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Rövidítések
AER:
AOO:

„Atomic Energy Research” – atomenergia kutatás
„Anticipated Operational Occurrence” – normál üzemi események és várható
üzemi események (gyakoriság > 10-2 1/év)
ATWS:
„Anticipated Transient Without Scram” – ÜV-1 elmaradásával járó tranziens
folyamat
BE:
„Best Estimate” – az angol kifejezést a magyar szakmai életben is elterjedten
alkalmazzák, a „tudásunk szerint legjobbnak vélt” értelemben használom
BEPU:
„BE + Uncertainty” – BE + bizonytalanság
Bi-CGSTAB: „BiConjugate Gradient STABilized”– stabilizált bikonjugált gradiens módszer
BOC:
„Beginning Of Cycle” – kampány elején / kampány eleji
CFD:
„Computational Fluid Dynamics” – számításos folyadékdinamika
CIAU:
„Code with the capability of Internal Assessment of Uncertainty” –
extrapoláció a tesztberendezéseken végzett mérések számítással való
összehasonlítása alapján
CRE:
„Control Rod Ejection” – szabályozó és biztonságvédelmi kazetta kilökődése
CSAU:
„Code Scaling, Applicability and Uncertainty” – kód-skálázás,
alkalmazhatóság és bizonytalanság
DBA:
„Design Basis Accident” – az atomerőművek tervezési alapba bevont
eseményeinek biztonsági elemzései
DNB:
„Departure from Nucleate Boiling” – a forráskrízis elérése
DNBR:
„Departure from Nucleate Boiling Ratio” – forráskrízistől való távolság, a
kritikus hőfluxus és az aktuális hőfluxus aránya
EOC:
„End Of Cycle” – kampány végén / kampány végi
EU:
Európai Unió
FP:
„Full Power” – nominális teljesítmény (100 %)
FZR:
„Forschungszentrum Rossendorf” – a német rossendorfi kutatóintézet
GMRES:
„Generalized Minimal RESidual” – általánosított reziduum-minimalizációs
eljárás
GRS:
A német „Gesellschaft für Anlagen- und ReaktorSicherheit” nevű kutatóintézet
INRNE:
„Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy” – bolgár nukleáris
kutatóintézet
IQS:
„Improved Quasi Static” – továbbfejlesztett kvázisztatikus
KI:
„Kurchatov Institute” – az orosz Kurchatov kutatóintézet
Kk:
A kazettán belüli BE teljesítményegyenlőtlenségi faktor
KNK-56:
A zónán kívüli („out-core”) detektor típusa
Kq:
A kazetták közötti teljesítményegyenlőtlenségi tényező
Kx:
Forrócsatorna faktor, a kazettán belüli teljesítmény-eloszlás egyenlőtlenségét
e faktorral vesszük figyelembe konzervatív vagy BE módon (vagy BEPU
módon)
LBLOCA: „Large Break LOCA” – nagy csőtöréses (200 %) LOCA
LOCA:
„Loss Of Coolant Accident” – hűtőközeg elvesztésével járó tranziens folyamat
MET:
Minimálisan Ellenőrizhető Teljesítmény
PA:
„Postulated Accidents” – tervezési üzemzavarok
(10-2 1/év > gyakoriság > 10-5 1/év)
PCT:
„Peak Cladding Temperature” – a burkolat maximális hőmérséklete
PIV:
„Particle Image Velocimetry” – részecske kép sebességmérés
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QLE:
RBMK:

A burkolat felületén átmenő maximális lineáris hőteljesítmény
Olyan speciális reaktortípus, amely grafittal moderált, hűtőközege elgőzölgő
könnyűvíz
Residuum: Maradvány
RIA:
„Reactivity Initiated Accident” – reaktivitás üzemzavar
SCRAM:
Egy reaktor, – vészhelyzet következtében történő – hirtelen leállítása (pl. ÜV-1
által)
SMLOCA: „Small Break LOCA” – kis csőtöréses LOCA
SZBV:
SZabályozó és BiztonságVédelmi
UAMRA:
„Uncertainty Analysis Methodology of RIA and ATWS events” – RIA és
ATWS események bizonytalansági analíziseinek módszertana
UMAE:
„Uncertainty Methodology based on Accuracy Extrapolation” – extrapoláción
alapuló bizonytalansági metodika
USNRC:
„United States Nuclear Regulatory Commission” – az Amerikai Egyesült
Államok Nukleáris Hatósága
VALCO:
„VALidation of coupled neutron-kinetics / thermal-hydraulics COdes for
VVER reactors” – csatolt neutronkinetikai-termohidraulikai kódok validációja
VVER típusú reaktorokra
VTT:
a finn műszaki kutatóintézet
VVER-440/1000: 440/1000 MW villamos teljesítményű, vízzel hűtött és vízzel moderált,
orosz típusú energetikai reaktor
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1. Bevezetés, célkitűzések
Az atomerőművek biztonságának megalapozása és bizonyítása a nukleáris energetika
egyik legfontosabb feladatát képezi. Az orosz típusú atomerőművek (köztük a paksi
atomerőmű) üzemeltetése során folyamatos változások (pl. új fűtőelemek alkalmazása,
névleges teljesítmény növelése, új biztonsági rendszerek alkalmazása, stb.) mentek és mennek
végbe. Mindezek szükségessé teszik, hogy időről-időre megújítsák a fenti atomerőművek
biztonsági jelentéseit.
Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetében évtizedek óta folynak kutatások az
atomerőművek (és főként a paksi VVER-440 típusú reaktorok) tervezési alapba bevont
eseményeinek biztonsági elemzéseire (DBA elemzések). Már most szeretném jelezni, hogy a
nukleáris fizika és energetika magyar nyelvű szakirodalmában nincs kialakult egységes
terminológia, így a szakma szabályait követve vegyesen fogom használni a magyar és angol
nyelvű kifejezéseket, rövidítéseket. Minden esetben, ahol angol nyelvű kifejezést használtam,
törekedtem arra, hogy a dolgozat elején található „Rövidítések” között lehetőség szerint
megadjam annak pontos angol és magyar nyelvű megfelelőjét.
A fent említett elemzések alapvetően determinisztikus jellegűek és a kezdeti
események gyakorisága szerint az atomerőmű normál üzemi és várható üzemi eseményeire
(gyakoriság > 10-2 1/év) valamint tervezési üzemzavaraira (10-2 1/év > gyakoriság > 10-5 1/év)
terjednek ki. A DBA elemzések célja a fenti gyakoriságú eseményekre előre meghatározott
elfogadási kritériumok (pl. maximális fűtőelem-hőmérséklet) teljesülésének vizsgálata,
amelynek során a fűtőelemek hűthetőségi és integritási körülményeit vizsgálják. Az
elfogadási kritériumok a mélységi védelem elvének megfelelően (a gyakoriságok
csökkenésével egyre enyhébb kritériumok előírásával), mérések alapján lettek meghatározva.
A 10-5 1/év-nél kisebb gyakoriságú eseményeket a DBA elemzésekben nem tárgyalják. Ezen
eseményeket baleseteknek vagy tervezési alapon túli eseményeknek nevezzük, melyek
bekövetkezése során az aktív zóna is nagymértékben megsérülhet, valamint a radioaktív
kibocsátás is meghaladhatja a kritériumokat.
Az elfogadási kritériumok teljesülésének vizsgálatához szükséges determinisztikus
számításokat általában két lépésben végzik el. Elsőként nodális szintű (pl. kazettatized szintű)
számításokat végeznek neutonfizikai és/vagy termohidraulikai kódokkal (globális
számítások). Ezt követően a nodális számítások eredményeit (pl. időfüggő teljesítményeloszlás) felhasználva az aktív zóna legterheltebb szubcsatornáit (ez általában egy pálcát és az
azt körülvevő hűtőközeget jelenti) vizsgálják klasszikus termohidraulikai kódokkal, melyek a
hővezetési egyenleteket oldják meg az üzemanyag tablettán belül, illetve a megmaradási
egyenleteket a hidraulikai szubszatorná(k)ban. Az utóbbi vizsgálatokat forrócsatorna
számításoknak is nevezik. A fenti metodika eredményeként az elfogadási kritériumok
teljesülését vagy sérülését pálcaszinten bizonyítják.
A hagyományos DBA elemzések a halmozottan konzervatív módszert követik, ami azt
jelenti, hogy a determinisztikus számítások releváns input paramétereinek tekintetében azok
szélső, konzervatív értékét használják. A konzervatív metodikában a paraméterek burkoló
értékeit úgy használják, hogy egyrészt a számítások a legkedvezőtlenebb konzekvenciákra
vezessenek az elfogadási kritériumok szempontjából, másrészt, hogy lefedjék a paraméterek
bizonytalanságait. Az atomerőművek jelenlegi engedélyeztetési eljárásaiban főként a fenti
módszert használják. Érdemes megemlíteni, hogy manapság már BE számítási modellt
alkalmaznak a konzervatív számításokban, és csak az input paraméterek konzervatívak.
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Régebben a számítási modellek is konzervatívak voltak (így készültek pl. a paksi reaktorok
eredeti biztonsági analízisei).
Ugyanakkor nemzetközi szinten a termohidraulikai tranziensek szimulációi során, – az
algoritmusok fejlődésével – az ún. BE számítások (BE input adatok és BE számítási modell)
egyre nagyobb teret hódítanak. Általánosan elfogadott felfogás, hogy e számításokat
biztonsági ráhagyásokkal kell kiegészíteni az input paraméterek és az alkalmazott számítási
modellek bizonytalanságai miatt.
A fenti motiváció hatására doktori munkám fő célja egy olyan módszer
(bizonytalansági analízis) kidolgozása volt, amely statisztikus módszerek segítségével elkerüli
a halmozottan konzervatív input paraméterek (pl. kezdeti és határfeltételek) használatát a
reaktivitás üzemzavarok és ATWS események során. Ennek a módszernek az alkalmazása a
fenti tranziensekre kutatásaim előtt még nem történt meg, holott a hazai gyakorlatban
következetesen alkalmazott keretparaméter (speciális burkoló paraméter) rendszer erre jó
alapot nyújt. Az input paraméterek eloszlásának meghatározásához fel kívántam használni az
egyes paraméterek BE és konzervatív értékeit is. A módszer jellemzője, hogy a kapott
eredmények, – a konstrukció folytán – továbbra is konzervatívak lesznek, és a halmozottan
konzervatív számítással szemben az eredmények konzervativizmusa számszerűsített.
Végeredményként adott γ („valószínűségi tartam”) és β („konfidencia szint”) mellett ún.
elfogadási korlátokat, alsó (L) és felső (U) adunk meg. A bizonytalansági analízis szerves
részét képezi a kiegészítő érzékenységi vizsgálat, amely pl. az input-output paraméterek közti
időfüggő korrelációs együtthatók képzésének segítségével valósítható meg.
A kidolgozott módszert nodális szintű bizonytalansági analízisekre kívántam először
alkalmazni konzervatív forrócsatorna számítási metodika mellett (kevert módszer).
Későbbi cél volt a fentiek forrócsatorna szintű kiterjesztése, hiszen az elfogadási
kritériumokkal kapcsolatos célmennyiségek forrócsatorna szinten jelennek meg. Célom volt a
sérült fűtőelemek számának és néhány kritériális paraméternek a meghatározása a kidolgozott
bizonytalansági elemzések metodikájának alapján.
Természetesen cél volt a kidolgozott módszerek gyakorlati alkalmazása (egy
rúdkilökődéses reaktivitás tranziens bizonytalansági analízise konzervatív forrócsatorna
számítás mellett, illetve egy ATWS esemény forrócsatorna színtű bizonytalansági elemzése
konzervatív nodális számítás mellett) és az eredmények összehasonlítása a hagyományos
konzervatív metodikából kapott eredményekkel. A fenti példatranziensek kiválasztásának az
volt az oka, hogy a konzervatív számítások szerint ezen eseményekre fűtőelemsérülés is
felléphet, és ekkor indokolt lehet a bizonytalansági elemzések elvégzése.
A bizonytalansági elemzések metodikájának kifejlesztése előtt meg kellett teremteni
az elemzések elvégzéséhez szükséges feltételeket. Ezek közül három fontos megoldandó
problémát szeretnék részletesen tárgyalni doktori dolgozatomban.
Elsőként célul tűztem ki a KIKO3D háromdimenziós neutronfizikai kód további
validálását, mivel korábban a kód validálása kevés valós léptékű mérés-számítás
összehasonlításán alapult. A célt a VALCO EU-5 keretprogramon belül VVER-1000 kritikus
rendszer mért tranziens állapotainak szimulációin keresztül kívántam megvalósítani, amely
által a KIKO3D kódban alkalmazott nodális és IQS módszerek teljesítőképességeit akartam
vizsgálni.
A bizonytalansági elemzések gyors és megbízható kódokat kívánnak, ezért célul
tűztem ki a KIKO3D kód további gyorsítását a neutron transzportegyenlet kétcsoport
diffúziós közelítéséből adódó nagy ritkamátrixos egyenletrendszer numerikus megoldásának
gyorsításával, és célom volt az alkalmazott numerikus módszerek megbízhatóságának
igazolása is.
A metodika kifejlesztése előtt tisztázni kellett néhány, – a biztonsági és
bizonytalansági elemzések szempontjából – lényeges és aktuális kérdést VVER-440 reaktorok
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legjelentősebb reaktivitás üzemzavaraira és ATWS eseményeire. Ezek a speciális kérdések a
fenti tranziensek forrócsatorna számításainak érzékenységi vizsgálataival és módszertani
kérdéseivel voltak kapcsolatosak. Nevezetesen, a biztonsági analízisek során nemcsak friss
fűtőelemeket számolunk, ezért elsőként a kiégés hatását szerettem volna vizsgálni az
üzemanyag-pálcán belüli teljesítmény-eloszláson, a réshővezetésen és az üzemanyag tablettán
belüli hővezetésen keresztül. A másik fontos kérdés volt az egycsatorna (zárt szubcsatorna)
közelítés érvényességének vizsgálata. Ennek során a szubcsatornák közötti keveredési
effektusokat és azok hatásait kívántam tanulmányozni egycsatorna és sokcsatorna számítások
összehasonlítása révén. A kérdés megválaszolása önmagában is jelentős, ugyanakkor a fentiek
vizsgálatával elsődleges célom az volt, hogy a bizonytalansági analízisekben egycsatorna
kódot alkalmazhassak. A téma jelentőségét növeli, hogy manapság a kazettán belüli
hűtőközeg-keveredési effektusok vizsgálata több szempontból is aktuális reaktortechnikai
kérdés (pl. kérdéses, hogy vajon milyen hőmérsékletet mérnek az adott kazetták fejrészében
lévő termoelemek). A keveredési effektusok mélyebb megértéséhez új méréseket (pl. az orosz
Kurchatov Intézetben végeztek méréseket a szubcsatornák kilépő hőmérsékleteire és a
termoelemek szintjén lévő hőmérsékletekre vonatkozóan), illetve a hagyományos sokcsatorna
számításokon túlmenően új technikákat (CFD típusú számítások, PIV technika) is
alkalmaznak.
A fentieken túlmenően speciális célom volt, – az üzemzavar elemzésekben alkalmazott – egy
a biztonsággal kapcsolatos keretparaméter kiválasztása a hűtőközeg termohidraulikai
állapotainak limitálása (szubcsatorna felmelegedés) szempontjából. Ez a megoldandó
probléma elsősorban a hagyományos konzervatív elemzések esetén vetődik fel, de abban az
esetben is fontos, amikor az ún. kevert módszert alkalmazzuk. A továbbiakban megadom a
dolgozatom felépítését.
A második fejezetben ismertetem a hagyományos DBA elemzések főbb jellemzőit és
áttekintem a bizonytalansági analízisek irodalmát. Ennek során bemutatom a főbb módszerek
alapgondolatait és jellemző tulajdonságait.
A harmadik fejezetben a KIKO3D háromdimenziós neutronfizikai kód validálását
mutatom be egy valós léptékű VVER-1000 kritikus rendszer mért állapotainak szimulációin
keresztül. Megmutatom, hogy a megnövelt nódusméretek ellenére a nodális módszer és a
bevezetett IQS módszer alkalmazható VVER-1000 reaktor kinetikai tranzienseinek
szimulációjára. [S1, S4, S5]
A negyedik fejezetben tárgyalom a KIKO3D kódba, – a neutron transzportegyenlet
kétcsoport diffúziós közelítéséből adódó nagy ritkamátrixos egyenletrendszer megoldására –
általam beépített újszerű megoldó algoritmus (Bi-CGSTAB) tesztelését és a továbbfejlesztett
kód validálását. Kimutatom, hogy a kódban a fenti iterációs algoritmus leállítására általam
alkalmazott hibabecslési eljárás sokkal pontosabb, mint a régi esetben (GMRES algoritmus
alkalmazása esetén) használt leállási feltétel. Kimutatom továbbá, hogy a továbbfejlesztett
kód 7-12%-kal gyorsabb, mint a régi, GMRES algoritmust használó. [S2, S8, S12]
A következő fejezetben néhány, – a biztonsági és bizonytalansági elemzések
metodikájának szempontjából – lényeges és mindezidáig megoldatlan kérdést tárgyalok
COBRA forrócsatorna számítások, valamint a KIKO3D kód önállóan futatható fűtőelem
modelljének segítségével VVER-440 reaktor legjelentősebb reaktivitás üzemzavaraira és
ATWS eseményeire. [S3, S9]
A hatodik fejezetben tárgyalom a reaktivitás üzemzavarok bizonytalansági elemzéseire
kifejlesztett módszert és bemutatom egy VVER-440 reaktor rúdkilökődéses tranziensének
bizonytalansági elemzését. [S6, S10, S11]
A hetedik fejezetben, – egy ATWS tranziensen keresztül – bemutatom a forrócsatorna
számítások bizonytalansági analízisére kifejlesztett új módszert. [S7, S13, S14, S15]
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Az utolsó fejezetben összegzem dolgozatom a legfontosabb kutatási eredmények
kiemelésével.

2. A biztonsági elemzések irodalmának áttekintése
Amint már a bevezetőben is említettem a DBA analízisek célja az elfogadási
kritériumok teljesülésének vizsgálata az atomerőművek engedélyeztetési eljárásaiban. Az
elfogadási kritériumokat a mélységi védelem elvének megfelelően, – az egyre kisebb
valószínűségű eseményekre egyre gyengébb kritériumok megadásával – mérések alapján
határozták meg.
Az atomerőművek normál üzemi és várható üzemi eseményeire az ún. AOO
kritériumok teljesülését vizsgálják. Konkrét fizikai mennyiségként pl. a minimális DNBR-t, a
maximális fűtőelem-hőmérsékletet, a fűtőelem radiálisan átlagolt maximális entalpiáját, stb.
korlátozzák. A fenti kritériumok úgy lettek megállapítva, hogy teljesülésük esetén nagy
valószínűséggel sem a burkolat sérülése, sem a fűtőelem megolvadása ne történhessen meg.
Az atomerőművek tervezési üzemzavaraira az ún. PA kritériumok teljesülését vizsgálják. A
PA események során korlátozott számú fűtőelemre burkolatsérülés bekövetkezhet, de
bizonyítani kell a fűtőelemek hosszú távú hűthetőségét, illetve az abszorbens kazetták
mozgathatóságát. A korlátozott fizikai mennyiségek: pl. a burkolat maximális hőmérséklete, a
burkolat oxidációja, a fűtőelem radiálisan átlagolt maximális entalpiája, stb.. Az elfogadási
kritériumok részletes listája megtalálható pl. a [65] hivatkozásban.
Az elfogadási kritériumokkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a korábbi, –
reaktivitás tranziensekre vonatkozó (itt elsősorban reaktivitás-változással és/vagy a
teljesítmény-eloszlás megváltozásával járó tranziensekre gondolok: pl. szabályozórúd
szándékolatlan mozgatása vagy kilökődése, kazettafelcserélés, bórsavhígulás, stb.) –
konzervatív elemzések tapasztalatai alapján az elfogadási kritériumok közül kitüntetett
szerepe van a forráskrízis elérésére vonatkozó korlátnak (DNBR limitnek). Ennek oka, hogy a
DNBR az a mennyiség, melynek minimális értéke, – a tapasztalatok szerint – leginkább az
elfogadási korlátot megközelíti. AOO esemény során a zóna egyetlen pálcájára sem
engedhető meg forráskrízis, míg PA események során előfordulhat, hogy a DNBR limitet
meghaladjuk, de ez a zóna egészére nem, csak korlátozott számú pálcára megengedett. Ebben
az esetben konzervatívan feltételezzük, hogy azok a pálcák megsérülnek, melyek forráskrízist
szenvednek. Ez az oka annak, hogy a DNBR-t kiemelt módon kezelem dolgozatomban, amint
azt látni fogjuk pl. a 3. fejezetben illetve a 6. és 7. fejezetekben.
A DBA elemzések elvégzéséhez alapvetően négy feltételt kell teljesíteni:
• meg kell tudni határozni azokat az eseményeket (tranzienseket), amelyekre a biztonsági
elemzések kiterjednek,
• a fenti események szimulációjára ki kell választani az alkalmazni kívánt neutronfizikai
és/vagy termohidraulikai kódokat, melyeknek jól validáltnak kell lenniük,
• gyors és megbízható numerikus módszereket alkalmazó kódokra van szükség,
• ki kell dolgozni egy olyan metodikát, amely szerint az elemzéseket el fogjuk végezni (pl.
konzervatív metodika vagy bizonytalansági analízis), és e metodikának meg kell felelnie a
korszerű hazai és nemzetközi elvárásoknak.
VVER-440 reaktorok esetén a vizsgált események köre igazodik a nemzetközileg
elfogadott követelményekhez, illetve kiegészítődik néhány VVER specifikus tranzienssel.
A kódok validációja, illetve gyorsítása folyamatos feladat. Egy kód validációs foka
(mennyire validált egy kód) nagymértékben függ a mért (és szimulált) tranziensek számától,
amely az utóbbi időben szerencsére növekedett (lásd pl. a KIKO3D kód VVER-1000
reaktorra történő validációját a 3. fejezetben).
9

Fontos feladat a DBA elemzések metodikájának kidolgozása. Az 1. táblázatban
összefoglalom a jelenleg alkalmazott (vagy alkalmazni kívánt) módszerek jellemzőit a [38]
irodalom alapján.
1. táblázat. DBA elelemzések elvégzésére alkalmazott vagy alkalmazni kívánt módszerek jellemzői.
Módszer
Alkalmazott kódok
Határ és kezdeti Feltételezések
a Közelítés
feltételek
rendszertechnikai
eszközökre
vonatkozóan
1.
Konzervatív
Konzervatív input
Konzervatív
Determinisztikus
2.
BE
Konzervatív input
Konzervatív
Determinisztikus
3.
BE+valószínűségek BE input
Konzervatív
Determinisztikus
+valószínűségek
4.
BE+valószínűségek BE input
PSA alapú
Determinisztikus
+valószínűségek
+ valószínűségi

A fenti táblázat megértéséhez néhány magyarázat szükséges:
• Konzervatív kódnak nevezzük azokat a kódokat, amelyekben szándékos
pesszimizmust alkalmazunk a fizikai folyamatok modellezése esetén.
• BE kód esetén szándékos pesszimizmust nem alkalmazunk, a fizikai folyamatokat
tudásunk szerint legjobban modellezzük. Ez nem jelenti azt, hogy az alkalmazott
kódban nem lehet szisztematikus hiba. Ha ilyent találunk (pl. a validációs folyamat
során), akkor azt lehetőség szerint ki kell javítani.
• BE kód + valószínűségek alatt azt értjük, hogy a BE kódban alkalmazott modellnek is
van hibája. Sok esetben ezt a hibát elhanyagolhatjuk, ha hatásuk sokkal kisebb, mint
az input paraméterek hibája.
• Konzervatív input esetén a modellünk lehetséges input paraméterei közül (az input
paramétereknek általában van hibája, amelyet többé-kevésbé ismerünk) az elfogadási
kritériumok vizsgálata szempontjából konzervatívat választunk.
• BE input + valószínűségek esetén statisztikai módszerekkel figyelembe vesszük az
input paraméterek lehetséges értékeit, amelyek a BE érték körül mozognak
• Konzervatív feltételezések a rendszertechnikai eszközökre vonatkozóan: A
rendszertechnikai védelmi beavatkozásokat konzervatív módon, az egyszeres
meghibásodás elvének megfelelően vesszük figyelembe
• PSA alapú feltételezések a rendszertechnikai eszközökre vonatkozóan: A
rendszertechnikai védelmi beavatkozásokat valószínűségi alapon vesszük figyelembe
(eseményfák)
• Determinisztikus közelítés: A módszer alapvetően akkor determinisztikus, ha a
megoldandó modellegyenleteink determinisztikusak (pl. a transzportegyenlet
közelítésre használt diffúziós egyenlet). Nem determinisztikus közelítés pl. a MonteCarlo módszer. Megjegyezhető, hogy a determinisztikus módszer is tartalmaz
valószínűségi elemeket (pl. a kezdeti események, – elfogadási kritériumok
szempontjából való – besorolása valószínűségi alapokon történik).
• Determinisztikus + valószínűségi közelítés: A valószínűségi elem a
rendszertechnikai eszközök kezelése terén mutatkozik meg, de a számítások
determinisztikusak.
A legkonzervatívabb alkalmazott metodika a fenti táblázatban található 1. módszer.
Ezt a módszert alkalmazták pl. a paksi reaktorok eredeti biztonsági jelentése során. A 2.
módszer felel meg az általam hagyományosnak nevezett DBA elemzéseknek, melynek során
már BE kódokat alkalmaznak. Jelenleg ez a legelterjedtebb eljárás a világon és a paksi
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reaktorok Végleges Biztonsági Jelentésében szereplő DBA elemzések is eszerint készültek. A
fenti elemzések nagy része a KFKI Atomenergia Kutatóintézetben készült az elmúlt években.
A 3. módszer feleltethető meg a bizonytalansági analíziseknek, amelyet jelenleg még csak
kevés országban alkalmaznak az atomerőművek engedélyeztetési eljárásaiban. E metodika
érdekelt engem, ezért az alkalmazott módszerekről bővebb áttekintést adok a fejezet második
részében. Az utolsó (4.) módszert a világon még sehol sem alkalmazzák és csak elméleti
szinten létezik.
A továbbiakban rátérek a bizonytalansági elemzések irodalmának áttekintésére. Az
irodalmazással az volt a célom, hogy a már létező módszereket megismerjem, és ötleteket
szerezzek a RIA és ATWS tranziensek bizonytalansági analíziseinek metodikai
kidolgozásához.
A késői ’80-as években a USNRC felülvizsgálta a LOCA események biztonsági
elemzésire vonatkozó szabályozását. Ennek eredményeként 1989-ben új szabályozás
(10CFR50.46) lépett érvénybe, amely megengedte realisztikus fizikai modellek és kódok
alkalmazását LOCA események biztonsági elemzéseire, valamint előírta, hogy a burkolat
maximális hőmérséklete (PCT) nem haladhatja meg a 2200 oF-et (1204,4 oC-ot).
A fentiek hatására az USA-ban egy új módszert, CSAU [1, 2] dolgoztak ki, amely BE
kódokat alkalmaz, és figyelembe veszi a felhasznált adatok, modellek és a tervezés
bizonytalanságát. A CSAU módszert az USNRC 1996-ban elfogadta az atomerőművek
engedélyeztetési eljárásaiban LOCA tranziensek esetén, amellyel megkezdődött a BEPU
módszerek térhódítása.
A későbbiek során az egyes kutatóintézetek sorra dolgozták ki a saját eljárásukat. Ezek
a módszerek ugyan hasonlítottak a korai CSAU módszerre (pl. elsősorban termohidraulikai
problémák megoldása, a bizonytalanságok figyelembevétele), de technikailag (új matematikai
módszerek alkalmazása) és a célkitűzéseikben (output paraméterként már nemcsak a PCT-t
tekintették) túlmutattak rajta. Az ezredfordulóra világossá vált, hogy két meghatározó irány
elterjedésével lehet számolni.
Az egyik módszer lényeges tulajdonsága, hogy az output paraméterek (amelyeket
korlátozni szeretnénk) bizonytalanságát az input paraméterek bizonytalanságainak
termohidraulikai (vagy csatolt neutronfizikai/termohidraulikai) kódokon keresztül való
terjedése révén veszik figyelembe. E csoportba tartozik például a CSAU módszer, a német
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit intézet által kifejlesztett GRS módszer [1, 3,
4], a francia IPSN intézet vagy a spanyol ENUSA intézet által kidolgozott eljárások [1].
A másik módszert Olaszországban Fransesco D’Auria vezetésével dolgozták ki,
amelyet először UMAE majd CIAU néven neveztek el [1, 3, 5]. Az eljárás lényege, hogy a
referencia mérések számításokkal történő összehasonlításából következtetnek egy adott
tranziens számítási bizonytalanságára.
A továbbiakban megadom a fenti módszerek lényeges jellemzőit és rámutatok a két
kategória előnyeire és hátrányaira az [1, 2, 3, 4 és 5] irodalmi hivatkozások alapján.
Az első kategóriába tartozó módszerek közös jellemzője, hogy az input paraméterek
(valamint a kódok és alkalmazott modellek) bizonytalanságait figyelembe véve konzisztens
matematikai módszerek segítségével szeretnék jellemezni az output paraméterek statisztikai
tulajdonságait. A CSAU módszer lényeges eleme az ún. „válaszfelület” technika alkalmazása.
Ennek során az input paraméterek bizonytalanságainak (eloszlásainak) meghatározása után a
kódfutásokat egy válaszfelülettel helyettesítik (bővebben lásd 7.1.1 fejezet).
Következésképpen: elő tudják állítani az adott output paraméter empirikus
sűrűséghisztogramját, amelyből pl. 95%-os konfidencia szinten alsó vagy felső korlátokat
tudnak meghatározni. A GRS módszerben az alkalmazott matematikai eljárás az
eloszlásfüggetlen elfogadási intervallumok módszere, amelyet S. S. Wilks matematikus már
1941, 1942-ben kidolgozott [32, 33]. Ennek során az output paramétereknek nem az
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eloszlásfüggvényeit akarják meghatározni, hanem ún. elfogadási intervallumokat (alsó
és/vagy felső korlátokat) definiálnak adott valószínűségi tartam (γ) és konfidencia szint (β)
mellett (bővebben lásd 6.1.2. fejezet). Az IPSN módszer hasonló a GRS módszerhez, az
ENUSA a GRS és CSAU módszerek kombinációja.
Az első kategóriába tartozó módszerek közös jellemzője, hogy az input paraméterek
kiválasztása és eloszlásainak meghatározása bizonyos mértékig szubjektív: felhasználják a
szakértők által az évek során felhalmozott tudást („expert judgement”). Ez a legtöbb esetben
célravezető, de [3] ellenpéldát szolgáltat, amely azt mutatja, hogy nem minden esetben sikerül
a releváns input paraméterek és azok tényleges eloszlásainak kiválasztása. A Wilks féle
módszer használatának előnyös tulajdonsága, hogy az input paraméterek száma gyakorlatilag
korlátlan, a tekintett output paraméter egy adott valószínűségi tartam és konfidencia szint
mellett érvényes alsó vagy felső korlátjának meghatározása független tőle. További előnyös
tulajdonság, hogy korrelációs együtthatók segítségével meg tudjuk határozni azt, hogy mely
input paraméterek járulnak hozzá leginkább az output paraméterek bizonytalanságához
(érzékenységi vizsgálat). Ennek révén meg tudjuk határozni, hogy az adott tranziens
szempontjából mely input paraméterek (fizikai folyamatok relevánsak), mely input
paraméterek eloszlásfüggvényeit érdemes pontosítani, a kutatásokat mely irányba érdemes
folytatni.
A második kategóriába tartozó UMAE és CIAU módszerek elkerülik az input
paraméterektől való függés vizsgálatát. A módszerek egy referencia adatbázis létrehozásán
alapulnak. Ennek során különböző reaktortípusokra (vagy berendezésekre), illetve különböző
teszt tranziens folyamatokra (pl. LBLOCA vagy SBLOCA) meghatározzák a mérések
számításoktól való eltérését, hibáját. Az adatbázis létrehozása a fenti berendezésekre és
tranziensekre a fázistérben (az adott termohidraulikai állapotot jellemző releváns paraméterek
terében, pl. nyomások, hőmérsékletek, forgalom) történik. Az adott termohidraulikai
állapotot, – a fentieken túl – a tranziens kezdetétől eltelt idővel jellemzik. Ezt követően a
fázistér egy adott pontjában, egy adott berendezésre, egy adott tranziensre és egy adott
időpillanatban a végső hiba két részből tevődik össze. Egyrészt az adott termohidraulikai
állapotban a számított és mért fizikai mennyiségek különbségéből adódó hiba. Másrészt az idő
hibája, amely abból származik, hogy a fázistér egy adott pontját a mérésnél és a számításnál
különböző időpontban érjük el. Ezt követően a kérdéses tranziens output paramétereinek
bizonytalansága (ez már az adatbázis alkalmazása) a fázistér és az idő extrapolációjával már
számítható.
Az UMAU és CIAU módszerek filozófiailag helyesek, hiszen a megfelelő output
paraméter értékeket a mérésekkel hasonlítják össze, és ebből következtetnek a jövőbeli
viselkedésre. Ugyanakkor mindkét módszer nagy hiányossága, hogy nem tudják meghatározni
mely input paraméterek (fizikai folyamatok) felelősek az adott output paraméter
bizonytalanságáért. További előnytelen tulajdonság a tekintett output paraméterekre
vonatkozó releváns kísérleti adatok meglétének szükségessége, amely nem mindenki számára
hozzáférhető. A fentieken túlmenően problémát jelent az is, hogy nem tisztázott a kapcsolat a
tesztberendezéseken végzett mérések és a valós erőműben lejátszódó folyamatok között.
Másképpen fogalmazva nem tudhatjuk, hogy pl. az 1:30 léptékben elvégzett mérés mennyire
szimulálja a valóságot: ha a kódunk jó eredményt ad a tesztberendezésre, vajon jó eredményt
adna-e a valóságban is?
Az irodalmak tanulmányozása alapján meg kell jegyezni, hogy a bizonytalansági
analízis témakörét hosszú ideig csak termohidraulikai tranziensekre alkalmazták. Ezek közül
is a LBLOCA tranziens PCT számítása volt a fő cél. Az utóbbi pár évben kezdődött el az a
folyamat, hogy csatolt háromdimenziós neutronfizikai és rendszer termohidraulikai kódokkal
elvégzett bizonytalansági analízisekre is kiterjesszék a fenti módszereket [3, 4].
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Ugyanakkor doktori munkám során arra a következtetésre jutottam, hogy a fenti
módszerek (főleg az első kategóriába tartozó GRS módszer) és azok módosításai reaktivitás
üzemzavarok és ATWS események bizonytalansági elemzéseire is alkalmazhatóak, illetve az
utóbbi események bizonytalansági elemzései szükségesek lehetnek, és mindezidáig nem
történtek meg.
Az általános áttekintésen túl fontos megemlíteni, hogy az utóbbi években a GRS
módszert (és annak számos módosulatát, amely a Wilks féle módszert alkalmazza) számos
kritika érte az irodalomban. Ezek közül a legfontosabb és mindmáig teljes mértékben nem
tisztázott kritika azzal a kérdéssel kapcsolatos, hogy minimálisan hány elemű mintára (kódfutásra) van szükségünk ahhoz, hogy γ és β paraméterekkel jellemzett valószínűségi
kijelentéseket tegyünk az ismeretlen eloszlású valószínűségi változók (az elfogadási
kritériumokkal kapcsolatos mennyiségek) alsó és/vagy felső korlátaira. Abban az esetben, ha
csak egy outputváltozó van, akkor egyetértés van abban, hogy a Wilks féle elmélet továbbra is
érvényes, a problémát a többváltozós eset jelenti. A témának, – a dolgozat elkészültének
idejéig – hosszú irodalmi hivatkozása van [50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59], és mindezidáig
nincs teljes egyetértés abban, hogy a Wilks féle módszer hogyan általánosítható több változó
esetén. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy doktori munkámnak nem volt célja a fenti
kérdés eldöntése, mivel annak teljesmértékű tisztázása túlmutat jelen doktori munka keretein
és nem is volt kitűzött cél. Az általam választott eljárás illeszkedik a GRS módszerhez, amely
szerint elegendő az egyváltozós esetben érvényes Wilks formulát (lásd pl. (50) egyenlet) és az
ehhez tartozó mintaelemszámot alkalmazni több output paraméter esetén is. Megjegyzendő
továbbá, hogy világviszonylatban számos engedélyeztetési eljárásban alkalmaznak
bizonytalansági analíziseket és ezek nagy része a GRS által javasolt, fent említett Wilks
formulát alkalmazza. A teljesség igénye nélkül [61] felsorol néhány ilyen módszert és konkrét
alkalmazást.
Ugyanakkor a jövőben elképzelhető, hogy a [50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59]
hivatkozások hatására megváltozik a többváltozós esetre vonatkozó, – jelenleg alkalmazott –
matematikai leírás, és mindez világviszonylatban is elterjed.

3. A KIKO3D kód validálása VVER-1000 kritikus rendszer mért állapotain
keresztül
Említettem, hogy a bizonytalansági elemzések metodikájának kidolgozása előtt
szükséges volt három fontos problémát megoldani. Ezek közül ebben a fejezetben a KIKO3D
neutonfizikai kód további validálását tárgyalom, amely alapvetően két okból lényeges.
Egyrészt a kód korábbi validációja során csak kevés valós, VVER típusú reaktoron végzett
mérést tudtak felhasználni. Másrészt a bizonytalansági analízisben a KIKO3D kódot kívántam
alkalmazni a háromdimenziós neutronfizikai számításokban és ezért szerettem volna egy
minél inkább validált kódot használni. Az általam megoldandó probléma jelentőségével
kapcsolatban meg kell említeni, hogy valós erőművi mérésekből nagyon kevés áll
rendelkezésre több okból kifolyólag. Alapvető probléma, hogy a mérések drágák, amelyet
csak kevés szervezet tud finanszírozni. További probléma, hogy vannak olyan tranziensek,
amelyeket nagyon nehéz vagy szinte lehetetlen megvalósítani valós erőművön elvégzett
mérésekkel (képzeljük el pl., hogy vajon ki engedélyezné egy valós VVER-440 reaktorban
egy rúdkilökődési kísérlet elvégzését). A fenti problémát sokszor tesztberendezéseken végzett
kísérletekkel hidalják át, amelyeknek az a hátránya, hogy nem valós léptékben szimulálnak,
így a valósághoz fűződő viszony sok esetben ismeretlen vagy megkérdőjelezhető. A fentiek
fényében egy valós léptékű mérés szimulálása nagy segítség az adott kód validációjában.
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A továbbiakban rátérek a validálandó kód ismertetésére. A KIKO3D kód egy nodális
háromdimenziós neutronfizikai kód, amely VVER típusú nyomottvizes reaktorok
neutronfizikai (vagy csatolt neutronfizikai-termohidraulikai) szimulációjára alkalmas [6, 7, 8].
A kódot a KFKI Atomenergia Kutatóintézetében fejlesztették ki és validálták, illetve
elsősorban benchmark feladatokat oldottak meg vele az AER nemzetközi együttműködés
keretén belül. Az utóbbiak során új, hatszöges rácsra és VVER-440 reaktorra vonatkozó
„matematikai” benchmark feladatokat tűztek ki és oldottak meg. A benchmarkok céljait és
eredményeit, valamint néhány más problémának a megoldását a [8] irodalomban összegeztük.
Meg kell említeni, hogy a KIKO3D kódon kívül számos VVER specifikus kódot
fejlesztettek ki az egyes kutatóintézetek. A legtöbb kódot az idők folyamán csatolták valamely
létező termohidraulikai rendszerkóddal. A KIKO3D esetén ez a rendszerkód az ATHLET [9,
10] volt, melyet a német GRS intézetben fejlesztettek ki és validáltak.
A csatolt kódok validációjára, – az EU Phare projekt SRR1/95 keretén belül – VVER
reaktorok tranzienseinek számos mérési adatát gyűjtötték össze, majd a csatolt kódok
validációjára két jól dokumentált tranzienst választottak ki. A csatolt kódok validácójának
eredményeit, – köztük a KIKO3D/ATHLET validációját, a [11, 12] hivatkozásokban
összegezték. Az EU 5 keretprogramon belül folytatódott a csatolt kódok validációja a
VALCO projekt segítségével.
A szervezők három munkacsoportot állítottak fel, amelyek mindegyikében részt vett a
KFKI-AEKI. Az első két munkacsoport a KIKO3D-ATHLET validációjára volt alkalmas,
míg a harmadik munkacsoport foglalkozott az önállóan futtatható („stand-alone”) kódok, –
köztük a KIKO3D kód – VVER-1000 kritikus rendszer mért állapotain keresztül történő
validálásával. Doktori munkám során ez utóbbit valósítottam meg.
Mielőtt rátérnék a validáció részleteire, áttekintem a KIKO3D kód neutronfizikai
modelljét két okból. Egyrészt általános képet szeretnék adni az olvasó számára a kódban
alkalmazott neutronfizikai modellek fizikai hátteréről. Másrészt a 4. fejezetben tárgyalom a
KIKO3D kódban alkalmazott inhomogén ritkamátrixos egyenletrendszer megoldási
módszereit, amelyhez a szükséges kiinduló képletek származtatása ugyancsak az alábbiakban
található.

3.1. A KIKO3D kódban alkalmazott nodális egyenletek levezetése
A KIKO3D kód neutronfizikai modelljét az alábbiak alapján, – pontokba szedve –
összegezhetjük:
• két energiacsoport alkalmazása,
• a nódusok az axiálisan felosztott üzemanyag-kazetták,
• a kiszámítandó ismeretlenek a nódusok határfelületein vett skalárfluxus integrálok,
• lineáris anizotrópiát feltételezünk a fluxus irányfüggése szempontjából a nódusok
határfelületein,
• a nódusokon belül a kétcsoport diffúziós egyenlet analitikus megoldását alkalmazzuk,
ahol a kétcsoport állandókat parametrizáljuk a kiégés és a legfontosabb
izotópkoncentrációk szerint,
• az időfüggő problémára és az időfüggő nodális egyenletekre általánosított reszponz
mátrixokat alkalmazunk,
• alkalmazzuk az IQS módszert az alakfüggvény és a pont kinetikai egyenletek
faktorizációjára,
• az abszorbenst és a reflektort előre számított albedó határfeltételek formájában vesszük
figyelembe.
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A továbbiakban bemutatom a KIKO3D kódban alkalmazott lényeges neutronfizikai
egyenleteket és formalizmusokat. A témáról részletesebb leírás található a [6, 7, 8] irodalmi
hivatkozásokban. A KIKO3D kódban a reaktor aktív zónája nódusokra van felosztva,
amelyek az axiálisan felosztott üzemanyag-kazetták. Hat későneutron csoportot és két
energiacsoportot alkalmazunk. Abból a célból, hogy jól elkülönítsük a sztatikus egyenlettől
eltérő tagokat, a neutronháztartásra vonatkozó időfüggő mérlegegyenletet a következő
szokatlan, de ugyanakkor praktikus formában írhatjuk fel:
6
ˆ (r, t ) Ψ(r, t ) = ⎛⎜ − 1 ∂ − χβFˆ (r, t ) ⎞⎟ Ψ(r, t ) + χ ∑ λ C (r, t ) ,
T
(1a)
j
j
⎠
⎝ v ∂t
j =1
dC j (r, t )
= −λ j C j (r, t ) + β j F̂(r, t ) Ψ(r, t ) ,
(1b)
dt
ahol T̂(r, t ) szimbolizálja a sztatikus neutron diffúziós egyenlet operátorát (praktikusan a
kétcsoport diffúziós egyenletet), F̂(r, t ) a hasadási operátor, Ψ(r, t ) a kétcsoport skalár fluxus,
β j és β a késő neutron hányadok, C j (r,t ) a késő neutron anyamag koncentrációk és χ a

hasadási spektrum.
Ezt követően az (1) egyenlet megoldását minden nódusban három kifejezés lineáris
kombinációjaként kereshetjük: Φ 0 , Φα , Φ f . Az első kifejezés ( Φ 0 ) megfelel az (1a)
egyenlet zérus forrás és egységnyi nódus határfelületre integrált fluxusok melletti
megoldásának. A második és harmadik kifejezés közelítőleg megfelel az (1a) egyenlet
megfelelő források és zérus határfluxusok melletti megoldásának. A források
figyelembevételével a megfelelő megoldások a következő definíciókkal adhatók meg:
T̂(r, t )Φ0 (r, t ) = 0,
Φ0gkgk′ ′ = δ kk ′δ gg ′ ,
(2a)
1
Φ 0 (r, t ),
v
T̂(r, t )Φ f (r, t ) = χ F̂(r, t )Φ 0 (r, t ),
T̂(r, t )Φα (r, t ) =

′

Φαggkk ′ = 0 ,
′

Φ fgkgk ′ = 0 ,

(2b)

(2c)

′

ahol Φ xgkgk ′ (x = „0”, „ α ”, „f”) a nódus határfelületén érvényes skalárfluxus integrálok a g.
energiacsoportban és a k. nódus határfelületen. Minden típusra a megoldások száma egyenlő a
határfelületek és az energiacsoportok számának szorzatával. A különböző megoldásokat a k'
és g' indexekkel jelöltem. (Ezek az indexek Φ 0 , Φα és Φ f -re el vannak hagyva.)
Ezt követően az (1a) egyenlet jobb oldalán a következő közelítéseket alkalmazzuk:
~
C j (r, t ) ≈ ∑ O gjk′ ′ F̂ Φ0 (r, t , k ′, g ′) ,
(3a)
k ′, g ′

Ψ(r, t ) ≈

~

∑ Fkg′′Φ0 (r, t , k ′, g ′) ,

(3b)

k ′, g ′

~
∂Fkg′ ′
∂
Ψ(r, t ) ≈ ∑
Φ0 (r, t , k ′, g ′) ,
∂
t
∂t
k ′, g ′

(3c)

~ ′
~ ′
ahol Fkg′ a nódus határokon vett skalárfluxus integrálok és O gjk ′ a későneutron anyamag
koncentrációk amplitúdója. A fenti közelítések használatával a fluxust a következő formában
fejezhetjük ki:
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~
⎡~ g ′
⎤
∂Fkg′′
Ψ(r, t ) = ∑ ⎢ Fk ′ (Φ0 (r, t , k ′, g ′) − βΦf (r, t , k ′, g ′) ) +
Φα (r, t , k ′, g ′)⎥ +
∂t
⎥⎦
k ′, g ′ ⎢
⎣
6

+ ∑λ j
j =1

(4)

~

∑ O gjk′ ′Φf (r, t , k ′, g ′).

k ′, g ′

Bevezetjük az általánosított reszponz mátrixokat, amelyek figyelembe veszik az összes
olyan „fluxusszerű” függvény hatását, amelyek a felületre integrált áramhoz hozzájárulnak a
nódus határfelületeken és vagy egy egységnyi határfelületi fluxusból vagy egy térfogati
forrásból származtathatók:
~
G gxkgk′ ′ = − ∫ D g grad Φ x (r, t , k ′, g ′)d 2 r , (x = „0”, „α ”, „f”).
(5)
A( k )

A fentiekben definiált reszponz mátrixok valamint a (4) egyenlet segítségével a felületre
átlagolt nettó áram kifejezhető a térfogati és felületre átlagolt források lineáris
kombinációjaként:
~ g′
⎡ ~ g ′ ~ gg ′
~ ~
~ gg ′ ∂Fk ′ ~ gg ′ ⎤ 6
g
(6)
J k = ∑ ⎢ Fk ′ G 0kk ′ − βG fkk ′ +
Gαkk ′ ⎥ + ∑ λ j ∑ O gjk′ ′G fgkgk′′ .
∂t
⎥
′
′
j
=
1
k
g
k ′g ′ ⎢
⎣
⎦
Az áramok tetszőleges, de szomszédos határfelületen vett folytonosságának felhasználásával
az időfüggő nodális egyenletek az egész reaktorra származtathatók, ahol az ismeretlenek a
′
′
későneutron anyamagok időfüggő amplitúdói ( O gjk ′ ) és a felületre integrált fluxusok ( Fkg′ ):

)

(

g′ ⎤
6
⎡ gg ′
gg ′ g ′
gg ′ g ′
gg ′ ∂Fk ′
(7a)
∑ ⎢ G 0kk ′ − βG fkk ′ Fk ′ + ∑ λ j G fkk ′O jk ′ + Gαkk ′ ∂t ⎥ = 0
⎥
k ′g ′ ⎢
j
=
1
⎣
⎦
d g
O jk = −λ j O gjk + β j Fkg
(7b)
dt
Ezekben az egyenletekben a k és k' indexek maximális értéke egyenlő a nódusok közötti
határfelületek plusz a reaktor szélén lévő felületek számával. A geometriai kapcsolatok
felhasználásával a G x , O, F mennyiségek már az egész reaktorra vonatkoznak és pontos
~
~
definíciójukat [6] tartalmazza. Ugyanakkor O és F definíciója ugyanaz, mint O és F voltak,
de az előbbiek számozása már az egész reaktorra vonatkozik. A (7) egyenletek és a G x
~
mátrixok G x -ból kaphatók, figyelembe véve a nettó áramok nódus határfelületen vett

(

)

folytonosságát, amelyet a szomszédos nódusok mindkét oldaláról kifejezhetünk. A G x
mátrixok ritka mátrixok, amelyek abból a feltételből származnak, hogy minden nódus
geometriailag csak egy korlátozott számú nódussal áll kapcsolatban.
A továbbiakban bevezethetjük az IQS módszert a felületre integrált fluxusok
faktorizációjára:
F(t ) = A(t )f (t ) ,
(8)
ahol A(t ) az amplitúdó függvény és f (t ) az alakfüggvény, amely időben lassan változik a
következő normalizációnak megfelelően:
d
(W, G α f ) = 0 .
(9)
dt
Behelyettesítve F(t ) fenti kifejezését a (7) egyenletbe a következő kompakt formulát
kaphatjuk az ismeretlen alakfüggvényt és későneutron anyamag koncentrációt tartalmazó
egyenletre:
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dA
⎡
⎤
6
⎢
dt G ⎥ f − G df + 1
(10a)
⎢G 0 − β G f −
⎥
∑ λ jGf O j = 0 .
α
α
A
dt A j =1
⎢
⎥
⎣⎢
⎦⎥
A fenti és a (7b) egyenletek felhasználásával az idő független esetben a következő egyenletet
kaphatjuk az alakfüggvényre a tranziens kezdetén ( t 0 = 0 ):
G 0 (t 0 )f (t 0 ) = 0 ,
(11)
és az adjungáltjára:
G ∗0 (t 0 )W = 0 .
(12)
( G ∗0 a transzponáltja G 0 -nak).
A faktorizációs formula behelyettesítésével, a (7) egyenlet W -vel való
megszorzásával, valamint a nódushatárokon és az energiacsoportokon vett összegek
kiértékelésével az amplitúdó függvény és a zónára átlagolt későneutron anyamag
koncentráció származtathatók (pont kinetikai egyenletek):
6
dG α
dA
( W , G α f ) = A[( W , G 0 f ) − β ( W , G f f )] + ∑ λ j ( W , G f O j ) + A( W ,
f ) , (13a)
dt
dt
j=1
dG f
d
( W , G f O j ) = − λ j ( W , G f O j ) + β j ( W , G f f )A + ( W ,
O j),
(13b)
dt
dt
ahol A(t 0 ) = 1 .
A (7b), (10a), (13a) és (13b) egyenletek zárt formulát alkotnak, amelyet valamilyen
iterációs módszerrel meg kell oldani (lásd 4. fejezet).

3.2. VVER-1000 kritikus rendszer mért állapotainak szimulációja
A továbbiakban rátérek a konkrét validációs feladat részleteinek ismertetésére. A
VALCO EU-5 keretprogramon belül kitűzött feladat a moszkvai orosz kutatóintézet (KI)
valós léptékű VVER-1000 kritikus rendszerén mért stacionárius és tranziens állapotainak
szimulációja volt. A feladat megoldásában több kutatóintézet is részt vett. A projekt célja a
KIKO3D, HEXTRAN (VTT, [13]), DYN3D (FZR, [14]) és BIPR-8 (KI, [15]) neutronfizikai
kódok validálása volt beleértve a VVER-1000 reaktorok számítására vonatkozó kétcsoport
diffúziós paraméterek számításának validációját is.
A megoldandó feladatom két részből állt. Egyrészt a tekintett VVER-1000 kritikus
rendszer mért stacionárius állapotainak számításaiból, másrészt mért tranziens folyamatok
szimulációjából, amelyek során mindkét esetben a KIKO3D kódot kellett alkalmaznom.
Először a stacionárius folyamatok megoldásával foglalkozok.

3.2.1. VVER-1000 kritikus rendszer stacionárius állapotainak számítása
A szimulált VVER-1000 kritikus rendszer aktív zónája egy 637 cm magasságú és 370
cm belső átmérőjű rozsdamentes acél tartályban helyezkedik el. A rendszer radiális
geometriáját szemlélteti az 1. ábra. A zónában 163 darab, négy különböző dúsítású (A, C, I,
F), 353 cm aktív hosszúságú üzemanyag-kazetta található. Ezek közül 61 (csoportonként a
megfelelő római számokkal jelölt) szabályozókazettában, – fésűs szerkezetűen – 18 db
abszorbens rúd helyezkedik el. A hatszöges rács rácsállandója 23,6 cm és minden üzemanyag-
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kazetta 312 darab pálcát tartalmaz, a pálcák rácsosztása 1,275 cm. Az aktív zónát radiálisan
acél reflektor veszi körül.

1. ábra. A szimulált VVER-1000 kritikus rendszer geometriája.

Ez a reflektor vertikálisan számos hengeres geometriájú lyukat tartalmaz. A délnyugati
szektorban 12 db 70 mm átmérőjű, 65 mm átmérőjű acél-dugóval betömött lyukat találhatunk,
és az acél dugók a zóna teljes hosszában helyezkednek el. A fennmaradó 5 mm-es gyűrűben
víz moderátor található. E lyukaknak a későbbiek során fontos szerepük lesz: látni fogjuk,
ezek a lyukak felelősek a radiális teljesítmény-eloszlásban tapasztalt nagymértékű
teljesítmény dőlésért. A reflektorban a fentieken túl 2 db, átellenesen elhelyezett KNK-56
ionizációs kamrát is találhatunk. Az üzemanyag-kazetták felületei és a reflektor között 90 db
rés helyezkedik el, melyek méretei 1,7 és 5,4 mm között változnak és moderátorral vannak
feltöltve. A reflektor és a reaktortartály fala között helyezkedik el a moderátor régió. A
reaktortartály felülről nyitott, a teljesen kihúzott abszorbens rudak a fűtőelemek felső szélétől
kb. 30 cm-re találhatók. Az üzemanyag-kazetták a tartály alsó részében található kiemelhető
rácson helyezkednek el, és a rács illetve a fűtőelemek alsó végei közti távolság 23,5 cm.
Minden mérést friss fűtőelemekkel végeztek el, amelyek egy valós VVER-1000
reaktor első betöltését reprezentálják egy 3 éves üzemanyag ciklusban. Moderátorként
szobahőmérsékletű bóros vizet alkalmaztak. A kritikusságot a vízszint lassú növelésével érték
el, amely által a fűtőelemek felső része (kb. 90-100 cm) szárazon maradt. A kritikusság
elérésének dinamikájáról és módjáról sajnos többet nem közöltek, így a modellezés során
feltételeztük, hogy annak elérése egy nagyon lassú folyamat volt. A bórsavmérés hibáját az
orosz szakemberek ± 0,3 g/l-nek becsülték.
Az aktív zóna teljesítmény-eloszlásának mérését speciális rövid (50 cm-es) rudak
felaktiválódásának segítségével végezték el (a tranziens állapotok méréséről a következő
fejezetben írok). Ezek az 50 cm-es rudak a mérések során az üzemanyag-kazetták középponti
csövében helyezkedtek el 120 cm-es magasságban. A besugárzást (ez kb. 20 percnyi kritikus
állapotban lévőséget jelentett), valamint kb. 1 órányi pihentetést követően a rövid rudakat
kihúzták a zónából. Ezt követően a relatív teljesítmény-eloszlást a rövid rudak γ aktivitásának
méréséből (a mérés alatti bomlás korrigálásával) határozták meg. Megjegyzendő, hogy a
gamma aktivitás csak akkor arányos a teljesítménnyel, ha pl. megfelelő küszöb
alkalmazásával leválasztjuk a nem hasadásból származó aktivitást (aktinidák). Ezen
túlmenően a mérés alatti bomlás korrekciója sem triviális, hiszen jelen esetben nem
alkalmazható a sima exponenenciális korrekció a sok hasadási termék miatt. Sajnos az orosz
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mérésleírás alapján nincs arra vonatkozóan információ, hogy hogyan kezelték a fenti
kérdéseket. Mindenesetre az orosz kollégák a relatív teljesítmény-eloszlás mérési hibáját 3-10
%-ra becsülték. Fontos kihangsúlyozni, hogy a fenti eljárás végén egy olyan teljesítményeloszlást kaptak, amely a zóna 120-170 cm közötti magasságára van átlagolva és a kazetta
középpontjára vonatkozik.
A továbbiakban rátérek a stacionárius mérések szimulációinak számítási modelljére. A
KIKO3D kódban alkalmazott geometriai modellben a kazetták vízzel hűtött (és moderált)
részét axiálisan 10 részre osztottam, radiálisan az összes (163) kazettát modelleztem. A
fentiek alapján egy elhomogenizált nódus megfelelt a tekintett vízzel érintkező kazetta
tizedének. A stacionárius (és kinetikus) számításokhoz a geometrián túl az egyes nodális
kódok input paramétereinek megadása során szükség van a kétcsoport diffúziós (és kinetikai)
paraméterekre. Ennél fogva a szimulációs folyamat magában foglalta a cella szintű kódok, –
amelyek segítségével a fenti paraméterek származtathatók – validációját is. Megjegyzendő,
hogy a csoportállandók számításában nem vettem részt, számomra ezek az adatok csak
inputként jelentek meg. Ugyanakkor, több intézet is részt vett a könyvtárelemek
számolásában, és végül: mind a KIKO3D számításokban, mind a többi kinetikus kódban a
HELIOS-1.5 (INRNE, Bulgária) kóddal számolt kétcsoport diffúziós (és kinetikai) állandókat
alkalmaztuk. A fentiek pontosabb megértése érdekében fontos megemlíteni, hogy egy reaktor
nodális neutronfizikai számítása több lépcsőben történik meg. Elsőként energiában és térben
részletes számításokra van szükség annak céljából, hogy a kétcsoport állandókat pontosan elő
tudjuk állítani. Ezen előzetes számítások VVER-440 reaktorok és a KIKO3D kód esetén a
KARATE programrendszerrel [16] történnek meg. Jelen esetben a KARATE programrendszert nem használtuk, helyette a HELIOS-1.5 kóddal történtek a nodális számítás
kétcsoport állandóinak számításai.
A KIKO3D további inputja a zónahatárokon érvényes, a neutronháztartásra vonatkozó
határfeltételek megadása. E határfeltételeket a kódban kétcsoport albedók megadásával
biztosítjuk (VVER-440 esetén ezt is a KARATE programrendszerrel számoljuk). A konkrét
albedó értékek, – a csoportállandókhoz hasonlóan – számomra input adatként jelentek meg,
azok számításában nem vettem részt. E ponton szeretnék egy kicsit előre mutatni az
eredményeimre, nevezetesen néhány kezdeti számítás ismertetésével, mivel ezek eredményei
nagymértékben hozzájárultak a KIKO3D modell fejlesztéséhez. Kezdetben csupán néhány
(axiálisan kettő, radiálisan három) albedóval írtam le a zónát. Azonban a modellezésben
különös problémát jelentett, hogy a zónában a 60o-os szimmetrikus betöltés ellenére
nagymértékű teljesítménydőlés volt tapasztalható (2. ábra).

2. ábra. A teljesítmény dőlése az 1990. 12. 12. napon mért stacionárius teljesítmény-eloszlásban.

Az effektust a délnyugati szektorban található lyukak, és az azokban található víz jelenlétével
lehet magyarázni. Az albedót számoló kollégák először nem vették figyelembe ezt a hatást,
így első számítási eredményeim nagyon távol voltak a méréstől. A későbbiek során a fenti
lyukakat pontosabban modellezték, amelyek hatására a radiális albedók nagymértékű
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aszimmetriája volt tapasztalható és a számítási eredményekkel a teljesítmény dőlését már
többé-kevésbé sikerült reprodukálni. Az új (megnövekedett számú) radiális albedókkal
elvégzett számítási eredményeim, – összhangban a külföldi kollégák eredményeivel – még
mindig nagy (kb. 30 %) eltéréseket mutattak a mért teljesítmény-eloszláshoz képest, amely
rámutatott a számítások radiális albedóktól való erős függésére. A későbbiek során, – amint az
alábbi eredményeim is igazolják – a radiális reflektorok még pontosabb modellezésével (a
résméretek újra mérésével, valamint az összes (90 db) határfelületre vonatkozó kétcsoport
radiális reflektor részletes MARIKO 23 csoport transzport kóddal történő modellezésével és
számításával) az eredmények jelentős javulását tapasztaltam.
Végül a KIKO3D modellben a fenti 90 (az aktív zóna külső felületeinek száma)
radiális albedó helyett „csak” 48 (az aktív zóna szélső kazettáinak száma) átlagos radiális
albedót alkalmaztam. Érdemes megemlíteni, hogy ez a modell még így is jóval részletesebb,
mint a szokványos VVER-440 radiális albedó modell, ahol az aktív zóna radiális
határfeltételeinek leírására elegendő a geometriailag 3 különböző külső felületen érvényes
albedók megadása.
Axiálisan a különböző dúsításoknak megfelelően 4 fajta axiális albedó határfeltételt
alkalmaztam. Fontos megemlíteni, hogy a fűtőelemek felső része minden mérésben
„szárazon” maradt a vízszint növekedésének kritikussággal járó elérése után. Ez a száraz rész
a modellben nem volt számolva.
A geometria, a csoportállandók és az albedók megadása után a stacionárius KIKO3D
számítás már elvégezhető, amelynek többek közt közvetlen eredményei az effektív
sokszorozási tényező (keff) és a nódusonkénti teljesítmények. A teljesítmény-eloszlás
szimulációjában problémát jelentett, hogy axiálisan a nódusok szélei nem illeszkedtek a mérés
magasságához (120-170 cm). A kódban csak ekvidisztáns osztás adható meg, ezért a fenti
problémát a megfelelő nódusok teljesítményeinek geometriai átlagolásával vettem
figyelembe, amely egy lehetséges hibára vezetett a szimulált teljesítmény-eloszlásban. Ennél
nagyobb hiba volt kapható abból, hogy a mérést a kazetta középső pálcájára végezték el, a
KIKO3D kód viszont nem tudja figyelembe venni a kazettán belüli egyenlőtlenséget, ezért
csupán kazettára átlagolt teljesítményeket kaphattam.
A továbbiakban rátérnék a számításokra és azok eredményeire. A számítások során
négy stacionárius állapotot modelleztem, ezek közül két esetben álltak rendelkezésre mérési
adatok és két eset a mért tranziensek kiindulási állapota volt. A mért állapotok jellemzőit a 2.
táblázatban foglalom össze.
2. táblázat. A szimulált stacionárius állapotok jellemzői.
Eset / Dátum
Az üzemanyag és a Bórkoncentráció
moderátor
[g/l]
hőmérséklete [oC]
1. 1990. 12. 12.
15,2
8,68

Moderátor vízszint
[cm]

Szabályozórúd
pozíciók

266,8

2. 1990. 12. 04.

253,5

Minden
csoport
kihúzva
A
X.
csoport
teljesen bedugva

15,2

8,49
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3. ábra. A KIKO3D kóddal számolt teljesítmény-eloszlás az 1990. 12. 12. napon mért esetre vonatkozóan
(keff=1,0110).

4.ábra. A HEXTRAN, KIKO3D, DYN3D, BIPR-8 kódok számításainak a mért értékektől való százalékos
eltérése az 1990. 12. 12. napon mért esetre vonatkozóan (a hatszögeken belül a HEXTRAN kód eredménye a
legfelső érték, alatta a KIKO3D érték, ..).

A 3. ábra az általam a KIKO3D kóddal számolt teljesítmény-eloszlást mutatja az első
esetre. Az ábra alapján jól látszik a 2. ábrán bemutatott teljesítmény dőlés és a dőlés
tengelyére vett szimmetria. A 4. ábrán a különböző kódok számításainak a mért értékektől
való eltérése látható. Néhány kazettát kivéve viszonylag jó egyezéseket tapasztalhatunk a
mért és számított értékek között mind a KIKO3D számítás, mind a többi kóddal történt
számítás esetén. A nagyobb eltéréseket mutató eseteket (a maximum relatív eltérés 14,4 %)
elsősorban a mérés hibájával (3-10 %), valamint a radiális albedók pontatlanságával
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magyarázhatjuk. Ez utóbbi esetén fontos megemlíteni, hogy a modellezés során említett
résméret-újramérés csupán a mérés szintjén, tehát a zóna középmagasságában történt meg.
Ezáltal a számított radiális albedók csak ezen axiális pozíció közelében tekinthetők többékevésbé (az albedók számításnak további hibái lehetnek: pl. a cella szintű számítások
inputjaiban alkalmazott nukleáris adatkönyvtárok hibái) pontosnak.
Az 5. ábra az általam a KIKO3D kóddal számolt teljesítmény-eloszlást mutatja a
második esetre, ahol a teljesítménydőlés és a fent említett szimmetria ismét látható. A 6.
ábrán a különböző kódok számításainak a mért értékektől való eltérése látható (a második
esetben nem minden kazettában végeztek méréseket).

5. ábra. A KIKO3D kóddal számolt teljesítmény-eloszlás az 1990. 12. 04. napon mért esetre vonatkozóan
(keff=1,0139).

Az eltérések a legtöbb esetben hasonlóak az első esetben tapasztaltakhoz. A vastagon szedett
hatszögek reprezentálják a bedugott abszorbens rudakat tartalmazó kazettákat. E kazettákban
mind a KIKO3D kód (a maximum relatív eltérés 57 %), mind a többi kód szisztematikusan
felülbecsülte a mért értékeket, amelyet a nodális módszer átlagoló hatásával magyarázhatunk.
E kazettákban az abszorbens rudak miatt a fluxus nagy perturbációját tapasztalhatjuk, amely
miatt a fenti kazettákban pálcaszintű számításra lenne szükség, és a nodális módszer nem
képes visszaadni a kazettán belüli finomszerkezet ilyen nagymértékű heterogenitását. Meg
kell azonban említeni, hogy a szabályozó kazetta modellezése nagymértékben eltért a VVER440 reaktorok esetén követett módszertől. Jelen esetben a fésűs szerkezetű szabályozó
kazettát, – a feladat kiírásának megfelelően – kétcsoport állandókkal jellemeztük, míg VVER440 reaktorok esetén az abszorbens részt albedó határfeltétellel vesszük figyelembe, amely
sokkal pontosabb eredményekre vezet. Ugyanakkor feltételeztem, hogy a szimulálandó
tranziensek alatt a kazettán belül a centrális pozíció fluxusának (itt történtek a tranziens
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6. ábra. A HEXTRAN, KIKO3D, DYN3D, BIPR-8 kódok számításainak a mért értékektől való százalékos
eltérése az 1990. 12. 04. napon mért esetre vonatkozóan (a hatszögeken belül a HEXTRAN kód eredménye a
legfelső érték, alatta a KIKO3D érték, ...).

állapot teljesítményeinek mérései is) és az átlagos fluxusnak a hányadosa közel konstans
marad, amely révén a relatív teljesítménymenetek jól szimulálhatók. (Megjegyezhető, hogy
VVER-440 reaktorok biztonsági elemzései során is a legtöbb esetben a KIKO3D számításnak
csak a relatív teljesítménymeneteit használjuk fel.)
A mért tranziensekre az effektív sokszorozási tényezőre (keff) rendre 1,0110 és 1,0139
értékeket kaptam, melyek prompt szuperkritikus állapotokat jelentenek, és első látásra eléggé
meglepő eredmények. A többi kóddal végzett számítás is felülbecsülte keff értékeit és minden
esetben tapasztalható volt a reaktivitásban a két tranziens közötti kb. 300 pcm különbség. A
keff értékek felülbecslése több hiba együtteseként magyarázható. A legnagyobb hiba a
bórsavmérés hibájából adódik. Mint már említettem ezt a hibát az orosz szakemberek
± 0,3 g/l-nek becsülték, amely megfelel kb ± 600 pcm reaktivitás különbségnek és hatása a
hatáskeresztmetszeteken keresztül érződik a KIKO3D számításokban. További hiba lehet a
radiális albedók pontatlansága, de ennek pontos mértékét nehéz megbecsülni, mivel az
albedókat befolyásoló, – már említett – résméreteket csupán a zóna középmagassága
környékén mérték meg pontosan.
A fentieken túl felmerült a nodális módszer alkalmazásából adódó hiba lehetősége is.
Korábbi megfontolások ugyan azt mutatták, hogy a nodális módszer még nagy nódusok
esetén is jól teljesíthet (lásd pl. Schulz VVER-1000 benchmark feladatát [62]), de ezek a
számítások olyan zónára vonatkoztak, melyek radiálisan sokkal „simábbak” voltak, mint a
jelenlegi feladat zónái. Jelen esetben (lásd pl. 3. ábra) a zóna közepe és széle között a
teljesítményértékek egy 20-as vagy még ennél is nagyobb faktorral különböznek. Kérdéses,
hogy ilyen mértékű radiális heterogenitás esetén (illetve nagy kazettaméreteknél) a nodális
módszer mennyire alkalmazható. A kérdés megválaszolása érdekében a projekt keretén belül
egy speciális benchmark feladatot állítottak fel [S1]. A benchmark lényege az volt, hogy egy
olyan 60o-os szimmetriájú VVER-1000 zónát kellett számolni, amely radiálisan legalább
olyan heterogén volt, mint a projektben szereplő mérési feladat zónája. A referencia
megoldást (a nodális szintű teljesítmény-eloszlás és a keff számolását), – amely a mérési
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hibáktól mentes „mérést” szimulálta – a MARIKO 23 csoport transzport kóddal számolták, és
ezzel a kóddal állították elő a kétcsoport diffúziós állandókat, illetve albedókat. A benchmark
megoldását a DYN3D, HEXTRAN és SPPS [63] nodális kódokkal végezték el (a KIKO3D
kóddal nem vettünk részt a benchmark megoldásában), majd az eredményeket
összehasonlították a MARIKO kóddal kapott referenciaértékekkel. Végeredményben egyrészt
azt kapták, hogy maximum kb. 9 %-os eltérést lehet tapasztalni a teljesítmény-eloszlásban
(igaz ez a kis teljesítményű pontokra vonatkozik), amely által a „valós” életben fellépő mérési
hibák alapján a 4. ábrán bemutatott eredmények jónak tekinthetők. A másik konklúzió a keffre vonatkozik: minden kód felülbecsülte a referenciaértéket kb. 200 pcm értékkel, ez az érték
azonban jóval alatta marad a valós mérési feladat szimulációja alapján kapott (lásd pl.
KIKO3D esetén: 1100-1390 pcm) reaktivitás-különbségeknek.
A valós mérési feladatokra visszatérve összességében elmondható, hogy a keff
értékeket jócskán felülbecsültem (több mint 1 %-kal), de figyelembe kell venni az adott
körülményeket (a fentiekben tárgyalt hibákat), amely által a felülbecslés magyarázható. Meg
kell még említeni, hogy „meleg” állapotban (100 % teljesítményen) a teljesítményeloszlásban vett nagymértékű heterogenitás lecsökken, amely által a nodális kódok
valószínűleg a megszokott módon jól teljesítenek.

3.2.2. VVER-1000 kritikus rendszer tranziens állapotainak számítása
A reaktordinamikai kódok validációjára két tranzienst választottak ki. Az első esetben
a IX. szabályozócsoport egyik elemének mozgatása, míg a második esetben egy reaktor
SCRAM volt szimulálva. Ez utóbbi során az egyik kazettában lévő rudak kb. félúton
beragadtak, majd a későbbiek során ezek is teljes betolásra kerültek.
A mérések során a rövid rudak helyett 8 kazettában mikro hasadási kamrákat (aktív
hossz 0,5 cm) alkalmaztak (7. ábra) az időfüggő relatív teljesítmény mérésére a reaktor
különböző magasságában [S1].

7. ábra. A mikró hasadási kamrák elhelyezkedése (barna színű kazetták) és a KNK-56 detektorok pozíciói.

A mérések másik részét a KNK-56 ionizációs kamrák áramjeleinek inverz kinetikai
kiértékelésével (PIR1 és PIR2) végezték el. A fenti detektorok jeleiből számolt fizikai
mennyiségek mérési hibáira vonatkozóan az orosz szakemberek nem közöltek adatokat, így
csak feltételezhető volt, hogy a mérések hibája nem túl nagy.
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A tranziens állapotok számítási modellje hasonló volt a stacionárius állapotoknál
leírtakhoz. Ugyanakkor további input paraméter volt a kétcsoport kinetikai állandók,
amelyeket a HELIOS-1.5 kóddal számoltak. A mikro hasadási kamrák jeleiből számolt mért
relatív teljesítménymeneteket a mérési pozíciónak megfelelő szomszédos nódusok
teljesítményeinek geometriai átlagolásával modelleztem. Az ionizációs kamrák jeleit a
detektorokhoz legközelebb eső kazetták (mindkét esetben két-két kazetta) teljesítményeinek
átlagolásával modelleztem. A modellezés során külön problémát jelentett, hogy a tranziensek
elején a reaktor enyhe szuperkritikus állapotban volt. Ezt az állapotot a KIKO3D-beli
modellben a hasadási hozam kismértékű megváltoztatásával értük el.
A tranziensek kiindulási állapotait a 3. táblázat tartalmazza.
3. táblázat. A szimulált tranziensek kiinduló állapotainak jellemzői.
Eset / Dátum
Az üzemanyag és a Bórkoncentráció
Moderátor vízszint
moderátor
[g/l]
[cm]
hőmérséklete [oC]
1. 1991. 02. 21.
18,6
8,74
324,0
2. 1991. 02. 25.

14,0

8,80

325,0

Szabályozórúd
pozíciók
Minden
kihúzva
Minden
kihúzva

csoport
csoport

Az első tranziens esetén a 126. kazettában a IX. szabályozó csoport külön mozgatható
abszorbens részét 80 s alatt betolták a zónába (16-96 s), majd később visszahúzták (800-837
s). A tranziens előtt a reaktor enyhe szuperkritikus állapotban (reaktivitásban mérve 25 pcm)
volt, melyet a KNK-56 detektorok jelének kiértékelésével határoztak meg.
A 8. ábrán az egyes kódok által szimulált (köztük az általam számított KIKO3D)
dinamikus reaktivitások (amelyek nagyjából megegyeztek) és a mérésekből számolt PIR1,
PIR2 reaktivitás értékek láthatók. A 9. ábrán a KNK-56 detektor pozíciókban érvényes
reaktivitások KIKO3D számításokból inverz pont kinetikával kapott értékei láthatók. Az
inverz kinetikai számításokban csak a KNK-56 detektorokhoz legközelebb eső kazetták
teljesítményeit vettem figyelembe. Látható, hogy a mérésből és a számításból inverz
kinetikával kapott reaktivitás értékek jól egyeznek figyelembe véve az inverz kinetikai
eljárásban használt későneutron paraméterek és a mérés lehetséges bizonytalanságát.

8. ábra. Az egyes kódok által számolt dinamikus
reaktivitások valamint a mérésekből inverz
kinetikával számolt reaktivitás értékek (PIR1 és
PIR2) az 1991. 02. 21. napon mért estre.

9. ábra. A KNK-56 detektor pozíciókban érvényes
reaktivitások a KIKO3D számításból inverz pont
kinetikával kapott értékei valamint a mérésekből inverz
kinetikával számolt reaktivitás értékek (PIR1 és PIR2) az
1991. 02. 21. napon mért estre.

A 10. és 11. ábrákon a fent említett 8 kazettában végzett teljesítménymérés [S1, S5]
közül két reprezentatív eredményt mutatok be. A 10. ábrán a rúdmozgástól távoli (71.)
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kazetta, míg a 11. ábrán a rúdmozgást reprezentáló (126.) kazetta számolt relatív
teljesítménymenetei és a mérési eredmények láthatók az idő függvényében. Mindkét esetben a
mért és a különböző kódokkal számított eredmények jó egyezését tapasztaltuk.
Megemlítendő, hogy a KIKO3D és DYN3D eredmények jó egyezést mutattak a korábbi AER
benchmarkok eredményeivel összhangban [8], amely megnyugtató annak vonatkozásában,
hogy a modellezést jól végeztem el.

10. ábra. A 71. kazettában mért és számolt relatív
teljesítménymenetek az 1991. 02. 21. napon mért estre.

11. ábra. A 126. kazettában mért és számolt relatív
teljesítménymenetek az 1991. 02. 21. napon mért estre.

A második tranziens során az összes szabályozó rúd betolásra került (4 s alatt) az aktív
zónába (SCRAM) kivéve a IX. csoport 126. kazettájában lévőket, melyeket kb. félúton
megállítottak. E kazetta teljes betolása a 282.-317. s közötti időintervallumban történt meg. A
tranziens előtt a reaktor ismét enyhén szuperkritikus volt (reaktivitásban mérve 11,5 pcm).
A 71. és 126. kazetta relatív teljesítményeire vonatkozó reprezentatív számítási és
mérési eredményeket a 12. és 13. ábrákon mutatom be.

12. ábra. A 71. kazettában mért és számolt relatív
teljesítménymenetek az 1991. 02. 25. napon mért estre.

13. ábra. A 126. kazettában mért és számolt
relatív teljesítménymenetek az 1991. 02. 25. napon
mért estre.

Az eredmények alapján továbbra is elmondható a kódok számítási eredményeinek a
mérési eredményekkel, valamint a KIKO3D kód DYN3D kóddal való jó egyezése.
E fejezet zárásaként elmondhatom, hogy a kitűzött célt teljesítettem, a KIKO3D kód
validációját elvégeztem az összes rendelkezésre álló valós léptékű VVER-1000 reaktor
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kinetikus méréseihez „zérus” teljesítményen. Ennek során a kritikusságot nem sikerült
bizonyítanom: a keff értékeket jócskán (több mint 1 %-kal) felülbecsültem, viszont a
mérésekből és a modellezés sajátosságából (nodális módszer alkalmazása) adódó hibák
segítségével rámutattam arra, hogy az adott körülmények (hibák) mellett nagyobb pontosságot
nem lehet elérni. A stacionárius teljesítmény-eloszlást, – kihúzott rudak mellett – elfogadható
pontossággal szimuláltam. Számításaimmal kimutattam azt is, hogy olyan esetekben, amikor a
kazettán belül jelentős heterogenitások lépnek fel (abszorbens rudakat tartalmazó kazetták) a
nodális módszer alkalmazása nagy (50 %-nál is nagyobb) hibára vezethet e kazetták
középponti teljesítményének szimulálásában. Meg kell azonban említeni, hogy jelen esetben a
fésűs szerkezetű szabályozó kazettát kétcsoport állandókkal jellemeztük, míg szokványosan
(pl. VVER-440 reaktorok esetén) az abszorbens részt albedó határfeltétellel vesszük
figyelembe: így e kazetták teljesítményeit nem is számoljuk. A tranziens állapotok
szimulációja a fentiek ellenére sikeresnek mondható, amely az IQS módszer
teljesítőképességét bizonyítja.
A biztonsági analízisek szempontjából vett konklúzió, hogy a KIKO3D számításokból
elsősorban a relatív teljesítménymenetet érdemes felhasználni, amelyek a VVER-440 típusú
reaktorokon túl „zérus” teljesítményen még VVER-1000 reaktorok esetén is megfelelően
szimulálják a valós mérési eredményeket.

4. A KIKO3D kód gyorsítása
A KIKO3D kód további validációja után a következő előkészítő feladat volt a
KIKO3D kód további gyorsítása, amely alapvetően azért volt lényeges, mivel a
bizonytalansági elemzések a lehető leggyorsabb kódokat igénylik. A cél megvalósítása
érdekében áttekintettem a kódban alkalmazott numerikus eljárásokat, és arra jutottam, hogy a
KIKO3D kódot a neutron transzportegyenlet kétcsoport diffúziós közelítéséből adódó nagy
ritkamátrixos egyenletrendszer (lásd 10a. egyenlet) hatékonyabb megoldásával érdemes
gyorsítani. A régi eljárás a GMRES (általánosított reziduum-minimalizációs) algoritmuson
alapult, míg én az új eljárásban a Bi-CGSTAB (stabilizált bikonjugált gradiens) módszert
kívántam alkalmazni.
A KIKO3D gyorsításán túl fontos célom volt a fenti algoritmusok esetén alkalmazott
kilépési feltételek (ez alatt általában egy képletet értünk, amellyel becsüljük az
algoritmusunknak a „valós” megoldáshoz képesti hibáját) érvényességének vizsgálata a kód
numerikus számítási pontosságának megállapítása és megbízhatóságának bizonyítása céljából.
Már előre szeretném leszögezni, hogy a Bi-CGSTAB algoritmust, illetve annak
megvalósítását, – akár az interneten keresztül is – több helyről meg lehet szerezni. Számomra
az volt a cél, hogy a kollégáim által már megvalósított GMRES és az általam újonnan
megvalósítandó Bi-CGSTAB algoritmusok működését megértsem, azokat alkalmazzam a
KIKO3D kóddal szimulált speciális esetekre (mátrixokra). A fenti megoldó algoritmusok
ugyanis nem viselkednek minden megoldandó fizikai problémára ugyanúgy: lehet, hogy az
egyik problémára (pl. egy forralóvizes reaktor esetén) az egyik algoritmus lesz a jó, míg egy
másikra (nyomottvizes reaktor esetén) a másik. Kérdéses volt, vajon az én esetemben (illetve
a KIKO3D kódban) melyik algoritmust érdemes használni. A probléma felvetéséhez
hozzátartozik, hogy a legtöbb esetben még matematikailag sem lehet pontosan definiálni,
hogy melyik mátrixra, melyik megoldó algoritmus lesz a legjobb. További, – nem
általánosítható – probléma a megfelelő kilépő feltétel alkalmazásának megválasztása és annak
alkalmazhatósági bizonyítása, amely ugyancsak nem egyértelmű feladat, és megfelelő
vizsgálatok nélkül egy ismeretlen kilépőfeltétel alkalmazása akár rossz eredményekre is
vezethet.
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Visszatérve a konkrét feladatra, a számítások gyorsítása elvileg a stacionárius
probléma (sajátérték egyenletek) megoldásának fejlesztésével is elérhető. Ugyanakkor a fenti
problémát egy KIKO3D futás esetén csak egyszer kell megoldani, míg az alakfüggvényre
vonatkozó egyenleteket többször, és így a sajátérték probléma gyorsítása nem igazán
kifizetődő (más a helyzet a sztatikus állapotokat szimuláló KARATE [16]) programrendszer
esetén). A KIKO3D kódban a sajátérték egyenletek megoldására alkalmazott fő matematikai
módszer az egyszerű, de ugyanakkor hatékony Gauss-Seidel hatványiterációs módszeren
alapul (bővebben lásd [S2]).
Az időfüggő probléma esetén a (7b), (10a), (13a) és (13b) egyenleteket kell
megoldani. Az alakfüggvényre vonatkozó (10a) egyenletrendszert ún. makrólépésenként
(viszonylag nagy időintervallumonként) oldjuk meg. Két makrólépés között a (13a) és (13b)
pontkinetikai egyenletek oldódnak meg ún. mikrólépésenként (viszonylag kis
időintervallumonként). A pontkinetikai egyenleteket az alábbi szokványosabb formára lehet
hozni:
6
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ahol a pontkinetikai paraméterek [6]-ban vannak definiálva. Itt csak a dinamikus reaktivitás
definícióját adom meg abból a célból, hogy megkülönböztessem a sztatikus reaktivitástól
[S2]:
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ahol t imacro az i. makrólépés végén érvényes időpont és két makrólépés között interpolációt
alkalmazunk. A (14) és (15) egyenletek megoldására rendszerint Runge-Kutta módszereket
alkalmaznak. Korábbi vizsgálatok kimutatatták, hogy ezek az egyenletek merev differenciál
egyenletek, melyek megoldására a KIKO3D kódban egy általánosított harmad és negyedrendű
Runga-Kutta módszert alkalmazunk. A módszert Kaps és Rentrop [17] dolgozta ki J. Sánchez
[18] alapgondolata alapján. A gyakorlatban a pontkinetikai egyenletek megoldása sokkal
gyorsabb, mint az alakfüggvényre vonatkozó egyenletrendszeré, ezért itt sokkal kisebb
időlépéseket alkalmazhatunk.
A (10a) egyenletet a következő alakra hozhatjuk a hátramutató differenciál séma
alkalmazásával:
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Ezen egyenlet megoldására két lehetőség kínálkozik a KIKO3D kódban. Ha a makrólépések
nagyok (pl. azon időtartam, amely alatt a szabályozó kazetta egy nódust elmozdul), akkor egy
prediktor-korrektor típusú iterációt alkalmazunk az alakfüggvény meghatározására. Ez az eset
akkor áll fenn, ha a KIKO3D a saját termohidraulikai modelljét használja, amely utóbbi a
COBRA kód [30] modelljén alapszik. Ha a makrólépések elegendően kicsik, akkor a
prediktor-korrektor típusú iterációs eljárásra nincs szükség. Szintén nem alkalmazzuk a fenti
eljárást, ha a csatolt KIKO3D-ATHLET kódot [9, 10] valamint a kevert nódusok módszerét
[19] használjuk.
Mindkét esetben a (17) egyenlet a következő formára hozható minden makrólépésben:
Ax = b ,
(18)
28

ahol x = f (t imacro ) . Ez egy nagyméretű lineáris egyenletrendszer, ahol az A mátrix
rendszerint nem szimmetrikus. A régi eljárásban standard ritkamátrixos megoldó eljárásokat
és egy GMRES típusú megoldó algoritmust alkalmaztunk. A célnak megfelelően, – a
ritkamátrixos egyenletrendszer megoldásának gyorsítása – az új eljárásban a Bi-CGSTAB
algoritmust választottam ki és építettem be a KIKO3D kódba. Meg kell jegyezni, hogy
mindkét esetben Gauss-Seidel féle prekondíciónálást alkalmaztunk, így valójában a következő
egyenletet kellett megoldani:
~
~
I + (L + D)−1 U x = Ax = (L + D)−1 b = b .
(19)
Kimutatható, hogy valójában ebben az esetben sem kell több aritmetikai műveletet
elvégeznünk, mint prekondiciónálás nélkül, de a legtöbb esetben az A mátrix kondíciószámát
csökkenteni tudjuk. Mind a GMRES, mind a Bi-CGSTAB algoritmusok ún. Krylov altér
módszerek, amelyeket azzal az altérrel jellemezhetünk, ahol az iterált vektorok
elhelyezkednek. E módszerek elméletét pl. Saad [20] vagy a Krylov módszerek mélységeibe
menve Broyden és Vespucci [21] könyvei tárgyalják. Gyakorlati leírást és algoritmusokat
találhatunk [22]-ben.
Bevezetve a r0 = b − Ax 0 reziduum vektort az m. Krylov altér a következőképpen
adható meg:
K m ( A , r0 ) ≡ span r0 , Ar0 , A 2 r0 ,K , A m−1r0 ,
(20)
ahol span{x, y , K} jelöli az ( x, y , K) vektorok által kifeszített alteret. Az m. iterált a
következő eltolt altérben fekszik:
(21)
x m ∈ x 0 + K m ( A, r0 )
figyelembe véve az ún. Petrov-Galerkin feltételt:
Lm ⊥ rk = b − Ax k ,
(22)
ahol Lm egy m dimenziós tér.
A következő két alfejezetben részletesen tárgyalom a GMRES és a Bi-CGSTAB
algoritmusok elméleti hátterét, bemutatom az egyes algoritmusok alapgondolatait,
működésüket és jellemző tulajdonságaikat. Ezek után a 4.3. fejezetben tárgyalom a KIKO3D
kód konkrét tesztelését és validációját a Bi-CGSTAB algoritmus alkalmazása mellett.

(

)

{

}

4.1. Általánosított reziduum-minimalizációs eljárás (GMRES)
A GMRES esetén Lm = AK m ( A, r0 ) . Alkalmazva a Gram Schmidt ortogonalizácíós
eljárást a Krylov altérre, fel lehet építeni egy ortonormált bázist. Ezt az eljárást Arnoldi
módszerének [23] nevezzük, amely az A mátrixot egy ortonormál hasonlósági
transzformációval egy felső Hessenberg mátrix alakjára hozza. A felső Hessenberg féle
mátrixokban zérusok vannak az alsó kodiagonál poziciók alatt, vagyis. hij = 0, i − j > 1 . Be
lehet látni, hogy ezt a módszert a sajátérték probléma, sőt még a nagyméretű lineáris
egyenletrendszer megoldására is alkalmazhatjuk. Az irodalomban két variáns található a
GMRES módszer megvalósítására.
Egyrészt, egy GMRES módszert publikált Saad és Schultz [24] a lineáris
egyenletrendszerek megoldására, amely minden iterációs ciklusban a reziduum vektorok
kettes normáját minimalizálja a Km(A , r0) ortonormált bázisai segítségével.
Másrészt, Walker és Zhou [25] a GMRES módszer egyszerűbb változatát adta meg,
amely viszont a reziduum vektorok kettes normáját az AK m ( A, r0 ) ortonormált bázisai
segítségével minimalizálja. A KIKO3D-ben alkalmazott módszer az utóbbinak felel meg. Az
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algoritmus az A mátrixt egyből egy felsőháromszög mátrix alakra hozza, így az algoritmus
programozása és használata könnyebb. A továbbiakban tegyük fel, hogy a (18)
egyenletrendszert szeretnénk megoldani és jelöljük az x j vektorokhoz tartozó reziduum
vektorokat a következőképpen:
r j = b − Ax j .

(23)

Gyűjtsük e vektorokat az R mátrixba:
R = [r1 , r2 ,K rk ]
(24)
és készítsük el a QR faktororizációját az AR mátrixnak, valamint jelölje H a QR
felbontásban található R mátrixot:
AR = QH .
(25)
Vezessük be az ún. A T A vektorokat:
Ap j = q j , j = 1, 2 , K , k ,

(26)

amelyből következik, hogy
R = PH .
P = [p1 , p 2 , ..., p k ], AP = Q,
(27)
A továbbiakban a következő kijelentést tehetjük. Legyen x1 egy közelítő megoldása a (18)
egyenletnek, és legyen r1 = b − Ax1 . Ebben az esetben az x1 + PQ T r1 vektor olyan, hogy a
belőle készített b − A( x1 + PQ T r1 ) reziduum vektor kettes normája minimális a p j vektorok
által kifeszített térben. A (28) egyenlet alapján belátható, hogy a fenti altér megegyezik az r j
reziduum vektorok által kifeszített altérrel.
Az algoritmus elkészíthető úgy, hogy a p j vektorokat nem kell tárolni. Ebből a célból
az új q i vektorokat Ari vektorokból a q j ortogonális vektorokkal vett projekcióval
készítjük. Ebben az esetben a következők igazak a Q , R és P mátrixokra:
[q1 q 2 Kq k −1 rk ] μ1 μ 2 K μ k −11 S = R = PH ,

(28)

ahol

μ j = q Tj r1 = q Tj (b − Ax j ) = q Tj r j ,

(29)

és K egy általános diagonális mátrixot jelöl. Az S mátrix egy speciális alsóháromszög
mátrix, amelynek minden diagonális és az alatt lévő eleme 1. A továbbiakban az alkalmazott
módszer alapegyenletei már megadhatók. Elsőként, számítsuk ki az r1 reziduum vektorokat
az x1 kezdeti vektorokból. Az iterációs ciklus első részében számoljuk a H mátrixokat és a
q i vektorokat ( i = 1, 2,K , k ):

μ i −1 = q iT−1ri −1 ,
h ji = q Tj Ari ,

ri = ri −1 − μ i −1q i −1 ,

(30)

i −1

hii q i = Ari − ∑ h ji q j ,

(31)

j =1

ahol i = 1 esetén nem kell a (30) egyenletet számítani és hii abból a feltételből jön, hogy
qi

2

:= 1 . Vezessük be a következő vektorokat:

u T = [μ1 , μ 2 ,K , μ k ] .
(32)
Az iteráció második részében a becsült megoldás vektorokat a következő egyenlet
alapján becsülhetjük:
x k +1 = x1 + [q1 q 2 K q k −1 rk ] μ1 μ 2 K μ k −11 SH −1u .
(33)
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Ezután az új kezdeti vektornak az x1 := x k +1 lehet választani és az eljárás folytatódik a (30)
egyenlettel. Ezeket a lépések addig ismételjük, amíg nem kapunk egy olyan megoldás vektort,
amely megfelel egy előre megadott hiba kritériumnak. A KIKO3D kódban a megoldásvektor
hibáját Chebyshev normában a következő formulával becsüljük:
rk 1 rk 2
.
(34)
x − x k +1 ∞ ≈
1/ 2
⎛⎜ k h 2 ⎞⎟
⎝ ∑ j =1 jk ⎠
A jelen problémára ez nem egy egzakt becslés, és levezetését [26]-ban találhatjuk
meg. Valójában itt csak annyit feltételeztünk, hogy minden reziduum vektor egy A T A vektor
és ekkor első lépésben a fenti becslést lehet származtatni.

4.2.Stabilizált bikonjugált gradiens módszer (Bi-CGSTAB)
Mindenekelőtt a kitűzött célnak megfelelően megvizsgáltam más Krylov altér
módszereket a (18) lineáris egyenletrendszer megoldására. Ezek a konjugált gradiens (CG),
bikonjugált gradiens (BiCG) és stabilizált bikonjugát gradiens (Bi-CGSTAB) módszerek
voltak. Az egyik lényeges különbség a GMRES és konjugált gradiens típusú megoldók között
az, hogy hogyan érjük el a megfelelő feladat minimumát. A konjugált gradiens típusú
módszerek két kifejezéses visszatérő formulát alkalmaznak, úgy hogy az előzőleg kiszámolt
vektorok nem szükségesek a következő vektor számításához. Ezzel szemben, a GMRES
típusú módszerek felhasználják az összes előzőleg kiszámított vektort, hogy a következő
iteráltat származtassák.
Összehasonlítás céljából az Lm alteret a CG módszerre a következőképpen adhatjuk meg:
Lm = K m ( A, r0 ) ,
(35)
és az alábbi kvadratikus formulát kell minimalizálni:
(x m − ~
x ) T A( x m − ~x ) ,
(36)
~
ahol x a (18) egyenlet egzakt megoldása, valamint az A mátrix szimmetrikus és pozitív
definit. A módszer jól ismert és tanulmányozott, ezért a 4. táblázatban csak az algoritmust
adom meg, hogy összehasonlítható legyen a Bi-CG és Bi-CGSTAB algoritmusokkal.
4. táblázat. A CG, Bi-CG és Bi-CGSTAB algoritmusok.
CG
Bi-CG
A
megoldandó Ax = b
Ax = b , (A T x ∗ = b ∗ )
probléma
Kezdeti feltételek r := b − Ax
r := b − Ax
0

0

p 0 := r0

Ciklus
kezdete j = 0, K
konvergenciáig.
Súlyfüggvények
a megoldásra
Új megoldás
vektor

α j :=

0

0

x j +1 := x j + α j p j

r0 := b − Ax 0
Válasszunk úgy hogy,

r0∗

r0∗ ⇒ (r0 , r0∗ ) ≠ 0

2

(Ap j , p j )

Ax = b , (A T x ∗ = b ∗ )

Válasszunk úgy hogy,

⇒ (r0 , r0∗ ) ≠ 0
p 0 := r0 , p∗0 := r0∗

rj

Bi-CGSTAB

α j :=

(r j , r ∗j )
(Ap j , p∗j )

x j +1 := x j + α j p j

p 0 := r0 , p∗0 := r0∗

α j :=

(r j , r0∗ )
(Ap j , r0∗ )

s j := r j − α j Ap j
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ω j :=

(As j , s j )
(As j , As j )

x j +1 := x j + α j p j + ω j s j
Új
reziduum
vektorok
Súlyfüggvények
a keresési
irányokra
Új keresési
irányok

r j +1 := r j − α j Ap j

r j +1 := r j − α j Ap j

r j +1 := s j − ω j As j

r ∗j +1 := r ∗j +1 − α j A Tp∗j

β j :=

r j +1
r

j

2

2

p j +1 := r j +1 + β j p j

β j :=

(r j +1 , r ∗j +1 )
(r j , r ∗j )

p j +1 := r j +1 + β j p j

(r j +1 , r0∗ ) α j
×
β j :=
(r j , r0∗ ) ω j
p j +1 := r j +1 +

p∗j +1 := r ∗j +1 + β j p∗j

β j (p j − ω j Ap j )

Ciklus vége

Az alkalmazott vektorok kielégítik a következő ortogonalítási relációkat:
(Ap j +1 , p j ) = 0 ,

(37)

ahol a p j (kersési irányok) a 4. táblázatban vannak definiálva. Ebből a táblázatból látható,
hogy a konjugált gradiens módszer két darab csatolt visszatérési formulát alkalmaz. Először a
reziduum vektorokat számoljuk újra egy keresési irány vektorral és ezt követi a keresési irány
vektor újraszámítása a legújabb reziduum vektorok felhasználásával. Eredetileg a módszert
csak olyan problémák megoldására lehetett alkalmazni, ahol a mátrix szimmetrikus és pozitív
definit, de a módszer alkalmas nem szimmetrikus mátrixokra is a normálegyenletek
bevezetése révén:
A T Ax = A T b .
(38)
Ennek azonban sok hátránya van a kondíciószám négyzetre emelése miatt, amely
rendszerint lassú konvergenciára vezet. A CG módszer esetén iterációnként egy mátrixszorzást és három vektor-újraszámolást alkalmazunk. Be lehet látni, hogy az iteráció nem
több mint n lépésben (n az x vektor dimenziója) konvergens.
A Fletcher [27] által javasolt Bi-CG módszer esetén a következő egyenlet igaz:
Lm = K m ( A T , r0 ) ,
(39)
és a biortogonalítási relációk teljesülnek:
(r j , ri∗ ) = 0 i ≠ j
,
(40)
(Ap j , p ∗i ) = 0 i ≠ j
ahol p j és az alkalmazandó algoritmus a 4. táblázatban van definiálva. Felismerhető, hogy
az algoritmus nagyon hasonló a CG algoritmushoz, de most az adjungált problémát is meg
kell oldani. Belátható, hogy hasonló belső szorzásokat kell alkalmazni a transzponált vektoror
újra számolása során is. A módszer alkalmazása során két darab mátrix-vektor-szorzást
alkalmazunk, és az újraszámolt vektorok száma is több, mint a CG módszer estén. Fontos
megjegyezni, hogy egy mátrix-vektor szorzást az A T transzponált mátrixszal végezzük el.
Numerikus vizsgálatok kimutatták, hogy a Bi-CG algoritmus irregulárissá válhat, vagy
stagnálhat, vagy le is állhat. Ezen túlmenően Broyden és Boschetti [28] kimutatta, hogy a BiCG tipusú algoritmusok effektívek lehetnek, ha az A mátrix diagonálisan domináns. A mi
esetünkben ez a feltétel nem minden esetben volt megfigyelhető (lásd a következő fejezetet),
de ennek ellenére a Bi-CGSTAB algoritmus a legtöbb esetben jól működött.
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A Bi-CG algoritmus konvergencia problémájának elkerülése érdekében Van der Vorst
[29] egy új módszert publikált (Bi-CGSTAB). Ezt a módszert a Bi-CG és GMRES
algoritmusokból lehet származtatni. A módszer olyan, hogy lokálisan egy reziduum vektort
minimalizál. Az algoritmust a 4. táblázatban adom meg. Itt felismerhető, hogy az algoritmus
nagyon hasonlít a Bi-CG-re, de az adjungált egyenlet megoldása jelen esetben explicite nem
jelenik meg. Másik különbség az új s j és ω j vektorok megjelenése. Ez utóbbi a reziduum
vektorok lokális minimumi feltételével van kapcsolatban. A Bi-CGSTAB algoritmus további
fejlesztése a Bi-CG algoritmushoz képest, hogy nincs mátrix-vektor-szorzás a transzponált
mátrixszal. A Bi-CG algoritmushoz hasonlóan ennél a módszernél is két darab mátrix-vektorszorzást alkalmazunk, de a belső szorzások száma ebben az esetben több. A Bi-CGSTAB
sokkal simább konvergencia viselkedést mutat, mint a Bi-CG vagy a transzponált mentes
négyzetes konjugált gradiens módszer.
Figyelembe véve a fentiekben tárgyalt pozitív érveket a Bi-CGSTAB algoritmust építettem be
a KIKO3D kódba, ahol a megoldásvektor hibáját a következő képlettel becsülöm:
x − xk 2
rk 2
≈
.
(41)
x2
b2
Ez egy durva becslése a valós hibának és érvényességét tesztelni kell, amely a
következő fejezet egyik témája. Azonban meg kell jegyeznem, hogy az irodalmak alapján
nem lehet megállapítani egy minden esetre kielégítő hibabecslést a Bi-CGSTAB algoritmus
alkalmazása esetén.

4.3. A KIKO3D kód tesztelése és validációja a Bi-CGSTAB algoritmus
alkalmazása mellett
A KIKO3D kódba beépített Bi-CGSTAB algoritmus tesztelését és a továbfejlesztett kód
validálását 6 lépésben valósítottam meg. Ezekben az esetekben a megfelelő algoritmusok
konvergencia tulajdonságait, – beleértve a konvergencia sebességét – vizsgáltam. Az egyes
lépések részletes tanulmányozása előtt megadom egy VVER-440 reaktor szabályozó kazetta
(SZBV) kilökődéses tranziensének rövid leírását, mivel ilyen típusú tranzienseket
szimuláltam az első 5 lépésben.
A tekintett tranziens előtt az aktív zóna egyensúlyi állapotban van, a szabályozó kazetták
50 cm-en állnak, a teljesítmény a nominális teljesítmény 10-3 %-a. A 6 főkeringtető
szivattyúból három nem üzemel, az üzemanyag kiégettsége a kampányvégi állapotnak felel
meg. A kezdeti eseményt az SZBV kazetta mozgató mechanizmusának hirtelen bekövetkező,
keresztirányú törése és a mozgató mechanizmus megfogó szerkezetének egyidejű
működésképtelensége váltja ki. Ebben az esetben az SZBV kazettát nagy sebességgel kilöki a
zóna hűtőközegének nyomása, ami jelentős reaktivitás bevitelt, valamint gyors, nagymértékű és
aszimmetrikus teljesítménynövekedést eredményez. A teljesítmény növekedését a fűtőelemhőmérséklet növekedésének következtében fellépő visszacsatolás fogja meg, és az ÜV-1
működés állítja le. Megemlítendő, hogy a VVER-440 zónában 349 üzemanyag-kazetta található.
A hatszöges rács rácsállandója 14,7 cm. Minden nódus megfelel egy üzemanyag-kazetta
axiálisan felosztott darabjának, amely jelen esetben 25 cm magas.
A továbbiakban rátérek a 6 lépés részletes tárgyalására:
1. lépés: Elsőként egy szabályozó kazetta kilökődéses tranziens adott makrólépésben
(a tranziens kezdetekor) felállítottam a (18) lineáris egyenletrendszert, ahol x megfelel egy
kezdeti x 0 megoldás vektornak. Ezt az egyenletrendszert megoldottam a GMRES és a Bi-
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CGSTAB módszerekkel. Előállítottam egy referencia megoldást is a megoldás vektor
iterációjával, amely relatív hibája kevesebb, mint 10 −20 volt. Az A mátrix dimenziója
15408 × 15408 volt és a mátrix 423216 nem zérus elemet tartalmazott. A becsült relatív hiba a
CPU idő függvényében a 14. ábrán látható.

14. ábra. A becsült relatív hiba az idő függvényében
különböző algoritmusok esetén (1. lépés esete).

15. ábra. A becsült és valós relatív hibák az idő
függvényében (1. lépés esete).

A GMRES algoritmus használata esetén a relatív hibát úgy becsültem, hogy a (34)
egyenlet jobb oldalát osztottam a becsült megoldás Chebyshev normájával. A „DIM” jelölés
annak az altérnek a dimenziójára utal, ahol a reziduum vektorok minimalizálva voltak.
Látható, hogy a becsült konvergencia sebessége meggyőző mind a prekondíciónált mind a
prekondícionálás nélküli Bi-CGSTAB algoritmus alkalmazása esetén. Annak érdekében, hogy
információkat tudjak szerezni a becsült és valós relatív hibák közötti kapcsolatról, a valós
relatív hibákat Chebyshev normában a következőképpen adtam meg:
x k − x ref
∞ ,
(42)
x ref
∞

ahol x k a megfelelő algoritmussal számolt becsült megoldás a k. lépésben, és x ref .a
referencia megoldás. A 15. ábrán a becsült és valós relatív hibákat hasonlítottam össze. Az
ábrán található megfelelő görbéket úgy kaptam, hogy mindaddig iteráltam, amíg a közelítő
megoldásban egy adott toleranciát el nem értem. Ezután következett (42) számítása és tárolása
a megfelelő becsült relatív hibákkal együtt, majd az iterációs eljárás újraindítása. Az említett
ábrán csak a DIM = 12-re vonatkozó értékeket adtam meg, de a többi GMRES számítás is
hasonló viselkedést mutatott.
Az ábra alapján levonható legfontosabb konklúzió, hogy a becsült relatív hiba
majdnem megegyezik a valós relatív hibával a prekondícionált Bi-CGSTAB algoritmus
esetén, de a prekondícionált GMRES algoritmus alkalmazásánál a valós hibát konzervatívan
felülbecsli (kb. két nagyságrenddel) a becsült relatív hiba. A közelítő megoldások idő
karakterisztikája kissé eltér az előző esethez képest, amely az iterációs eljárás sokszori
újraindításával és azzal a plusz idővel magyarázható, amely a (42) egyenlet számítására
fordítódott. Azonban le lehet vonni azt a következtetést, hogy egy adott időpontban a BiCGSTAB vagy a GMRES algoritmussal számolt valós hibák sokkal közelebb vannak
egymáshoz, mint a megfelelő becsült relatív hibák.
2. lépés: A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy egy adott egyenletrendszer
numerikus megoldásának sebessége lelassulhat, ha a fizikai rendszer távol van az egyensúlyi
állapottól. Ezért a fent említett tranziens egy ilyen makrólépésben az 1. lépéshez hasonló
vizsgálatokat végeztem el (a mátrix dimenziója és a nemzérus elemek száma is ugyanaz volt).

34

Az eredmények a 16. és 17. ábrákon látszanak, és a levonható következtetések is
gyakorlatilag ugyanazok, mint az 1. lépésben.

16. ábra. A becsült relatív hiba az idő függvényében
különböző algoritmusok esetén (2. lépés esete).

17. ábra. A becsült és valós relatív hibák az
idő függvényében (2. lépés esete).

3. lépés: A későbbiek során próbafutásokat végeztem egy SZBV kazetta kilökődéses
tranziens bizonytalansági elemzésének keretén belül (az elemzés tárgyalása a 6. fejezetben
található). Ezen analízis során az input paraméterek értékei az egyes kódfutások során
változtak, és viszonylag sok (100) kódfutást kellett elvégezni. A 100 esetből egy alkalommal,
– ahol fizikailag extrém input adatok voltak használva – a Bi-CGSTAB algoritmust alkalmazó
KIKO3D kóddal (a továbbiakban KIKO3D-Bi-CGSTAB) nem sikerült a megoldás
kiszámítása. A 12 dimenziós GMRES-t alkalmazó KIKO3D (a továbbiakban KIKO3DGMRES) megadott egy megoldást, de a legtöbb esetben az előírt toleranciát nem sikerült
teljesíteni (a konvergencia probléma minden makrólépésben fellépett), és az eredményeket
fizikailag nem sikerült értelmezni.
A (18) egyenlettel adott lineáris egyenletrendszert az első makrólépésben felállítottam
és megoldottam a GMRES és Bi-CGSTAB algoritmusokkal. A CPU időtől függő becsült
relatív hiba látszik a 18. ábrán, ahol az iterációk maximumának száma 5000 volt.

18. ábra. A becsült relatív hibák az idő függvényében
különböző algoritmusok esetén (3. lépés esete).

19. ábra. A becsült relatív hibák az iterációk
számának függvényében különböző algoritmusok
esetén (3. lépés esete).

Megállapítható, hogy egy viszonylag hosszú CPU idő eltelte után (kb. 1000 iteráció
után, amely a 19. ábrán látszik) a konvergencia sebessége felgyorsult a Bi-CGSTAB
algoritmus alkalmazása esetén, de a GMRES algoritmussal számolt becsült relatív hiba
továbbra is stagnált. Tehát úgy tűnik, hogy ebben a makrólépésben a Bi-CGSTAB algoritmus
jobban teljesít, ha hosszú ideig iterálunk. A továbbiakban a probléma abból adódik, hogy a
későbbiek során (a további makrólépésekben) nem lehet korrekt összehasonlítást végezni,
mivel a KIKO3D-Bi-CGSTAB és KIKO3D-GMRES számítások különböző lineáris
egyenletrendszerre vezetnek. A fentiek alapján felmerült bennem, hogy igazából nem a Bi35

CGSTAB algoritmus alkalmazása okolható azért, hogy a tranziens számítását nem sikerült a
KIKO3D-Bi-CGSTAB kóddal elvégezni.
4. lépés: Ebben az esetben a 3. lépésben említett tranziens teljes számítását végeztem
el először csak a KIKO3D-GMRES kóddal (a sajátérték problémánál 26 iterációt
alkalmaztam). A későbbiek során a 3. lépésben tárgyalt konvergencia problémákat
megoldottam az egyensúlyi állapot pontosabb beiterálásával (a sajátérték problémánál 35
iterációt alkalmaztam), amely által igazolódni látszik a 3. lépés végén felvetett gyanúm. Meg
kell említeni, hogy a KIKO3D kódban az iteráció akkor áll le, ha a becsült relatív hiba eléri az
előre megadott toleranciát (ez a KIKO3D-GMRES esetén 10 −3 , KIKO3D-Bi-CGSTAB
esetén 10 −6 volt). Azonban más feltételnek is teljesülnie kell: a megoldás (alakfüggvény)
iterációja során néha a (16) egyenlettel újraszámoljuk a reaktivitást. A reaktivitásban lineáris
konvergenciát feltételezünk és a KIKO3D kódban előírt abszolút tolerancia 5 ∗ 10 −6 a
GMRES algoritmus és 10 −6 a Bi-CGSTAB algoritmusok alkalmazása esetén.
Számításaim eredményeit a 20., 21., 22., 23. és 24. ábrákon mutatom be.
A 20. ábrán az időfüggő nukleáris teljesítményt ábrázoltam. Jól látszik, hogy
fizikailag rossz eredményeket kapunk, ha a sajátérték probléma megoldásánál csak 26
iterációt alkalmazunk. A 21. ábra mutatja a kétfajta megoldás közötti relatív eltéréseket 35
sztatikus iteráció esetén, valamint megállapítható a kétfajta számítási eredmény elfogadható
egyezése. A reaktivitás esetén (22. és 23. ábra) az egyezés ugyancsak kielégítő, figyelembe
véve a reaktivitásra megadott toleranciákat. A 24. ábra alapján látható, hogy a legtöbb
esetben a KIKO3D-Bi-CGSTAB kód gyorsabb, mint a KIKO3D-GMRES kód.
Ennek a lépésnek a fő konklúziói, hogy a KIKO3D-Bi-CGSTAB kód biztonságosan
konvergált a megoldáshoz és a KIKO3D-Bi-CGSTAB kb. 7 %-kal gyorsabb volt, mint a
KIKO3D-GMRES.

20. ábra. Nukleáris teljesítmény átlagos lineáris
hőteljesítményben megadva a különböző algoritmusokra
és a különböző számú stacionárius iteráció esteire (4.
lépés esete).

21. ábra. A KIKO3D-Bi-CGSTAB és
KIKO3D-GMRES számítások relatív eltérései
a nukleáris teljesítményre és 35 stacionárius
iterációra vonatkozóan (4. lépés esete).
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22. ábra. Reaktivitások a különböző algoritmusokra és a
különböző számú stacionárius iteráció esteire (4. lépés
esete).

23. ábra. A KIKO3D-Bi-CGSTAB és
KIKO3D-GMRES számítások eltérései a reaktivitásra
és 35 stacionárius iterációra vonatkozóan (4. lépés esete).

24. ábra. A KIKO3D kódban makrólépésenként eltelt idő a Bi-CGSTAB és a GMRES algoritmusok
esetén (4. lépés esete).

5. lépés: Ez a 4. lépés megismétlése volt konzervatív input adatok, – amelyek az input
adatok lehetséges értékének burkolói – mellett. Az eredményeket az előző lépéshez hasonlóan
mutatom be a 25., 26., 27., 28. és 29. ábrákon. A levonható konklúziók gyakorlatilag
ugyanazok, mint a 4. lépésben, de a KIKO3D-Bi-CGSTAB most kb. 12 %-kal volt gyorsabb,
mint a KIKO3D-GMRES.

25. ábra. Nukleáris teljesítmény átlagos lineáris
hőteljesítményben megadva a KIKO3D-Bi-CGSTAB és a
KIKO3D-GMRES kódokkal számolva (5. lépés esete).

26. ábra. A KIKO3D-Bi-CGSTAB és
KIKO3D-GMRES számítások relatív eltérései a
nukleáris teljesítményre vonatkozóan (5. lépés esete).
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27. ábra. Reaktivitások a KIKO3D-Bi-CGSTAB és a
KIKO3D-GMRES kódokkal számolva (5. lépés esete).

28. ábra. A KIKO3D-Bi-CGSTAB és
KIKO3D-GMRES számítások eltérései a
reaktivitásra vonatkozóan (5. lépés esete).

29. ábra. A KIKO3D kódban makrólépésenként eltelt idő a Bi-CGSTAB és a GMRES algoritmusok
esetén (5. lépés esete).

6. lépés: A KIKO3D kód Bi-CGSTAB algoritmust alkalmazó verziójának validálását a
3.2.2. fejezetben tárgyalt VVER-1000 kritikus rendszer tranzienseinek számításával
valósítottam meg. A dolgozatban a két tranziens közül az elsőre vonatkozó eredményeket
mutatom be. Jelen esetben az A mátrix dimenziója 10951 × 10951 , a nemzérus elemek száma
pedig 152743. A 30. ábrán az inverz kinetikával számolt reaktivitásokat hasonlítom össze.
A 31. ábra mutatja az általam számolt kétfajta (KIKO3D-GMRES vagy KIKO3D-BiCGSTAB kódokkal számolt) reaktivitás eltérését betaeff egységben. Ez az ábra jó egyezést
mutat a reaktivitás kétfajta számítási eredménye között figyelembe véve az inverz kinetikából
adódó további bizonytalanságot.
A 32. és 33. ábrákon a KIKO3D-GMRES és KIKO3D-Bi-CGSTAB kódokkal számolt
reaktivitások és azok eltérései láthatók. A 34., 35. valamint a 36., 37. ábrák mért és a kétfajta
számításból kapott relatív teljesítményeket és azok eltéréseit mutatja két detektor pozícióra
(71H és 126L). A 38. ábrán látható, hogy a KIKO3D-Bi-CGSTAB minden makrólépésben
gyorsabb volt, mint a KIKO3D-GMRES.
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30. ábra. A KNK-56 detektor pozíciókban érvényes reaktivitások KIKO3D számításokból inverz pont
kinetikával kapott értékei valamint a mérésekből inverz kinetikával számolt reaktivitás értékek (PIR1 és PIR2)
az 1991. 02. 21. napon mért esetre.

31. ábra. A KIKO3D-Bi-CGSTAB és KIKO3D-GMRES számításokból inverz kinetikával kapott reaktivitások
eltérései a két detektorpozícióban az 1991. 02. 21. napon mért esetre.

32. ábra. A KIKO3D-Bi-CGSTAB és KIKO3D-GMRES
kódokkal számolt dinamikus reaktivitások az 1991. 02.
21. napon mért esetre.

33. ábra. A KIKO3D-Bi-CGSTAB és
KIKO3D-GMRES kódokkal számolt
dinamikus reaktivitások eltérései az 1991. 02. 21. napon
mért esetre.
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34. ábra. A 71. kazettában mért és számolt
(KIKO3D-Bi-CGSTAB és KIKO3D-GMRES) relatív
teljesítménymenetek az 1991. 02. 21. napon mért esetre.

35. ábra. A 71. kazettában számolt
(KIKO3D-Bi-CGSTAB és KIKO3D-GMRES)
relatív teljesítménymenetek relatív eltérései az
1991. 02. 21. napon mért esetre.

36. ábra. A 126. kazettában mért és számolt (KIKO3DBi-CGSTAB és KIKO3D-GMRES) relatív
teljesítménymenetek az 1991. 02. 21. napon mért esetre.

37. ábra. A 126. kazettában számolt
(KIKO3D-Bi-CGSTAB és KIKO3D-GMRES)
relatív teljesítménymenetek relatív eltérései az
1991. 02. 21. napon mért esetre.

38. ábra. A KIKO3D kódban makrólépésenként eltelt idő a Bi-CGSTAB és a GMRES algoritmusok
használata esetén az 1991. 02. 21. napon mért esetre.

Ennek a lépésnek a fő konklúziói, hogy a KIKO3D-Bi-CGSTAB kód biztonságosan
konvergált a megoldáshoz és a KIKO3D-Bi-CGSTAB kb. 10 %-kal gyorsabb volt, mint a
KIKO3D-GMRES.
A fejezet zárásaként elmondhatom, hogy a Bi-CGSTAB algoritmust sikeresen
beépítettem a KIKO3D kódba. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a fenti iterációs
algoritmus leállítására általam alkalmazott hibabecslési eljárás sokkal pontosabb, mint a régi
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esetben (GMRES algoritmus alkalmazása esetén) használt leállási feltétel és a KIKO3D-BiCGSTAB kb. 7-12 %-kal gyorsabb, mint a KIKO3D-GMRES. A továbbfejlesztett kód tesztjei
és validálása igazolta, hogy a Bi-CGSTAB algoritmus használatával a kód számítási
eredményei biztonságosan konvergálnak. A bizonytalansági elemzésekben érdemes a
KIKO3D-Bi-CGSTAB kódot használni, mivel jó konvergencia tulajdonságokkal rendelkezik
és gyorsabb, mint a KIKO3D-GMRES.

5. A forrócsatorna számítások néhány jelentős kérdésének tisztázása
A bizonytalansági elemzések elvégzéséhez szükséges utolsó fontos és aktuális
előkészítő feladat volt a forrócsatorna számítások néhány jelentős kérdésének tisztázása. A
forrócsatorna számítások logikailag a biztonsági analízis utolsó részét képezik, melynek során
az elfogadási kritériumok teljesülését vizsgáljuk. A rendszerszámítások általában nodális
szintűek, amely azt jelenti, hogy a neutronfizikából adódó nukleáris teljesítményeket általában
kazettatizedenként számoljuk. Ezt követően a teljesítménynek a hűtőközegbe való eljutását is
számoljuk, de csak nodális szinten átlagos paraméterekkel, ugyanakkor itt is figyelembe
vesszük a hővezetési modellben szerepet játszó hővezetési és hőátadási együtthatók kiégés és
hőmérséklet függését. A termohidraulikai modell konkrét egyenleteinek leírása pl. a KIKO3D
kód esetén nagyon hasonló a COBRA kódban [30] alkalmazott modellhez. Végeredményként
megkapjuk a nóduson belül a fűtőelem átlagos hőmérsékletét vagy a moderátor
hőmérsékletét. A hőmérsékletek ismeretében a reaktivitás visszacsatolások már számíthatók.
Ez a modell azonban nem elég részletes, az elfogadási kritériumok teljesülésének vizsgálatát
pálcaszinten kell bizonyítani és ennek megvalósítása a forrócsatorna számítás.
Hagyományosan a forrócsatorna analízist rendszerint konzervatív módon, a nodális
számítások után – végezzük el. Például az időfüggő teljesítmény-eloszlást, – melyet a
rendszerszámításokból kapunk – megszorozzuk az ún. „forrócsatorna faktorral”. A
forrócsatorna faktor értékét a normál üzemvitelre érvényes maximálisan megengedhető
lokális teljesítményekből származtatjuk. A számításokat klasszikus termohidraulikai kódokkal
[30, 31] végezzük, melyek a kiégés- és hőmérsékletfüggő hővezetési egyenleteket oldják meg
az üzemanyag tablettán belül, illetve a megmaradási egyenleteket a hidraulikai
szubcsatorná(k)ban. A forrócsatorna számításokban a visszacsatolásokat már nem vesszük
figyelembe: a teljesítmények input adatként jelennek meg. E forrócsatorna modell általában
konzervatív: ugyanis, ha a tekintett szubcsatornában gőz jelenik meg, vagy a nodális
számításhoz képest kisebb sűrűségű moderátorral számolunk, akkor a moderálási viszonyok a
nodális számításhoz képest rosszabbodnak, melyek a valóságban a teljesítmény
csökkenéséhez vezetnének, de pont ezt nem vesszük figyelembe. Ilyen esetekben tehát a
biztonság szempontjából konzervatívan járunk el, és a biztonság szempontjából veszélyes
esetek pont ilyenek. Megemlítendő, hogy a fentieken túl további konzervativizmust
alkalmazhatunk a forrócsatorna számításokban a számítások input paramétereinek
megválasztásával (pl. a nodális számításhoz képest konzervatív hűtőközeg forgalom
megadása).
A forrócsatorna számításokban a fentieken túl további számos közelítést alkalmazunk,
melyek egyrészt abból származnak, hogy a legforróbb tablettán belüli kiégés és hővezetés
csak közelítőleg ismert, másrészt abból, hogy a reaktornak csak egy korlátozott régióját
számoljuk. Megjegyzendő, hogy a forrócsatorna számítások modellezésére még a 7.2.1. és
7.2.2. fejezetekben visszatérek, ebben a részben a modellezés néhány speciális kérdését
tárgyalom.
A fejezet első harmadában (5.1. fejezet) a hővezetéssel kapcsolatos (a réshővezetést is
beleértve) szokványosan alkalmazott közelítéseket tanulmányozom a KIKO3D kód időfüggő
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hővezetési modelljének felhasználásával. A klasszikus termohidraulikai biztonsági
elemzésekben ezek az effektusok a teljesítmény relatíve lassú időfüggése miatt csekély
jelentőségűek, de most RIA és ATWS eseményeket fogok tárgyalni. Fő célom a kiégés
hatásának vizsgálata az üzemanyag-pálcán belüli teljesítmény-eloszláson, a réshővezetésen és
az üzemanyag tablettán belüli hővezetésen keresztül.
Az 5.2. fejezetben a legforróbb szubcsatorna környezetének termohidraulikai hatását
vizsgálom a COBRA [30] kód felhasználásával. A fenti hatást a szomszédos csatornák
közötti keveredés és ily módon a vizsgált kazettán belüli teljesítmény-eloszlás által lehet
meghatározni. Speciális célként tárgyalom, – az üzemzavar elemzésekre vonatkozó – egy a
biztonsággal kapcsolatos keretparaméter kiválasztását a hűtőközeg termohidraulikai
állapotainak limitálása (szubcsatorna felmelegedés) szempontjából. Megjegyzendő, hogy ez a
probléma elsősorban a hagyományos konzervatív elemzések esetén vetődik fel, de abban az
esetben is fontos, amikor az ún. kevert módszert alkalmazzuk (bizonytalansági elemzés a
globális számításokra, konzervatív elemzés a forrócsatorna számítások során). Két lehetséges
paramétert vizsgálok: a maximális szubcsatorna kilépő hőmérsékletet és a maximális
pálcateljesítményt. Az utóbbi a normál üzemvitel során korlátozva van, és a konzervatív
biztonsági analízisben alkalmazott forrócsatorna faktort ennek figyelembevételével kell
meghatározni.
A fentieken túl fontos célom a zárt szubcsatorna közelítés érvényességének vizsgálata.
Ennek során a szubcsatornák közötti keveredési effektusokat és azok hatásait tanulmányozom
egycsatorna és sokcsatorna számítások összehasonlítása révén. A probléma vizsgálata, – mint
a dolgozat bevezetőjében is említettem – önmagában is jelentős, de a fentiek vizsgálatával
elsődleges célom, hogy a bizonytalansági analízisekben egycsatorna kódot alkalmazhassak.

5.1. Az üzemanyag tablettán belüli hővezetés közelítéseinek vizsgálata
Az üzemanyag tablettán belüli hővezetéssel kapcsolatban az egyik legnagyobb
probléma, hogy a forrócsatorna analízist kiégett fűtőelemekre is el kell végezni, mivel a
kiégés nagymértékben befolyásolja a tablettán és a résen belüli hőtranszportot. Ezen kívül a
tablettán belüli radiális teljesítmény-eloszlás még zéró kiégésnél sem egyenletes. Tehát a zéró
kiégésű forró üzemanyagpálca tanulmányozása nem elegendő.
A KARATE programrendszer [16] „pálca cella” neutrontranszport számításai keretén
belül elkészítettük a MUFURC modult a rezonancia önárnyékolás üzemanyag-hőmérséklet
szerinti visszacsatolást is figyelembevevő hely és hőmérséklet függő részletes számítására
annak céljából, hogy megkapjuk a tablettán belüli kiégést és teljesítmény-eloszlást. A
helyfüggő rezonancia önárnyékolást az első ütközések valószínűségének felhasználásával
30000 energiacsoportban számítjuk. A fentieken túl RIA tranziensek forrócsatorna számításai
esetén, – figyelembe véve a MUFURC modulból kapott helyfüggő kiégést és teljesítményeloszlást – részletes hővezetési modellt alkalmaztunk a burkolatban és a tablettában
végbemenő hőtranszport számítására. Ezért kiégés- és hőmérsékletfüggő tabletta-hővezetési
és rés-hőátadási együtthatókat alkalmaztunk a KIKO3D kód hővezetési modelljében.
Egy VVER-440 pálcára a MUFURC modullal számított eredményeket, – nevezetesen
a teljesítmény és a lokális kiégésének (a tabletta különböző átlagkiégéseinél) radiális
helyfüggését – mutatja a 39. és 40. ábra.
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39. ábra. Radiális teljesítmény-eloszlás különböző átlagkiégés szerint.
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40. ábra. Radiális kiégéseloszlás különböző átlagkiégéseknél.
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41. ábra. Az üzemanyag-tabletta hővezetési együtthatója különböző átlagkiégéseknél.

Ezen eloszlásokat, illetve korábbi fűtőelemviselkedési számításokból származó kiégésés helyfüggő tabletta-hővezetési (41. ábra) és rés-hőátadási (a fűtőelemeket szállító orosz cég
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által számolt) adatokat építettük be a KIKO3D kód időfüggő hővezetési modelljébe, amely a
forrócsatorna számításokat szimulálta vizsgálataimban.
A forrócsatorna számítások során néhány régebbi VVER-440 analízisből származó
[42, 43, 44, 45] jellemző időfüggő teljesítmény-eloszlást alkalmaztam (42. ábra).

42. ábra. Relatív teljesítmény az idő függvényében rúdkilökődéses és rúdhúzásos tranziensekre
különböző kezdeti teljesítményről indulva (FP=100 % teljesítmény, MET=0,1% teljesítmény).

A következő RIA tranzienseket vizsgáltam:
1. SZBV (Szabályozó és Biztonságvédelmi) kazetta kilökődése (CRE) minimálisan
ellenőrizhető teljesítményen (MET), kampányeleji (BOC) és kampányvégi (EOC) kiégéseknél
2. SZBV (Szabályozó és Biztonságvédelmi) kazetta kilökődése (CRE), nominális
teljesítményen (FP)
3. Szabályozó kazetta csoport zónából történő kihúzása ÜV-1 működés nélkül (ATWS)
kampányeleji kiégésnél
Az átlagos tablettakiégés 10 MWn/kgU és 20 MWn/kgU volt a kampányeleji illetve a
kampányvégi kiégésnél. A vizsgált közelítéseket és a megfelelő forrócsatorna számítások
eredményeit a 43. ábrán és az 5. táblázatban összegzem.
Az eredmények alapján a következő konklúziókat lehet levonni RIA tranziensekre:
1. A tablettán belüli egyenletes teljesítmény-eloszlás esetén túl kevés hő adódik át a
hűtőközegnek (és ezáltal nem-konzervatív DNBR értékeket kapunk) gyors tranziensek esetén
(pl. CRE).
2. Zéró vagy kis kiégésnek megfelelő teljesítmény-eloszlás ugyancsak nem-konzervatív
DNBR értékekre vezet gyors tranziensek esetén.
3. Ha a hővezetési együttható számítása során a tablettán belül egyenletes (átlagos) kiégést
feltételezünk, az nem vezet jelentős hibára.
4. A tabletta hővezetési együtthatójának 20 %-os növelése elhanyagolható hibára vezet
5. Zéró vagy alacsony kiégésnek megfelelő rés-hőátadási együttható alkalmazása nemkonzervatív hőtranszportra vezet gyors tranziensek esetén
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6. Lassú tranziensek esetén (vizsgált ATWS) a vizsgált közelítések hatása elhanyagolható.

43. ábra. A burkolat felületén átmenő lineáris hőteljesítmény (QLE), rúdkilökődés paramétervizsgálat (MET,
EOC).
5. táblázat. A burkolat felületén átmenő maximális lineáris hőteljesítmény (QLE) alakulása rúdkilökődéses és
rúdhúzásos tranziensekben a paraméter vizsgálatok során:
EOC MET
BOC MET
EOC
FP BOC
FP BOC FP
rúdkilökés
rúdkilökés
Kiégésfüggő paraméterek rúdhúzás
rúdkilökés rúdkilökés
közelítései
(ATWS)
QLE W/cm
QLE W/cm
QLE W/cm
QLE W/cm
QLE
↓
W/cm
ΔQ (%)
ΔQ (%)
ΔQ (%)
ΔQ (%)
ΔQ (%)
kx=1,8
kx=1,8
kx=1,8
kx=3,0
kx=3,0
Korrekt alapeset
459
597
623
507
774
Egyenletes
teljesítmény- 459
561
547
432
587
eloszlás
-6,0 %
-12,2 %
-14,8 %
-24,1 %
Egyenletes kiégés- eloszlás 459
598
626
508
775
+0,2 %
+0,5 %
+0,2 %
+0,1 %
Megnövelt
tabletta 459
602
643
512
780
+0,8%
+3,2%
+1,0 %
+0,8 %
hővezetés, λ • 1,2
577
611
465
652
"0" kiégéshez tartozó λ és 459
-3,4 %
-1,9 %
-8,3 %
-15,9 %
radiális eloszlás
598
628
541
795
Megnövelt réshővezetés, μ 459
+0,2 %
+0,8 %
+7,1 %
+2,6 %
• 1,2
459
534
555
396
425
"0" kiégéshez tartozó μ
-10,6 %
-10,9 %
-21,9 %
-45,2 %

Jelölések:
Az FP ill. MET jelölés nominális ill. 0.001 relatív teljesítményről induló tranziensre
vonatkozik. A BOC ill. EOC jelölés 10000 MWn/tU ill. 20000 MWn/tU átlagkiégést takar.
Ezek az értékek kb. megfelelnek a kampányeleji ill. kampányvégi átlagkiégéseknek. Az
eddigi tapasztalatok alapján nem várható ennél magasabb átlagkiégettségű forrócsatorna,
általában a friss kazettákban alakul ki a maximális terhelés. A kx forrócsatorna faktor úgy lett
megválasztva, hogy a lineáris hőfluxus elérje az adott tranziensben a DNBR szempontjából
veszélyesnek számító tartományt. A korrekt alapeset olyan számítást jelent, ahol az
átlagkiégésnek megfelelő radiális teljesítmény és kiégéseloszlás figyelembe van véve, a
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tablettahővezetés a radiális kiégéstől függ, a réshővezetés az átlagkiégéstől
átlaghőmérséklettől függ.

és

5.2. A kazettán belüli pálcateljesítmény-eloszlás vizsgálata, a szomszédos
csatornák közti keveredés hatása
A forrócsatorna számításokban fontos figyelembe venni a kazettán belüli hűtőközeg
keveredését, mely keveredés több (akár ellentétesen ható) fizikai folyamat eredményeként jön
létre. Egyrészt a fűtetlen középponti cső illetve a kazettafal mellől hidegebb hűtőközeg
áramlását figyelhetjük meg a fűtött szubcsatornák irányába. Ezek a hatások elsősorban a
kazettafal melletti illetve a fűtetlen középponti cső melletti pálcákat érintik. Másik fizikai
folyamat a kazettán belüli teljesítmény-eloszlás keveredésre gyakorolt hatása. A nagyobb
pálcateljesítménnyel rendelkező szubcsatornák felé a szomszédos szubcsatornákból
hűtőközeg áramlik, mivel a forróbb pálcájú szubcsatorna sűrűsége kisebb a hidegebb
pálcájúakhoz képest. Még erősebb hatása van annak az esetnek, ha a szubcsatorna annyira
felmelegszik, hogy abban gőz termelődik. Nagy mennyiségű gőz esetén a szubcsatorna
elzáródik, és az áramlás átrendeződik.
A fenti fizikai folyamatok hatásait egycsatorna kódokkal nem lehet vizsgálni, ezért
szükséges volt a kazetta teljes sokcsatorna modelljének elkészítése. Vizsgálataim
elvégzéséhez a COBRA sokcsatorna kódot választottam, amellyel a fenti folyamatok hatásait
tanulmányoztam. Fontos megemlíteni, hogy csak ATWS típusú tranzienseket vizsgáltam,
melynek oka, hogy az általam vizsgált tranziensek közül ebben az esetben fejlődik a
legnagyobb mennyiségű gőz. Mivel a többi tranziensben (pl. reaktivitás üzemzavarok)
kevesebb gőz termelődik, – és az elzáródási effektus a legjelentősebb – feltételeztem, hogy az
ATWS-re kapott eredmények a többi tranziens esetén is érvényesek lesznek.
Vizsgálataim során egyik speciális célom volt egy, a biztonsággal kapcsolatos
keretparaméter (burkoló paraméter) kiválasztása a hűtőközeg termohidraulikai állapotainak
limitálására. Általában véve a biztonságra vonatkozó zóna paraméterek (pl. maximális lokális
teljesítmény, hűtőközeg felmelegedés, reaktivitás-visszacsatolási együtthatók, kinetikai
paraméterek, stb.) meghatározzák egyrészt a reaktor dinamikai viselkedését, másrészt az
elfogadási kritériumok teljesülését, melyet a biztonsági analízis végén forrócsatorna
számításokkal ellenőrzünk.
A fent említett paraméterek kezdeti stacionárius állapotra vonatkozó maximális
és/vagy minimális értékei alkotják a keretparamétereket. A keretparaméter közelítés
egyszerűsíti a biztonság értékelését és elsősorban a konzervatív metodikában alkalmazzuk. A
korlátértékek úgy vannak megválasztva, hogy a zónatervezés fázisában adódó aktuális értékek
mindig kevésbé korlátozóak legyenek. Ennél fogva a fenti korlátokat alkalmazva az
eredmények pesszimisták lesznek. Ha a korlátozó értékek jól vannak megválasztva, akkor egy
adott üzemelő ciklusra elkészített biztonsági értékelés érvényes marad a későbbi betöltési
ciklusokra még akkor is, ha a releváns paraméterek ciklusról-ciklusra változhatnak. A
forrócsatorna számításokban a teljesítményre vonatkozó keretparaméterként rendszerint két
jellemzőt használunk. Az első mindig a maximális lineáris hőteljesítmény, míg a második
jellemzi és limitálja a hűtőközeg termohidraulikai állapotát: nevezetesen pl. azt, hogy menyire
melegszik fel a hűtőközeg a tekintett szubcsatornában.
A fejezet első része az utóbbi típusú keretparaméter megfelelő kiválasztásával
foglalkozik. Habár a fenti két keretparaméter típus a kezdeti normál üzemvitelre vonatkozik, –
a forrócsatorna egy ismert teljesítménytörténete esetén – a tranziens során is korlátoznak. A
második paraméterre a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően két lehetséges megoldás
kínálkozott: a maximális szubcsatorna kilépő hőmérséklet és a maximális pálcateljesítmény.
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Ennél fogva két számítási sorozatot végeztem el. Az első sorozat során a pálcateljesítmény
eloszlását a megengedhető maximális szubcsatorna entalpiának megfelelően normalizáltam,
míg a második esetben magát a pálcateljesítményt korlátoztam.
A gyakran alkalmazott zárt forrócsatorna számításon kívül egy másik lehetőség az
analízisre és az ellenőrzésre, hogy az egész kazettát számítjuk, figyelembe véve a nem
egyenletes pálcaszintű teljesítmény-eloszlást és a szubcsatornák közötti keveredést. Ez utóbbi
esetben, ha a szubcsatorna entalpiát korlátozzuk, akkor egy nagyobb kazettán belüli
teljesítményegyenlőtlenségi tényező magasabb (a kisebb teljesítményegyenlőtlenségi tényező
esetéhez képest) maximálisan megengedhető kezdeti teljesítmény értékre vezet köszönhetően
az előnyös keveredési effektusnak. Így, ha a kazettán belüli relatív teljesítménycsúcsot nem
korlátozzuk, akkor a szubcsatorna entalpia korlátozásának ellenére a kezdeti pálcateljesítmény
nagyobbá válhat, mint azt a biztonsági analízis során feltételeztük. Mindez úgy tűnik nemkonzervatív megközelítésre vezet.
Ugyanakkor az előnyös keveredési effektus nemcsak a kezdeti stacionárius állapotban
jelentkezik, hanem a tranziens legelőnytelenebb időszakában is. Így nem lehetünk biztosak
abban, hogy a nagyobbra megengedett kazettán belüli teljesítménycsúcs és ennél fogva a
nagyobb kezdeti pálcateljesítmény valóban nem-konzervatív közelítés. A fentiekkel azonos,
de más formátumú kérdést is fel lehet tenni, nevezetesen a sokcsatorna számítások során
hogyan kell kiválasztani a konzervatív kazettán belüli teljesítmény-eloszlást.
Előállítottuk a pálcaszintű teljesítmény-eloszlások egy sorozatát a KARATE
kódrendszerrel, majd felhasználtam azokat a COBRA sokcsatorna számítások során.
Számításaim célja volt a különböző pálcaszintű teljesítmény-eloszlások illetve a keveredés
hatásainak vizsgálata, valamint a fentiekben tárgyalt kérdések megválaszolása. Egy VVER440 reaktor ATWS tranziensét (szabályozó kazetta csoport zónából történő kihúzása ÜV-1
működés nélkül) modelleztem abból a célból, hogy a min. DNB hányad (DNBR) értékeket
meghatározzam. Az időfüggő átlagos reaktorteljesítményt korábbi SMATRA számításokból
[44, 45, 46, 47] vettem. A SMATRA számításokkal kapcsolatban már most meg kell
említenem, hogy azok egy dimenzióban készültek, míg a fenti probléma modellezésére elvileg
háromdimenziós számítások szükségesek. Ugyanakkor a tekintett ATWS esetén azt találták
[64], hogy ebben a speciális esetben az egydimenziós közelítés konzervatív eredményekre
vezet, ha konzervatív forrócsatorna faktort alkalmazunk a forrócsatorna számításokban.
Megjegyzendő továbbá, hogy jelen vizsgálataim során általában konzervatív forrócsatorna
faktort használtam. A problémának azért nincs túlzott jelentősége, mivel elsősorban metodikai
vizsgálatokat végeztem, a konkrét 3 dimenziós eloszlások vizsgálata sem vezetett volna más
konklúziókra, maximum a számolt fizikai paraméterek értékei különbőztek volna.
A fenti tranziens során a forrókazettában és a forrócsatornában nagy mennyiségű gőz
fejlődik. A rendszerszámítások azt mutatják, hogy a tranziens legelőnytelenebb időszakában a
reaktorteljesítmény hosszú ideig nagyjából konstans (kb. a nominális teljesítmény
másfélszerese). A tranziens e tulajdonságát felhasználva, a forrócsatorna számításokat két
stacionárius számítással lehet modellezni. Az egyik számítás a kezdeti stacionárius
teljesítményre, míg a másik számítás a legelőnytelenebb időszakra vonatkozik.
A pálcaszintű teljesítmény-eloszlásokkal kapcsolatban a következő eseteket
választottam ki és tanulmányoztam:
1. eset: A maximálisan megengedett pálcateljesítményt választottam keretparaméterként.
Ennél fogva a kezdeti állapotban érvényes pálcateljesítmény-eloszlás úgy volt normálva, hogy
a maximális pálcateljesítmény éppen elérje a maximálisan megengedett értéket. E metodikai
vizsgálatokban úgy döntöttem, hogy a maximálisan megengedett pálcateljesítmény 53 kW
legyen, de más kiválasztás is ugyanarra a konklúziókra vezetett volna. (E döntés
következményeként a 44. és 45. ábrákon a DNBR ugyanarról az értékről indul, amely
feltételezés viszont nem befolyásolja vizsgálataim lényegi részét.). A következő aleseteket
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vizsgáltam: 1.a. eset: a maximális pálcateljesítmény a sarokban van, 1.b. eset: a maximális
pálcateljesítmény a pálcák legkülső sorában található, 1.c. eset: a maximális pálcateljesítmény
a legkülső sor melletti sorban található
2. eset: A maximális szubcsatorna entalpiát választottam keretparaméterként (44. ábra).
Ekkor a kezdeti pálcateljesítmény-eloszlást úgy normáltam, hogy a maximális szubcsatorna
kilépő hőmérséklet éppen elérje a telítési hőmérsékletet. A következő aleseteket vizsgáltam:
2.a. eset: a maximális pálcateljesítmény a sarokban van, 2.b. eset: a maximális
pálcateljesítmény a pálcák legkülső sorában található, 2.c. eset: a maximális pálcateljesítmény
a legkülső sor melletti sorban található
A fenti összesen 6 számítási sorozatot különböző kazettán belüli relatív
pálcateljesítmény egyenlőtlenségi tényezővel jellemzem. A 44. és 45. ábrákon a kazettán
belüli relatív radiális teljesítményegyenlőtlenségi tényező függvényében a DNBR értékeket
mutatom be a tranziens legelőnytelenebb időperiódusában.
A 45. ábrán az 1.a., 1.b. és 1.c. esetekre vonatkozó eredményeket közlöm, míg a 44.
ábrán a 2.a., 2.b. és 2.c. esetekre vonatkozókat. A bemutatott eredmények három fizikai
folyamat hatását tükrözik:
- A forró szubcsatorna elzáródik (megnövekedett hidraulikai ellenállás), így a kisebb
sűrűségnek és/vagy a hűtőközeg gőztartalmának köszönhetően erőteljes áramlási
átrendeződés jön létre.
- A fűtetlen szubcsatornák felőli keveredés hatásának köszönhetően a kazetta fal
melletti üzemanyag-pálcáknak sokkal effektívebb hűtése van. Ez az effektus kevésbé
domináns a fent említett elzáródás esetén.
- Nagyobb kazettán belüli relatív teljesítményegyenlőtlenségi tényező esetén a forró
pálcának sokkal effektívebb hűtése van a kevésbé hűtött szubcsatornák felőli erőteljesebb
keveredésnek köszönhetően. Ez az effektus ismét kevésbé domináns a fent említett elzáródás
esetén.
A keretparaméter koncepcióban e fizikai folyamatok fontosak a kezdeti és a
legelőnytelenebb időperiódusban is. Meg kell említeni, hogy a fentiekben tárgyalt előnyös
keveredési effektus sokkal jelentősebb a kezdeti stacionárius esetben az elzáródás sokkal
kisebb hatása miatt.
A 44. ábrán bemutatott eredmények igazolják, hogy a szubcsatorna entalpia
önmagában nem megfelelő keretparaméter, mivel nem lehet megadni egy konzervatív
pálcateljesítmény-eloszlást további megkötés(ek) nélkül. Következésképpen növelve a
teljesítményegyenlőtlenségi tényezőt a DNBR csökken, sőt meglehetősen kicsi DNBR
értékeket érhetünk el a tanulmányozott ATWS tranziens legelőnytelenebb
időintervallumában. Másrészről a maximális pálcateljesítmény megfelelő keretparaméter a
biztonsági analízisben. Ez utóbbi esetben az üzemanyag-kazettán belüli egyenletes eloszlás
alkalmazása konzervatív közelítés.
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44. ábra. Abszorbens csoport kihúzása ÜV-1 nélkül, a kezdeti állapotban a szubcsatorna kilépő hőmérséklet
szerinti korlátozás.
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45. ábra. Abszorbens csoport kihúzása ÜV-1 nélkül, a kezdeti állapotban a pálcateljesítmény szerinti
korlátozás.

Ebből következően a vizsgálatok második lépésében a kazettán belül radiálisan
egyenletes teljesítmény-eloszlást feltételeztem, és a zárt egycsatorna közelítést (a kazettán
belül elhanyagolva a szubcsatornák közötti hidraulikai keveredési effektusokat) analizáltam.
Egy realisztikus VVER-440 kazettára a sok- és egycsatorna (különböző átfolyási
keresztmetszetekkel) számítások összehasonlításait összegzem a 6. és 7. táblázatban.
6. Táblázat. 53 kW pálcateljesítmény (normálüzem).

Nyomásesés a kazettán
Belépő tömegfluxus
Kilépő hőmérséklet
Kilépő térf. gőztartalom
DNBR min

COBRA
egycsatorna
2,185 [bar]
2598 [kg/m2/s]
597,6 [K]
0,000
3,012 (+2,5 %)

COBRA egycsatorna
2%-kal csökkentett
átfolyási keresztmetszet
2,185 [bar]
2601 [kg/m2/s]
598,7 [K]
0,000
2,965(+0,7 %)

COBRA sokcsatorna
számítás
forrócsatornája
2,185 [bar]
2599 [kg/m2/s]
598,7 [K]
0,000
2,946
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7. táblázat. 80 kW pálcateljesítmény (maximális teljesítmény, abszorbens nem tervezett kihúzása ÜV-1 nélkül)
COBRA egycsatorna
COBRA sokcsatorna
2%-kal csökkentett
COBRA
számítás
átfolyási keresztmetszet
egycsatorna
forrócsatornája
Nyomásesés a kazettán
2,185 [bar]
2,185 [bar]
2,185 [bar]
Belépő tömegfluxus
2345 [kg/m2/s]
2331 [kg/m2/s]
2445 [kg/m2/s]
Kilépő hőmérséklet
598,7 [K]
598,7 [K]
598,7 [K]
Kilépő térf. gőztartalom
0,584
0,601
0,593
DNBR min
1,157(+4,5 %)
1,107(-0,1 %)
1,108

A zárt szubcsatorna közelítéssel kapcsolatban, – radiálisan egyenletes kazettán belüli
teljesítmény-eloszlás feltételezése mellett – a következő konklúziókat lehet levonni:
• Az egycsatorna számítás kissé nem-konzervatív a gőz általi elzáródási effektusnak és
az áramlás átrendeződésének köszönhetően.
• A zárt egycsatorna számítások az átfolyási keresztmetszet 2 %-os csökkentésével BEnek vagy enyhén konzervatívnak tekinthetők.
A fejezet zárásaként elmondhatom, hogy a kitűzött célokat sikerült teljesíteni. Gyors
RIA tranziensek (pl. rúdkilökődés) esetén bizonyítottam, hogy az egyenletes teljesítményeloszlás vagy zérus (ill. alacsony) kiégésnek megfelelő teljesítmény-eloszlás alkalmazása
esetén túl kevés hő jut a hűtőközegbe (következésképpen nem-konzervatív DNBR értékeket
kapunk). Ennél fogva az egycsatorna kódokban indokolt a korrekt teljesítmény-eloszlás
alkalmazása.
Bizonyítottam továbbá, hogy a szubcsatorna entalpia limit önmagában nem megfelelő
keretparaméter, mert konzervatív pálcaszintű teljesítmény-eloszlás nem adható meg további
megkötés(ek) nélkül. Ugyanakkor rámutattam, hogy ha a pálcateljesítményt korlátozzuk, a
kazettán belüli radiálisan egyenletes pálcateljesítmény-eloszlás feltételezése konzervatív
választás. Fontos eredményem, – radiálisan egyenletes kazettán belüli teljesítmény-eloszlás
feltételezése mellett –, hogy a zárt egycsatorna számítások az átfolyási keresztmetszet 2 %-os
csökkentésével BE-nek vagy enyhén konzervatívnak tekinthetők.
A kapott eredményekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy azok elsősorban a
Pakson manapság alkalmazott fűtőelemekre vonatkoznak, a geometria jelentős (pl. köpeny
nélküli kazetta) megváltozása és/vagy más reaktortípusok esetén a fentiektől eltérő
konklúziók sem elképzelhetetlenek.
Eredményeimet a bizonytalansági analízis módszertanának kidolgozása és a konkrét
elemzések során felhasználtam (6. és 7. fejezet).

6. Reaktivitás üzemzavarok bizonytalansági analízise
A bizonytalansági elemzések elvégzéséhez szükséges előfeltételek (lásd 3., 4. és 5.
fejezetek) megteremtése után elkezdődhetett a bizonytalansági analízisek módszertanának
kidolgozása. Egy metodika kidolgozása bonyolult feladat. Ennek során először a 2. fejezet 1.
táblázata alapján kategorizáltam a megvalósítandó módszert, amely alapján a fenti táblázat 3.
módszerét valósítottam meg. E módszer lényeges tulajdonsága, hogy alapvetően
determinisztikus jellegű és a rendszertechnikai eszközökre vonatkozóan konzervatív
feltételezésekkel él. További tulajdonság, hogy a határ és kezdeti feltételek tekintetében
alapvetően a BE értékekből indul ki, de matematikai statisztikai módszerekkel figyelembe
veszi azok bizonytalanságait is. A fentieken túlmenően a módszer BE kódokat alkalmaz, de a
modellek hibáit is kezeli. Ez utóbbival kapcsolatban már most fontos megemlíteni, hogy az
alkalmazott fizikai modellek hibáját elhanyagolom az input paraméterek hibáihoz képest mind
a reaktivitás üzemzavarok, mind az ATWS tranziensek esetén. A fenti feltevésemet az
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alkalmazandó kódok validációinak eredményei, illetve korábbi számítási tapasztalatok alapján
indokolhatom.
A metodika kidolgozásának következő fontos lépcsőfoka volt az alkalmazandó
matematikai eszközök kiválasztása. Jelen esetben matematikai statisztikai módszereket kell
alkalmaznunk az input paraméterek bizonytalanságai miatt. Az általam alkalmazott módszer a
Wilks féle eloszlásfüggetlen elfogadási intervallum módszere, melyet a 6.1.2. alfejezetben
tárgyalok részletesen. Ezzel a módszerrel, – az input paraméterek eloszlásainak ismeretében –
kvantitatív módon tudjuk jellemezni az output paraméterek statisztikai tulajdonságait és végső
soron konzervatív output értékeket állapíthatunk meg.
A fentiek ismeretében a bizonytalansági analízis metodikáját többé-kevésbé általános
módon lehet jellemezni az elvégzendő lépések megadásával, amely lépések a probléma
megadásától egészen a kiértékelésig terjednek (lásd 6.1.3. fejezet). A konkrét tranziens
jellemzőinek ismeretében a fenti lépéseket elvégezve elvileg bármely tranziens
bizonytalansági elemzése véghezvihető.
Sajnos a gyakorlatban a helyzet nem ilyen egyszerű. A legnagyobb problémát a
nodális és a forrócsatorna számítások eltérő modellezése okozza. Amíg nodális szinten
elegendő egy vagy esetleg néhány kazetta vizsgálata, addig forrócsatorna szinten jóval több
pálcát kell megvizsgálni az elfogadási kritériumok teljesülésének vizsgálatához (a problémát
részletesen a 7.2.1. és 7.2.2. fejezetekben tárgyalom). A fenti problémát általában a
forrócsatorna számításokban alkalmazott konzervatív feltételezésekkel hidaljuk át (pl.
konzervatív forrócsatorna faktor alkalmazása), amely által elegendő csak néhány darab pálca
(forrócsatorna) vizsgálata.
Doktori munkám során elsőként egy olyan módszert dolgoztam ki, amely a nodális
számításokra a Wilks féle statisztikus eljárást alkalmazza, míg a forrócsatorna számításokat
konzervatívan kezeli („kevert módszer”). A kevert módszer nem szerepel az 1. táblázatban,
de matematikailag van létjogosultsága és valahol a 2. és 3. módszer között helyezkedik el.
Fontos megemlíteni, hogy a reaktivitás üzemzavarok és ATWS események
bizonytalansági elemzéseit két különálló fejezetben (6. és 7. fejezet) tárgyalom, amelynek
több oka is van. Egyrészt annak ellenére, hogy mindkét esetben a statisztikai kiértékelés
alapvetően a Wilks féle elméleten alapul, a kétféle tranziens modellezése és az alkalmazott
kódok eltérnek egymástól. Reaktivitás üzemzavarok esetén a teljesítmény-eloszlás gyors és
nagymértékű megváltozását tapasztaljuk, amelynek korrekt modellezésére háromdimenziós
kódot kell alkalmazni. Az ATWS események során egydimenziós neutronfizikát lehet
használni [64], viszont sokkal részletesebb termohidraulikára van szükség.
A tranzienstípusok különkezelésének másik oka, hogy a tapasztalatok szerint más-más
kimenete lehet a kétfajta esetnek. Az ATWS tranziensek esetén sokkal nagyobb az esély arra,
hogy több pálcára fűtőelemsérülés történjen, és ekkor a sérült fűtőelemek számát is meg kell
határozni, amely már egy bonyolult feladat. A sérült fűtőelemek számának meghatározásához
újabb matematikai módszereket is fel kell használni, és a metodika egyes lépései is
kismértékben megváltoznak (lásd 7. fejezet).
A következő alfejezetekben a Wilks féle elméleten alapuló módszert tárgyalom
részleteibe menve, majd rátérek a reaktivitás üzemzavarok bizonytalansági elemzéseire egy
VVER-440 reaktor szabályozó kazetta kilökődéses tranziensének elemzésén keresztül.

6.1.

A bizonytalansági analízis matematikai alapjai

6.1.1. A bizonytalansági analízis alapproblémája
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A bizonytalansági analízis megoldandó problémáját a következő matematikai jelölések
bevezetése segítségével fogalmazhatjuk meg. Legyen (x1, x2, x3, …, xj) egy elvégzendő
számítás j db bizonytalan input paramétere ismert valószínűségi eloszlásfüggvényekkel. A
továbbiakban az x vektorral jelölöm a fenti input paraméter halmazt. Hasonlóan (y1, y2, y3, …,
yk) jelentse ugyanezen számítás k db bizonytalan skalár vagy időfüggő output paraméterét a t
időpillanatban ismeretlen eloszlásfüggvényekkel. A továbbiakban az y vektorral jelölöm a
fenti output paraméter halmazt. Az input és output paraméterek közti kapcsolatot egy adott t
időpillanatban a következő kifejezéssel adhatjuk meg:
y(t) = F(t,x(t=0)).
(43)
Az F függvény általában analitikusan nem ismert. Jelen esetben az analitikus megoldást
szimuláló számítási modellt értjük alatta.
A bizonytalansági analízis, – egyik lehetséges – tárgya lehet az y outputváltozók
eloszlásfüggvényének meghatározása minden egyes időpillanatban, hiszen ezen
eloszlásfüggvények ismeretében (minden időpillanatban) az outputváltozók bizonytalansága
is adott (46. ábra), az elfogadási kritériumok teljesülése statisztikai módszerekkel
vizsgálható.

46. ábra. A bizonytalansági analízis alapproblémáját illusztráló folyamatábra.

Ugyanakkor a fenti eloszlásfüggvények pontos meghatározása több okból is
problematikus. Egyrészt analitikus megoldást az F függvény ismeretének hiányában nem
tudunk megállapítani. Másrészt Monte-Carlo típusú szimulációkat sem alkalmazhatunk a
hosszú ideig tartó számítások miatt (az input paraméterek számának növekedésével az analízis
egyre hosszabb időt vesz igénybe).
6.1.2. Az eloszlásfüggetlen elfogadási intervallum módszere

A bizonytalansági analízis fenti problémájának megoldására több módszert dolgoztak
ki, melyeket a 2. fejezetben tárgyaltam. A továbbiakban az ún. eloszlásfüggetlen elfogadási
intervallum módszerét alkalmazom. E módszer alapjait S. S. Wilks dolgozta ki, és már 1941,
1942-ben publikálta [32, 33]. A német „Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit
(GRS)” kutatóintézet alkalmazta először Wilks módszerét termohidraulikai tranziensek
bizonytalansági analízisére (SUSA programcsomag) [34], majd több kutatóintézet is
felhasználta saját bizonytalansági analízis módszerének kifejlesztésében (pl. a francia IPSN
módszer gyakorlatilag megegyezik a GRS módszerrel).
A módszer lényege, hogy a (43)-ban található y outputváltozóknak nem az
eloszlásfüggvényét akarjuk meghatározni, hanem ún. statisztikai elfogadási intervallumokat
definiálunk minden időpillanatban. A cél megvalósítása érdekében felhasznált eszköz a
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matematikai statisztikában jól ismert rendezett minták elmélete. A továbbiakban az
eloszlásfüggetlen elfogadási intervallum alapegyenleteit tekintem át a [32, 33, 50, 60]
hivatkozások felhasználásával.
Tegyük fel, hogy egy adott időpillanatban (a továbbiakban az y változó t indexét
elhagyom, mivel egy adott időpillanatról fogok beszélni) van N db, független, ismeretlen,
egyenként azonos (G(yi)) eloszlású, növekvő sorrendbe rendezett (a rendezés előtt független)
mintaelemünk az i. ( i ∈ (1, K , k ) ) y output valószínűségi változóra vonatkozóan (yi1, yi2, yi3,
…, yiN). Az utóbbi kifejezésben az első index (i) jelöli a különböző típusokat (pl. DNBR, …)
és a második index a mintaelem sorszáma. Az alábbiakban megadott képletek kiterjesztése
céljából, formálisan definiálom a következő további mennyisségeket: ( y i0 = −∞ ) és
( y iN +1 = +∞ ) . Megjegyzendő, hogy az alább leírtak általános y valószínűségi váltózóra is
igazak, nem szükségszerű az input értékekből kiindulva eljutni az i. ( i ∈ (1,K , k ) ) y output
valószínűségi változó N db független értékéig. Az alkalmazás szempontjából az is fontos,
hogy a továbbiakban csak azt használjuk ki, hogy a tetszőleges y valószínűségi változóból
képzett N elemű minta egyes elemei függetlenek legyenek, valamint az eloszlás ismeretére
sincs szükség. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért elhagyjuk az i indexet. Ebben az
esetben találhatunk olyan γ < 1 pozitív („valószínűségi tartam”) és β < 1 („konfidencia szint”)
számokat, amelyekhez előállítható két valószínűségi változó („elfogadási korlát”), mint az (y1,
y2, y3, …, yN) minta függvénye: L(y1, y2, y3, …, yN), U(y1, y2, y3, …, yN) úgy, hogy a következő
kifejezés valószínűsége β−val legyen egyenlő:
U

∫ dG( y ) ≥ γ .

(44)

L

Ugyanez matematikai formában megfogalmazva:
⎧U
⎫
P ⎨ ∫ dG ( y ) ≥ γ ⎬ = β .
(45)
⎩L
⎭
A fenti általános esetnek abban a speciális esetében, ha az alsó és felső korlátok értékét a
következőképpen választjuk:
L = yr és U = ys,
(46)
a β-t a következőképpen adhatjuk meg:
s − r −1 ⎛ N ⎞
β = ∑ ⎜⎜ ⎟⎟γ j (1 − γ ) N − j , 0 ≤ r < s ≤ N .
(47)
j
j =0 ⎝ ⎠
A fentiekben vázolt módszer nagy előnye, hogy az ismeretlen G(y) eloszlásfüggvény
alakjának előzetes pontos ismerete nélkül tehetünk kijelentéseket az elfogadási intervallumra
vonatkozóan.
A kétoldali elfogadási intervallum jelentését az alábbiak szerint összegezhetjük: „100β
%-ig (pl. 95 %) biztosak lehetünk abban, hogy y lehetséges értékeinek minimum 100γ %-a
(pl. 95 %) az [L, U] intervallumban található”.
Az elfogadási intervallum fent vázolt valószínűségi jellemzése, az első látásra
indokolatlanul bonyolultnak tűnik, mivel a valószínűségi jellegű állításunkban két paraméter:
γ és β is szerepel. Mindez azonban természetes és szükségszerű következménye annak, hogy a
paraméterekkel kapcsolatos állítások és azok jellemzői is bizonytalansággal rendelkeznek,
mivel azokat olyan mintavételezés útján nyerjük, melynek elemei maguk is valószínűségi
jellegű ingadozásokkal terheltek. Még ha ez nem is lenne így, hanem a számítandó
paraméterek valószínűségi eloszlását teljesen pontosan ismernénk (például elméleti
megfontolás alapján, vagy végtelen elemszámú minta állna a rendelkezésünkre), akkor is csak
olyan alsó és felső korlátok [L, U] bírnának gyakorlati jelentőséggel, melyekhez tartozó γ
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értékek különböznek 1-től, hiszen csak ekkor lehetséges gyakorlati jelentőséggel bíró, véges
[L, U] intervallum kijelölése. Ehhez az idealizált esethez képest további bonyodalom, hogy a
fentieknek megfelelően az eloszlás jellemzőit is csak bizonytalansággal terhelten ismerjük,
tehát az intervallum γ valószínűségi tartammal jellemzett tulajdonságával kapcsolatos állítás
helytállóságának β valószínűsége is szükségszerűen csak 1-től különböző lehet.
Wilks eredeti levezetése [32, 33] ugyan feltételezi, hogy az egyes mintaelemek
folytonos sűrűségfüggvényű valószínűségi változók, azonban pl. folytonos függvények
sorozatának segítségével diszkrét eloszlások is tetszőleges mértékben közelíthetők. Fontos
megjegyezni, hogy a Wilks módszerét 1945-ben általánosították diszkrét eloszlásokra is,
melynek levezetése a [39] havatkozásban található. A fentiekkel magyarázható, hogy a
bizonytalansági analízis céljára a GRS által készített SUSA programcsomag is megenged
diszkrét eloszlásokat.
A fentieket összegezve két momentumot kell kiemelni a módszer alkalmazására vonatkozóan:
• A módszer csak az egymás utáni számítások eredményeinek (mintaelemek)
függetlenségét tételezi fel. Egy adott számítás különböző input mennységeinek
függetlensége nincs kihasználva.
• A számítási eredmények tetszőleges, ismeretlen eloszlásúak lehetnek, így diszkrét
eloszlások is megengedhetők [39].
A továbbiakban részletesen vizsgálom a minimális mintaelemszám (N) függését adott
konfidencia szint (β) és adott valószínűségi tartam (γ) mellett, melynek során felhasználom a
SUSA programcsomag [34] dokumentációját is. A problémát négy részre lehet osztani
aszerint, hogy egyoldali vagy kétoldali elfogadási intervallumot szeretnénk meghatározni,
illetve a (47) egyenletben szereplő r és s paraméterek értékét hogyan választjuk meg.
Praktikus választás, hogy a legkisebb mintaelem az alsó korlát (r = 1) és a legnagyobb
mintaelem a felső korlát (s = N).
I. Minimális mintaelemszám (N) meghatározása kétoldali elfogadási intervallum esetén (r =
1) és (s = N) mellett. A (47) kifejezésbe behelyettesítve r = 1 és s = N értékeket kaphatjuk a
minimális mintaelemszám meghatározásához szükséges jól ismert Wilks formulát a kétoldali
elfogadási intervallum esetére:
β = 1 − γ N − N(1 − γ )γ N −1 .
(48)
Ebben az esetben a kétoldali elfogadási intervallum illetve korlátok a megfelelő β és γ
értékek mellett:
[ y1 , y N ] .
(49)
A 8. táblázat tartalmazza a (48) által meghatározott minimális mintaelemszámot
kétoldali elfogadási intervallum esetén néhány valószínűségi tartam (γ) és konfidencia szint
(β) mellett:
8. táblázat. Minimális mintaelemszám kétoldali elfogadási intervallumok esetén.
0,9
0,9
0,9
0,95
0,95
0,95
γ
0,9
0,95
0,99
0,9
0,95
0,963
β
N
38
46
64
77
93
100

0,95
0,99
130

II. Minimális mintaelemszám (N) meghatározása egyoldali elfogadási intervallum esetén (r =
0 és s = N) vagy (r = 1 és s = N+1) mellett. Egyoldali elfogadási intervallumra akkor lehet
szükség, ha vagy csak alulról vagy csak felülről szeretnénk korlátozni az ismeretlen eloszlású
y valószínűségi változónkat. Az r = 0 és s = N eset a felső korlát meghatározására szolgál
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( y 0 = −∞ ). Hasonlóan r = 1 és s = N+1 pedig az alsó korlát meghatározására y N +1 = +∞ .
Behelyettesítve (47)-be az (r = 0 és s = N) vagy (r = 1 és s = N+1) értékeket, mindkét esetben
a minimális mintaelemszám meghatározásához szükséges formulára a következőt kaphatjuk:
β = 1− γ N .
(50)
Ebben az esetben az egyoldali elfogadási intervallumok illetve korlátok a megfelelő β és γ
értékek mellett:
( −∞, y N ] illetve [ y1 , + ∞ ) .
(51)
Tehát az intervallumot felülről a legnagyobb mintaelem korlátozza (egyoldali elfogadási
intervallum felső korlát esetén) illetve az intervallumot alulról a legkisebb mintaelem
korlátozza (egyoldali elfogadási intervallum alsó korlát esetén).
A 9. táblázat tartalmazza az (50) által meghatározott minimális mintaelemszámot
egyoldali elfogadási intervallum esetén néhány valószínűségi tartam (γ) és konfidencia szint
(β) mellett:
9. táblázat. Minimális mintaelemszám egyoldali elfogadási intervallumok esetén.
0,9
0,9
0,9
0,95
0,95
0,95
γ
0,9
0,95
0,99
0,9
0,95
0,99
β
N
22
29
44
45
59
90

0,95
0,994
100

III. Összefüggés megállapítása egyoldali elfogadási intervallumra/korlátra adott
valószínűségi tartam (γ), konfidencia szint (β) és mintaelemszám (N) mellett (r = 0 és s = k)
vagy (r = N+1-k és s = N+1). Jelen esetben nem a minimális mintaelemszámot keressük,
hanem adott mintaelemszám (N) esetén szeretnénk elfogadási intervallumot meghatározni
adott γ és β értékek mellett. Magától értetődik, hogy N értékének nagyobb egyenlőnek kell
lennie, mint a II.-ben meghatározott minimális mintaelemszám. Ebben az esetben az
elfogadási intervallumot a következőképpen adhatjuk meg:
( −∞, y k ] illetve [ y N +1- k , + ∞ ) .
(52)
A fenti kifejezés megfelel annak, hogy az egyoldali elfogadási intervallumot felülről a k.
legkisebb, alulról a k. legnagyobb sorbarendezett mintaelem korlátozza ( k ≤ N ).
Behelyettesítve (47)-be például az r = 0 és s = k értékeket az egyoldali elfogadási
intervallumra adott γ, β és N mellett a következő összefüggést kaphatjuk γ, β, k és N között:
k −1
⎛ N⎞
β = ∑ ⎜⎜ ⎟⎟γ j (1 − γ ) N − j .
(53)
j =0 ⎝ j ⎠
A 10. táblázat tartalmazza az (53) által meghatározott k értékeket egyoldali elfogadási
intervallum esetén néhány adott valószínűségi tartam (γ), adott konfidencia szint (β) és adott
mintaelemszám (N) mellett:
10. táblázat. Az (53) egyenlet által adott k értékek.
Mintaelem
0.9
0.9
γ
szám (N)
0.9
0,95
β
50
49
49
100
95
96
150
141
141
200
186
188

0,95
0.9
50
99
147
195

0,95
0,95
99
148
196

Például: ha 100 elemű mintánk van és β = 95 %-os konfidenciaszinten szeretnénk γ =
90 %-os valószínűségi tartammal rendelkező elfogadási intervallumot definiálni, akkor az
egyoldali felső elfogadási korlát y96: a négy legnagyobb mintaelemet eldobjuk. Ennek
analógiájára az egyoldali alsó korlát ebben az esetben y5: a négy legkisebb mintaelemet
eldobtuk. Megjegyezzük, hogy a 10. táblázatban található k értékeket mindig a mérnöki
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gyakorlatnak megfelelően kerekítettük (pl. 49 még nem elég 50 már túl sok, akkor 50-et
választottunk). Így jöhettek létre különböző konfidenciaszintek mellett azonos k értékek is.
IV. Összefüggés megállapítása kétoldali elfogadási intervallumra/korlátra adott valószínűségi
tartam (γ), konfidencia szint (β) és mintaelemszám (N) mellett. Ez az eset hasonló a III.
pontban tárgyaltakhoz csak most kétoldali elfogadási intervallumról van szó. N értékének
most is nagyobb egyenlőnek kell lennie, mint az I.-ben meghatározott minimális
mintaelemszám. Ebben az esetben a kétoldali elfogadási intervallumot a következőképpen
adhatjuk meg:
[ yr , ys ] .
(54)
A fenti kifejezés megfelel annak, hogy a kétoldali elfogadási intervallumot alulról az r.,
felülről az s. mintaelem korlátozza ( r < s ). Az intervallum (s-r+1) „belső” mintaelemet
tartalmaz és az (r-1) legkisebb valamint (N-s) legnagyobb mintaelemet eldobjuk. A kétoldali
elfogadási intervallumra adott γ, β és N mellett most a (47)-ben adott összefüggés igaz
ismeretlen r és s értékekkel. Ugyanakkor felismerhetjük, hogy az (s-r) kifejezés ugyanazt a
szerepet tölti be, mint a III.-ban tárgyalt egyoldali elfogadási intervallum esetén k. Ennélfogva
k = s-r bevezetésével formálisan az (53) egyenlet is érvényes, illetve a 10. táblázat
eredményei a kétoldali elfogadási intervallum esetén is. Az r és s indexeket a k = s-r
egyenletből határozhatjuk meg úgy, hogy (N-k-1) mintaelemet „szimmetrikusan” eldobunk az
N elemű rendezett mintánkból. Ekkor a következőket kaphatjuk:
(55)
r =]( N - k + 1) / 2[ és s = k + r ,
ahol ]x[ = a legnagyobb egész mintaelem, amely nem nagyobb x-nél.
Például: ha 100 elemű mintánk van és β = 95%-os konfidenciaszinten szeretnénk γ =
90%-os valószínűségi tartammal rendelkező kétoldali elfogadási intervallumot definiálni,
akkor a 10. táblázat alapján (s-r) = k = 96. Így r = 2 és s = 98: a két legkisebb és a két
legnagyobb mintaelemet eldobjuk. A megfelelő kétoldali elfogadási intervallum:
[ y 2 , y98 ] .
(56)
Megjegyzendő, hogy bármely elfogadási intervallum, – adott β és γ értékek mellett –
ugyanazokkal a tulajdonságokkal (az adott intervallum y lehetséges értékeinek legalább γ
részét tartalmazza minimum β konfidencia szinten) rendelkezik függetlenül attól, hogy a
minta elemszáma (N) mekkora volt. Felvetődik a kérdés mi az értelme N növelésének? Az
előny az, hogy a nagy mintaelemszám esetén meghatározott (β, γ ) elfogadási intervallum
„pontosabb”, mint a kisebb mintaelemszám esetén meghatározott (β, γ ) elfogadási
intervallum. Precízebben megfogalmazva N növelésével növekszik annak megbízhatósága,
hogy y minimum γ %-át tartalmazza az elfogadási intervallum. Határesetben ( N → ∞ ) az
elfogadási intervallum a megfelelő kvantilishez konvergál: egyoldali elfogadási intervallum
esetén γ illetve (1- γ)-hoz, míg kétoldali elfogadási intervallum esetén γ/2 és (1- γ/2)
kvantilisekhez.
Ugyanakkor I., II., III. és IV. összevetéséből az is látszik, hogy egy adott (β, γ )-val
jellemzett elfogadási intervallumot úgy tudunk a legevesebb munka árán (legkevesebb
mintaelem produkálása révén) előállítani, ha az I., II., eseteket választjuk. Adott
mintaelemszám esetén az elemek eldobásával kisebb β és γ értékeket tudunk megvalósítani.
Például: a 8. táblázat alapján már 93 mintaelem elegendő ahhoz, hogy (95 %, 95%)os kétoldali elfogadási intervallumot tudjunk definiálni. A 10. táblázat alapján, ha 100 elemű
mintából indulunk ki, akkor már 99 mintát kell figyelembe venni és egyet eldobhatunk. Ha
növekszik N értéke, akkor ehhez képest ugyan relatíve csökken k (N = 150 – k = 147, N =
200 – k = 195), de értéke jóval nagyobb, mint a minimális futáshoz elegendő 93 érték.
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A fentiek tükrében gyakorlati okokból az javasolhatom, hogy ne törekedjünk
egyszerre β, γ és N megadására. Elsősorban a konfidenciaszintből és a valószínűségi
tartamból érdemes kiindulni, és ehhez (48) illetve (50) alapján meghatározni a minimális
mintaelemszámot (ráadásul így nem kell eldobni egyetlen mintaelemet sem). Ha mégis
ragaszkodunk egy adott mintaelemszámhoz, akkor (48) és (50) alapján keressük meg, mely β
és γ értékek mellett tekinthető ez minimális mintaelemszámnak és ezen β és γ értékekkel
interpretáljuk az eredményeket.
6.1.3. A bizonytalansági analízis egyes lépései

Ebben az alfejezetben a bizonytalansági analízis egyes lépéseit mutatom be, valamint
az azokat megvalósító programokat, rutinokat. A RIA (és a későbbiekben az ATWS)
események bizonytalansági elemzéseire kifejlesztett programokat egy „programcsomagba”
foglaltam össze, melynek az UAMRA programrendszer nevet adtam. Az egyes
programrészeket fortran nyelven írtam összhangban a felhasználni kívánt kódokkal.
Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy a megvalósított bizonytalansági analízis nagy
előnye, hogy az F függvényt reprezentáló kódokat nem kell módosítani, azoktól független az
inputok sorsolása illetve az outputok kiértékelése. Az elvégzendő analízis egyes lépéseit öt
részre lehet osztani:
I. lépés. A megoldandó probléma azonosítása, a szimulációhoz szükséges kódok kiválasztása
II. Meghatározni a bizonytalanság forrásait és jellemezni őket a megfelelő paraméterekkel. A
kiválasztott paramétereket a megfelelő eloszlásfüggvénnyel jellemezni.
III. A kiválasztott paraméterekből, – a megfelelő eloszlások figyelembevételével – megfelelő
számú véletlen minta készítése
IV. Elvégezni a megfelelő számú modell-futást
V. Az eredmények bemutatása, értékelése
A továbbiakban részletesen tárgyalom az egyes lépéseket.
6.1.3.1. A bizonytalansági analízis első lépése (I. A megoldandó probléma azonosítása, a
szimulációhoz szükséges kódok kiválasztása)

Megállapítjuk, hogy a megoldani kívánt problémát, hogyan modellezzük, milyen
határfeltételeket alkalmazunk. Kiválasztjuk az ehhez szükséges kódokat, áttekintjük a
modellezés egyes lépéseit (pl. nodalizáció, időlépések megválasztása, stb.)
6.1.3.2. A bizonytalansági analízis második lépése (II. Meghatározni a bizonytalanság
forrásait és jellemezni őket a megfelelő paraméterekkel. A kiválasztott paramétereket a
megfelelő eloszlásfüggvénnyel jellemezni)

A bizonytalanságok kiválasztása során meghatározzuk a „tudásunk hiányának”
forrásait. Megállapítjuk, hogy e forrásokat mely paraméterekkel jellemezhetjük.
Meghatározzuk a paraméterek bizonytalanságát, és valószínűségi eloszlásfüggvényekkel
jellemezzük őket. Ebben a felfogásban a valószínűség azt a bizonytalanságot méri, amely az
adott paraméter korrekt/valódi értékének nem tudásából fakad. Az ilyen valószínűséget az
irodalomban szokás „episztemikus” vagy „csökkenthető” valószínűségnek is nevezni, mivel a
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paraméterek korrekt/valódi értékei pontosabb mérések és/vagy számítások segítségével
pontosabban meghatározhatók.
Sok esetben a paraméterek eloszlását csak szakértői (mérnöki) vélemények alapján
határozzuk meg. Eben az esetben ún. „szubjektív eloszlásokat” adunk meg. Például: ha adott
[A, B] intervallumon egyenletes eloszlást feltételezünk, akkor azt fejezzük ki, hogy az adott
intervallumon a tekintett paraméterről nagyon kevés információnk van. Ekkor az adott
paraméter minden egyes lehetséges értékét azonos valószínűséggel vesszük figyelembe.
A paraméterek eloszlásának meghatározására felhasználhatjuk a keretparaméter
értékeket is. Ennek során a kiválasztott eloszlásfüggvény paramétereit BE és konzervatív
értékek alapján határozzuk meg. Az eljárás végén NPAR db input paraméterünk lesz a
megfelelő eloszlásfüggvényekkel és azok paramétereivel.
6.1.3.3. A bizonytalansági analízis harmadik lépése (III. A kiválasztott paraméterekből,
– a megfelelő eloszlások figyelembevételével – megfelelő számú véletlen minta készítése)

A minta előállítására az ún. egyszerű véletlen mintavételezés technikáját alkalmazzuk.
Ennek során minden egyes input paramétert azonos valószínűséggel veszünk figyelembe.
Minden input paraméterből a megfelelő eloszlásfüggvényeknek megfelelően mintát veszünk.
Az input változók egy így kapott véletlen mintája megfeleltethető a (43) egyenletben található
x vektor egy lehetséges realizációjának (továbbiakban xj, j =1,…, NPAR). Az eljárást
annyiszor megismételjük, ahány db input paraméterszettet (x1, …, xNRUN) szeretnénk
készíteni. NRUN értékét a 6.1.2. pontban tárgyaltak alapján határozzuk meg. Például: a 8.
táblázat alapján β = 96,3 %-os és γ = 95 %-os kétoldali elfogadási intervallum esetén NRUN
= N = 100 értéket kell választani.
A bizonytalansági analízis fentieket megvalósító programja az UAMRA
programrendszer UNCINP modulja, amely normális, egyenletes és háromszög eloszlásokat
tud generálni.
UNCINP:
INPUT: UNCINP.DAT
OUTPUT: UNCOUT.DAT

Leírás:
Az UNCINP.DAT fájlban lehet megadni az input paraméterek számát (NPAR), a
mintaelemszámot (NRUN) és az NPAR db input változó eloszlásainak fajtáját (logikai
változó), illetve azok paramétereit.
Normális eloszlás esetén az eloszlás középértékét (m), szórását (σ) valamint egy λ
paramétert kell megadnunk. A λ paraméterrel adjuk meg, hogy hány σ értékre tesszük az
eloszlás határait (pl.: 95 %-nál: λ = 2 vagy 99 %-nál: λ = 3). Az UNCINP programban kétféle
módon állíthatunk elő normális eloszlást. Mindkét esetben először N(0,1) paraméterű standard
normális eloszlást állítunk elő, majd ezt transzformáljuk át N(m, σ) eloszlásúvá. Az
előállítandó sűrűségfüggvény a következő alakú:
f ( RY ) =

1

−

( RY − m )2
2σ 2

e
.
(57)
2π σ
Első megoldást (NORMSZA szubrutin) az ún. „rejekciós” technika felhasználásával
kaphatunk. Ennek során két db [-λ, λ] illetve [0, 1] intervallumokon egyenletes eloszlást
követő véletlenszámot sorsolunk: (Vx, RY). Ezt követően képezzük a következő kifejezést
(gyakorlatilag a standard normális eloszlás sűrűségfüggvényét megszorozzuk egy konstanssal
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úgy, hogy az így kapható maximális függvényérték 1 legyen, majd képezzük e függvény
értékeit):
Vy

V2
− x
=e 2

.

(58)

Ha RY kisebb, mint Vy, akkor RY-t elfogadjuk, mint standard normális eloszlású valószínűségi
változót. Ezt követően RY-t áttranszformáljuk N(m, σ) eloszlásúvá:
RY = σ ∗ RY + m .
(59)
Második megoldást (NORMSZA2 szubrutin) a centrális határeloszlás tétele alapján
kaphatunk. Ennek során először előállítjuk 12 db egyenletes eloszlású véletlenszám összegét:
12

V y = ∑ xi ,

(60)

i =1

ahol xi az i. [0, 1] intervallumon egyenletes eloszlást követő véletlenszám.
A fentiekből képzett:
RY = V y − 6

(61)

valószínűségi változó m = 0 és σ = 1 paraméterű standard normális eloszlást követ. Ha RY
abszolút értékben kisebb, mint az előre megadott λ érték, akkor a véletlenszámot elfogadjuk.
Ezt követően RY-t áttranszformáljuk N(m, σ) eloszlásúvá (lásd (59) ).
Egyenletes eloszlású véletlenszám esetén az eloszlás alsó (A) és felső (B) korlátját kell
megadnunk. Az egyes fortran fordítók általában tartalmaznak egyenletes eloszlású
véletlenszám generátort. Ugyanakkor kompatibilitási problémák léphetnek fel az egyes
fordítók között a különböző szintaktikai megadások miatt. Másrészt, az egyes fordítók
véletlenszám előállításának megbízhatóságai is eltérőek lehetnek. A fenti problémák
kiküszöbölésére általam írt egyenletes eloszlású véletlenszám generátort építettem be a
programba (RANDOMN szubrutin). A választott módszert Park és Miller részletesen
tárgyalták 1988-as cikkükben [49] és javasolták annak alkalmazását. A módszer a következő
képleteken alapul. Először rekurzívan képezzük az i+1. R egész számot (R0 megadására külön
szubrutin, lásd alább):
(62)
Ri +1 = ARi + B ,
ahol Ri = az i. ciklusban kapott egész szám, A = 16807, B = 0. Ezt követően képezzük Ri+1
maradékos osztását M-mel:
x = Ri +1 mod( M ) ,
(63)
Ahol M = 2 31 − 1 = 2147483647 , x = a keresett véletlenszám. A ciklus folytatásának céljából:
Ri +1 = x .
(64)
Végül, ha x-et elosztjuk M-mel, akkor kaphatjuk a [0, 1] intervallumon egyenletes eloszlású
véletlenszámot:
x
x=
.
(65)
M
Hátra van még R0 értékének megadása (RANDINI szubrutin). R0 értékét az éppen
lekérdezett computer idő ezredmásodpercben kifejezett értéke adja meg. A konstrukció olyan,
hogy a szubrutint a program futtatása során csak egyszer kell meghívni. A továbbiakban
tárolódik Ri értéke függetlenül attól, mely rutinban hívtuk meg az egyenletes eloszlású
véletlenszám generátort. A program újraindításakor R0 értékét újra meg kell adni. A kezdeti
lehetőségek száma (1 nap = 86400000 ezredmásodperc), – figyelembe véve a program
viszonylag ritka használatát – kielégítő módon biztosítja a kezdeti véletlenszerűséget.
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A kiindulási problémát a UNIFAB szubrutin valósítja meg. A rutin a (65) képlet által
adott [0, 1] eloszlású egyenletes véletlenszámot transzformálja át az [A, B] intervallumon
egyenletes eloszlású véletlenszámmá (RY):
RY = ( B − A ) * x + A .
(66)
Háromszög eloszlású véletlenszám esetén az eloszlás alsó végpontját (A),
magasságának („legvalószínűbb érték valószínűsége”) x tengelyen vett talppontját („az
eloszlás legvalószínűbb értékét”: (M)) és az eloszlás felső végpontját (B) kell megadni. A
háromszög eloszlású véletlenszám előállítására rejekciós technikát alkalmazunk
(TRIANGAB szubrutin). Az eljárás hasonló a normális eloszlású véletlenszám előállításánál
bemutatott gondolatmenettel. Eloszlásunkat először az origóba transzformáljuk (AA = A-M,
BB = B-M). Ezt követően a sűrűségfüggvényünket megszorozzuk egy konstanssal úgy, hogy
az így kapott maximális függvényérték 1 legyen. Két db [AA, BB] illetve [0, 1]
intervallumokon egyenletes eloszlást követő véletlenszámot sorsolunk: (Vx, RY). Képezzük a
következő kifejezéseket:
Ha AA ≤ V x < 0 , akkor
⎛ 1 ⎞
Vy = ⎜ −
⎟V x + 1 .
⎝ AA ⎠
Ha 0 ≤ V x ≤ BB , akkor

⎛ 1 ⎞
Vy = ⎜ −
⎟Vx + 1 .
⎝ BB ⎠

(67)

(68)

Ha RY kisebb, mint Vy, akkor RY-t elfogadjuk, mint [AA, BB] intervallumon, 0 értéknél
maximális valószínűséggel rendelkező háromszögeloszlást. Végül RY-t visszatranszformáljuk
az eredeti [A, B] intervallumba:
RY = RY + M .
(69)
Az UNCOUT.DAT fájl tartalmazza az NPAR × NRUN db megfelelő eloszlású
véletlenszámot (mintát).
A bizonytalansági analízis (illetve minden Monte-Carlo szerű statisztikai eljárás)
elvégzésének
egyik
legfontosabb
követelménye,
hogy
az
alkalmazott
véletlenszámgenerátorok megfelelő módon működjenek. A probléma felvetéséhez
hozzátartozik, hogy a vonatkozó irodalmi hivatkozások szerint (pl. [49]) nem könnyű egy
minden problémára univerzálisan alkalmazható véletlenszámgenerátor előállítása illetve egy
olyan algoritmus létrehozása, amely többé-kevésbé független attól, hogy milyen platformot
illetve milyen fordítót alkalmazunk. A fentieket tekintetbe véve különösen fontos volt az
UNCINP program tesztelése, amelyet az alábbiakban ismertetek.
Elsőként természetesen magát a véletlenszámgenerátort (RANDOMN modult)
teszteltem. A véletlenszámgenerátorok tesztelése nem egyszerű feladat, számos statisztikai
tesztet kell végrehajtani ahhoz, hogy végül azt mondhassuk: ez egy jó generátor. Az általam
alkalmazott módszert már sokan és sokhelyütt megvizsgálták és a módszert elég elterjedten
alkalmazzák. Számomra most csupán annyi volt a fontos, hogy magát a megvalósított rutin
érvényességét igazoljam néhány szempont alapján.
A RANDOMN szubrutin működését két szempontból vizsgáltam és mindkét esetben
grafikus vizsgálatokat végeztem. Egyrészt fontos a véletlenszámok [0, 1] intervallumbeli
egyenletességének
igazolása,
amelyet
pl.
vizsgálhatunk
egy
adott
minta
sűrűséghisztogramjának felrajzolásával. A 47. ábra mutatja az általam szimulált
sűrűséghisztogramot 30000 véletlenszám felhasználása esetén, és ezen az ábrán feltüntettem
azt is, hogy mit kaphatunk, ha a Lahey95 fordító beépített generátorát használjuk.
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47. ábra. Véletlenszámgenerátorok egyenletességének vizsgálata 30000 véletlenszám esetén.

Az ábra alapján megállapítható, hogy a RANDOMN véletlenszámgenerátor jól szimulálta az
egyenletességet: a sűrűségfüggvény relatív eltérése az 1-től 5% alatt van, bár a Lahey95
generátora még ennél is jobban teljesített. Megjegyzendő, hogy a mintaelemszámot növelve a
fenti 5% egyre inkább tart a nullához.
Az egyenletességen kívül érdemes megvizsgálni, hogy milyen kapcsolatban állnak
egymással az egymást követő véletlenszámok, vagy másképpen megfogalmazva: mennyire
tekinthető „véletlennek” egy adott véletlenszám. Ez utóbbit pl. vizsgálhatjuk az egymást
követő véletlenszámok x-y koordinátarendszerbeli ábrázolásával oly módon, hogy az
ábrázolandó számpár x koordinátája mindig az előző számpár y koordinátája legyen. A kapott
ábra akkor tekinthető jónak, ha az ábrázolt pontok az x-y [0-1, 0-1] síkot „egyenletesen”
terítik be (természetesen nem kaphatunk tökéletes egyenletességet többek között azért, mivel
a számpárok 2147483647 eset után ismétlődnek) és nem találunk benne sűrűsödéseket vagy
ritkulásokat. A fentiekben tárgyalt vizsgálatot elvégeztem 30000 mintaelem esetén a
RANDOMN és a Lahey95 generátorokat alkalmazva, és az eredményeket a 48. ábrán
mutatom be.

48. ábra. Az egymást követő véletlenszám-párok ábrázolása 30000 véletlenszám esetén a RANDOMN illetve a
Lahey95 véletlenszámgenerátorokat alkalmazva.

Látható, hogy mindkét esetben az ábrázolt pontok viszonylag egyenletesen töltik ki az x-y
síkot és nem tapasztalhatók sűrűsödések vagy ritkulások.
A
fenti
vizsgálatok
alapján
megállapítható,
hogy
a
RANDOMN
véletlenszámgenerátor alkalmazása a bizonytalansági analízisek szempontjából elfogadható.
A továbbiakban az [A, B] intervallumon egyenletes eloszlást generáló modult
vizsgáltam, amelyre hasonló eredményeket kaptam, mint a RANDOMN rutin használata
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esetén. A háromszögeloszlás esetét dolgozatomban nem tárgyalom, de hasonló vizsgálatokat
lehet elvégezni, mint az alábbiakban bemutatandó normális eloszlás esetén.
A normális eloszlás esetén célom volt a NORMSZA és NORMSZA2 rutinok
vizsgálata abból a célból, hogy bizonyítsam azok valóban normális eloszlású
véletlenszámokat generálnak. Ismét 30000 mintaelemet vizsgáltam és mindkét rutinnal
elvégeztem a minták generálását (m = 2, σ = 3), majd a kapott mintaelemekből elkészítettem
a normalizált empirikus sűrűséghisztogramokat. Az eredményeket a 49. ábrán mutatom be,
ahol feltüntettem az elméleti standard normális eloszlás sűrűségfüggvényét is.

49. ábra. Normalitásvizsgálat 30000 véletlenszám esetén.

A grafikus vizsgálat alapján látható, hogy mindkét rutin elég jól szimulálja a normális
eloszlást. A fentieken túlmenően megvizsgáltam, hogy határátmenetben (a mintaelemszám
növelésével) hová tartanak a fenti empirikus hisztogramok. Mindkét rutin esetén azt
tapasztaltam, hogy a mintaelemszám növelésével az empirikus sűrűséghisztogramok az
elméleti sűrűséghisztogramhoz tartanak, amely utóbbit a standard normális eloszlás
sűrűségfüggvényének integrálásából, az eloszlásfüggvény felhasználásával állapíthatunk meg.
Megjegyzendő, hogy a standard normális eloszlás eloszlásfüggvényét statisztikai táblázatok,
illetve közelítő képletek segítségével határozhatjuk meg.
Tudvalévő, hogy két független normális eloszlású valószínűségi változó különbsége is
~ = m − m , σ~ 2 = σ 2 + σ 2 ) paraméterekkel. E tényt felhasználhatjuk
normális eloszlású N( m
1
2
1
2
a NORMSZA és NORMSZA2 rutinok által generált egymást követő véletlenszám-párok
függetlenségi vizsgálatára. A fenti példánál (m = 2, σ = 3) maradva, ha képezzük az egymás
utáni számpárok különbségeit, akkor elméletileg egy N(0, 18) paraméterű normális eloszlást
kell kapnunk. Elvégeztem 30000 mintaelemre az egymás utáni számpárok különbségeinek
képzését a NORMSZA rutin felhasználásával, majd a normális eloszlás m paraméterét a
mintaátlaggal, a szórásnégyzetet pedig a korrigált empirikus szórásnégyzettel becsültem.
~ = −1,44 × 10 −5
és σ~ 2 = 17,82 értékeket kaptam. Vizsgálataimat
Végeredményként m
elvégeztem arra az esetre is, amikor a Lahey95 véletlenszámgenerátort alkalmazzuk, és ekkor
~ = −1,04 × 10 −4 és σ~ 2 = 17,78 értékeket kaptam. Látható, hogy mindkét esetben m közel
m
van a zérushoz a korrigált empirikus szórásnégyzet pedig az elméleti 18 értékhez.
Határátmenetként a fenti vizsgálatokat elvégeztem 10 millió mintaelemre. Ekkor az általam írt
~ = −3,73 × 10 −7 és σ~ 2 = 18,009 , illetve a Lahey95
véletlenszámgenerátort alkalmazva m
~ = 8,2 × 10 −8 és σ~ 2 = 17,996 értékeket kaptam. Látható, hogy
generátorát alkalmazva m
mindkét esetben a várható értékek és a szórásnégyzetek tartanak az elméleti értékhez, bár a
Lahey95 generátor kicsit jobban teljesít. Megjegyzem, hogy a NORMSZA2 rutin vizsgálata
során hasonló értékeket és tendenciákat tapasztaltam. Összegzésként megállapítható, hogy a
NORMSZA és NORMSZA2 rutinok által generált véletlenszámok normális eloszlásúnak, és
az egymás utáni számpárok függetlennek tekinthetők.
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6.1.3.4. A bizonytalansági analízis negyedik lépése (IV. Elvégezni a megfelelő számú
modell-futást)

Az elkészített input minták alapján létre kell hozni az egyes kódok megfelelő input
fájljait. Ez gyakorlatilag NRUN db input fájl előállítását jelenti, amely NRUN (ebből a
szempontból) viszonylag nagy értéke (pl. 100) miatt automatizálást igényel. Az UAMRA
programrendszerbe beépített, egyes kódspecifikus inputot előállító programok leírását a
megfelelő fejezetekben (6.2.4. és 6.3.4. fejezet) tárgyalom. Az inputok előállítása után, a
megfelelő „batch” fájl segítségével elvégezzük az NRUN db kód futást. Az eljárásnak ez a
legidőigényesebb része, amely akár napokig vagy hetekig is eltarthat (a problémától vagy a
kódtól függően). Ezen kívül általában nagy tárhelyet is igényelnek az outputok tárolásai. Az
eljárás végén NRUN db outputszettet kapunk (y1, …, yNRUN). Fontos megjegyezni, hogy az
outputok szisztematikusan (könvtárszerűen és számozva) kerülnek tárolásra a későbbi
kiértékelés könnyebb elvégezhetősége és átláthatósága céljából.
6.1.3.5. A bizonytalansági analízis ötödik lépése (V. Az eredmények bemutatása,
értékelése)

Az eredmények kiértékelésére, – az UAMRA részeként – külön programok készültek,
amelyeket lehetőség szerint általánosságban tárgyalok. A kiértékelési eljárást alapvetően 3
részre lehet osztani output paraméterenként:
A. Az adott output paraméter NRUN darab időfüggő értékének feldolgozása.
B. Érzékenységi analízis
C. Az eredmények értékelése, diszkussziója
A továbbiakban részletesen tárgyalom az egyes pontokat.
A. Az adott output paraméter NRUN darab időfüggő értékeinek feldolgozása
Ennek megvalósítására az LUUNC modult fejlesztettem ki, amely jelenlegi
verziójában annyi XXX.EXE fájlt tartalmaz, ahány darab output paramétert szeretnénk
kiértékelni. XXX jelöli a kiértékelendő fájl első három karakterét (pl.: a teljesítmény esetén
XXX = POW). A továbbiakban a POW.EXE fájlon keresztül mutatom be a kiértékelést.
POW.EXE

INPUT:
NRUN db POWER_yyy.fig fájl (yyy = 1, …NRUN), amely tartalmazza a
teljesítmény outputváltozó NRUN db időfüggő adatait
OUTPUT:
POW.OUT, amely tartalmazza az összes (NRUN) időfüggő adatot a teljesítmény
outputváltozóra vonatkozóan
MAXMINPOW.OUT, amely tartalmazza az L, U korlátokat a teljesítmény
outputváltozóra vonatkozóan
Leírás:
A POW.OUT fájl elkészítése nem jelent mást, mint az NRUN db futásból adódó
adatok kigyűjtését és kiíratását ábrázolási célokból. A MAXMINPOW.OUT fájl tartalmazza a
6.1.2. fejezetben tárgyalt alsó korlátot (L) és felső korlátot (U) az idő függvényében a
kétoldali elfogadási intervallumra vonatkozóan (I. eset), (50. ábra).
63

50. ábra. Az alsó és felső korlátok meghatározásának folyamatábrája az egyes outputváltozókra
vonatkozóan az idő függvényében.

Megoldandó problémát jelentett az L, U korlátok meghatározása az idő függvényében.
Az egyes futások eredményeként, – az időbeli modellezésnek megfelelően – különböző
időpontokban kaphatunk output paraméter értékeket. Például: rúdkilökődés esetén a kilökődő
kazetta gyorsulása futásonként más és más, ennélfogva más-más időintervallumokat kell
sűríteni. Végeredményként futásról futásra más-más időpontokban kapunk eredményeket. A
korlátok meghatározásánál nem egyértelmű, hogy jelen esetben miként kell eljárni.
A probléma megoldására a következőt választottam. Legyen t i ( j ), j a j. futásban az
i(j). időpillanat értéke a kiválasztott output paraméterre vonatkozóan ( az i index maximális
értéke nem feltétlenül azonos a különböző futásokban, ezért függ j-től is). Továbbá legyen
yi ( j ), j a j. futásban és az i(j). időpillanatban az outputváltozó értéke (korábbi jelölésünkkel
kifejezve: yi( j ), j = y j ( a kiválasztott outputparaméter indexe) az i(j). időpillanatban). Az
algoritmust a felső korlát esetén mutatom be. Kezdetben i(j) = 0 és T0 = 0 (Tk-val jelölöm a k.
időpillanatban az idő értékét). Ekkor meghatározzuk a maximális y értéket, amely megfelel a
felső korlátnak:
U0 =
max ( y 0, j ) .
(70)
( j =1, NRUN )

A következő időpillanatban, k = 1 estén:
T1 =
min (t1, j ) .
( j =1, NRUN )

(71)

A fent mondottak szerint nem triviális, hogy minden futásban az adott időpillanatban (T1)
létezik y érték, ezért az egyes y értékeket interpolálom az adott időpillanatra. Képezzük tehát a
következő mennyiségeket:
⎛ y1, j − y 0, j ⎞
⎟(T − T0 ) + Y0, j , ( j = 1, NRUN ) ,
Y1, j = ⎜
(72)
⎜ t1, j − t 0, j ⎟ 1
⎝
⎠
és Y0, j = y 0, j , ( j = 1, NRUN) , mivel t 0, j = 0, ( j = 1, NRUN) .
A felső korlát értéke a T1 időpillanatban:
U1 =
max (Y1, j ) .
( j =1, NRUN )

(73)

Általános, k. időpillanatban kicsit bonyolultabb a helyzet az indexek nyomon követése miatt.
Definiáljunk egy tömböt (l(j)) a következő határfeltétellel: l(j) = 0, ha k = 0 ( j = 1, NRUN ). A
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k. lépés végén l(j) tartalmazza a j. futás utolsó, már felhasznált időpontjának i(j) indexét
( j = 1, NRUN ). Tk ( k ≥ 0 ) értékét a következő kifejezés által adhatjuk meg:
⎛
⎞
(t l ( j ) +1, j ), ⎜⎜ l ( j ) + 1 ≤
max (i( j ))⎟⎟ .
( j =1, NRUN )
( j =1, NRUN )
⎝
⎠
Képezzük a k. időpillanatban az y értékeket:
⎛ yl ( j ) +1, j − yl ( j ), j ⎞
⎟(T − t
Yk , j = ⎜
) + yl ( j ), j , ( j = 1, NRUN ) .
⎜ t l ( j ) +1, j − t l ( j ), j ⎟ k l ( j ), j
⎝
⎠
A felső korlát értéke a Tk időpillanatban:
Uk =
max (Yk , j ) .
Tk =

min

( j =1, NRUN )

(74)

(75)

(76)

Ezt követően a k. ciklus zárásaként:
l(j) = l(j)+1,
(77)
azon j-re, amelyre (74) teljesül.
Az algoritmus az alsó korlát esetén teljesen hasonló, csupán (76)-ban nem a
maximumokat, hanem a minimumokat keressük meg. Az alsó korlát értéke a Tk
időpillanatban:
Lk =
min (Yk , j ) .
(78)
( j =1, NRUN )

Megjegyzem, hogy a legtöbb esetben a fenti algoritmusban alkalmazott lineáris
interpoláció megfelelő közelítésnek tekinthető. Extrém esetekben (nagyon eltérő időskálájú
futásoknál) megfontolandó magasabb fokszámú interpolációs közelítés használata.
A fenti programokat beleértve az utóbbi interpolációs közelítést a 6.2. fejezetben
tárgyalt SZBV kazetta kilökődéses tranziens bizonytalansági analízisének megvalósítása
során teszteltem oly módon, hogy néhány output paraméterre és néhány véletlenszerűen
kiválasztott időpontra összevetettem a fenti programok által adott értékeket a kódfutások saját
outputjaiból adódó értékekkel és minden esetben egyezést tapasztaltam.
B. Érzékenységi analízis
Ennek megvalósítására az UAMRA programrendszer SENSUNC modulját
fejlesztettem ki, amely jelenlegi verziójában, – az (A) pontban tárgyaltakhoz hasonlóan –
annyi SENSXXX.EXE fájlt tartalmaz, ahány darab output paramétert szeretnénk kiértékelni.
XXX jelöli a kiértékelendő fájl első három karakterét (pl.: a teljesítmény esetén XXX =
POW). A továbbiakban a SENSPOW.EXE fájlon keresztül mutatjuk be a kiértékelést.
SENSPOW.EXE

INPUT: POW.OUT, amely tartalmazza az összes (NRUN) időfüggő adatot a teljesítmény
outputváltozóra vonatkozóan
OUTPUT: CORRPOW.OUT, amely tartalmazza a teljesítmény és az input paraméterek
közötti korrelációs együtthatókat az idő függvényében
Leírás:
Számos lehetőség kínálkozik az irodalomban annak meghatározására, hogy egy adott
input paraméter milyen mértékben járul hozzá egy kiválasztott output paraméter
bizonytalanságához. Az egyes input paraméterek „fontosságának” mérésére a standard
korrelációs együtthatók közül két fajtát építettem be a kiértékelő programokba. Egyrészt, a
Pearson féle korrelációs együtthatót, ha a paraméterek intervallum skálán mérhetők. Másrészt,
a Spearman féle rang korrelációs együtthatót, ha nem minden paraméter mérhető intervallum
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skálán (pl.: egy adott input paraméter különböző modelleket reprezentál). Megjegyzem, hogy
a Pearson féle korrelációs együttható elsősorban két változó közötti lineáris kapcsolatot méri,
de a tapasztalatok szerint a bizonytalansági analízisben ennek ellenére jól alkalmazható: a
fizikai folyamatok értelmezhetők és kimutatja a releváns paramétereket is.
Az m. output paraméter (jelen esetben a teljesítmény) és n. input paraméter közötti
Pearson féle korrelációs együtthatót a következő kifejezéssel számíthatjuk ki egy adott t
időpillanatban:
NRUN

∑ (y j (m, t ) − y i, j (m, t ))(x j (n) − x j (n))

CorrPearson ( n, m, t ) =

j =1

NRUN

∑

j =1

,

(79)

(y j ( m, t ) − y j ( m, t )) 2 (x j ( n) − x j ( n)) 2

ahol x j ( n ) = az n. input paraméter értéke a j. futásra vonatkozóan, y j ( m, t ) = az m. output
paraméter értéke a t időpillanatban és a j. futásra vonatkozóan (a korább jelölésekkel:
y j ( m, t ) = y j ( m) a t időpillanatban),
NRUN

NRUN

∑ x j ( n)

x j ( n) =

j =1

∑ y j ( m, t )

, y j ( m, t ) =

j =1

(80, 81)
NRUN
NRUN
Az m. output paraméter és az n. input paraméter közötti Spearman féle korrelációs együtthatót
(79) mintájára a következőképpen definiálhatjuk:
NRUN

∑ ( R[y j (m, t )] − R[y i, j (m, t )])( R[x j (n)] − R[x j (n)])

CorrSpearman ( n, m, t ) =

j =1

NRUN

∑

j =1

,

(82)

( R[y j ( m, t )] − R[y j ( m, t )]) 2 ( R[x j ( n )] − R[x j ( n)]) 2

ahol R[ X j ] = az Xj elem rangját jelenti az NRUN számú mintában (j =1, …, NRUN),
miközben Xj esetleges többi paramétere konstans érték.
A fenti kétfajta korrelációs együttható, – a vizsgálatok szerint – intervallum skálán
mérhető mennyiségekre gyakorlatilag ugyanazokat az eredményeket szolgáltatja.
A (79) és (82) egyenletek (input paraméterek száma) × (output paraméterek száma)
darab időfüggő korrelációs együtthatót definiálnak (a CORRXXX.OUT fájlokban ezek az
értékek jelennek meg az idő függvényében).
Az így definiált korrelációs együtthatók tulajdonságai:
• − 1 ≤ CorrPearson, Spearman ≤ +1
•

a (CorrPearson, Spearman = +1) érték azt jelenti, hogy az adott outputváltozó az adott

•

input paraméternek növekvő függvénye és a két változó között lineáris kapcsolat van
a (CorrPearson, Spearman = −1) érték azt jelenti, hogy az adott outputváltozó az adott

•

input paraméternek csökkenő függvénye és a két változó között lineáris kapcsolat van
a (CorrPearson, Spearman = 0) érték azt jelenti, hogy az adott outputváltozó nem korrelál

•

az adott input paraméterrel
− 0,2 ( −0,25) ≤ CorrPearson, Spearman ≤ 0,2 (0,25) azt jelenti, hogy a két paraméter közötti
korreláció statisztikusan nem szignifikáns
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A korrelációs együttható közbenső értékei esetén a tapasztalat szerint a következő
megállapításokat tehetjük. Ha a korrelációs együttható értéke:
• ( + ) , akkor nagyobb input paraméter érték nagyobb output paraméter értéket fog
eredményezni.
• (− ) , akkor nagyobb input paraméter érték kisebb output paraméter értéket fog
eredményezni.
Ebben az összefüggésben az érzékenységi analízis az adott input paraméter
bizonytalanságának az adott output paraméter bizonytalanságára vonatkozó „befolyás fokát”
méri. Vagyis azt mondjuk: „mely bizonytalanságok járulnak hozzá leginkább az output
bizonytalanságához”. Ezen érzékenységi analízis kifejezésére jobb kifejezés, hogy a
„bizonytalanságok fontossági analízise”. Egy ilyen analízis elvégzésével képet kaphatunk
arról, melyek a bizonytalanság fontos forrásai, illetve az outputok bizonytalanságát hogyan
lehet a legeffektívebben csökkenteni.
A „bizonytalanságok fontossági analízisének” megvalósításhoz hozzátartozik, hogy az
előző (A) pontban tárgyalt „időszinkronizálási” eljárást most is el kellett végezni: (79) és (82)
alapján egy adott t időpillanatban az outputváltozó értékkel kell, hogy rendelkezzen minden
futásra vonatkozóan. A (70) – (78) képletek mintájára az eljárás alkalmazása erre az esetre
könnyen elvégezhető, ezért most nem részletezem.
A SENSUNC modult külön absztrakt matematikai problémákon nem teszteltem,
viszont a 6.2. fejezetben látni fogjuk, hogy az SZBV kazetta kilökődésének bizonytalansági
elemzése során a fizikai folyamatokat jól lehetett interpretálni a fenti modul alkalmazásával,
amely alapján nem volt okom kételkedni a program működésében.
C. Az eredmények értékelése, diszkussziója
Egyrészt, időfüggő ábrákon keresztül bemutatjuk az (A) pont eredményeit. Ennek
során bemutathatjuk egyszerre az NRUN számú futást. A „kilógó” értékeket fizikailag
értelmezzük. Esetleges értelmezhetetlen eredmények alapján megkeressük, hol vétettünk
hibát. Bemutatjuk az alsó (L) és felső (U) korlátokra vonatkozó ábrákat a mérésekkel vagy a
konzervatív eredményekkel együtt. Az eltéréseket értelmezzük.
Másrészt az érzékenységi vizsgálat eredményeit ugyancsak ábrákon mutathatjuk be.
Fontos részét képezi a bizonytalansági analízisnek az egyes input paraméterek
„fontosságának” kiértékelése az idő függvényében. Meghatározzuk, hogy a tranziens egyes
szakaszaiban, mely input paraméterek bizonytalanságai járultak hozzá leginkább az adott
output paraméter bizonytalanságaihoz. A kapott eredményeket fizikailag értelmezzük. Fontos
megjegyezni, hogy a bizonytalansági analízis eredményeinek értékelésével a konzervatív
feltevéseinket is ellenőrizhetjük, esetleg új, eddig figyelembe nem vett jelenségeket is
megfigyelhetünk.
Az elfogadási kritériumok teljesülését az adott tranziens forrócsatorna szintű
bizonytalansági elemzése során értékeljük ki (egy kezdeti kiértékelés a nodális eredmények
ismeretében már megtehető, de az igazi kiértékelés a forrócsatorna számítások után történik).
A kiértékelés az adott tranziensben limitált paraméterek alsó/felső korlátai segítségével
történik azon paraméterekre, melyek az adott tranziensben limitálva vannak. A limitált
paraméterek körét az határozza meg, hogy az adott tranziens PA vagy AOO típusú (lásd 2.
fejezet eleje). Ugyanakkor, – mint korábban utaltam rá – a DNBR-t kiemelt módon kezelem,
mivel PA események során korlátozott számú fűtőelemre felléphet DNB, és ezeket a
fűtőelemeket konzervatívan sérültnek tekintem, számukat meghatározom.
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6.2. SZBV kazetta kilökődésének nodális szintű bizonytalansági elemzése a
KIKO3D kód felhasználásával
A bizonytalansági analízis reaktivitás üzemzavarokra történő alkalmazásának
mintapéldájaként VVER-440 reaktor SZBV kazetta kilökődését vizsgáltam a KIKO3D
kóddal. Az SZBV (szabályozó és biztonságvédelmi) kazetta kilökődéses tranziensek a
hagyományos biztonsági analízisek szerves részét képezik. A konkrétan megvalósított
tranziens a következő volt: aszimmetrikus SZBV kazetta kilökődésének bizonytalansági
analízise egyensúlyi kampány végén (EOC) minimálisan ellenőrizhető teljesítményen (MET).
A fenti tranziens választásának több oka volt. Egyrészt az előzetesen elvégzett
konzervatív számítások alapján a rúdkilökődéses tranziensek közül ez vezet a legsúlyosabb
következményekre. Másrészt MET-en nincs visszacsatolás, így az input paraméterek
függetlensége könnyebben biztosítható. (Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy az elfogadási
intervallumok módszerének alkalmazásához nem szükséges az input paraméterek
függetlenségét biztosítani, csak az egyes futások egymástól való függetlenségének kell
fennállnia. Más kérdés, hogy egy adott futáson belül az egyes input paraméterek függhetnek
egymástól, és így sorsolásukat csak az egymás közötti korrelációk figyelembevételével
végezhetjük el. Másik megoldás (jelen esetben ezt választottam, hogy az egyes input
paramétereket egymástól függetlenül definiáljuk.) További okként megemlíthető, hogy a fenti
analízis elvégzésével tapasztalatot szerezhettem arra vonatkozóan, hogy a későbbiek során
további reaktivitás üzemzavarok bizonytalansági analízisét is elvégezhessem. Az analízis
során számos olyan programot fejlesztettem ki, melyek kisebb módosításaival a gyakorlatban
felmerülő reaktivitás üzemzavarok bizonytalansági analízisét el lehet végezni. Ebben a
fejezetben a tranziens nodális szintű bizonytalansági elemzését tárgyalom, majd a 6.3.
fejezetben tárgyalom a forrócsatorna számításokat.
Elsőként egy rövid leírást adok a tranziensről: kezdetben: t = 0.1 s-ig a zóna
egyensúlyi állapotban van, a 6-os szabályozó rúdcsoport helyzete 50 cm. A teljesítmény a
nominális érték 10-3 %-a. A 6 főkeringtető szivattyúból három nem üzemel, az üzemanyag
kiégettsége a kampányvégi állapotnak felel meg. A kezdeti eseményt az SZBV kazetta
mozgató mechanizmusának hirtelen bekövetkező, keresztirányú törése és a mozgató
mechanizmus megfogó szerkezetének egyidejű működésképtelensége váltja ki. Ebben az esetben
az SZBV kazettát nagy sebességgel, 40-50 m/s2 gyorsulással (0,28-0,32s) kilöki a zóna
hűtőközegének nyomása, ami jelentős reaktivitás bevitelt, valamint gyors, nagymértékű és
aszimmetrikus teljesítménynövekedést eredményez. A teljesítmény növekedését a fűtőelem
szerinti visszacsatolás fogja meg és az ÜV-1 működés állítja le.
A szubkritikus állapotba jutott reaktor teljesítménye ezután a maradvány-hőnek
megfelelő értékűre csökken, ezután a primerkör hőmérséklete eléri a gőzfejlesztők szekunderköri
nyomása által meghatározott telítési hőmérsékletet, hozzávetőlegesen a 260 oC-ot. A reaktor
ekkor sem válhat újból kritikussá, amit a zónatervezés során érvényesített –2 %-os lezárási
reaktivitás biztosít. A zóna további lehűtése előtt meg kell kezdeni az Operátori Segédlet szerinti
leállási bórsav-koncentráció beállítását, így a reaktor ekkor sem válhat kritikussá.
A továbbiakban a bizonytalansági analízis egyes lépésein keresztül mutatom be a
tranziens nodális szintű elemzését.
6.2.1. A bizonytalansági analízis első lépése a nodális számításra vonatkozóan

(I. lépés. A megoldandó probléma azonosítása, a szimulációhoz szükséges kódok
kiválasztása)
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A megoldandó probléma: aszimmetrikus SZBV kazetta kilökődésének bizonytalansági
analízise egyensúlyi kampány végén minimálisan ellenőrizhető teljesítményen. Az
elemzésben a PA kritériumok teljesülését kell vizsgálni. Az aszimmetrikus viselkedés miatt
háromdimenziós időbeli neutronfizikára van szükség termohidraulikával kiegészítve. Az
általam alkalmazott program a háromdimenziós nodális neutrondinamikai KIKO3D [6, 7, 8]
kód volt, amely saját termohidraulikával rendelkezik (a kiegészítő forrócsatorna számítások
jellemzőit és az elfogadási kritériumok teljesülésének vizsgálatát a 6.3. fejezetben tárgyalom).
A nodális szintű számítások megvalósításának jellemzői a következők voltak:
• KIKO3D számításokat végeztem egyensúlyi kampány EOC, MET állapotból
kiindulva a tranziens első 3 másodpercére vonatkozóan.
• A kiégéseloszlást a KARATE programrendszer [16] számításaiból vettem.
• A modellezés során axiálisan 10 szintet, radiálisan a VVER-440 zóna felét, 184
kazettát modelleztem (szimmetrikus a probléma).
• A zónát axiálisan és radiálisan 5 különböző albedó mátrixszal írtam le.
• Az egyes futások során parametrizált kétcsoport állandókat használtam.
• A szokványos számításokhoz képest újdonság volt a BICGSTAB algoritmus
alkalmazása (lásd 4. fejezet) az IQS módszerből adódó nagy lineáris egyenletrendszer
megoldására
6.2.2. A bizonytalansági analízis második lépése a nodális számításra vonatkozóan

(II. Meghatározni a bizonytalanság forrásait és jellemezni őket a megfelelő paraméterekkel. A
kiválasztott paramétereket a megfelelő eloszlásfüggvénnyel jellemezni.)
A tranziens bizonytalan forrásaiként a visszacsatolások, a kétcsoport állandók, a
forgalom és a kilökődő kazetta gyorsulásának bizonytalanságát vettem figyelembe. A 11.
táblázat tartalmazza a fenti bizonytalan forrásokat reprezentáló input paramétereket
(NPAR=8), és azok eloszlásfüggvényeinek jellemzőit. Az egyes paramétereket jól definiált
reaktorállapotokban adtam meg annak céljából, hogy az egyes input paraméterek
függetlenségét biztosítsam.
Az input paraméterek eloszlásának meghatározására felhasználtam a „keretparaméter”
illetve BE értékeket [48]. Szimmetrikus eloszlásokat definiáltam. Az egyes eloszlások alsó
vagy felső szélsőértékét a keretparaméter érték (esetleg más módon definiált konzervatív
érték) határozza meg, az eloszlás közepét a BE érték. Az eloszlás másik oldali végpontja a
fenti két érték ismeretében már számítható. Ezt az eljárást alkalmaztam minden olyan esetben,
ahol a fenti paraméterek adottak (1., 2., 3. és 4. eset). Azon esetekben, ahol vagy csak a
konzervatív, vagy csak a BE érték adott, az eloszlás szélsőértékeinek meghatározása hasonló
volt a fenti eljáráshoz, de az ismeretlen értéket (BE vagy konzervatív) a még hihető érték
alapján választottam ki (5., 6., 7. és 8. paraméter).
Az input paraméterek eloszlásának fajtáját a következőképpen határoztam meg.
Normális eloszlást alkalmaztam abban az esetben, amikor vagy viszonylag kis intervallumot
fednek le az input paraméter lehetséges értékei, vagy előzetes tudásunk alapján az adott input
változó értékei nagyobb valószínűséggel fognak a BE érték környékén elhelyezkedni, mint a
keretparaméter környékén. Ha az input paraméterek értékei viszonylag nagy skálán
mozoghatnak és nincsen szükség néhány érték érzékelhető kitűntetésére, akkor egyenletes
eloszlást alkalmaztam.
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11. táblázat. A kiválasztott input paraméterek és eloszlásaik.
Kiválasztott paraméter
Az eloszlásfüggvény
típusa
1. Fűtőelem-hőmérséklet szerinti
Normális
visszacsatolás (Doppler)
2. Rúdértékesség
Normális

3. Moderátor-hőmérséklet szerinti
visszacsatolás
4. Zónaforgalom
5. Hűtőközeg belépő hőmérséklete
6. Effektív későneutron hányad (βeff)
7. Effektív későneutron bomlási állandók (λi,
i=1,…,6) (szorzófaktor)
8. A kilökődő kazetta gyorsulása
FP* = Nominális teljesítmény

Az eloszlás határai
[-4,6; -2,4] (pcm/K)
[0,584; 0,730] (%)

A definiálásnál
használt
reaktorállapot
FP*, EOC

Egyenletes

[-62,8; -35,0] (pcm/K)

2%-os teljesít.,
EOC
FP*, EOC

Egyenletes
Egyenletes
Egyenletes
Egyenletes

[3944,0; 4876,0] (kg/s)
[240; 262] (oC)
[0,442; 0,530] (%)
[0,9; 1,1] (-)

MET, EOC
MET, EOC
MET, EOC
MET, EOC

Normális

[40; 50] (m/s2)

MET, EOC

6.2.3. A bizonytalansági analízis negyedik lépése a nodális számításra vonatkozóan

(III. A kiválasztott paraméterekből, – a megfelelő eloszlások figyelembevételével – megfelelő
számú véletlen minta készítése)
Kétoldali elfogadási intervallumot szerettem volna kapni az egyes outputváltozókra β
= 96,3 %-os konfidenciaszinten és γ = 95 %-os valószínűségi tartammal. A 8. táblázat
alapján ehhez minimálisan NRUN = 100 elemű mintát kell előállítani. A 11. táblázatban adott
eloszlásokból az UNCINP program segítségével NPAR × NRUN = 8 × 100 = 800 db véletlen
mintát készítettem (100 db inputszettet).
6.2.4. A bizonytalansági analízis negyedik lépése a nodális számításra vonatkozóan

(IV. Elvégezni a megfelelő számú modell-futást)
Az elkészített input minták alapján létrehoztam a KIKO3D kód megfelelő input
fájljait. A feladat megoldására külön programot készítettem (KIKOUNCINP.EXE), amely
részét képezi az UAMRA programcsomagnak.
KIKOUNCINP.EXE

INPUT: KINEH_KONZER.DAT
UNCOUT.DAT, amely tartalmazza az NPAR × NRUN db input adatot
OUTPUT: KINEH_XXX.DAT
XSTUNER_XXX.DAT
Leírás:
A KINEH_KONZER.DAT, a KIKO3D KINEH.DAT nevű input fájljának konzervatív
paraméterek mellett érvényes alakja. A fájl tartalmazza a modellezés legtöbb jellemzőjének
futásonként változatlan értékeit is (pl. geometria megadása, felhasznált kétcsoport könyvtár
indexe, iterációs beállítások, stb.). Ebben a fájlban lehet megadni, – a konkrét esetünkre
vonatkozóan – a rúdértékességet (2. param.), a zónaforgalmat (4. param.), a hűtőközeg belépő
hőmérsékletét (5. param.), az effektív későneutron hányadot (6. param.), az effektív
későneutron bomlási állandókat (7. param) és a kilökődő kazetta gyorsulását (8.param.).
A fenti paraméterek (2., 4., 5., 6., 7. és 8. paraméter) egyes futásokban érvényes
értékeit a KINEH_XXX.DAT fájl tartalmazza (XXX = (1, …, NRUN)). Ezen fájlokat a nem
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változó paraméterek tekintetében a KINEH_KONZER.DAT fájlból, míg a változó
paraméterek esetén az UNCOUT.DAT fájl alapján hozom létre. Megjegyezzük, hogy a
rúdértékesség meghatározásához előzetes számításokat kellett végeznem és azok eredményeit
beépíteni a programba (a rúdértékességet az abszorbens kazetta albedójának „hangolásával”
állítjuk be a kívánt mértékre adott reaktorállapotban, és erre vonatkozóan nem létezik előre
ismert függvénykapcsolat). Az XSTUNER_XXX.DAT fájl (XXX = (1, …, NRUN))
tartalmazza a visszacsatolások, – fűtőelem-hőmérséklet szerinti visszacsatolás (1. param.) és a
moderátor-hőmérséklet szerinti visszacsatolás (3. param.) – beállításához szükséges értékeket.
Megjegyzem, hogy ebben az esetben is szükséges volt előzetes számításokat végezni.
Ezt követően egy „batch” fájl segítségével elvégeztem a 100 db futást, az
eredményeket tároltam.
6.2.5. A bizonytalansági analízis ötödik lépése a nodális számításra vonatkozóan

(V. Az eredmények bemutatása, értékelése)
Az A. (Az adott output paraméter NRUN darab időfüggő értékének feldolgozása.) és
B. (Érzékenységi analízis) pontokat együttesen tárgyalom. Az UAMRA programrendszer
LUUNC és SENSUNC kiértékelő moduljainak felhasználása után megkaptam az időfüggő
eredményeket (NRUN futás együttesen, alsó (L) és felső (U) kétoldali elfogadási korlátok) a
következő kiválasztott öt output paraméterre vonatkozóan: zóna teljesítmény, a hűtőközegnek
átadott teljesítmény, rektivitás, átlagos fűtőelem-hőmérséklet a zónában, átlagos moderátorhőmérséklet a zónában.
C. Az eredmények értékelése, diszkussziója
Az eredményeket időfüggő ábrák formájában közlöm, majd diszkutálom azokat (az
elfogadási kritériumok teljesülésének vizsgálata a 6.3. fejezetben található):
A 51. ábra alapján minden futásban látható a nukleáris teljesítmény megszaladása a
várakozásoknak megfelelően (minden esetben prompt szuperkritikussá válik a reaktor). Az
egyes futásokban, más-más időpillanatban (0,46s és 0,58s között) érjük el a nukleáris
teljesítmény maximumát a kilökődő abszorbens kazetta különböző gyorsulásainak
megfelelően. A teljesítmény maximumai is széles skálán mozognak (558 – 2740 W/cm). A
kezdeti teljesítményhez képesti növekedés, – a maximális teljesítményű futás – esetén
meghaladja a 6 nagyságrendet. A tranziens későbbi szakaszában megfigyelhető a fűtőelemhőmérséklet szerinti visszacsatolás következtében fellépő gyors teljesítménycsökkenés. Ezt
követi a további teljesítmény csökkenés a hő fűtőelemből való kiáramlásával megjelenő
moderátor-hőmérséklet szerinti visszacsatolásnak és az ÜV-1-nek köszönhetően.

51. ábra. Zóna teljesítmény, átlagos lineáris hőteljesítményben megadva: az N = 100 futásra vonatkozóan (MET
állapotban).
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Az 52. ábrán a hűtőközegnek átadott teljesítmény látható. Az egyes futásokban két lokális
maximumot figyelhetünk meg. Az első csúcs (14 – 69 W/cm) a reaktor megszaladása során
szinte azonnal a hűtőközegbe jutó radioaktív sugárzások következtében átadott hő (0,46s és
0,58s közötti maximum), míg a teljesítmény nagyobb része (kisebb, de szélesebb csúccsal), –
a hőtranszport időigényessége miatt – később szabadul fel. A tranziens későbbi szakaszában a
nukleáris teljesítmény csökkenésével a hűtőközegnek átadott teljesítmény is csökken.

52. ábra. A hűtőközegnek átadott teljesítmény, átlagos lineáris hőteljesítményben megadva: az N = 100 futásra
vonatkozóan (MET állapotban).

Az 53. ábrán a reaktivitás látható. A reaktivitás maximuma minden futásban egy „platót”
mutat, amelynek oka, hogy a rendszer meglehetősen nagy „tehetetlenségű” állapotból indult.
Az abszorbens kilökődésének pillanata a 0,38s -0,42 s között megtörténik és a teljesítmény
exponenciálisan nő. A teljesítmény ugyanakkor annyira alacsony értékről indult, hogy a
kilökődés pillanatában még viszonylag kicsi az értéke ahhoz, hogy a visszacsatolások
érvényesüljenek. A továbbiakban nincs reaktivitás-bevitel, a reaktivitás mindaddig közel
konstans érték, és a teljesítmény egészen addig exponenciálisan nő, amíg a fűtőelemhőmérséklet szerinti visszacsatolás meg nem fogja ezt a folyamatot.

53. ábra. Reaktivitás az N = 100 futásra vonatkozóan (MET állapotban).

Az 54. ábra az átlagos fűtőelem-hőmérsékletet mutatja zónában. Az átlagos fűtőelemhőmérséklet kezdetben nagyon lassan növekszik az alacsony teljesítményről való indulás
következtében. Amikor a teljesítmény értéke jelentősen megnő (több nagyságrendi növekedés
a kezdeti teljesítményhez képest), a fűtőelem-hőmérséklet is növekedni kezdi. A fűtőelem
hőmérsékletének viszonylag meredek emelkedését a fűtőelem-hőmérséklet szerinti
visszacsatolás fogja meg. A hőmérséklet ezt követően tovább, – de lassabb tempóban –
emelkedik. Az átlagos fűtőelem-hőmérsékletnövekedés az aktív zónában maximum kb. 60 oC.
A tranziens későbbi szakaszában az átlagos fűtőelem-hőmérséklet csökkenni kezd a
teljesítmény csökkenésének és a hő hűtőközegbe való kiáramlásának következtében.
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54. ábra. Átlagos fűtőelem-hőmérséklet a zónában: az N = 100 futásra vonatkozóan (MET állapotban).

Az 55. ábra az átlagos moderátor-hőmérséklet mutatja a zónában. Látható, hogy az egyes
futásokban a moderátor-hőmérsékletének növekedése nem túl nagy (maximum kb. 5 oC). A
növekedés dinamikáját a hűtőközegnek átadott teljesítmény határozza meg.

55. ábra. Átlagos moderátor-hőmérséklet a zónában: az N = 100 futásra vonatkozóan (MET állapotban).

Az 56. ábra a zóna teljesítményt mutatja a felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív
számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100) az idő függvényében. A nukleáris
teljesítmény maximuma 5411 W/cm (0,453 s) a konzervatív számítás és 2744 W/cm (0.493 s)
a felső korlát esetén. A konzervatív számítás általában nem esik a kapott felső és alsó korlátok
közé a várakozásoknak megfelelően.

56. ábra. Zóna teljesítmény, átlagos lineáris hőteljesítményben: a felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív
számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET állapotban).

Az 57. ábrán a zóna teljesítmény – input paraméterek közti korrelációs együtthatók láthatók
az idő függvényében. Az abszorbens kazetta kilökődése során a nukleáris teljesítmény
bizonytalanságáért leginkább a kilökődő kazetta gyorsulásának, a rúdértékességnek, az
effektív későneutron hányadnak a bizonytalansága felelős. A kilökődést követő gyors
teljesítmény csökkenési szakaszban a kilökődő kazetta értékessége és a fűtőelem-hőmérséklet
szerinti visszacsatolás játszik fontos szerepet. A tranziens későbbi szakaszában, – a
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várakozásoknak megfelelően – a moderátor-hőmérséklet szerinti visszacsatolás és a
későneutron paraméterek szerinti korrelációk is szignifikánssá válnak. Az egyes korrelációk
előjele megfelel a várakozásoknak.

57. ábra. A zóna teljesítmény-input paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő függvényében (MET
állapotban).

Az 58. ábra a hűtőközegnek átadott teljesítményt mutatja a felső és alsó korlátra, valamint a
konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100) az idő függvényében. A
hűtőközegnek átadott teljesítmény maximuma 134 W/cm (0,453 s) a konzervatív számítás és
69 W/cm (0,493 s) a felső korlát esetén. A konzervatív számítás általában nem esik a kapott
felső és alsó korlátok közé a várakozásoknak megfelelően.

58. ábra. A hűtőközegnek átadott teljesítmény, átlagos lineáris hőteljesítményben: a felső és alsó korlátra,
valamint a konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET állapotban).

Az 59. ábrán a hűtőközegnek átadott teljesítmény – input paraméterek közti korrelációs
együtthatók láthatók az idő függvényében. Az abszorbens kazetta kilökődése során kezdetben
csak a moderátor-hőmérséklet szerinti korreláció szignifikáns. Ugyanakkor ez az eredmény
fizikailag nem értelmezhető. Az előző ábra és a részletes vizsgálatok alapján a tranziens e
szakaszában a hűtőközegnek átadott teljesítmény alig változik és ez a változás is csak
numerikus pontatlanságoknak tulajdonítható. Fontos megemlíteni, hogy a hűtőközegnek
átadott teljesítmény a tranziens e szakaszán nagyon kicsi, így az „ál” eredmények nem
játszanak fontos szerepet a tranziens veszélyessége szempontjából. A későbbiek során, – a
hűtőközegnek átadott teljesítmény jelentős növekedésével – ez az anomália eltűnik és a
kilökődő kazetta gyorsulása, a rúdértékesség valamint a későneutron hányad válik
szignifikánssá. A tranziens későbbi szakaszában a visszacsatolások is fontos szerepet
játszanak. Az egyes korrelációk előjele megfelel a várakozásoknak.
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59. ábra. A hűtőközegnek átadott teljesítmény – input paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő
függvényében (MET állapotban)

A 60. ábra a reaktivitást mutatja a felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100) az idő függvényében. A reaktivitás maximuma
0,81 % (kb. 0,38-0,42 s között) a konzervatív számítás és 0,79 % (kb. 0,39-0,44 s között) a
felső korlát esetén. A konzervatív számítás általában nem esik a kapott felső és alsó korlátok
közé a várakozásoknak megfelelően.

60. ábra. Rektivitás: a felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95
és N = 100), (MET állapotban).

A 61. ábrán a reaktivitás – input paraméterek közti korrelációs együtthatók láthatók az idő
függvényében. Az abszorbens kazetta kilökődése során a reaktivitás bizonytalanságáért
leginkább a kilökődő kazetta gyorsulásának, a rúdértékességnek, az effektív későneutron
hányadnak a bizonytalansága felelős. A kilökődést követő gyors teljesítmény csökkenési
szakaszban a kilökődő kazetta értékessége játszik fontos szerepet. Érdekes eredmény, hogy a
fűtőelem-hőmérséklet szerinti visszacsatolás a reaktivitás bizonytalansága szempontjából nem
játszik lényeges szerepet. A tranziens későbbi szakaszában, – a várakozásoknak megfelelően
– a moderátor hőmérséklet szerinti visszacsatolás és a későneutron paraméterek szerinti
korrelációk is szignifikánssá válnak. Az egyes korrelációk előjele megfelel a várakozásoknak.

61. ábra. A reaktivitás – input paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő függvényében (MET állapotban)
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A 62. ábra az átlagos fűtőelem-hőmérsékletet mutatja a zónában a felső és alsó korlátra,
valamint a konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100) az idő
függvényében. Az átlagos fűtőelem-hőmérséklet maximuma 357,5 oC (kb. 0,57 s) a
konzervatív számítás és 320,8 oC (kb. 0,69 s) a felső korlát esetén. A konzervatív számítás
értéke minden időpillanatban nagyobb, mint a felső korlát értéke.

62. ábra. Átlagos fűtőelem-hőmérséklet a zónában: a felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET állapotban).

A 63. ábrán az átlagos fűtőelem-hőmérsékletet – input paraméterek közti korrelációs
együtthatók láthatók az idő függvényében. A kezdeti belépő hőmérséklettel való erős
korreláció után, – az átlagos fűtőelem-hőmérséklet gyors növekedési szakaszában – a
kilökődő kazetta értékessége és a későneutron hányad is jelentőssé válik. A tranziens későbbi
szakaszában a belépő hőmérséklet, a rúdértékesség és a fűtőelem-hőmérséklet szerinti
visszacsatolás szerinti korrelációk szignifikánsak. Az egyes korrelációk előjele megfelel a
várakozásoknak.

63. ábra. Az átlagos fűtőelem-hőmérséklet a zónában – input paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő
függvényében, (MET állapotban).

A 64. ábra az átlagos moderátor-hőmérsékletet mutatja a zónában a felső és alsó
korlátra, valamint a konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100) az
idő függvényében. Az átlagos moderátor-hőmérséklet maximuma 269,9 oC (kb. 2 s) a
konzervatív számítás és 266,4 oC (kb. 2,2 s) a felső korlát esetén. A konzervatív számítás
értéke minden időpillanatban nagyobb, mint a felső korlát értéke.
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64. ábra. Átlagos moderátor-hőmérséklet a zónában: a felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET állapotban).

A 65. ábrán az átlagos moderátor-hőmérsékletet – input paraméterek közti korrelációs
együtthatók láthatók az idő függvényében. A tranziens egészében erős pozitív korreláció van
a belépő hőmérséklettel. A többi paraméter szerinti korrelációk nem szignifikánsak.

65. ábra. Az átlagos moderátor-hőmérséklet a zónában – input paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő
függvényében, (MET állapotban).

6.3. SZBV kazetta kilökődésének forrócsatorna szintű bizonytalansági
elemzése a TRABCO kód felhasználásával
A hagyományos biztonsági elemzések fontos részét képezik a nodális számításokat
kiegészítő forrócsatorna elemzések, amint már korábban többször jeleztem. A forrócsatorna
számítások célja az elfogadási kritériumok pálcaszintű teljesülésének vizsgálata. Jelen
tranziens esetén, – a nodális szintű bizonytalansági elemzés eredményeit felhasználva – a
forrócsatorna számításokban számos konzervatív feltevéssel éltem (pl. konzervatív
forrócsatorna faktor, konzervatív hővezetési és rés adatok használata). A bizonytalansági
analízis alapvetően BE módszer, ugyanakkor a módszer matematikai formalizmusa
konzervatív paraméterek használatát sem zárja ki. Ebben az esetben a kapott eredményeket az
alkalmazott konzervativizmussal együtt kell értelmezni. A továbbiakban a 6.2. fejezetben
tárgyalt tranziensre vonatkozó forrócsatorna szintű bizonytalansági analízis egyes lépéseit
mutatom be és a fejezet végén tárgyalom az elfogadási kritériumok teljesülését.
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6.3.1. A bizonytalansági analízis első lépése a forrócsatorna számításra vonatkozóan

(I. lépés. A megoldandó probléma azonosítása, a szimulációhoz szükséges kódok
kiválasztása)
A megoldandó probléma: aszimmetrikus SZBV kazetta kilökődésének forrócsatorna
szintű bizonytalansági analízise egyensúlyi kampány végén minimálisan ellenőrizhető
teljesítményen. Az alkalmazott program az egydimenziós termohidraulikai TRABCO [31]
program. A megvalósítás jellemzői (melyek tartalmazzák a konzervatív feltevéseket is):
• A TRABCO program a KIKO3D kóddal számított időfüggő axiális kazetta-teljesítmény
eloszlásokat használja inputként, ami a kx konzervatív forrócsatorna egyenlőtlenségi
faktorral van megszorozva. Ennek lehetséges, maximális értékét az 57 kW maximális
kezdeti pálcateljesítménynek megfelelő radiális egyenlőtlenség és a megengedett
maximális kezdeti lineáris hőteljesítmény – 325 W/cm – korlátozza. A konzervatív
forrócsatorna faktort úgy kell meghatározni, hogy ezek egyikét sem szabad túllépni
nominális teljesítményen.
• KIKO3D számítások eredményeként megállapíthatjuk, hogy a tranziens során az adott
időpontnak és a kezdeti stacionárius állapotnak megfelelő kazetta teljesítmények
hányadosa – kc – a helynek sima függvénye, értéke a kilökődő rúdtól távolodva csökken,
és független a kazetták kezdeti teljesítményétől és azok kiégettségétől. Ennek alapján a
forrócsatorna számításokat úgy végeztem el, hogy a zónában a kazettákat a kc
mennyiség időfüggő viselkedése alapján 8 élettörténet szerinti csoportba osztottam, és
csoportonként a legnagyobb kc értékkel rendelkező kazetta volt a TRABCO számítások
inputja. A konzervatív számításra vonatkozó csoportbeosztást a 66. ábrán mutatom be.

66. ábra. Zónatérkép a többszörös forrócsatorna vizsgálatokhoz használt csoport felosztás bemutatására (MET
állapotban), Kc = Kq(tmax)/ Kq(t0), ahol tmax =0,4518 s, a maxiális reaktor-teljesítmény időpontja, t0 =0,0 s, a
tranziens előtt, a stacionárius állapot.

•

Kampány végi átlagkiégésnek megfelelő paramétereket vettem figyelembe a fix
paraméterek tekintetében.
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•
•
•
•

Konzervatív hővezetési adatokat és rés-hőútadási értékeket alkalmaztam
A forrócsatorna számításokat, – technikai okok miatt – a nodális szintű számítás után
végeztem el, de a 11. táblázat paramétereire ugyanazon input paraméter értékeket
használtam, mint a KIKO3D számításban.
A kritikus hőfluxus arányra vonatkozó limitet a Gidropress féle korrelációnak [37]
megfelelően 1,33-ra állítottam be 1.0 helyett, tehát 95%/95% valószínűséggel
biztosítottam a forráskrízis elkerülését.
A forró csatorna átfolyási keresztmetszetét az átlagos érték 0,9115-szeresének
választottam. Ez az érték úgy adódik, hogy a geometriai adatoknak megfelelő értéket
csökkentettük az előzetes vizsgálatokból adódó 2 %-os értékkel (lásd 5.2. fejezet)
abból a célból, hogy a zárt csatorna közelítés radiálisan egyenletes teljesítményeloszlás esetén érvényes nem-konzervativizmusát ellensúlyozzam.

6.3.2. A bizonytalansági analízis második lépése a forrócsatorna számításra vonatkozóan

(II. Meghatározni a bizonytalanság forrásait és jellemezni őket a megfelelő paraméterekkel. A
kiválasztott paramétereket a megfelelő eloszlásfüggvénnyel jellemezni.)
A tranziens bizonytalan forrásaiként és az azokat reprezentáló paraméterekként a
nodális számításban már ismertetett paramétereket vettem figyelembe (11. táblázat). Ezek
közül a zónaforgalom és a hűtőközeg belépő hőmérséklet explicit módon is megjelenik a
forrócsatorna számítás inputjában. A többi paraméter hatása az időfüggő axiális teljesítményeloszlásokon keresztül érezteti hatását a számítási eredményekre.
6.3.3. A bizonytalansági analízis harmadik lépése a forrócsatorna számításra
vonatkozóan

(III. A kiválasztott paraméterekből, – a megfelelő eloszlások figyelembevételével – megfelelő
számú véletlen minta készítése)
Ezt a pontot már elvégeztem a KIKO3D számítás során.
6.3.4. A bizonytalansági analízis negyedik lépése a forrócsatorna számításra
vonatkozóan

(IV. Elvégezni a megfelelő számú modell-futást)
Az elkészített minták alapján létrehoztam a TRABCO kód megfelelő input fájljait. A
feladat megoldására az UAMRA programrendszer részeként külön modult készítettem
(TRABCOUNCINP). Az input fájlok elkészítése technikailag több lépéses művelet, ezért
csak a legfontosabb lépéseket közlöm.
TRABCOUNCINP

INPUT:
DIS_KONZER.DAT
HOT_KONZER.DAT
KXEK.OUT
CSATOK.OUT
HOTC_X_YYY.FIG
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UNCOUT.DAT, amely tartalmazza az NPAR × NRUN db input adatot
OUTPUT:
DIS_X_YYY.DAT
HOT_X_YYY.DAT
Leírás:
A DIS_KONZER.DAT, a TRABCO kód CF61_DI.DAT nevű input fájljának
konzervatív paraméterek mellett érvényes alakja. Ez a fájl tartalmazza a KIKO3D időfüggő
axiális teljesítményértékeit, a belépő és kilépő nyomást, valamint a hűtőközeg belépő
entalpiáját (hűtőközeg belépő hőmérsékletét (5. paraméter) alapján). A fenti értékek (5.
paraméter és időfüggő axiális teljesítményértékek) egyes futásokban érvényes értékeit a
DIS_X_YYY.DAT fájl tartalmazza (X = (1, …,MAX. CSOPORTSZÁM), YYY = (1, …,
NRUN)). Ezen fájlokat a nem változó paraméterek tekintetében a DIS_KONZER.DAT
fájlból, míg a változó paraméterek esetén az UNCOUT.DAT fájl alapján hozzuk létre.
A KXEK.OUT fájl tartalmazza az összes kazetta forrócsatorna faktorait (kx). A
forrócsatorna faktorokat előzetes KIKO3D számítások alapján határozhatjuk meg a már
említett 57 kW maximális kezdeti pálcateljesítmény és 325 W/cm maximális lineáris
teljesítmény nominális teljesítményen való elérésének feltételeiből. A kétfajta forrócsatorna
faktorból minden kazettára a még hihető, kisebbik értéket használhatjuk a forrócsatorna
számításokban. A CSATOK.OUT fájl tartalmazza, – a 100 futásra vonatkozóan – az említett
kc mennyiség időfüggő viselkedése alapján meghatározott 8 élettörténet szerinti csoport
csoportonként legnagyobb kc értékkel rendelkező kazettáinak (66. ábra) sorszámait.
Megemlítem, hogy a kiválasztásnál kc maximalitásán felül figyelembe kell venni kx
hihetőségét is (pl. szélső kazetták esetén nem indokolt a kezdeti 57 KW-os pálcateljesítmény
feltételezése). A fentiek elvégzése után kx értéke is megadható minden futásra (800 db)
vonatkozóan.
A HOT_KONZER.DAT, a TRABCO kód CF61_HOT.DAT nevű input fájljának
konzervatív paraméterek mellett érvényes alakja. A fájl tartalmazza a modellezés legtöbb
jellemzőjének futásonként változatlan értékeit is (pl. geometria megadása, állandó
termohidraulikai input paraméterek). Ebben a fájlban lehet megadni, – a konkrét esetünkre
vonatkozóan – a zónaforgalmat (4. param.), a hűtőközeg belépő entalpiáját (5. param.alapján),
a forrócsatorna faktorokat. A fenti paraméterek (4., 5. paraméter és kx értékek) valamint a
megfelelő termohidraulikai paraméterek egyes futásokban érvényes értékeit a
HOT_X_YYY.DAT fájl tartalmazza (X = (1, …,8), YYY = (1, …, 100)). Ezen fájlokat a nem
változó paraméterek tekintetében a HOT_KONZER.DAT fájlból, míg a változó paraméterek
esetén az UNCOUT.DAT fájl alapján hozzuk létre. A súrlódási faktorok meghatározásához
előzetes számításokat kellett végeznem és azok eredményeit beépíteni a programba.
A kilökődő kazettáról feltételezhetjük, hogy a kilökődés következtében a kazettában
lévő fűtőelemek mechanikai sérülést szenvednek. A konzervatív számítások alapján csak a 2.
és 3. forrócsatorna csoportban van az elfogadási kritériumok szempontjából potenciális
veszélyesség, ezért a számítások minimalizálása céljából csak a fenti két csoportot vizsgáltam.
Ezt követően egy „batch” fájl segítségével elvégeztem a 2*100 db számítást, az
eredményeket tároltam.
6.3.5. A bizonytalansági analízis ötödik lépése a forrócsatorna számításra vonatkozóan

(V. Az eredmények bemutatása, értékelése)
Az A. (Az adott output paraméter NRUN darab időfüggő értékének feldolgozása.) és
B. (Érzékenységi analízis) pontokat együttesen tárgyalom. Az UAMRA programrendszer
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LUUNC és SENSUNC kiértékelő moduljainak felhasználása után megkaptam az időfüggő
eredményeket (2*NRUN futás együttesen, alsó (L) és felső (U) kétoldali elfogadási korlátok)
a következő kiválasztott öt output paraméterre vonatkozóan: maximális hőfluxus a
forrócsatornában, minimális kritikus hőfluxus arány a forrócsatornában (min. DNBR),
maximális fűtőelem-hőmérséklet a forrócsatornában, fűtőelem burkolat maximális
hőmérséklete a forrócsatornában, kilépő gőztartalom a forrócsatornában

C. Az eredmények értékelése, diszkussziója
Az eredményeket időfüggő ábrák formájában közlöm, majd diszkutálom azokat és
végül az elfogadási kritériumok teljesülését is értékelem:
A 67. és 68. ábrákon a maximális hőfluxus a 2. és 3. forrócsatornában látható. A hőfluxus
változásának dinamikája mindkét esetben hasonló a nodális számításból kapott hűtőközegnek
átadott teljesítmény dinamikájához (52. ábra). A különbség az, hogy csak egy csúccsal
rendelkeznek a görbék az egyes futásokban. Ennek több oka is van: egyrészt, a
forrócsatornában konzervatív hővezetést és rés-hőátadást feltételeztünk, másrészt a
forrócsatornának megfelelő kazettában jóval magasabb teljesítményértékek vannak (ráadásul
még a forrócsatorna faktorral is meg vannak szorozva), mint az átlagos teljesítményértékek.

67. ábra. Maximális hőfluxus a 2. forrócsatornában:
az N = 100 futásra vonatkozóan (MET állapotban).

68. ábra. Maximális hőfluxus a 3. forrócsatornában:
az N = 100 futásra vonatkozóan. (MET állapotban)

A 69. és 70. ábrákon a DNBR min. a 2. és 3. forrócsatornában látható. Mindkét ábrán látható,
hogy a futások nagy részében (kb. 80%) távol vagyunk a forráskrízistől (min. DNBR = 5).
Néhány futásban, – a hőfluxus növekedésével – lecsökken a DNBR értéke kb. 0,55 s
környékén, de mindkét forrócsatornában 2,5 fölött marad. A hőfluxus csökkenésével a
minimális érték visszaáll az eredeti értékre.

69. ábra. DNBR min. a 2. forrócsatornában:
az N = 100 futásra vonatkozóan (MET állapotban).

70. ábra. DNBR min. a 3. forrócsatornában: az
N = 100 futásra vonatkozóan (MET állapotban).

A 71. és 72. ábrákon a max. fűtőelem-hőmérséklet a 2. és 3. forrócsatornában látható. A
folyamat dinamikája hasonló a KIKO3D számításból kapott átlagos fűtőelem-hőmérsékletnél
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tapasztaltakkal (54. ábra). Ugyanakkor a kilökődés utáni fázisban, – a Doppler hatás után – a
hőmérséklet nagyobb mértékben emelkedik, mint az átlagos számításban, amely a magasabb
hőfluxus értékekkel magyarázható. A maximális fűtőelem-hőmérséklet emelkedése kb.
600oC.

71. ábra. A 2. forrócsatorna max. fűtőelem-hőmérséklete:
az N = 100 futásra vonatkozóan (MET állapotban).

72. ábra. A 3. forrócsatorna max. fűtőelem-hőmérséklete:
az N = 100 futásra vonatkozóan (MET állapotban).

A 73. és 74. ábrákon a fűtőelem burkolat max. hőmérséklete a 2. és 3. forrócsatornában
látható. A folyamat időbeli változásai a legtöbb esetben hasonlóak, a max. fűtőelemhőmérséklet a forrócsatornában eredményekhez. Ugyanakkor a legmagasabb burkolat
hőmérsékletű futásokban a burkolat hőmérséklete a DNBR minimumának elérése után nem
növekszik tovább, sőt kis mértékben csökken. A tranziens későbbi fázisában, – a teljesítmény
és fűtőelem-hőmérséklet csökkenésével – a burkolat hőmérséklete is tovább csökken.

73. ábra. Fűtőelem burkolat max. hőmérséklete a 2.
csatornában: az N = 100 futásra vonatkozóan (MET
állapotban).

74. ábra. Fűtőelem burkolat max. hőmérséklete a 3.
csatornában: az N = 100 futásra vonatkozóan (MET
állapotban).

A 75. és 76. ábrákon a maximális hőfluxust mutatja a 2. és 3. forrócsatornában: a felső és
alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N =
100). A maximális hőfluxus maximuma a 2. forrócsatornában 1096 W/cm (0,476 s) a
konzervatív számítás és 570 W/cm (0,543 s) a felső korlát esetén. A maximális hőfluxus
maximuma a 3. forrócsatornában 1094 W/cm (0,482 s) a konzervatív számítás és 625 W/cm
(0,54 s) a felső korlát esetén. A konzervatív számítás értéke gyakorlatilag minden
időpillanatban nagyobb, mint a felső korlát értéke.
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75. ábra. Maximális hőfluxus a 2. forrócsatornában: a
felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET
állapotban).

76. ábra. Maximális hőfluxus a 3. forrócsatornában: a
felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET
állapotban).

A 77. és 78. ábrákon a maximális hőfluxus a 2. és 3. forrócsatornában – input paraméterek
közti korrelációs együtthatók láthatók az idő függvényében. Az egyes input paraméterek
hasonlóan korrelálnak a hőfluxussal az idő függvényében, mint a nodális számítás
hűtőközegnek átadott teljesítménye esetén (59. ábra). Az ott elmondottak nagyrészt jelen
esetben is igazak. Különbség, hogy az abszorbens kazetta kilökődése előtt a belépő
hőmérséklettel vett korreláció anomáliája itt nem jelenik meg.

77. ábra. Maximális hőfluxus a 2. forrócsatornában –
input paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő
függvényében (MET állapotban).

78. ábra. Maximális hőfluxus a 3. forrócsatornában –
input paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő
függvényében (MET állapotban).

A 79. és 80. ábrákon a DNBR minimumot mutatja a 2. és 3. forrócsatornában: a felső és alsó
korlátra, valamint a konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100). A
DNBR minimuma a 2. forrócsatornában 1,31 (forráskrízis), (0,474 s) a konzervatív számítás
és 2,65 (0,548 s) az alsó korlát esetén. A DNBR minimuma a 3. forrócsatornában 1,33 (éppen
elértük a forráskrízist) (0,486 s) a konzervatív számítás és 2,57 (0,54 s) az alsó korlát esetén.
A konzervatív számítás értéke gyakorlatilag minden időpillanatban kisebb, mint az alsó korlát
értéke.
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79. ábra. DNBR min. a 2. forrócsatornában: a felső és
alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET
állapotban).

80. ábra. DNBR min. a 3. forrócsatornában: a felső és
alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET
állapotban).

A 81. és 82. ábrákon a DNBR minimum a 2. és 3. forrócsatornában – input paraméterek
közti korrelációs együtthatók láthatók az idő függvényében. Zérustól eltérő korrelációt csak a
kb. 0,5 – 1,7 s közötti időintervallumban tapasztalhatunk, amikor a DNBR min. értéke
változik. Ezen időintervallumban gyakorlatilag csak a kilökődő rúd értékessége és a Doppler
visszacsatolás szerinti korrelációk játszanak fontos szerepet.

81. ábra. DNBR min. a 2. forrócsatornában - input
paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő
függvényében (MET állapotban).

82. ábra. DNBR min. a 3. forrócsatornában - input
paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő
függvényében (MET állapotban).

A 83. és 84. ábra a max. fűtőelem-hőmérsékletet mutatja a 2. és 3. forrócsatornában: a felső
és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N =
100). A max. fűtőelem-hőmérséklet maximuma a 2. forrócsatornában 1069,8 oC (1,42 s) a
konzervatív számítás és 846,6 oC (1,40 s) a felső korlát esetén. A max. fűtőelem-hőmérséklet
maximuma a 3. forrócsatornában 1102,4 oC (1,42 s) a konzervatív számítás és 878,1 oC (1,38
s) a felső korlát esetén. A konzervatív számítás értéke minden időpillanatban nagyobb, mint a
felső korlát értéke.
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83. ábra. A 2. forrócsatorna max. fűtőelem-hőmérséklete:
a felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET
állapotban).

84. ábra. A 3. forrócsatorna max. fűtőelem-hőmérséklete:
a felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET
állapotban).

A 85. és 86. ábrákon a max. fűtőelem-hőmérséklet a 2. és 3. forrócsatornában – input
paraméterek közti korrelációs együtthatók láthatók az idő függvényében. Az egyes input
paraméterek hasonlóan korrelálnak a max. fűtőelem-hőmérséklettel az idő függvényében,
mint a nodális számítás átlagos fűtőelem-hőmérséklete esetén (63. ábra). Az ott elmondottak
nagyrészt jelen esetben is igazak. A különbség az, hogy a nodális számításban megjelenő
hűtőközeg belépő hőmérséklet szerinti erős korreláltság itt nem lép fel. Ennek oka, hogy a
forrócsatorna számításban sokkal magasabb fűtőelem-hőmérsékleteket érünk el. Nem számít
annyira, hogy milyen kezdeti belépő hőmérsékletről indult a számítás, sokkal inkább a
„felfűtést” okozó hatások érvényesülnek.

85. ábra. A 2. forrócsatorna max. fűtőelem-hőmérséklete
– input paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő
függvényében (MET állapotban).

86. ábra. A 3. forrócsatorna max. fűtőelem-hőmérséklete
– input paraméterek közti korrelációs együtthatók az idő
függvényében (MET állapotban).

A 87. és 88. ábra a fűtőelem burkolat max. hőmérsékletét mutatja a 2. és 3. forrócsatornában:
a felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és
N = 100). A fűtőelem burkolat maximális hőmérséklete a 2. forrócsatornában 761,0 oC (1,66
s) a konzervatív számítás és 334,6 oC (0,54 s) az alsó korlát esetén. A fűtőelem burkolat
maximális hőmérséklete a 3. forrócsatornában 776,6 oC (1,68 s) a konzervatív számítás és
334,9 oC (0,54 s) az alsó korlát esetén. A konzervatív számítás értéke minden időpillanatban
nagyobb, mint a felső korlát értéke.
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87. ábra. Fűtőelem burkolat max. hőmérséklete a 2.
csatornában: a felső és alsó korlátra, valamint a
konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95
és N = 100), (MET állapotban).

88. ábra. Fűtőelem burkolat max. hőmérséklete a 3.
csatornában: a felső és alsó korlátra, valamint a
konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95
és N = 100), (MET állapotban).

A 89. és 90. ábrákon a fűtőelem burkolat max. hőmérséklete a 2. és 3. forrócsatornában –
input paraméterek közti korrelációs együtthatók láthatók az idő függvényében. Az egyes
korrelációkról hasonlókat mondhatunk el, mint amiket a max. fűtőelem-hőmérséklet esetén
tettünk.

89. ábra. Fűtőelem burkolat max. hőmérséklete a 2.
csatornában – input paraméterek közti korrelációs
együtthatók az idő függvényében (MET állapotban).

90. ábra. Fűtőelem burkolat max. hőmérséklete a 3.
csatornában – input paraméterek közti korrelációs
együtthatók az idő függvényében (MET állapotban).

A 91. és 92. ábra a kilépő gőztartalmat mutatja a 2. és 3. forrócsatornában: a felső és alsó
korlátra, valamint a konzervatív számításra vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100). A
kilépő gőztartalom maximuma 13,7 % (1,70 s) a 2. forrócsatornában és 40,8 % (1,48 s) a 3.
forrócsatornában a konzervatív számításokra vonatkozóan. A többi számításban a gőztartalom
zérus volt.

91. ábra. Kilépő gőztartalom a 2. forrócsatornában: a
felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET
állapotban).

92. ábra. Kilépő gőztartalom a 3. forrócsatornában: a
felső és alsó korlátra, valamint a konzervatív számításra
vonatkozóan (β = 0,963, γ = 0,95 és N = 100), (MET
állapotban).
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A bizonytalansági analízis fenti eredményei (L, U korlátok) alapján azt kaptam, hogy
jelen számításban teljesülnek az elfogadási kritériumok γ = 95 % (valószínűségi tartam) és β =
96,3 % (konfidencia szint) mellett. Az egyes forrócsatornákban található pálcák burkolatának
maximális hőmérsékletei jóval kisebbek, mint az elfogadási kritérium értéke. A fűtőelem
hőmérséklete jócskán alul marad az olvadási limitnek. A tranziens során a DNBR
minimumának értéke 2,57 (β = 0,963, γ = 0,95), amely jóval felette van az 1,33 korlátnak,
tehát még a DNBR alapján sem feltételezhető fűtőelemsérülés. Fontos megemlíteni, hogy a
fenti kijelentések a bizonytalan input paraméterek 11. táblázatban megadott eloszlásai és a
forrócsatorna számításban alkalmazott konzervatív feltételezések (lásd 6.3.1.) mellett
értendők.
A felső (U) / alsó (L) korlátoknak a konzervatív eredményekkel való összevetéséből
látszik, hogy a jelenleg az engedélyeztetési eljárásban alkalmazott módszer, – erre a
tranziensre – valóban túl konzervatív.

7. Forrócsatorna számítások bizonytalansági analízise
Doktori munkám előrehaladtával felmerült, hogy a kevert módszert tökéletesíteni
kellene, és a konzervatív forrócsatorna számítások helyett ki kellene dolgozni a forrócsatorna
számítások bizonytalansági elemzéseinek metodikáját. Ez az elfogadási kritériumokban
szereplő mennyiségek minél reálisabb kiértékelése, illetve, – végső célként – a sérült
fűtőelemek számának minél reálisabb meghatározása miatt volt szükséges.
A metodikát alapvetően a Wilks féle statisztikus kiértékelésre kívántam alapozni, de
amint látni fogjuk újabb matematikai módszerek (pl. válaszfelület módszer) alkalmazására is
szükség volt. E fejezetben, – egy ATWS tranziensen keresztül – bemutatom a forrócsatorna
számítások bizonytalansági analízisére kifejlesztett új módszert. Fontos megemlíteni, hogy
azért választottam az ATWS tranzienst, mivel a konzervatív számítások szerint a tranziens
során, – a számolt DNBR értékek alapján (ez is PA esemény, tehát korlátozott számú
fűtőelemre felléphet DNB) – fűtőelemsérülés prognosztizálható, így a sérült fűtőelemek
számát is meg kell határozni. Ezáltal a kidolgozott metodikát, – amelynek végcélja a sérült
fűtőelemek számának meghatározása – jól tudom prezentálni. További fontos körülmény,
hogy jelen esetben a nodális számításokat konzervatívan végeztük el és csak forrócsatorna
szinten végeztem bizonytalansági elemzést.
A fejezet elején a kidolgozott módszer matematikai alapjait tárgyalom. Ezt követi a
metodika egyes lépéseinek általános jellemzése és végül a konkrét esemény forrócsatorna
szintű bizonytalansági analízise.

7.1. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének matematikai
alapjai
A 6. fejezetben már részletesen tárgyaltam a bizonytalansági analízis matematikai
alapjait. Újdonság viszont, hogy az eloszlásfüggetlen elfogadási intervallum módszerét
kombinálom az ún. válaszfelület módszerrel, amelynek alapjait a következő fejezetben adom
meg. Speciális jellege miatt kitérek a normális eloszlás esetén alkalmazható elfogadási
intervallumokra is és megadom a forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének egyes
lépéseit.
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7.1.1. Válaszfelület módszer

A válaszfelület módszer hasonló egy Monte-Carlo analízishez, kivéve, hogy a kód
futások helyett egy válaszfelületet használunk.
A módszer lényeges eleme a „feltérképezés”, amellyel a (43) egyenletben található F
függvényt állítjuk elő megfelelő pontossággal. Itt kidomborodik a módszer egy alkalmazási
nehézsége: előzetes információkra (érzékenységi vizsgálatokra, mérnöki tapasztalatokra) van
szükség ahhoz, hogy a válaszfelületet kellő pontossággal tudjuk előállítani. További nehézség,
hogy a bizonytalanságokkal terhelt input paraméterek (az F függvény független változói)
száma korlátozott, hiszen a válaszfelület előállításához is kódfutásokra van szükség. Az
irodalmban fellelhető cikkek szerint a válaszfelület előállítása parametrikus vagy nemparametrikus regresszióval történik.
Parametrikus regresszió esetén:
y = H( x ) + ε ,
(83)
ahol H néhány ismert, sima függvényből állítható elő és ε a hiba. A modellezőnek kell
meghatározni H megfelelő formáját. A regressziós együtthatókat az ouputváltozó – kombinált
inputváltozó értékek mellett elvégzett – kódfutásokkal kapott korrekt értékeiből kaphatjuk
meg.
Nem-parametrikus regresszió esetén H néhány ismeretlen, sima függvényből állítható
elő, és a függvény nem a modellező által van specifikálva. Ilyen módszer például a spline
illesztés.
A feltérképezés után az input paramétereket eloszlásfüggvényeiknek megfelelően
sorsoljuk, és a válaszfelület segítségével meghatározzuk az outputváltozó értékét. A módszer
nagy előnye, hogy egy adott outputváltozó nagyszámú mintája esetén (a fenti procedúrát
sokszor elvégezve) egy sűrűséghisztogram rajzolható fel, amelyet sokszor valamely ismert
eloszlás sűrűségfüggvényeként interpretálhatunk.
Az én megoldásomban a bizonytalansági analízis során nem szándékoztam követni a
fenti módszert, az interpolációval kapott válaszfelületet csupán a nagyszámú forrócsatorna
számítás helyettesítésére alkalmazom, amelynek elsődleges oka a továbbra is fennálló nagy
számítási igény.
7.1.2. Elfogadási intervallumok normális eloszlás esetén

Az elfogadási intervallumok, – normális eloszlás esetére történő – alkalmazásával több
okból kifolyólag érdemes foglalkozni. Egyrészt matematikailag azért érdekes a téma, mivel az
alább bemutatott levezetés alapján látszik, hogy abban az esetben, ha a (45) egyenletben
tárgyalt G eloszlásfüggvény alakja a normális eloszlást követi ismeretlen paraméterekkel,
akkor az elfogadási korlátokra egy, – a (46) egyenlettől eltérő – új összefüggést vezethetünk
le. E módszer tehát a gyakorlatban a Wilks féle metódus egyik alternatívája lehet abban az
esetben, ha az eloszlásfüggvény alakja a normális eloszlást követi. A fentieken túl számomra
azért volt különösen fontos a témával foglalkozni, mivel a forrócsatorna számítások
bizonytalansági analízise esetén a DNBR limitet is sorsolni akartam. A sorsolást a fellelhető
adatok [37] alapján kívántam elvégezni, de nem óhajtottam a fent említett cikkben található
mérési adatokat újra kiértékelni, hanem az ott található szórást (a szerzők a kritikus hőfluxus
korrelációjára normális eloszlást feltételeztek) akartam felhasználni. Kérdéses volt, hogy az
általam talált szórás-adat és a DNBR limitre, – általam nem ismert megfontolásból –
alkalmazott 1,33 (95 % / 95 %) érték, milyen módon egyeztethető össze. A kérdést ugyancsak
az elfogadási intervallumok normális eloszlás esetén érvényes képletei segítségével (lásd
7.2.2. fejezet vége) válaszolhatjuk meg. A továbbiakban az elfogadási intervallumok normális
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eloszlás esetén érvényes képleteit tárgyalom, – az egyszerűség kedvéért (illetve gyakorlati
okokból) – az egyoldali elfogadási intervallumra vonatkozó összefüggéseken keresztül. A
kétoldali elfogadási intervallumokra vonatkozó képletek az alább tárgyaltak alapján már
származtathatók.
A normális eloszlás esetén érvényes egyoldali (felső) elfogadási intervallum esetén a
kiindulási egyenletünk:
⎧U
⎫
P ⎨ ∫ dG ( y ) ≥ γ ⎬ = β ,
(84)
⎩−∞
⎭
de a G eloszlásfüggvényből képezett sűrűségfüggvény alakja ismert:
( y − μ )2

−
1
2
dGμ ,σ ( y ) =
e 2σ dy .
(85)
2π σ
Ugyanakkor a ( μ , σ ) valódi értékek ismeretlenek, azokat csak becsülni tudjuk: μ értékének
becslésére legjobb a mintaátlag, míg a szórás becslésére a korrigált empirikus szórásnégyzetet
alkalmazhatjuk:
1 N
(86)
y = ∑ yi ,
N i =1

s=

1 N
( yi − y ) 2 .
∑
N − 1 i =1

(87)

A továbbiakban a következő feladatot szeretnénk megoldani: keressük azt a k („Owen
faktor”) értéket amelyre igaz, hogy annak a valószínűsége β legyen, hogy az ismert alakú
normális eloszlású populáció legalább γ hányada az U = y + ks felső korlát értéke alatt van.
Ebben az esetben tehát a felső korlát nem a legnagyobb mintaelem, hanem a mintaelemek
egy, a (46) egyenlettől eltérő újfajta függvénye. Szigorú értelemben véve tehát már nem a
Wilks féle módszert követjük, de az alkalmazott matematikai formalizmus továbbra is fenn
áll:
2
⎧⎪ 1 U = y + ks − ( y − μ2)
⎫⎪
⎫
⎧U = y + ks
2σ
(88)
P ⎨ ∫ dGμ ,σ ( y ) ≥ γ ⎬ = P ⎨
e
dy ≥ γ ⎬ = β .
∫
π
σ
2
⎪
⎪
−∞
⎭
⎩ −∞
⎩
⎭
A fenti egyenletet átalakíthatjuk úgy, hogy az y valószínűségi változót standardizáljuk
y−μ
( y′ =
), ahol a fentiek szerint y egy normális eloszlású valószínűségi változó ismeretlen
s
μ átlaggal és σ szórással, valamint γ és β rögzítve vannak. Ekkor a következő kifejezés
írható:
y + ks − μ
⎫
⎧
y ′2
σ
− 2
⎪
⎪ 1
P⎨
e 2σ dy ′ ≥ γ ⎬ = β .
(89)
∫
⎪
⎪ 2π −∞
⎭
⎩
A továbbiakban definiáljuk a K γ mennyiséget a következő egyenlettel:
1
2π

Kγ

∫

e

−

t2
2 dt

=γ .

(90)

−∞

Ebből az egyenletből – γ rögzítésével és a normális eloszlás táblázatának felhasználásával –
K γ értéke megkapható. A továbbiakban a (90) egyenlet (89)-be írásából következik, hogy
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⎧ y + ks - μ
⎫
P⎨
≥ Kγ ⎬ = β .
(91)
σ
⎩
⎭
A fenti egyenletet a zárójelen belül elvégzett elemi matematikai műveletekkel
átalakíthatjuk a következő formára:
⎧μ − y
⎫
N + Kγ N
⎪ σ
⎪
(92)
P⎨
≤k N⎬=β ,
s
⎪
⎪
σ
⎩
⎭
amely azért lényeges, mivel a zárójelen belül egy nem centrális t-eloszlást vélhetünk
felfedezni. A továbbiakban a fentiek könnyebb megértése érdekében definiálom a nem
centrális t-eloszlást: Legyen X egy zérus várható értékű és 1 szórású normális eloszlású
valószínűségi változó, valamint legyen Y egy tőle független f szabadsági fokú khi-négyzet
eloszlást követő valószínűségi változó és δ egy tetszőleges konstans. Ebben az esetben a
X +δ
(93)
Tf =
Y
f
egy f szabadsági fokú nem centrális t-eloszlást követő valószínűségi változó δ paraméterrel.
Megjegyzendő, hogy δ = 0 esetén a centrális (Student) t-eloszlást kapjuk.
μ−y
Visszatérve a (92) egyenletre, jelen esetben X =
, δ = K γ N . Ezenkívül s (87)

σ

N
2

⎡ ( y − y) ⎤
egyenlettel adott képletét felhasználva látható, hogy Y = ∑ ⎢ i
és f = N − 1 .
σ ⎥⎦
i =1 ⎣
A fentiek ismeretében a (92) egyenlet a következő végső formátumra hozható:
N

{

}

P T f ≤ k N δ = Kγ N = β .

(94)

Azt kaptuk tehát, hogy a k Owen faktor értékét a nem centrális eloszlás táblázatai
alapján meghatározhatjuk, illetve látható, hogy az Owen faktor a következő paramétereknek a
függvénye: k = k(γ , β , N ) . Végeredményként tehát az Owen faktor ismeretében a γ és β
paraméterekkel jellemzett felső korlát számítható: U = y + ks .
Megjegyzem, hogy a témáról bővebben olvasható a [35] irodalomi hivatkozásban,
illetve az Owen faktor értékét közelítő képletekkel is kiszámolhatjuk [36].
7.1.3. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének egyes lépései

A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének egyes lépései alapvetően
azonosak a reaktivitás üzemzavarok esetén tárgyalt lépésekkel, mivel a kiértékelésben a Wilks
féle módszert alkalmazom. Ugyanakkor érdemes új kategóriákat bevezetni, melynek oka a
válaszfelület módszer használata és a feladat speciális jellege. Az alkalmazandó lépések:
I. lépés. A megoldandó probléma azonosítása, a szimulációhoz szükséges kódok kiválasztása
II. Meghatározni a bizonytalanság forrásait és jellemezni őket a megfelelő paraméterekkel. A
kiválasztott paramétereket a megfelelő eloszlásfüggvénnyel jellemezni.
III. A kiválasztott input paraméterektől függő válaszfelület előállítása.
IV. Az input paraméterek Monte Carlo sorsolása a bizonytalanságok felhasználásával
V. Interpoláció a válaszfelület modul segítségével
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VI. A krízis fellépésének sorsolása a kísérletek statisztikai adatainak megfelelő eloszlással
VII. A fenti IV-VI lépések ismétlése minden pálcára, valamint a Wilks módszer megfelelő
számú esetére
VIII. Az eredmények statisztikus kiértékelése
A továbbiakban néhány szóban, általánosságban tárgyalom az egyes lépéseket.
I.
A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének első lépése ( A megoldandó
probléma azonosítása, a szimulációhoz szükséges kódok kiválasztása)
II.
A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének második lépése (
Meghatározni a bizonytalanság forrásait és jellemezni őket a megfelelő paraméterekkel. A
kiválasztott paramétereket a megfelelő eloszlásfüggvénnyel jellemezni.)
Ezek a lépések gyakorlatilag megegyeznek a reaktivitás üzemzavarok bizonytalansági
analízisénél tárgyalt I. és II. lépéssel.
III.
A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének harmadik lépése (A
kiválasztott paraméterektől függő válaszfelület előállítása.)
A modul célja a logikailag később következő nagyszámú kódfutás kiküszöbölése.
Célunk, hogy a (43) egyenletben található F függvényt egy J dimenziós interpolációs felülettel
helyettesítsük, ahol J az input paraméterek száma. Természetesen annyi válaszfelületet kell
előállítanunk, ahány output paraméterünk van. Az interpolációhoz meg kell határozni az
interpolációs alappontokat és e pontokban a korrekt függvényértékeket. Ezt a folyamatot a
továbbiakban „feltérképezésnek” nevezem. Sem a dimenziószám (input paraméterek száma),
sem az adott dimenzióban lévő alappontok száma nem lehet túl nagy több okból kifolyólag:
•

•
•

Nagy dimenziószám esetén – ha csak dimenziónként 3 alappontot tekintünk -, a
feltérképezéshez szükséges kódfutások száma ( 3J ) olyan nagy lehet, hogy nem
kifizetődő a válaszfelület előállítása. Akár még több is lehet, mint a direkt kód futások
száma.
A nagy dimenziószámok programozási és tárolási problémákat is felvetnek. A
dimenziószámok növekedésével a programok egyre átláthatatlanabbak lesznek és
egyre nagyobb a programozási tévedés veszélye is.
Az alappontok száma nem lehet túl nagy még viszonylag kis dimenziószámok esetén
sem, hiszen a feltérképezéshez szükséges kódfutások száma (feltételezve, hogy
minden
dimenzióban
azonos
számú
alappont
van):
5
J
( dimenziónkénti alappontok száma ) . Nem mindegy például, hogy 3 = 243 vagy
65 = 7776 kódfutásra van-e szükség.

A fentiekből látszik, hogy törekedni kell mind a dimenziószám mind az alappontok
számának minimalizálására. Előzetes ismeretekkel kell tehát rendelkeznünk arról, hogy az
outputváltozó hogyan függ az adott inputváltozótól. Ez az információ a legtöbb esetben a
mérnöki gyakorlatból vagy az alkalmazott egyenletek ismerete alapján rendelkezésünkre áll.
Ha mégsem, érdemes néhány érzékenységi vizsgálatot végezni az adott input paraméter
szerint.
További információra van szükségünk annak tekintetében, hogy az adott inputváltozó
mely értékhatárai között kell elvégezni a feltérképezést. Az input paraméterek eloszlásának
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ismeretében a kérdéses intervallum általában jól megadható. Például normális eloszlás esetén
(m a középérték, σ a szórás) az
[m − 3σ , m + 3σ ]
(95)
intervallum jó választásnak tűnik, hiszen a későbbi sorsolások során annak a valószínűsége,
hogy a tekintett inputváltozó értéke az adott intervallumon kívülre esik kevesebb, mint 1%.
Ha ez mégis megtörténik, akkor extrapolációt alkalmazhatunk.
A dimenziószám és az interpolációs alappontok ismeretében, – kódfutások
segítségével – elvégezhető a feltérképezés, amelynek eredményeként minden egyes
alappontban megkapjuk az F függvény pontos értékét. A feltérképezés megvalósítására
kifejlesztettem az UAMRA programrendszer fortran nyelven írt FELTERKEPEZO modulját.
Ez a modul csupán a „feltérképezést” (korrekt kódfutásokat) végzi el és az eredményként
kapott adatokat majd csak az interpoláció során használjuk fel, amely logikailag egy későbbi
lépés, hiszen ismernünk kell, hogy mely pontokban interpolálunk. A FELTERKEPEZO
modult a 7.2. fejezetben tárgyalt ATWS tranziens forrócsatorna bizonytalansági analízisének
megvalósítása során teszteltem. Néhány véletlenszerűen kiválasztott alappont esetén
összehasonlítottam a modul outputját a kódfutások saját outputjaiból kapott értékeivel és
minden esetben egyezést találtam.
IV. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének negyedik lépése (Az input
paraméterek Monte Carlo sorsolása a bizonytalanságok felhasználásával.)
A sorsolás megvalósítására az ún. egyszerű véletlen mintavételezés technikáját
alkalmazom. Ennek során minden egyes input paramétert azonos valószínűséggel veszünk
figyelembe. Minden input paraméterből a megfelelő eloszlásfüggvényeknek megfelelően
mintát veszünk. Az input változók egy így kapott véletlen mintája megfeleltethető a (43)
egyenletben található x vektor egy lehetséges realizációjának.
A fentieket megvalósító modul a reaktivitás üzemzavarok bizonytalansági analízise
során az UNCINP modul volt. A program egyes részeit beépítettem az UAMRA
programrendszer SERULT moduljába, amely modul, – a feltérképezésen kívül – gyakorlatilag
minden programozást igénylő lépést magában foglal.
V. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének ötödik lépése (Interpoláció a
válaszfelület modul segítségével.)
A kisorsolt input paraméterek értékei mellett a IV. lépés eredményeinek
felhasználásával intervallumonkénti lineáris interpolációt hajtunk végre a tekintett
outputváltozóra vonatkozóan. (Ez a lépés feleltethető meg a reaktivitás tranziensek
bizonytalansági analízise során tárgyalt modell- (vagy kód-) futásnak, adott input mellett). A
megvalósítás az előző ponthoz hasonlóan a SERULT modullal történik. Megjegyzendő, hogy
az interpolációs rutint a KFKI-AEKI-ben Hegedűs Csaba fejlesztette ki és tesztelte.
Egy interpolációs eljárásnak természetesen van/lehet hibája, többek között ezért is
szükséges volt az interpolációs modul tesztelése. Itt kell visszautalnom a IV. pontra, az
alappontok megválasztásának kérdésére, mivel az interpoláció hibája nagymértékben függ az
alappontok megválasztásától. Említettem, hogy a dimenziónkénti alappontok száma nem lehet
túl nagy. Az output paraméterek releváns input paraméterektől való függésének előzetes
ismerete alapján a következő módszer ajánlható. Az általam választott eljárás szerint azon
input paraméterekre, amelyektől csak kis mértékben függ az output paraméter kevés
alappontot választunk és lehetőleg egyenletesen elosztva a lehetséges értéktartományban, míg
azokra az input paraméterekre, amelyektől erősen függ az output paraméter több alappontot
veszünk. Az utóbbi esetén további megkötés, hogy az output paraméterek szempontjából
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„veszélyes” tartományokra (pl. magas fűtőelem-hőmérséklet) sűrítjük az alappontok számát,
míg a kevésbé fontos helyeken ritkítjuk. A fenti eljárást és a modul tesztelését a 7.2.
fejezetben tárgyalt konkrét esetre végeztem el. Az interpolációval kapott értékeket úgy
teszteltem, hogy néhány olyan kiválasztott esetre, amikor az input paraméter értékek nem
estek egybe az alappontokkal külön elvégeztem a TRABCO futásokat és azok eredményeit
összehasonlítottam az interpolációból kapott értékkel. A várakozásnak megfelelően azt
tapasztaltam, hogy olyan esetekben, amikor gyakorlatilag lényegtelen az output korrekt értéke
(pl. magas DNBR érték, alacsony burkolat- vagy fűtőelem-hőmérséklet) viszonylag nagy
eltéréseket tapasztaltam: 10-20%. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek az értékek a végső
kiértékelésben (pl. mennyi a minimális DNBR az összes pálcára vonatkozóan) nem játszottak
szerepet, mivel csak azok a pálcák lényegesek, amelyekre alacsony DNBR értékeket és/vagy
magas fűtőelem vagy burkolat hőmérsékletet tapasztalunk. Ezzel szemben a sűrítésnek
köszönhetően olyan esetekben, amikor lényeges volt az output paraméter konkrét értéke
viszont jó egyezést: maximum 1-2% eltérést tapasztaltam.
Fontos megjegyezni, hogy véleményem szerint a fenti eljárást minden tranzienstípusra
külön-külön végig kell gondolni, és nagyon fontos az interpoláció megbízhatóságának
tesztelése.
VI. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének hatodik lépése (VI. A krízis
fellépésének sorsolása a kísérletek statisztikai adatainak megfelelő eloszlással)
A forráskrízis meghatározására a Gidropress korrelációt alkalmazom, melynek
statisztikus négyzetes hibája megtalálható például a [37] tanulmányban. Ezen információ
birtokában minden pálcára elvégezhető a sorsolás. A megvalósítás ismét a SERULT modullal
történik.
VII. A fenti IV-VI lépések ismétlése minden pálcára, valamint a Wilks módszer megfelelő
számú esetére
A Wilks féle futások száma a 9. táblázat alapján határozható meg. Például: a 9.
táblázat alapján β = 95 %-os és γ = 95 %-os egyoldali elfogadási intervallum esetén 59
futásra van szükség.
VIII. Az eredmények statisztikus kiértékelése
Ezek a lépés nagyon hasonló a reaktivitás üzemzavarok bizonytalansági analízisénél
tárgyalt V. lépéshez.

7.2. ATWS tranziens forrócsatorna bizonytalansági analízise
A következő fejezetekben részletesen tárgyalom a forrócsatorna számítások metodikai
kérdéseit mind a konzervatív, mind a bizonytalansági elemzés esetén abból a célból, hogy
átfogó képet adjak a forrócsatorna számítások problématikájáról. Ezt követően a 7.2.3
alfejezetben a konkrét tranziens forrócsatorna szintű bizonytalansági elemzését tárgyalom.
7.2.1. Forrócsatorna számítások (konzervatív módszer)

A forrócsatorna számításokat a rendszerszámítások eredményeinek felhasználásával
végezzük el. E számítások célja az elfogadási kritériumok teljesülésének vizsgálata,
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amelyekkel a fűtőelemek hűthetőségi és integritási körülményeit vizsgáljuk. A
rendszerszámítások eredményei (teljesítmények, hőmérsékletek, nyomások, stb.) általában
nodális szintűek, amelyek nem elegendőek a kritériumok teljesülésének vizsgálatához.
Pálcaszintű neutronfizikai és termohidraulikai számításokra van szükség. A számításokat ún.
forrócsatorna kódokkal végezzük el.
A hagyományos számítások az ún. halmozottan konzervatív módszert követik. Ennek
lényeges eleme, hogy minden input paramétert konzervatívan adunk meg a forráskrízis
szempontjából. Az alkalmazott kód a TRABCO [31] forrócsatorna kód, amely Finnországban
került kifejlesztésre. A program zárt csatorna közelítésben tud számolni, tehát nem tudja
figyelembe venni az egyes szubcsatornák közötti keveredést. Ugyanakkor, az 5.2. fejezetben a
COBRA kóddal végzett számításokkal igazoltam, – radiálisan egyenletes kazettán belüli
teljesítmény-eloszlás feltételezése mellett –, hogy a forrócsatorna átfolyási
keresztmetszetének 2%-os csökkentése elégséges módon veszi figyelembe a keveredés
figyelmen kívül hagyását, és ezért ezt a TRABCO kódban is alkalmaztuk.
A számítások inputját képezi neutronfizikai oldalról az egydimenziós időfüggő axiális
teljesítmény-eloszlás. Termohidraulikai szempontból a hővezetési és hidraulikai
egyenletrendszer input paramétereit kell megadni. A továbbiakban külön-külön tárgyalom
ezeket.
A hagyományos eljárásban a teljesítmény-eloszlás szempontjából konzervatív módon
járunk el. Ennek során, – pesszimista módon – feltételezzük, hogy a forrócsatornában
található pálcában a tranziens kiindulásakor (stacioner állapotban) éppen elérjük az üzemvitel
szempontjából maximálisan megengedett teljesítmény értékeket. Ennek két fokmérője van:
egyrészt nem léphetjük túl a maximálisan megengedett 325 W/cm lineáris hőteljesítményt,
másrészt a maximális pálcateljesítmény nem lehet több 57 kW-nál. Ezen értékeket úgy
érhetjük el, hogy a rendszerszámítások eredményeként kapott teljesítmény-eloszlásokat
megszorozzuk egy ún. forrócsatorna faktorral (kx). A fenti limitek egyikét sem szabad
túllépni, így kx lehetséges értékei közül mindig a kisebbiket választjuk. Az így kapott kx
értékkel megszorzott időfüggő teljesítmény-eloszlás lesz a forrócsatorna számítás egyik
inputja.
Termohidraulikai oldalról több input paramétert is meg kell adnunk. Ezeket vagy BE
módon tesszük meg, vagy konzervatív értékeket adunk meg. Ilyen paraméterek például a
nyomás, a forrócsatorna hűtőközegének belépő hőmérséklete (entalpiája), a forgalom, a
hővezetési paraméterek (a fűtőelem hővezetési együtthatója, a burkolat hővezetési
együtthatója, a rés hőátadási együtthatója), vagy a DNBR limit. A DNBR limitet konzervatív
módon 1,33 értéknek szokás választani, amellyel 95 % / 95 % valószínűséggel biztosítjuk a
forráskrízis elkerülését (lásd 7.1 és 7.2.2. fejezetek).
A forrócsatorna számításokat, – a hagyományos eljárásban – vagy az aktív zóna egy
reprezentatív elemére, vagy csoportonkénti (több csatorna analízis) reprezentatív elemére
végezzük el. A számítások eredményeként megkapjuk, hogy az adott forrócsatornában
fellépett-e forráskrízis (a DNBR elérte-e a DNBR limitet) vagy sem (már korábban
említettem, hogy ezt mind PA, mind AOO eseményre érdemes vizsgálni, még akkor is, ha a
PA esemény esetén korlátozott számú fűtőelemre DNB felléphet). További eredményként
megvizsgáljuk a maximális fűtőelem-hőmérsékletet (a centrális fűtőelemhőmérséklet elérte-e
az olvadási limitet) és például a maximális burkolat-hőmérsékletet (elértük-e az 1200 oC-os
kritériumot). További limiteket illetve paramétereket is vizsgálhatunk [65], de a fent
említettek a legjelentősebbek.
Abban az esetben, ha fűtőelemsérülés lépett fel (ez a gyakorlatban leginkább a
forráskrízis elérését jelenti) meg kell határozni a sérült fűtőelemek számát. Mivel egy vagy
maximum néhány forrócsatornát vizsgáltunk, túl pesszimista feltételezés, hogy az aktív zóna
összes pálcája (VVER-440 esetén 349*126 = 43974 pálca) megsérült volna.
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Fűtőelemsérülés esetén további, háromdimenziós pálcaszintű számításokat kell
végeznünk a KARATE programrendszer [16] SADR moduljával, annak céljából, hogy a
háromdimenziós stacioner teljesítmény-eloszlást BE módon meghatározzuk. Ezen eloszlás
ismeretében meghatározható, hogy valójában az aktív zóna hány pálcája érte el stacioner
állapotban a teljesítményre vonatkozó alábbi korlátot. Ez a korlát az a kx érték, amely esetén
éppen elérjük az 1,33 konzervatív DNBR limitet. Néhány forrócsatorna számítás
eredményének felhasználásával interpolációval megtalálható a fenti kx érték. Ezt követően a
sérült fűtőelemek száma meghatározható.
A helyzetet bonyolítja, hogy a SADR teljesítmény eloszlás számításainak is van hibája,
amelyet valamilyen módon figyelembe kell venni. Ennek figyelembe vétele többféleképpen
lehetséges. Feltételezve, hogy a hiba normális eloszlású a SADR eredményeket 2-3 σ -val
terhelhetjük, amely természetesen konzervatív. Másik eljárás lehet egy részleges
bizonytalansági analízis (jelen esetben Monte-Carlo analízis), ahol csak a SADR teljesítményeloszlás hibáját tekintjük, mint bizonytalan paramétert (lásd ATWS tranziens esete).
7.2.2. Forrócsatorna számítások (bizonytalansági analízis)

A forrócsatorna bizonytalansági analízis célja és alapvető menete azonos a konzervatív
forrócsatorna analízisnél tárgyaltakkal. A különbség abban mutatkozik meg, hogy a
konzervatív paramétereket és feltevéseket statisztikus módon kezelem. Ennek természetes
velejárója, hogy nem elegendő egy db forrócsatorna számítás elvégzése.
A 9. táblázatban látható, hogy a Wilks féle módszer szerint valamely outputváltozó
95%/95% valószínűségű egyoldali elfogadási intervallumának megadásához 59 futásra van
szükség. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy jelen esetben nem elegendő egy kx értékre
(illetve egy kiégésre, amelyet ugyancsak a KARATE programrendszer SADR moduljával
határozhatunk meg) elvégezni a forrócsatorna számítást, végig kell menni az összes pálcán és
mindegyikre elvégezni az 59 Wilks féle futást. A probléma ennek a számításigénye:
59*349*126 = 2594466 forrócsatorna futást kellene elvégezni, amely még a jelenlegi
számítástechnikai lehetőségek mellett is túl időigényes.
A forrócsatorna számítások számának csökkentése érdekében alkalmazhatjuk a 7.1.
fejezetben tárgyalt válaszfelület módszert. Ez a módszer 6-7 releváns input paraméter és
kevés alappont esetén kifizetődő. Az input paramétereket ki kell választani, azok eloszlásait
meg kell határozni. Megjegyzem, hogy több paraméter esetén általános eloszlásfüggvényt
lehet megadni, amely több tranziensre is alkalmazható. Ezen kívül a tranziensek
változtatásával nem nagyon változik, hogy melyek a releváns input paraméterek, így e
paraméterekről megszerzett ismeretek a későbbiek során is kamatoztathatók.
Az input paraméterek közül az egyik legfontosabb a kx forrócsatorna faktor és a
kiégés kezelése. A bizonytalansági analízisben e paraméterek értéke pálcáról-pálcára változik.
A BE értékeket SADR számításokkal határozzuk meg, amelyeknek hibáit egy korábbi
tanulmány eredményeinek felhasználásával vesszük figyelembe. A kiégés pálcánkénti
figyelembevételével a konzervatív analízishez képest a kiégés szempontjából BE módon van
kezelve minden olyan paraméter, amely kiégés függő (például az üzemanyag hővezetési
együtthatója, stb.). Érdemes megemlíteni, hogy a TRABCO kódba külön modulként
beépítettem a kiégésfüggő radiális teljesítmény-eloszlás figyelembevételét. Ezt eddig is
figyelembe tudtuk venni egy COSH függvényen keresztül, de most a KARATE
programrendszer [16] MUFURC moduljának eredményeire alapozva egy sokkal pontosabb
eredményeket adó modult használhatunk.
További fontos paraméterek a forgalom és a belépő hőmérséklet, melyeknek BE
értékeit és hibáit ugyancsak a fent említett tanulmányból vettük.
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A hőátadás szempontjából külön figyelmet érdemel a rés hőátadási tényezője. Értéke
az irodalmban fellelhető cikkek alapján is elég változó, ugyanakkor főleg gyors tranziensek
esetén nagyon befolyásolja az eredményeket. A fűtőelem szállítója által megadott adatokra
támaszkodva kifejlesztettünk egy modult, amely megadja a rés-hőátadási együttható értékét a
pálcadarab zérus kiégéshez tartozó résméretének, teljesítménytörténetének, kiégésének és
átlaghőmérsékletének függvényében. Ez a modul a FELTERKEPEZO programba lett
beépítve, amely a válaszfelület előállítását, a tulajdonképpeni korrekt forrócsatorna futásokat
végzi.
Külön kell kezelni a DNBR limitet, mint paramétert. Ennek oka, hogy egyrészt a
konzervatív analízis során is statisztikusan kezeltük a konkrét értékét, amely azt is jelenti,
hogy a DNBR limit szempontjából az eredményeket 95 % / 95 % valószínűséggel kell
értelmezni (más kérdés, hogy összességében a számítások kellően konzervatívok voltak).
Másrészt logikailag egy külön sorsolást kell elvégezni a DNBR limitre vonatkozóan, hiszen
ettől függ, hogy az adott pálcát sérültnek tekintjük vagy sem. A konzervatív analízisben a
DNBR limitet a normális eloszlás esetén érvényes egyoldali elfogadási intervallum alapján
(7.1.2. fejezet) határozhatjuk meg Bezrukov kísérletei alapján:
1
DNBR lim it =
,
(96)
m − k *s
ahol m: (mért CHF/jósolt CHF) átlaga, s: (mért CHF/jósolt CHF) empirikus szórása, k: Owen
factor (95 % / 95 %). A fentieket a Bezrukov korrelációra alkalmazva és az Owen faktor
értékét közelítő képlettel számolva [36] (k = 1,807 (278 adat)): s = 0,131; m = 1,
1
DNBRlim it =
= 1,31
(97)
1 − 1.807 * 0.131
adódik, amely az Owen faktor hibáját figyelembe véve gyakorlatilag megegyezik az 1,33
limittel.
A forrócsatorna bizonytalansági analízisben a DNBR limit sorsolását a
következőképpen végezhetjük el a fentiek figyelembevételével: m = 1, s = 0,131 és normális
eloszlású véletlenszámot (vDNBR) sorsolunk, majd képezzük ennek a reciprokát:
1
DNBRlim it =
.
(98)
v DNBR
7.2.3. Szabályozó kötegcsoport kihúzása 1485 MW teljesítményen, ATWS tranziens
bizonytalansági elemzése

A továbbiakban rátérek a fejezetcímben szereplő konkrét tranziens vizsgálatára.
Mindenekelőtt meg kell említeni, hogy e tranziens bizonytalansági elemzésében csak a
forrócsatorna szintű bizonytalanságokat vesszem figyelembe. Megjegyzendő, hogy az ATWS
esemény kis gyakorisága miatt a konzervatív elemzés alapvetően BE lehet, de a reaktivitástényezők kivételt jelentenek. A rendszerszámításokban továbbra is konzervatívak a
hőmérsékleti visszacsatolások és a 6-os rúdcsoport értékessége annak céljából, hogy az egymást
követő kampányok le legyenek fedve.
Ugyanakkor, a konzervatív számítások szerint a fűtőelempálcák egy részében forrásos
krízis léphet fel hosszabb ideig (ez a tény az, ami miatt az adott tranzienst választottam a
forrócsatorna számítások bizonytalansági elemzéseinek bemutatására). E pálcákat a jelenlegi
elemzések szerint sérültnek kell tekinteni, számukat a sugárvédelmi értékelés céljából meg
kell határozni.
A továbbiakban a forrócsatorna számítás bizonytalansági analízisének egyes lépéseit
mutatom be a fenti tranziensen keresztül:
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7.2.3.1. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének első lépése (A
megoldandó probléma azonosítása, a szimulációhoz szükséges kódok kiválasztása)

A cél a szabályozó rúdcsoport szándékolatlan kihúzása által okozott, ÜV-1 működés
nélküli tranziens elemzése biztonsági szempontból a 1485 MW teljesítményű zónára. A vizsgált
tranziens induló állapota a megnövelt teljesítményhez kifejlesztett 12,3 mm rácsosztású új orosz
profilírozott fűtőelemekből álló egyensúlyi zóna a kampány elején, a 4. blokkra vonatkozó BE
termohidrulikai paraméterekkel. Az analízisben a PA elfogadási kritériumok teljesülését
vizsgálom.
A tranziens rövid leírása a következő: A 6-os szabályozó rúdcsoportot 1485 MW
teljesítményen 2 cm/s sebességgel kihúzzuk 125cm-ről, ami az üzemviteli szabályok által
megengedett legalacsonyabb rúdhelyzet. Az ATWS analízisben feltesszük, hogy valamilyen
közös elektromos hiba következtében az ÜV-1 jelnek semmilyen hatása nincs, sem a
szabályozó rudak mozgására, sem másra. A 6-os csoport kihúzódása folytatódik, sem a 6-os,
sem a többi szabályozó rúdcsoport nem esik be a zónába, a turbinák nem állnak le, nem indul
el az automatikus bórozás.
Az axiális teljesítmény-eloszlást a SMATRA kóddal [47] számoltuk egy dimenzióban, a
forrócsatorna számításokat a TRABCO kóddal végeztem. A SMATRA számításokkal
kapcsolatban újra meg kell említenem, hogy azok egy dimenzióban készültek, míg a probléma
modellezésére elvileg háromdimenziós számítások szükségesek. Ugyanakkor a tekintett
ATWS esetén azt találták [64], hogy ebben a speciális esetben az egydimenziós közelítés
konzervatív eredményekre vezet, ha konzervatív forrócsatorna faktort alkalmazunk a
forrócsatorna számításokban. Jelen esetben szigorúan ez csak a konzervatív számítás esetén
érvényes. Ugyanakkor vizsgálataimnak nem volt célja a nodális számítás bizonytalansági
elemzésének elvégzése, amely által a SMATRA számítási eredmények a forrócsatorna
számítások bizonytalansági elemzéseire alkalmazhatók. A későbbiek során megfontolandó, a
KIKO3D-ATHLET csatolt kód alkalmazása, ha a nodális számítások bizonytalansági
analízisét is szeretnénk elvégezni.
7.2.3.2. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének második lépése
(Meghatározni a bizonytalanság forrásait és jellemezni őket a megfelelő paraméterekkel.
A kiválasztott paramétereket a megfelelő eloszlásfüggvénnyel jellemezni).

A forrócsatorna számításban alkalmazott bizonytalan paramétereket illetve a
konzervatív számításban alkalmazott értékeket a 12. táblázat tartalmazza, ahol feltüntettem
azt is, hogy az egyes paramétereket pálcánként sorsolom, vagy az aktív zóna minden pálcájára
azonosnak tekintem (globális sorsolás).
12. táblázat. A bizonytalannak tekintett input paraméterek.
Paraméter
Az eloszlás fajtája, az Globá-lis
input
paraméterek sorsolás
bizonytalanságai
(korábbi
tanulmányokból)
A pálcateljesítményre Normális
vonatkozó
σ = 3,907 %
bizonytalanság
[40, 41]

A kritikus hőfluxus
relatív bizonytalansága
!!!

Normális
σ = 13,1 %
a bizonytalanság mért
adatokból
jön

Pálcánkénti
sorsolás

A konzervatív analízisben
alkalmazott paraméterértékek

+

kx = 1,496 a Tclad és Tfuel
számítására,
tervezési korlát a sérült
fűtőelemek számának
meghatározásánál
DNBRlimit = 1.33

+
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A zónaforgalom relatív
bizonytalansága
Best-estimate
érték:
8217 kg/s
A
szubcsatornaforgalom
relatív
bizonytalansága
Belépő hőmérséklet

A pálcakiégés relatív
bizonytalansága
Kezdeti
rés
méret,
amely befolyásolja a rés
hővezetését
Teljesítménytörténet
kiválasztása,
amely
befolyásolja
a
rés
hővezetését

(Bezrukov) [37]
Normális
σ = 1,07 % [40, 41]
Normális
σ = 2,974 %
[40, 41]
Normális
m = 266 oC
σ = 0,667 oC
[40, 41]
Normális
σ = 3,547 %
[40, 41]
Egyenletes [0, 1]
“0”=80 μm
“1”=125 μm
Egyenletes [0, 1]
“0”=konzervatív görbe
“1”=reális görbe

+

8217 kg/s

+
+

Tin = 268 oC

+

Burnup = 10000 MWn/tU

+

“0”=80 μm

+

“0”=konzervatív görbe

7.2.3.3. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének harmadik lépése (A
kiválasztott paraméterektől függő válaszfelület előállítása)

Az előző pontban tárgyalt paraméterek szerint elvégeztem a feltérképezést a
FELTERKEPEZO modullal. Output paraméterként a sérült fűtőelemek számát, a minimális
DNBR értékét, a maximális fűtőelem-hőmérsékletet és a maximális burkolat-hőmérsékletet
tekintettem. Az utóbbi három output paraméter esetén a minimumot illetve a maximumokat
axiálisan és időben kell értelmezni.
7.2.3.4. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének negyedik lépése (Az
input paraméterek Monte Carlo sorsolása a bizonytalanságok felhasználásával)

Az input paraméterek sorsolását az 12. táblázatnak megfelelően a SERULT modullal
végeztem el. A programba a reaktivitás üzemzavarok során alkalmazott sorsoló rutinokat
beépítettem.
7.2.3.5. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének ötödik lépése
(Interpoláció a válaszfelület modul segítségével)

Az input paraméterek sorsolása után elvégeztem a „TRABCO futásokat” az
interpolációs modul segítségével. Ez a modul a FELTERKEPEZO modul eredményeinek és a
kisorsolt konkrét input paraméterek ismeretében megadta az output paraméterek konkrét
értékeit. A feladat végrehajtását a SERULT modul keretén belül végeztem el.
7.2.3.6. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének hatodik lépése (A krízis
fellépésének sorsolása a kísérletek statisztikai adatainak megfelelő eloszlással)

Annak eldöntése érdekében, hogy az adott fűtőelem megsérült-e sorsolni kell a DNBR
limit értékét is. Ezt a feladatot szintén a SERULT modul végzi a 12. táblázat és a 7.2.2.
fejezetben leírtak alapján. Minden pálcára elvégeztem a sorsolást.
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7.2.3.7. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének hetedik lépése (A fenti
IV.-VI. lépések ismétlése minden pálcára, valamint a Wilks módszer megfelelő számú
esetére)

A fenti 7.2.3.4-7.2.3.6 pontok ismétlése a Wilks féle 59 futásra vonatkozóan a SERULT
modullal történt.
7.2.3.8. A forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének nyolcadik lépése (Az
eredmények statisztikus kiértékelése)

Minden Wilks féle futás esetén a SERULT programmal meghatároztam, hogy hány
fűtőelem sérült meg, az összes pálcára vonatkozóan mekkora a minimális DNBR, mekkora a
maximális fűtőelem-hőmérséklet és mekkora a maximális burkolat-hőmérséklet. Ezen utóbbi
értékek tehát egyediek, a 43974 pálca közül mindig egyre (de nem feltétlenül ugyanarra)
vonatkoznak. Elvégeztem a korrelációs együtthatók meghatározását is érzékenységi
vizsgálatok céljából. Az eredményeket ábrák formájában közölöm és összehasonlítom a
konzervatív analízis eredményeivel.
Az alábbi négy ábra (93., 94., 95., 96. ábrák) a konzervatív számítás eredményeit
mutatja be. Ezen ábrákat azért is közlöm, hogy az olvasó képet kapjon a tranziens időbeli
menetéről:

93. ábra. Maximális lineáris hőteljesítmény a forrócsatornában a konzervatív számítás esetén.

94. ábra. A DNBR minimuma a forrócsatornában a konzervatív számítás esetén.
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95. ábra. Maximális burkolathőmérséklet a forrócsatornában a konzervatív számítás esetén

96. ábra. Maximális tablettahőmérséklet a forrócsatornában a konzervatív számítás esetén

A 97. ábrán a minimális DNBR a forrócsatornában a konzervatív számítás és a
bizonytalansági elemzés esetén látható. A konzervatív analízis esetén a DNBR minimuma
0,981 volt, míg a bizonytalansági elemzés esetén a DNBR minimumára vonatkozó alsó korlát
0,772, tehát alatta marad a konzervatív számításénak.

97. ábra. Minimális DNBR a forrócsatornában a konzervatív számítás és a bizonytalansági elemzés esetén

A 98. ábrán a maximális burkolathőmérséklet a forrócsatornában a konzervatív számítás és a
bizonytalansági elemzés esetén látható. A konzervatív analízis esetén a maximális
burkolathőmérséklet 993 oC volt, míg a bizonytalansági elemzés esetén a maximális
burkolathőmérsékletre vonatkozó felső korlát 1192 oC, tehát meghaladja a konzervatív
számítás esetén kapott értékeket, de nem éri el az 1200 oC-os kritériumot.
100

98. ábra. Maximális burkolathőmérséklet a forrócsatornában a konzervatív számítás és a bizonytalansági
elemzés esetén

A 99. ábrán a maximális tablettahőmérséklet a forrócsatornában a konzervatív számítás és a
bizonytalansági elemzés esetén látható. A konzervatív analízis esetén a maximális
tablettahőmérséklet 2268 oC volt, míg a bizonytalansági elemzés esetén a maximális
tablettahőmérsékletre vonatkozó felső korlát 2577 oC, tehát meghaladja a konzervatív
számítás esetén kapott értékeket, de a fűtőelem nem olvad meg.

99. ábra. Maximális fűtőelem-hőmérséklet a forrócsatornában a konzervatív számítás és a bizonytalansági
elemzés esetén

A 100. ábrán a sérültnek tekintendő fűtőelemek száma a bizonytalansági elemzés esetén
látható. A sérültnek tekintendő fűtőelemek számára vonatkozó felső korlát 250.

100. ábra. A sérültnek tekintendő fűtőelemek száma a bizonytalansági elemzés esetén
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A 101. ábrán a sérült fűtőelemek számának normált hisztrogramja (m=989,8;
sigma=61.3) igen nagyszámú „konzervatív számítás” esetén, csak a forrócsatorna faktor
bizonytalansága szerinti variálással látható. Ez a 7.2.2. fejezet végén említett részleges
bizonytalansági elemzés eredménye, amelyet Monte-Carlo analízissel végeztem el. A sérült
fűtőelemek így kapott „konzervatív” száma = 989,8+2*61,3=1113. Ez a forrócsatorna faktor
tekintetében 0,95/1 eredmény a Wilks terminológia szerint. Látható, hogy a sérült fűtőelemek
száma jóval nagyobb, mint a teljes bizonytalansági analízis esetén.

101. ábra. A sérült fűtőelemek számának normált hisztrogramja (m=989.8, sigma=61.3) igen nagyszámú
„konzervatív számítás” esetén, csak a forrócsatorna faktor bizonytalansága szerinti variálással.

A következő három ábra az érzékenységi vizsgálatok eredményeit mutatja be korrelációs
együtthatók segítségével:

102. ábra. Korrelációs együtthatók a maximális fűtőelem-hőmérséklet és a bizonytalannak tekintett bemenő
paraméterek között.
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103. ábra. Korrelációs együtthatók a maximális burkolat-hőmérséklet és a bizonytalannak tekintett bemenő
paraméterek között.

104. ábra. Korrelációs együtthatók a minimális kritikus hőfluxus arány (DNBR) és a bizonytalannak tekintett
bemenő paraméterek között.

Látható, hogy mindhárom esetben az outputok a teljesítménnyel és a kiégés értékekkel
korrelálnak a legjobban. A teljesítménnyel való korreláltság egyértelmű, viszont a kiégés
esetén a hatás két részből tevődik össze. Egyrészt a termohidraulikai paraméterek
kiégésfüggőek, de a nagyobbik hatást a teljesítmény-eloszlás kiégéssel való korreláltsága
hordozza.
A továbbiakban megadom a sérült fűtőelemek számának becsült értékét különböző
megközelítések, különböző valószínűségi jellemzők szerint. Itt további értékek is szerepelni
fognak a konzervatív analízisre vonatkozóan:
•
•
•

„Konzervatív elemzés”, minden pálca teljesítménye megnövelve a 3*szigma
bizonytalansággal (1,33 konzervatív DNBR limit): 8276 becsült sérült fűtőelem
„Konzervatív elemzés”, minden pálca teljesítménye megnövelve a 2*szigma
bizonytalansággal (1,33 konzervatív DNBR limit): 5105 becsült sérült fűtőelem
„Konzervatív elemzés”, BE pálcateljesítmények (1,33 konzervatív DNBR limit): 527
becsült sérült fűtőelem

Amint az alábbi számmal összehasonlítva látható, ez utóbbi kis mértékben nem-konzervatív
becslés a pálcák nagy száma ellenére.
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•

„Konzervatív elemzés”, de a pálcateljesítmények tekintetében bizonytalansági elemzés
igen nagy mintaelem-számmal (1,33 konzervatív DNBR limit), 0,95/1,0 kvantilisek:
1113 becsült sérült fűtőelem
• „Teljes” bizonytalansági elemzés (DNBR tekintetében is), 0,95/0,95 kvantilisek: 250
becsült sérült fűtőelem
A fejezet összegzéseként elmondhatom, hogy olyan számítási módszert, modult
dolgoztam ki, amely alkalmas a forrócsatorna számítások bizonytalansági elemzésére,
nevezetesen a Wilks féle egyoldali tolerancia limit és a válaszfelület módszer kombinálásával
meghatározható a sérült fűtőelemek becsült száma, valamint további kriteriális paraméterek
értéke.
A kidolgozott modult egy ATWS esemény (abszorbens csoport nem tervezett
kihúzása) elemzésére alkalmaztam.
A vizsgálatok szerint a sérült fűtőelempálcák becsült száma jelentős mértékben függ
az alkalmazott módszertől, a megkövetelt valószínűségi jellemzőktől. A BE pálcánkénti
teljesítmények alkalmazása a bizonytalanságok figyelembevétele nélkül nem-konzervatív
eredményekre vezet.
A legkisebb sérült fűtőelemszám a „teljes” forrócsatorna bizonytalansági elemzés esetén
adódik (0,95/0,95 kvantilisek esetén), ugyanakkor a részletesebb analízis lokálisan magasabb
fűtőelem illetve burkolat-hőmérsékletekhez vezetett forrócsatorna szinten, mint a konzervatív
analízis esetén, de az elfogadási kritériumok továbbra sem sérültek.
A kapott eredményekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy azok elsősorban egy
adott, – a fentiekben tárgyalt ATWS – tranziensre vonatkoznak. Más
tranziensek/reaktortípusok esetén a sérült fűtőelemek becsült számának konkrét értéke
nagymértékben eltérhet a fentiekben kapottaktól, de a különböző megközelítésből adódó
értékek között fennálló tendenciák valószínűsíthetően a fentiekhez hasonlatosak maradnak.
A jövőre vonatkozóan megemlítendő, hogy az elemzéseket célszerű kiegészíteni a
globális számítások bizonytalansági elemzésével, amely által a sérült fűtőelemek becsült
száma valószínűleg tovább csökken.

8. Összegzés
A doktori dolgozat összegzéseként elmondhatom, hogy a kitűzött célokat sikeresen
megvalósítottam. Új tudományos eredményeimet az alábbiakban összegzem:
Elsőként dolgoztam ki a reaktivitás üzemzavarok bizonytalansági analízisének
•
módszertanát a KIKO3D és TRABCO kódok felhasználásával. Rámutattam a
bizonytalansági elemzések halmozottan konzervatív módszerrel szembeni előnyeire:
- A halmozottan konzervatív biztonsági elemzések, – figyelembe véve a kiindulási esemény
kis valószínűségét is – sok esetben indokolatlanul konzervatívak.
- A bizonytalansági elemzések előnyös tulajdonsága, hogy az eredmények konzervativizmusa
statisztikai jellemzőkkel (valószínűségi tartam és konfidencia szint) számszerűsítve vannak.
- A bizonytalansági analízissel elvégezhető az NBSZ (Nukleáris Biztonsági Szabályzat) által
megkövetelt érzékenységi vizsgálat, melyet korrelációs együtthatók segítségével végzünk el.
Az érzékenységi analízis eredményeként látható, hogy mely input paraméterek fontosak az
adott tranziens szempontjából, mely paraméterek statisztikai eloszlásfüggvényeit érdemes
pontosítani [S14, S15, S6, S10, S11].
A kidolgozott módszert elsőként alkalmaztam reaktivitás üzemzavar esemény
•
bizonytalansági elemzésére, nevezetesen egy VVER-440 reaktor rúdkilökődéses
tranziensére a KIKO3D és TRABCO kódok, valamint az általam kifejlesztett UAMRA
programcsomag felhasználásával. Ennek során:
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- Meghatároztam a nodális számítás és a számos konzervatív feltételezést tartalmazó
forrócsatorna számítás néhány jellemző output paraméterének alsó és felső korlátját 95%-os
valószínűségi tartam és 95%-os konfidencia szint mellett.
- Az eredményeket összehasonlítottam a konzervatív számítás eredményeivel, amelyek
igazolták a halmozottan konzervatív metodika sokszor túlzott konzervativizmusát.
- Rámutattam, hogy a bizonytalansági analízis konzervatív feltételezések mellett is
alkalmazható, de ekkor az eredményeket az alkalmazott konzervativizmus
figyelembevételével kell értelmezni [S6, S10, S11].
Az összes rendelkezésre álló valós léptékű VVER-1000 reaktor kritikus
•
rendszerén mért kísérlet felhasználásával validáltam a KIKO3D kódot „zérus”
teljesítményen a VALCO EU-5 keretprogramon belül. Ennek során:
- A mért stacionárius állapot kritikusságát számításokkal ugyan nem sikerült bizonyítanom: a
keff (effektív sokszorozási tényező) értékeket több mint 1 %-kal felülbecsültem, viszont a
mérésekből és a modellezés sajátosságából (nodális módszer alkalmazása) adódó hibák
segítségével rámutattam arra, hogy az adott körülmények között nagyobb pontosságot nem
lehet elérni: pl. a számításnál a bórsavmérés becsült hibájából adódó reaktivitás-különbség kb.
± 600 pcm.
- A stacionárius teljesítmény-eloszlást, – kihúzott rudak mellet – elfogadható pontossággal
szimuláltam. Számításaimmal kimutattam azt is, hogy olyan esetekben, amikor a kazettán
belül jelentős heterogenitások lépnek fel (abszorbens rudakat tartalmazó kazetták) a nodális
módszer alkalmazása nagy (50 %-nál is nagyobb) hibára vezethet e kazetták középponti
teljesítményének szimulálásában.
- A tranziens állapotokra kimutattam, hogy a nodális és az IQS módszer együttes alkalmazása
nagy nódusok esetén is alkalmazható „zérus” teljesítményű VVER-1000 reaktor kinetikai
tranzienseinek szimulációjára [S1, S4, S5].
Az eredetileg is gyors KIKO3D kódba beépítettem egy újszerű megoldó
•
algoritmust (Bi-CGSTAB) a neutron transzportegyenlet kétcsoport diffúziós
közelítéséből adódó nagy ritkamátrixos egyenletrendszer megoldására. A
továbbfejlesztett kódot példamátrixokon keresztül teszteltem és egy VVER-1000
kritikus rendszer mért tranziensén keresztül validáltam. Kimutattam, hogy a fenti
iterációs algoritmus leállítására általam alkalmazott hibabecslési eljárás sokkal
pontosabb, mint a régi esetben (GMRES algoritmus) használt leállási feltétel.
Kimutattam, hogy a KIKO3D kódban a Bi-CGSTAB algoritmus és az újonnan
bevezetett hibabecslés alkalmazásával az eredmények megbízhatóan konvergálnak a
valós eredményekhez. Kimutattam továbbá, hogy a továbbfejlesztett kód 7-12%-kal
gyorsabb, mint a régi, GMRES algoritmust használó [S2, S8, S12].
COBRA forrócsatorna számításokkal, valamint a KIKO3D kód időfüggő
•
hővezetési modelljének felhasználásával VVER-440 reaktor legjelentősebb reaktivitás
tranzienseire és ATWS eseményeire elsőként oldottam meg a következő, – a biztonsági
és bizonytalansági elemzések szempontjából lényeges – mindezidáig megoldatlan
problémákat:
- Bizonyítottam, hogy az üzemanyag tablettán belüli egyenletes vagy zérus kiégéshez tartozó
teljesítmény-eloszlás feltételezése nem-konzervatív eredményekre vezet a forráskrízis
szempontjából.
- Egy ATWS tranziensre kimutattam, hogy az üzemzavar elemzésekben a szubcsatorna
entalpia önmagában nem megfelelő keretparaméter a hűtőközeg termohidraulikai állapotának
limitálására. Ezzel szemben, ha a maximális pálcateljesítményt választjuk keretparaméternek,
akkor az üzemanyag-kazettán belüli (radiálisan) egyenletes teljesítmény-eloszlás feltételezése
konzervatív közelítés.
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- Egycsatorna-sokcsatorna számítások összehasonlításával kimutattam, hogy VVER-440
reaktor esetén a zárt forrócsatorna számítások, – radiálisan egyenletes kazettán belüli
teljesítmény-eloszlás feltételezése mellett – BE-nek vagy enyhén konzervatívnak tekinthetők
abban az esetben, ha a szubcsatorna átfolyási keresztmetszetet 2 %-kal csökkentjük.
- A kapott eredményekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy azok elsősorban a Pakson
manapság alkalmazott fűtőelemekre vonatkoznak, a geometria jelentős (pl. köpeny nélküli
kazetta) megváltozása és/vagy más reaktortípusok esetén a fentiektől eltérő konklúziók sem
elképzelhetetlenek [S3, S9].
Elsőként dolgoztam ki a forrócsatorna számítások bizonytalansági analízisének
•
módszertanát az eloszlásfüggetlen elfogadási intervallumok módszerének és a
válaszfelület technikának a kombinálásával, illetve a TRABCO forrócsatorna kód
felhasználásával. Elsőként oldottam meg a sérült fűtőelemek számának meghatározását
a kidolgozott bizonytalansági analízis módszertanának felhasználásával. A módszert az
általam kifejlesztett UAMRA programcsomag felhasználásával egy VVER-440 reaktor
ATWS tranziensre alkalmaztam, ahol a jelenlegi engedélyeztetési eljárás szerint, – a
kiindulási esemény kis valószínűsége miatt – forrócsatorna szinten számos releváns
paramétert BE módon veszünk figyelembe. Az eredményeket összehasonlítottam több
közelítéssel és ennek során:
- Rámutattam, hogy a sérült fűtőelempálcák becsült száma jelentős mértékben függ az
alkalmazott konzervativizmustól, a megkövetelt valószínűségi jellemzőktől: a (becsült) sérült
fűtőelemszám 8276 és 250 között adódott.
- Rámutattam arra is, hogy a BE pálcánkénti teljesítmények alkalmazása a bizonytalanságok
figyelembevétele nélkül nem-konzervatív eredményekre vezet.
- Kimutattam, hogy a legkisebb (becsült) sérült fűtőelemszám a „teljes” forrócsatorna
bizonytalansági elemzés esetén adódik (0,95/0,95 kvantilisek esetén).
- Ugyanakkor a részletesebb analízis lokálisan magasabb fűtőelem illetve burkolathőmérsékletekhez vezetett forrócsatorna szinten, mint a BE paramétereket is alkalmazó
konzervatív analízis esetén, de az elfogadási kritériumok továbbra sem sérültek.
- Rámutattam, hogy olyan esetekben, amikor közel kerülhetünk az elfogadási limitekhez vagy
fűtőelemsérülés léphet fel, érdemes a bizonytalansági elemzéseket használni.
- A kapott eredményekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy azok elsősorban egy konkrét
tranziensre vonatkoznak. Más tranziensek/reaktortípusok esetén a sérült fűtőelemek becsült
számának konkrét értéke nagymértékben eltérhet a fentiekben kapottaktól, de a különböző
megközelítésekből adódó értékek között fennálló tendenciák valószínűsíthetően a fentiekhez
hasonlatosak maradnak [S14, S15, S7, S13].
Doktori munkám elvégzése után arra a következtetésre jutottam, hogy a
bizonytalansági elemzések elvégzései ugyan költséges (hosszadalmas) munkával járnak, de
alkalmazásuk kifizetődő. Olyan esetekben, amikor közel kerülhetünk az elfogadási limitekhez
vagy fűtőelemsérülés léphet fel, érdemes a bizonytalansági elemzéseket alkalmazni, mivel
összességében, – mint láthattuk – a halmozottan konzervatív közelítésnél jóval kedvezőbb
eredményekre juthatunk és az eredmények konkrét valószínűségi jellemzőkkel
interpretálhatók.
A jövőre vonatkozóan természetesen adódnak még megoldandó feladatok. A teljesség
igénye nélkül megemlíthető: az alkalmazott statisztikai módszerek fejlesztésének kérdése, az
alkalmazott kódok, modellek pontosítása illetve további validálása, az input paraméterek
eloszlásainak pontosítása.
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