelem csatorna (rögzített fűtőelemeknek)
14 = fűtőelem csatorna (mozgatható fűtőelemeknek)
15 = szabályozó rudak
16 = berillium blokk
17 = alumínium burkolatú grafit blokk
18 = alumínium blokk
19 = mozgatható ionizációs kamra
20 = rögzített ionizációs kamra
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Technológiai számítások
1. A reaktor összteljesítménye
n

N R = ∑ NWk + N P

(F3.1)

k =1

itt NWk = a k. “munkacsatorna” teljesítménye,
n = a munkacsatornák teljes száma a reaktor zónájában,
N P = a reaktor medencéjéhez kapcsolható teljesítmény, az alábbi formula alapján:
N P = GPC P (TPout − TPin )

(F3.2)

ahol GP a hűtőközeg tömegárama a medencén át, CP a víz fajhője, TPout és TPin pedig a víz
kilépő- és belépő hőmérséklete a medencében.
Megjegyzés: a forgalom mérések az MR reaktorban mindig térfogatáram mérést jelentenek, a
mérések ún. mérőperemekkel történnek. A mérőperemeket egy adott sűrűségű (hőmérsékletű)
vízzel kalibrálják, ezért az aktuális mért értékeket korrigálni kell a vízsűrűség változása miatt.
ρ0
A korrekció formája az alábbi: Qc = Qmeas
, ahol Qmeas a távadó által mért érték, ρ0 a
ρ (T , p )
névleges sűrűség (725 kg/m3), ρ(T,p) az aktuális sűrűség, mint a hőmérséklet és a nyomás
függvénye. A korrigált tömegáramot az alábbi formulával számítjuk:
G = Qc ρ = Qmeas ρ 0 ρ (T , p )

(F3.3)

2. A munkacsatornák teljesítménye
NWk = GWk C P (TWkout − TWin )

(F3.4)

Itt TWin = a munkacsatornák közös belépő hőmérséklete, TWkout a k. csatorna kilépő hőmérséklete,
GWk a k. csatorna tömegárama, a víz sűrűségével korrigálva az alábbi alakban:
GWk = QWk ρ 0 ρ (TWin , pWin )

(F3.5)

( pWin = a munkacsatornák közös belépő nyomása, QWk a k. csatorna mért térfogatárama).
A rendszer a munkacsatornák kiégését ciklikusan – naponta egyszer – meghatározza, és a
fűtőelemek U235 tartalmát folyamatosan nyilvántartja.
3. A nyomottvizes hurokcsatornák teljesítménye

A k. hurokcsatorna NLk teljesítményét az alábbi formula definiálja:
N Lk = GLk (hkout − hkin )

(F3.6)

itt GLk = a k. hurokcsatorna tömegárama, a víz sűrűségével korrigálva:
GLk = QLk ρ 0 ρ (Tkin , pkin )

(F3.7)

( Tkin , p kin = a k. csatorna belépő hőmérséklete és nyomása, QLk a csatorna mért térfogatárama).
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A belépő és kilépő fajlagos entalpiákat a hkin = h(Tkin , p kin ) , ill. a hkout = h(Tkout , p kout ) kifejezések
adják, ahol h = h(T,p) a víz fajlagos entalpiája a hőmérséklet és a nyomás függvényében.
A csatorna teljesítménye alapján meghatározható a csatornában besugárzott (tesztelt) fűtőelem
köteget terhelő maximális lineáris teljesítmény [MW/m]:
qlkmax = N Lk ⋅ K kz ⋅ K kS / nk / Lk

(F3.8)

itt nk = a k. csatornában tesztelt kötegben lévő fűtőelemrudak száma,
Lk = a fűtőelemrudak hossza a tesztelt kötegben,
K kS = pálcaszintű egyenlőtlenségi tényező a tesztkötegen belül (input adat),
K kz = axiális egyenlőtlenségi tényező (az axiális teljesítményprofilból számítható, ld. F3.19).

A tesztelt kötegben a maximális felületi hőfluxus is megadható (Fk a teljes hőátadási felület):
q max
= N Lk ⋅ K kz ⋅ K kS / Fk
fk

(F3.9)

A tesztelt kötegen belül a maximálisan terhelt fűtőelemrúd burkolatának hőmérséklete:
Tkc = Tkout + q max
fk / α k

(F3.10)

itt Tkout = a hűtőközeg kilépő hőmérséklete a k. csatornából,
αk = az átlagos konvektív hőátadási tényező a csatornában.
A hőátadási tényezőt a Dittus-Boelter korreláció felhasználásával adjuk meg:

α k = 0,021

λ
Re 0,80 Pr 0, 43
De

(F3.11)

itt De = a szubcsatorna ekvivalens átmérője,
λ= λ(T,p) a víz hővezetési tényezője,
Re = v De ρ(T,p) / µ(T,p) a Reynolds szám,
Pr = Cp(T,p) µ(T,p) / λ(T,p) a Prandtl szám,
v és ρ = a víz sebessége és sűrűsége a szubcsatornában,
µ = a víz dinamikus viszkozitása.
A formulákban a termodinamikai függvényeket a (T= Tkout , p= pkout ) pontban kell kiértékelni.
Abban az esetben, ha Tkc > Tsat( pkout ) = TkS (a víz telítési hőmérséklete a csatorna kilépésénél
mért nyomáson), akkor forrás lépett fel a burkolat felületén. Ilyenkor a burkolat hőmérsékletét
újra ki kell értékelni az alábbi összefüggés felhasználásával:
6 0 , 30
Tkc = Tkout + (41,0 − 0,105TkS ) ⋅ (q max
fk / 10 )

(F3.12)

A kritikus hőfluxust az alábbi korreláció alapján számítjuk (forrás néküli és forrásos esetben):
q kc = 0,755 ⋅ ( ρv) 0, 20 ⋅ (1,0 − xk )1, 20 ⋅ (1,30 − 4,36 ⋅10 −3 ⋅ p kout ) ⋅10 6

itt v = a víz sebessége a szubcsatornában (vρ az ún. tömegsebesség),
xk = az átlagos gőztartalom a csatornában.
Végül a forráskrízistől való távolságot (DNBR) az alábbi kifejezés adja:
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K kc = qkc / q max
fk

(F3.14)

A reaktor biztonságos működtetéséhez a K kc értékeknek 1,7 és 2,5 között kell lenniük. Annak
érdekében, hogy a DNBR értékét nagy biztonsággal meghatározzuk, a fenti számításokat
megismételjük: először megnövelt termikus terheléssel ( q max
értékét 20%-al megnövelve),
fk
majd csökkentett hurokcsatorna forgalommal (Gk értékét 20%-al csökkentve). A kapott három
érték közül mindig a legkedvezőtlenebbet vesszük figyelembe.
4. A forrásos hurokcsatornák teljesítménye

A hurokcsatornák közül néhányban olyan teszt besugárzások folynak, melyekben a hűtőközeg
forr. Az ilyen csatornák teljesítményét kétféleképpen számoljuk, attól függően, hogy van-e a
csatorna kilépésénél gőztartalom mérés. Ha van ilyen mérés, akkor teljesítényt az
N Bk = GBk [ xk ⋅ hk'' + (1 − xk ) ⋅ hk' − hkin ]

(F3.15)

kifejezés adja meg, ahol
GBk = a k. forrásos csatorna tömegárama,
xk = a mért gőztartalom (súlyhányad),
hk'' = a TkS = Tsat( pkout ) hőmérsékletű telített gőz fajlagos entalpiája,
hk' = a TkS hőmérsékletű telített víz fajlagos entalpiája,
hkin = h(Tkin , p kin ) , a fajlagos entalpia a csatorna belépésénél.

Ha a hurokcsatorna nem rendelkezik gőztartalom méréssel, akkor a csatorna teljesítményét
egyenlőnek vesszük azzal a teljesítménnyel, amely a forrás megindulásához tartozik. Annak
feltétele, hogy egy csatornában forrásos állapotot deklaráljunk, az alábbi:
Tkout − Tsat ( p kout ) < 5,0 °C

(F3.16)

Az ilyen esetekben a gőztartalmat a csatorna kilépésénél az alábbi összefüggés adja:
xk =

( N Bk / GBk ) − hk' + hkin hkout − hk'
= ''
hk'' − hk'
hk − hk'

(F3.15)

5. A teljesítmény és a kiégés axiális eloszlásának meghatározása a hurokcsatornákban

A k. hurokcsatorna z axiális pozíciójában a ti időpontban a hosszegységre eső hőterhelés (az ún.
lineáris teljesítmény, wk) így fejezhető ki:
wk ( z , t i ) =

f ( z ) ⋅ mk ( z , t i )

³

L

0

f ( z ) ⋅ mk ( z , t i )dz
'

'

'

⋅ N Lk (t i )

Itt NLk = a k. hurokcsatorna összteljesítménye,
mk = a hosszegységre eső U235 tömegeloszlás,
f(z) = a neutonfluxus axiális eloszlását megadó függvény az alábbiak szerint:
π ⋅ ( z − a)
f ( z ) = cos
,
ha
0≤ z≤ a
2 ⋅ (a + H 1 )

- 135 -

(F3.16)

Az atomerőmű biztonságos üzemeltetésének támogatása on-line folyamatinformációs rendszerek alkalmazásával
___________________________________________________________________________

illetve
f ( z ) = cos

π ⋅ ( z − a)
,
2 ⋅ (L − a + H 2 )

(F3.17)
ha

a≤ z≤ L

A formulában a, H1 és H2 az off-line zónaszámításban meghatározott konstansok, L pedig a
fűtőelem hossza.
Az (F3.16) egyenletet diszkretizált formában is felírhatjuk (10 egyenlő axiális nóduszra):

wkj (t i ) =

f j ⋅ mkj (t i )
1o

f
n =1

n

mkn (t i )∆z

⋅ N Lk (t i ) = C kj (t i ) ⋅ N Lk (t i )

(F3.18)

Itt wkj(ti) = wk(zj,ti) (j=1,2,…,10),
mkj(ti) = mk(zj,ti), továbbá fj = f(zj),
zj = a j. nódusz középpontja és ∆z = L/10 (a nóduszok hossza).
A k. csatorna axiális teljesítményegyenlőtlenségi tényezőjét a maximális lineáris teljesítmény
és az átlagos lineáris teljesítmény aránya definiálja, vagyis (F3.18) alapján:

K kz (t i ) = L ⋅ max[C kj (t i )]
j

(F3.19)

Mivel a Ckj paraméterek a kiégés függvényében lassan változnak, továbbá az fj fluxus-alak
együtthatók az időtől függetlenek, ezért a ∆ti intervallumban a hurokcsatorna átlagos lineáris
teljesítményét megadhatjuk az alábbi közelítésben:
wkj (∆t i ) = C kj (t i ) ⋅ N Lk (∆t i

(F3.20)

Itt N Lk (∆t i a k. csatorna átlagteljesítménye a ∆ti = [ti, ti+1] időintervallumban.
A hosszegységre eső U235 mennyiség csökkenése a ∆ti intervallumban:

∆mkj (∆t i ) = Ak ⋅ ∆t i ⋅ wk (∆t i

(F3.21)

Itt az Ak konstans azt adja meg, hogy egy Joule energia leadásához hány gram U235 fogy el.
Értéke az egyes csatornákra eltérő lehet, mivel a tesztelt kötegekben különböző tulajdonságú
üzemanyag van. Az (F3.21) egyenlet alapján megadható az új axiális U235 eloszlás:
mkj (t i +1 ) = mkj (t i ) − ∆mkj (∆t i )

(F3.22)

valamint a köteg teljes U235 tömege:
10

M k (t i +1 ) = ∑ mkj (t i +1 ) ⋅ ∆z

(F3.23)

j =1

A friss – nem profilírozott – fűtőelemekre természetesen mkj(0) = Mk(0)/L minden j-re. Ha a
hosszegységre eső kiégett U235 mennyiséget a k. csatorna zj szintjén a ti pillanatban bkj(ti) jelöli,
akkor az alábbi – triviális – összefüggés mindig igaz:
bkj (ti ) + mkj (t i ) = M k (0) / L = mkj (0)

(F3.24)

Ezért az axiális kiégésprofilt egyszerűen így lehet felírni:
bkj (ti ) = M k (0) / L − mkj (t i )
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6. A hűtőközeg- és a burkolathőmérséklet axiális eloszlása a hurokcsatornákban

A k. hurokcsatorna zj axiális pozíciójában a ti időpontban a hűtőközeg hőmérsékletét az alábbi
összefüggésből számoljuk (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért a ti változót elhagyjuk):
j
1
(F3.25)
Tkjw = Tkin +
⋅ ¦ wks ⋅ ∆z
Gk C pk s =1
Itt Tkin = a k. csatorna belépő hőmérséklete, Gk a hűtőközeg csatornán átfolyó tömegárama,

Cpk = Cp( Tkin , p kin ) a víz fajhője,
wks = a lineáris teljesítmény az s. nóduszban (s=1,2,…,10).
A burkolat hőmérsékletét a Tkw hűtőközeg hőmérséklet alapján már meg tudjuk adni:
Tkjc = Tkjw +

wkj

(F3.26)

Π k ⋅ α kj

Itt Π k = az ún. „nedvesített kerület” a k. csatornában,
α kj = a konvektív hőátadási tényező, amelyet az (F3.11) összefüggés szerint számolunk
(a “w” és „c” indexek a hűtőközeget, illetve a burkolatot jelölik):
§ Pr ·
λ
α kj = 0,021 Re 0w,80 Prw0, 43 ¨¨ w ¸¸
De
© Prc ¹

0 , 25

(F3.27)

A jelöléseket az (F3.11) egyenletnél már megmagyaráztuk. Rew jelöli a Tkjw hőmérsékletnél
kiértékelt Reynolds számot, míg Rec felel meg a Tkjc hőmérsékletnél felvett értéknek (ugyanez
igaz a Prw és Prc Prandtl számokra is). A szükséges termodinamika függvényeket (λ, µ, stb.) a p
= pkout (k. csatorna kilépő nyomás) nyomásértéknél kell kiértékelni.
Az (F3.27) egyenlet a Tkjc hőmérsékletet implicite tartalmazza, így egy iteratív eljárás szükséges
a burkolat hőmérséklet megadásához. Az alkalmazott iterációs séma az alábbi:

λ
Re 0w,80 Prw0, 43
De
wkj
= Tkjw +
Π k ⋅α kj0

α kj0 = 0,021
c0
kj

T

(F3.28)

Az m. iterációs lépésben (Prc jelöli a Tkjcm burkolat hőmérsékletnél kiértékelt Prandtl számot):
 Pr 
λ
α = 0,021 Re 0w,80 Prw0, 43  mw−1 
De
 Prc 

0 , 25

m
kj

Tkjcm = Tkjw +

 Pr 
= α ⋅  mw−1 
 Prc 

0 , 25

0
kj

wkj

(F3.29)

Π k ⋅α kjm

Az iterációt leállítjuk, ha
Tkjcm − Tkjcm−1 < 1,0 °C
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F4. A VERONA felhasználói felületének további elemei

F4-1. ábra: A DPZ mérések áttekintésére szolgáló kép

F4-2. ábra: Az egyik biztonsági hatszög ábra képe
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F4-3. ábra: A “durva” és „finom” SZBV helyzetméréseket összefoglaló kép

- 139 -

Az atomerőmű biztonságos üzemeltetésének támogatása on-line folyamatinformációs rendszerek alkalmazásával
___________________________________________________________________________

F4-4. ábra: Reaktor tranziensek tervezése: az “Előtörténet beolvasása” fázis

F4-5. ábra: Reaktor tranziensek tervezése: a “Tranziens megadása” fázis
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F4-6. ábra: Tranziens tervezés: “Eredmények beolvasása” és “Operátori segédlet készítése”

F4-7. ábra: Zóna aszimmetria képe és paraméter trendek egy FKSZ kiesés után (szimuláció)
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F4-8. ábra: Kq térkép és axiális eloszlások egy SZBV rúd leesése után (4. blokki mérés)

F4-9. ábra: Hidegpont kiesés hatása a kazetta kilépő termopárok eloszlására (szimuláció)
- 142 -

Az atomerőmű biztonságos üzemeltetésének támogatása on-line folyamatinformációs rendszerek alkalmazásával
___________________________________________________________________________

F4-10. ábra: A kétkazetta sugarú körben élő termopárok eloszlása normális esetben

F4-11. ábra: Kazetta belépőhőmérsékletek ábrázolása
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F5. A CERTA VITA rendszer felhasználói felületének elemei

F5-1. ábra: A CERTA VITA Biztonsági Paraméter Képernyő főképe (inverz színezéssel)

F5-2. ábra: A CERTA VITA on-line trendje a melegági hőmérsékletekre (szimuláció)
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F5-3. ábra: A CERTA VITA p-T diagramja (szimulált tranziens)

F5-4. ábra: A VITA sémaképek lehívására szolgáló áttekintő kép (szimulált tranziens)
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F5-5. ábra: A szekunderköri hőelvonás KBF állapotfája

rendkívüli állapot
ÜV-1

Összes GF szint
nagyobb, mint a
névleges szint
–500 mm

Legalább 4 GF
szintje nagyobb,
mint a névleges
szint –300 mm

NEM
IGEN

NEM
IGEN

Üzemzavari
tápvíz összesített
forgalma nagyobb
65 t/h (/gőzfejl.)

NEM

nem kielégítő állapot

IGEN

Az összes GF-ben a
nyomás kisebb,
mint 56,7 kp/cm2

NEM
IGEN

nem kielégítő állapot

KIELÉGÍTŐ ÁLLAPOT
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F6. A KBFM rendszer sémaképei üzemzavari állapotban

F6-1. ábra: A KBF Áttekintő képe (szimulált ATWS üzemzavar)

F6-2. ábra: A Zónahűtés állapotfa képe (szimulált ATWS üzemzavar)
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F6-3. ábra: A Hőelvonás állapotfa képe (szimulált ATWS üzemzavar)

F6-4. ábra: Az Integritás állapotfa képe (szimulált ATWS üzemzavar)
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F6-5. ábra: A Hermetikus tér állapotfa képe (szimulált ATWS üzemzavar)

F6-6. ábra: A Vízkészlet állapotfa képe (szimulált ATWS üzemzavar)
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F6-7. ábra: Az FR-S.1 Biztonsági Funkció Helyreállítási utasítás 1. lépése (szimuláció)
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