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АНОТАЦІЯ 

Горанчук В.В. Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-

шумової діагностики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки» (143 – Атомна 

енергетика). Робота виконана в Інституті проблем безпеки (ІПБ) АЕС НАН 

України. Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді ІПБ АЕС НАН України, 

Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науково-

технічного завдання: підвищення безпеки експлуатації АЕС шляхом розширення 

можливості спостереження за активною зоною реактору типу ВВЕР-1000, а саме 

шляхом впровадження моніторингу за вібростаном внутрішньокорпусних 

пристроїв (ВКП) і тепловидільних збірок (ТВЗ), а також моніторингу за 

важливими параметрами такими як поканальна швидкість теплоносія, 

температурний коефіцієнт реактивності, а також шляхом впровадження в 

експлуатаційну практику реакторів типу ВВЕР сучасних систем нейтронно-

шумової діагностики. 

Вирішення даного питання зумовлено, зокрема, завданням оснащення 

енергоблоків ВВЕР системами внутрішньореакторної шумової діагностики 

(СВРШД), в рамках реалізації вимог до продовження експлуатації енергоблоків 

АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки 

безпеки. Варто відзначити, що до початку робіт з продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС у понадпроектний строк системи нейтронно-шумового 

моніторингу і діагностики ВВЕР-1000 на АЕС України не були впроваджені як 

проектні і для їх реалізації необхідно було додатково провести наукові та 

інженерні дослідження. 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, відображено її зв’язок 

з державними та галузевими програмами, а також з НДР, що виконувались в ІПБ 

АЕС НАН України. Визначено об’єкт та предмет дослідження, а відповідно до 

них – мету і завдання дослідження. Перераховано використані наукові методи 
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дослідження та змістовно відзначено, що саме досліджувалось кожним методом. 

Представлено: наукову новизну отриманих результатів, особистий внесок 

здобувача, апробацію матеріалів дисертації, а також структуру та обсяг 

дисертації. Надано відомості щодо використання результатів досліджень. 

Результати досліджень впроваджено в СВРШД, яка входить до складу 

комплексної системи діагностики (КСД) енергоблоків з ВВЕР-1000 АЕС України, 

що отримали ліцензії на продовження експлуатації у понадпроектні строки. 

У Першому розділі висвітлено стан проблеми та виконано постановку 

завдань дослідження. Відзначено, що під час експлуатації реакторної установки 

(РУ) важливо забезпечити її проектний режим роботи, і завчасно виявляти 

аномалії, що можуть вплинути на працездатність РУ. 

Визначено завдання, що можуть бути вирішені методами нейтронно-

шумової діагностики, а саме: моніторинг швидкості теплоносія, вібростану ВКП і 

ТВЗ, температурного коефіцієнта реактивності (ТКР). 

Розглянуто історію досліджень нейтронних шумів на АЕС з різними типами 

РУ, та впровадження відповідних систем моніторингу та діагностики на 

закордонних енергоблоках, а також і на АЕС України, у яких автор дисертації 

брав безпосередню участь. В розділі було сформульовано, а у послідуючих 

вирішено наступні завдання: 

 аналіз, систематизація методів нейтронно-шумової діагностики, вибір серед них 

найбільш інформативних для застосування в системах діагностики реакторів 

типу ВВЕР-1000; 

 розробка методів та програмного забезпечення (ПЗ) для аналізу шумів від 

нейтронних детекторів реактора, в тому числі і шумових, а також верифікація і 

валідація розробленого ПЗ; 

 проведення аналізу шумової складової сигналів детекторів прямого заряду 

(ДПЗ) та іонізаційних камер (ІК), а також аналіз їх зміни протягом паливної 

кампанії; 

 розробка моделей діагностування вібростану ВКП і ТВЗ; 
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 визначення локальної чутливості ДПЗ, та оцінка впливу на сигнал детектора від 

нейтронів, згенерованих в ТВЗ, у тому числі – і в суміжних ТВЗ. 

 дослідження можливості відновлення сигналів ДПЗ, що вийшли з ладу під час 

паливної кампанії реактора. 

В Другому розділі представлено аналіз та систематизацію методів 

нейтронно-шумової діагностики, виконано вибір найбільш інформативних з них 

для застосування в системах моніторингу та діагностики ВВЕР-1000. Виконано 

розробку методів, алгоритмів та ПЗ для аналізу шумів нейтронних детекторів 

реактора, представлено результати верифікації розробленого ПЗ. Отримано 

результати, які підтверджують, що всі розроблені моделі, алгоритми та ПЗ 

реалізовані без помилок. 

В Третьому розділі представлено результати вирішення завдань шумового 

аналізу, зокрема виконано оцінку часу запізнення проходження флуктуації 

параметрів теплоносія вздовж ТВЗ, досліджено вібростан ВКП і ТВЗ. Проведено 

валідацію ПЗ на даних сигналів нейтронних детекторів ЮУАЕС та ЗАЕС. 

Проведено аналіз шумової складової сигналів ДПЗ та ІК. Вперше на протязі 

декількох паливних кампаній виконано аналіз зміни спектральних та інших 

параметрів сигналів 245 ДПЗ ВВЕР-1000, з більш високою, ніж у попередніх 

дослідженнях, частотою дискретизації, а саме – 436 Гц, що дозволило визначити 

додаткові інформаційні частоти вібрацій. Визначені та підтверджені основні 

характерні частоти збурюючих сил, які впливають на вібростан ВКП і ТВЗ. 

Розроблено моделі діагностування вібростану та діагностичні пороги за 

середньоквадратичним відхіленням (СКВ) значення нейтронного потоку, а також 

за спектральними образами нейтронних шумів (за амплітудою та частотою). 

Виконано оцінку часу запізнення проходження флуктуації параметрів теплоносія 

вздовж ТВЗ різними методами. Показано які з методів найбільш стійкі до 

глобального нейтронного шуму, та шляхи покращення оцінки часу запізнення. 

Обґрунтовано вибір діапазону частот для оцінки часу запізнення з нахилу фази 

взаємноспектральної густини потужності. Показана можливість реалізації 
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оперативного автоматизованого визначення ТКР в складі СВРШД ВВЕР-1000 при 

доступності інформації від термопар на виході з ТВЗ. 

В Четвертому розділі вирішено завдання визначення просторової 

чутливості (локальності) ДПЗ, а саме визначено, на якій відстані сигнал ДПЗ є 

чутливим до вібраційних та інших процесів, що відбуваються в області 

розташування ДПЗ, тобто визначено розміри області процеси в якій моделюють 

сигнал ДПЗ. Визначено внесок твелів в сигнал ДПЗ відповідно до їх розташування 

відносно ДПЗ, що дало змогу локалізувати область вібрації ТВЗ. 

В П’ятому розділі вперше показана можливість відновлення сигналів ДПЗ, 

що вийшли з ладу за допомогою нейронних мереж. Показано, що відновлення 

сигналів ДПЗ можливе з похибкою не більше 2 % за умови навчання на широкому 

діапазоні даних, що дозволяє забезпечити контроль енергорозподілу в ТВЗ з 

даним ДПЗ. Моделювання було проведено для різних ДПЗ (як за роком 

використання так і за місцем розташування в активній зоні), а також для різних 

енергоблоків з ВВЕР-1000. 

Визначено вхідні сигнали, що дають найменшу похибку розрахунку 

відновленного сигналу ДПЗ, приведено порівняння алгоритмів навчання. 

Показана важливість вибору для нейронної мережі таких вхідних сигналів, що 

найбільше визначають характер вихідного сигналу. Визначена найкраща, з точки 

зору мінімізації похибки відновленного сигналу ДПЗ, архітектура нейронної 

мережі. 

Для розрахунку кореляційних та спектральних функцій, а також для 

побудови штучних нейронних мереж розроблено відповідне ПЗ на мові 

програмування С#. Було проведено верифікацію розробленого ПЗ на тестових 

даних. Всі розроблені моделі та алгоритми показали коректну роботу. Виконано 

валідацію ПЗ на даних сигналів нейтронних детекторів ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1. 

Ключові слова: внутрішньокорпусні пристрої, тепловидільна збірка, 

детектор прямого заряду, система моніторингу, система внутрішньореакторної 

шумової діагностики, час запізнення, швидкість теплоносія, вібрації, нейтронний 

шум, нейронні мережі. 
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ANNOTATION 

Goranchuk V.V. Monitoring of VVER-1000 core by methods of neutron-noise 

diagnostic. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

The thesis to gaining the scientific degree of the candidate of technical sciences in 

the specialty 05.14.14 "Thermal and nuclear power installation" (143 – Atomic power). 

This work was performed in Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants of 

NAS of Ukraine. The defense of the thesis is expected to take place at the specialized 

scientific council of Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants of NAS of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the solution of an actual scientific and technical task: 

enhancement of the NPP operation safety by expanding the VVER-1000 core monitor 

ability, in particular, by implementing of: reactor internals and fuel assemblies vibration 

monitoring, as well as monitoring of important parameters, such as the local coolant 

velocity, moderator temperature coefficient of reactivity; and up-to-date neutron-noise 

diagnostics systems into the VVER operational practice. 

The solution of this issue is in particular due to the task of equipping VVER 

power units with in-core noise diagnostics systems, within the framework of meeting 

the requirements for NPP life extension beyond the design lifetime based on the results 

of a periodic safety revaluation. It should be noted that before the beginning of these 

works the systems of VVER-1000 neutron noise monitoring and diagnostics were not 

applied at NPPs of Ukraine, and additional research must be conducted for these 

systems implementation. 

In the Introduction the topicality of this work is justified. The subject and the 

object of research are determined, and in accordance with them – purpose and tasks of 

research. The used scientific research methods were listed and it was noted what was 

investigated by each method. The Introduction contains: scientific novelty of the results, 

personal contribution of applicant for a degree, approbation of materials of the thesis, 

connection of the thesis with research work, and also structure and volume of the thesis. 

The Introduction provides information about the practical application of research 

results. 
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The research results are implemented in the in-core noise diagnostic system, 

which is part of the complex diagnostic system of VVER-1000 power units, which 

received licenses for prolongation of operation beyond the design lifetime. 

In the Chapter one of the thesis the state of the problem is highlighted and the 

research tasks are set. It is noted that during the operation of the reactor plant it is 

important to ensure its design mode of operation, and to identify abnormalities that may 

affect the performance of the reactor plant in advance. 

Tasks that can be solved by methods of neutron noise diagnostics are defined, 

namely: coolant velocity monitoring, vibration monitoring of reactor internals and fuel 

assemblies, monitoring of moderator temperature coefficient of reactivity. 

The history of research on neutron noise at different NPPs and the 

implementation of appropriate monitoring and diagnostics systems at foreign power 

units as well as at Ukrainian NPPs, in which the author of the thesis was directly 

involved, is considered. 

Tasks that were formulated in the Chapter one and solved in the following 

chapters are: 

 analysis and systematization of methods of neutron-noise diagnostics, selection of 

the most informative for their application in diagnostic systems of VVER-1000 

reactors; 

 development of methods, algorithms and software for the noise analysis of reactor 

neutron detectors, as well as verification and validation of the developed software; 

 analysis of noise component of self-powered neutron detectors and ionization 

chambers, and analysis of their changes during the fuel campaign; 

 development of diagnostic models of reactor internals and fuel assemblies vibration. 

 determination of the local sensitivity of self-powered neutron detectors, and the 

effect of neutrons generated in neighboring fuel assemblies on its signals; 

 possibility study of signal restoration of failed self-powered neutron detectors; 

 possibility study of subcriticality determination of VVER. 
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The Chapter two presents the analysis and systematization of neutron-noise 

diagnostics methods as well as selection of the most informative ones of them for 

application at the VVER-1000 monitoring and diagnostics systems. The elaboration of 

methods, algorithms and software for the noise analysis of in-core neutron detectors is 

performed, the results of the developed software verification are presented. All 

developed models and algorithms showed the correct work. 

The Chapter three presents the results of the solution of noise analysis tasks, in 

particular, the estimation of the coolant fluctuation transit time along the fuel assembly 

was performed, the vibrations of reactor internals and fuel assemblies were investigated. 

Validation of software was carried out on data of signals of neutron detectors of 

South-Ukraine NPP and Zaporizhzhya NPP. 

The analysis of noise component of self-powered neutron detectors and ionization 

chambers has been carried out. For the first time during several fuel campaigns the 

analysis of spectral and other signal parameters of 245 self-powered neutron detectors 

of VVER-1000 was performed during several fuel campaigns with sampling rate 

436 Hz that is higher essentially than in previous studies. These aspects allowed to 

determine additional vibration frequencies. 

The main characteristic frequencies of disturbing forces that influence the 

vibrations of reactor internals and fuel assemblies are determined and proved. 

Vibrational diagnostic models and diagnostic thresholds have been developed for the 

root mean square deviation of neutron flux, as well as for signs of neutron noise. The 

estimation of the coolant fluctuations transit time of fluctuations of the coolant along the 

fuel assembly by various methods has been carried out. It was shown which of methods 

are the most resistant to global neutron noise, and the ways are determined to improve 

the estimation of the transit time. The selection of frequency range to estimate the 

transit time from the phase of cross power spectral density was justified. 

The possibility of realization of operative automated determination of moderator 

temperature coefficient of reactivity in the structure of in-core noise diagnostics system 

of VVER-1000 shown, providing availability of information from thermocouples at the 

exit from fuel assemblies. 
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In the Chapter four the problem of the self-powered neutron detector locality 

determination was solved, namely, by determining at what distance the signal of 

self-powered neutron detector is sensitive to the vibration and other processes that take 

place in the area of the self-powered neutron detector location and that modulate this 

signal. The contribution of fuel rods to the signal of self-powered neutron detector was 

determined in accordance with their location in regard to the self-powered neutron 

detector. This allowed to localize the fuel assemblies vibrations. 

In the Chapter five was first shown the possibility to restore the signal of the 

failed self-powered neutron detector by means of neural networks. It was demonstrated 

that the self-powered neutron detector signal recovery is possible with an inaccuracy not 

more than 2% under condition of neural network training in a wide range of data. This 

allows to provide the control of energy distribution in the fuel assembly, where the 

failed self-powered neutron detector is located. Modeling was carried out for different 

self-powered neutron detectors (differences are within a year these detectors using as 

well as in their location in the core), as well as for different power units. 

The input signals that give the a minimal inaccuracy were determined, the 

comparison of training algorithms was presented. The importance of such input signals 

selection for the neural network that determine the nature of the output signal most was 

stressed. The best architecture of the neural network was determined. 

Appropriate software was developed in the C# programming language to 

calculate the correlation and spectral functions, as well as to create artificial neural 

networks. Verification of the developed software with test data was carried out. All 

developed models and algorithms showed their correct work. Validation of software 

was carried out at signals from neutron detectors located in units of South-Ukraine NPP 

and Zaporizhzhya NPP. 

Keywords: reactor internals, fuel assembly, self-powered neutron detector, in-

core monitoring system, in-core noise diagnostic system, transit time, coolant velocity, 

vibration, neutron-noise, neural networks. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АЕС – атомна електрична станція; 

АКНП – апаратура контролю нейтронного потоку; 

АКФ – автокореляційна функція; 

АСГП – автоспектральна густина потужності; 

АСХ – акустична стояча хвиля; 

АЦП – аналого-цифровий перетворювач; 

БЗТ – блок захисних труб; 

ВВЕР – водо-водяний енергетичний реактор; 

ВВР-М – водо-водяний модернізований реактор дослідницький; 

ВКП – внутрішньокорпусні пристрої; 

ВКФ – взаємно кореляційна функція; 

ВСГП – взаємноспектральна густина потужності; 

ГТ – гамма-термометр; 

ГЦК – головний циркуляційний контур; 

ГЦН – головний циркуляційний насос; 

ГЦТ – головний циркуляційний трубопровід; 

ДПЗ – детектор прямого заряду; 

ІК – іонізаційна камера; 

ІПФ – імпульсна перехідна функція; 

КНВ – канал нейтронних вимірювань; 

КСД – комплексна система діагностики; 

ЛЕВ – лінійне енерговиділення; 

НТД – нормативно-технічна документація; 

ОР – орган регулювання; 

ПГ – парогенератор; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

ПНВ – пуско-налагоджувальні випробування; 

РУ – реакторна установка; 

СВРК – система внутрішньореакторного контролю; 
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СВРШД – система внутрішньореакторної шумової діагностики; 

СВШД – система віброшумової діагностики; 

СВШК – система віброшумового контролю; 

СКВ – середньоквадратичне відхілення; 

СУЗ – система управління та захисту; 

твел – тепловидільний елемент; 

ТВЗ – тепловидільна збірка; 

ТКР – температурний коефіцієнт реактивності; 

ШПФ – швидке перетворення Фур'є; 

PWR (Pressurized Water Reactor) – реактор з водою під тиском. 
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ВСТУП 

Актуальність роботи. Наразі перші введені в експлуатацію атомні 

електростанції (АЕС) з реакторами типу ВВЕР-1000 працюють вже понад 

35 років, при цьому генеральним конструктором такої реакторної установки (РУ) 

був визначений проектний ресурс експлуатації у 30 років. Усе це дає підстави для 

подальшої експлуатації таких РУ лише за умови обґрунтування їх безпечної 

експлуатації у понадпроектні строки. У питанні подовження строків експлуатації 

ядерних енергоблоків надзвичайно важливим є завдання розробки та 

впровадження сучасних систем діагностики та моніторингу, серед яких особливе 

місце посідають системи, розроблені на основі методів нейтронно-шумової 

діагностики. [3, 92, 96, 101, 102, 113, 116]. Також більш високі вимоги 

встановлюють до надійності контролю за поточним станом обладнання у зв'язку з 

майбутньою роботою енергоблоків у маневрових режимах. 

З огляду на необхідність запобігання появи неконтрольованих вібрацій 

обладнання АЕС задля безпечної експлуатації останніх, особливу увагу 

приділяють моніторингу вібрацій обладнання РУ як на стадії проектування та 

стендового відпрацювання елементів обладнання, так і в період 

пусконалагоджувальних робіт, а згодом – і протягом експлуатації ядерних 

енергоблоків [3]. 

Як у вітчизняній, так і в закордонній практиці в атомно-енергетичній галузі 

значну частку відмов ядерного палива, особливо на стадії впровадження нових 

типів тепловидільних збірок (ТВЗ), становлять відмови, зумовлені вібрацією ТВЗ. 

Застосування систем віброшумової діагностики (СВШД) значно розширює 

можливості моніторингу об'єкта (наприклад, ТВЗ) і може бути основою для 

виконання оцінки вібраційного ресурсу обладнання, зокрема і з подовженим 

строком експлуатації. 

Ще одним важливим аспектом актуальності впровадження СВШД є 

застосування на енергоблоках АЕС нових поколінь ТВЗ, у тому числі, й 

альтернативних виробників. 
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На момент проектування перших ядерних енергетичних реакторів розвиток 

комп’ютерних систем був обмеженим, тому діагностичні системи не були 

представлені у проекті ВВЕР, а можливість моніторингу за важливими 

параметрами, такими як оперативне визначення швидкості теплоносія, 

коефіцієнтів реактивності, не передбачалася. Для нових блоків АЕС, що вводяться 

в експлуатацію з реакторами типу ВВЕР, системи віброшумової діагностики вже 

представлені в проектах РУ разом з іншими системами діагностики. 

На сьогодні вже загальноприйнято, що для убезпечення експлуатації РУ з 

ВВЕР необхідною умовою є впровадження систем ранньої діагностики, у тому 

числі побудованих на методах нейтронно-шумової діагностики [92, 108, 116, 127, 

128, 129].  

Віброшумова діагностика РУ займається сукупним аналізом сигналів різних 

датчиків: вібрацій, абсолютних та відносних переміщень, нейтронних та 

температурних детекторів, а також флуктуацій реакторних сигналів в 

експлуатаційних умовах, з послідуючим визначенням вібростану 

внутрішньокорпусних пристроїв (ВКП), ТВЗ, корпусу реактора та основного 

обладнання головного циркуляційного контуру (ГЦК). 

Реакторна установка як об'єкт діагностування, має унікальні 

особливості [4]: 

 складність конструкції; 

 взаємозв’язок фізичних процесів, що протікають в об'єкті; 

 наявність зворотних зв'язків; 

 наявність авторегуляторів; 

 велика кількість первинної вимірювальної інформації; 

 відсутність апробованих статистичних даних щодо можливих 

несправностей; 

 небажаність або неможливість перевірочних (тестових) збурень, що 

порушують нормальну роботу установки; 

 наявність людського фактора. 
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У зв’язку з цим потрібно з обережністю застосовувати методи технічної 

діагностики, що вже розвинені для інших об’єктів [4]. 

Актуальність роботи визначається задачею оснащення енергоблоків ВВЕР 

сучасними системами діагностики, в тому числі системами внутрішньореакторної 

шумової діагностики (СВРШД), в рамках реалізації вимог до продовження 

експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами 

здійснення періодичної переоцінки безпеки, виконується відповідно до наказу 

Державного Комітету Ядерного Регулювання України №181 від 26.11.2004 р. 

Досвід провідних експертів в галузі шумового моніторингу і діагностики 

(включаючи Аркадова Г.В., Павелка В.І., Усанова А.І.) вказує на те, що навіть для 

реакторів одного типу шумові моделі потребують індивідуального підходу, 

дослідження і налаштування, оскільки завжди існують малі конструктивні 

розбіжності у проектах РУ навіть одного типу. 

Також потрібно брати до уваги особливості монтажу та різний технічний 

стан конструкцій. Все це призводить до відмінностей спектральних характеристик 

вібрацій обладнання РУ і потребує проведення нових окремих досліджень та 

вирішення наукових завдань, пов’язаних із впровадженням систем діагностики на 

кожній конкретній РУ. Без сумніву, адаптація моделей, що були створені для 

інших типів реакторів (PWR, BWR), є ще більш складним і неявним завданням, 

оскільки кількість відмінностей в обладнанні та характеристиках процесів є ще 

більшою. 

Підсумовуючи зазначене вище, можна говорити про існування актуального 

науково-технічного завдання убезпечення експлуатації АЕС при подовженні 

експлуатації у понадпроектний строк шляхом впровадження сучасних систем 

моніторингу і віброшумової діагностики активної зони реактора типу ВВЕР-1000. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Основні наукові дослідження дисертації виконано у відповідності з 

наступними національними та галузевими програмами: «Енергетична стратегія 

України на період до 2035 року», «Комплексна «зведена» програма підвищення 

безпеки енергоблоків АЕС України» (пп. КзППБ № 13502, 14103, 14202, 14402). 



22 

 

Дисертаційна робота виконувалася також у рамках держбюджетних науково-

дослідних робіт (НДР), виконаних в ІПБ АЕС НАН України: 

 Розробка методів та засобів контролю підкритичності активної зони 

реактора (РК 0108U000726, 2008–2011 рр.); 

 Розробка методів та засобів контролю коефіцієнтів реактивності 

ядерного реактора (РК 0112U004544, 2012–2016 рр.).  

В зазначених НДР автор дисертації був виконавцем. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення безпеки 

експлуатації АЕС шляхом впровадження моніторингу за процесами в активній 

зоні реактору типу ВВЕР-1000, а також залучення до експлуатаційної практики 

сучасних методів нейтронно-шумової діагностики. 

Для досягнення поставленої мети дисертаційної роботи було 

сформульовано та вирішено приведенні нижче завдання наукового дослідження. 

 Аналіз та систематизація методів нейтронно-шумової діагностики, вибір 

серед них найбільш інформативних для застосування в системах 

діагностики реакторів типу ВВЕР-1000. 

 Розробка методів та програмного забезпечення (ПЗ) для аналізу шумів 

від нейтронних детекторів реактора, а також верифікація і валідація 

розробленого ПЗ. 

 Проведення аналізу шумової складової сигналів детекторів прямого 

заряду (ДПЗ) та іонізаційних камер (ІК), а також аналіз їх зміни 

протягом паливної кампанії. 

 Розробка моделей діагностування вібростану ВКП і ТВЗ. 

 Визначення локальної чутливості ДПЗ та оцінка впливу на сигнал 

детектора від нейтронів, згенерованих в ТВЗ, у тому числі – і в суміжних 

ТВЗ. 

 Дослідження можливості відновлення сигналів ДПЗ, що вийшли з ладу 

під час паливної кампанії реактора. 
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Об’єкт дослідження: нейтронно-фізичні, теплогідравлічні та вібраційні 

процеси в активній зоні реактора типу ВВЕР-1000. 

Предмет дослідження: моделі, методи та засоби визначення параметрів 

активної зони, у тому числі – вібраційного стану ВКП і ТВЗ реактора типу 

ВВЕР-1000. 

Методи дослідження: 

 кореляційні та спектральні методи – для дослідження сигналів від ДПЗ 

та ІК; 

 об’єктно-орієнтоване програмування; 

 моделювання на основі штучних нейронних мереж – для прогнозування 

струмів у ДПЗ. 

Наукова новизна: 

 вдосконалено моделі оцінки часу запізнення проходження флуктуації 

параметрів теплоносія вздовж ТВЗ, які були побудовані на основі 

сигналів нейтронних детекторів, що забезпечило можливість 

моніторингу за швидкістю теплоносія в активній зоні реактора в умовах 

значного глобального нейтронного шуму, при цьому такі методи оцінки 

часу запізнення, як узагальнені взаємокореляційні функції, було 

використано нами вперше для аналізу саме нейтронних шумів; 

 вперше досліджено ознаки вібрацій ВКП і ТВЗ реактору типу  

ВВЕР-1000 на основі даних від 64 каналів нейтронних вимірювань 

(КНВ) та з частотою дискретизації 436 Гц, виявлено гармоніки «биття» 

елементів конструкції ТВЗ на частотах кратних ~ 5 Гц у спектрах ДПЗ 

ЗАЕС-1; 

 вперше визначено та обґрунтовано уставки формування захистів і 

блокувань за визначеними ознаками, а саме – спрацювання 

попереджувального та аварійного повідомлення, відповідно, у 

наступних випадках: збільшення середньоквадратичного відхилення 

нейтронного потоку в 5 та 10 разів; зміна положення піків характерних 
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частот на 0,3 та 0,5 Гц; збільшення амплітуди піків характерних частот 

відносно еталонного стану на 30 % та 50 %; 

 вперше реалізовано алгоритм відновлення сигналів ДПЗ із 

застосуванням нейронних мереж з похибкою не більше 2 % за умови 

навчання нейронної мережі на широкому діапазоні даних, що 

уможливлює визначення струму ДПЗ, який вийшов з ладу. 

Обґрунтованість та достовірність отриманих наукових результатів 

забезпечується коректною постановкою задач дослідження, вибором апробованих 

методів дослідження, застосуванням сучасних засобів вимірювання, 

використанням математичних методів та сучасної обчислювальної техніки. 

Практичне значення: 

  розроблені розрахункові програми віброшумової діагностики 

впроваджено в СВРШД, що постачаються на АЕС України з реакторами 

типу ВВЕР-1000 в складі комплексної системи діагностики (КСД); 

 проведений аналіз сигналів ДПЗ дозволяє виявляти аномалії в вібраціях 

ВКП і ТВЗ. 

Практичне використання результатів дисертації підтверджено актом 

впровадження (Додаток В). 

Особистий внесок автора. Основні положення і результати дисертаційної 

роботи було отримано автором самостійно. Автор брав безпосередню участь у 

проведенні наукового дослідження на всіх етапах, а саме: 

 формулюванні мети і постановці завдань наукового дослідження;  

 розробці моделей для задач нейтронно-шумового моніторингу та 

діагностики; 

 обґрунтуванні значень уставок формування захистів і блокувань у 

СВРШД за спектральними характеристиками; 

 проведенні аналізу архітектур та методів навчання нейронних мереж, а 

також їх побудові; 
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 розробці розрахункової моделі РУ типу ВВЕР-1000 для дослідження 

перехідних режимів роботи; 

 розробці розрахункового ПЗ та виконанні самих розрахунків; 

 проведенні аналізу отриманих експериментальних і розрахункових 

результатів досліджень. 

Апробація роботи – основні положення і результати роботи доповідалися і 

обговорювалися на наступних конференціях: 

 Третья международная научно-практическая конференция "Повышение 

безопасности и эффективности атомной энергетики", 24–28 сентября 

2012. – Одесса; 

 XXIII щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН 

України, 1–5 лютого 2016. – Київ; 

 V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека та 

ефективність атомної енергетики», 5–9 вересня 2016. – Одеса; 

 XXIV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН 

України, 10–13 квітня 2017. – Київ; 

 XXV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН 

України, 16–20 квітня 2018. – Київ; 

 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека та 

ефективність атомної енергетики», 4–6 вересня 2018. – Одеса. 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 14 наукових праць, у 

тому числі 9 статей – у провідних фахових виданнях (4 з яких входять до бази 

цитування SCOPUS) та 5 – у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та додатків. 

Робота викладена на 190 сторінках, містить 76 рисунка, 11 таблиць і список 

використаних джерел, що включає 153 найменування на 15 сторінках, та Додатки 

(8 сторінок). 
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РОЗДІЛ 1. НЕЙТРОННО-ШУМОВИЙ МОНІТОРИНГ ТА ДІАГНОСТИКА. 

ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАВДАНЬ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Задачі діагностування реакторної установки 

Якою досконалою не була б сучасна РУ, її елементи обладнання не є 

абсолютно надійними, а рішення, що приймаються експлуатаційним персоналом, 

– абсолютно безпомилковими. Отже, будь-яка РУ, будучи складним технічним 

об'єктом, завжди буде експлуатуватися з «малими» інцидентами. В процесі 

експлуатації важливо вміти завчасно виявляти такі події, які при своєму розвитку 

можуть вплинути на працездатність РУ. Даними задачами мають займатися 

системи раннього діагностування. 

До систем раннього діагностування відносяться і системи нейтронно-

шумової діагностики, яким властиві наступниі важливі властивості: 

 можливість роботи в експлуатаційних умовах; 

 пасивність; 

 висока чутливість до аномалій. 

Локальні системи діагностики розв’язують конкретні діагностичні задачі. 

Принцип локальності полягає в тому, що конкретна система або виконує 

діагностику якоїсь частини об'єкта (наприклад, тільки реактор), або фіксує певний 

фізичний процес (наприклад, контролює переміщення трубопроводів). Жодна з 

них не виконує повної діагностики РУ, хоча є функціонально завершеною 

системою. Комплекс локальних систем діагностики пов'язаний єдиною ідеологією 

оперативного діагностування РУ, взаємодіє з системами контролю і управління 

РУ, здатний забезпечити повноту і глибину діагностування, що відповідає 

сучасним вимогам безпечної експлуатації АЕС. Такий підхід інтегрування (знизу 

вгору) локальних систем в єдину комплексну систему оперативної діагностики 

використовує багато фірм-розробників діагностичного обладнання АЕС [3, 74, 

113, 125]. Кожний розробник находить оптимальною свою кількість локальних 

систем діагностики. Такими системами можуть бути: 
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 система оцінки залишкового ресурсу обладнання; 

 система віброшумової діагностики; 

 система виявлення протікань теплоносія за різним фізичним 

показниками (вологості, радіоактивності, акустичної емісії); 

 система контролю переміщення обладнання при зміні температури 

теплоносія; 

 система діагностування роторного обладнання; 

 система виявлення вільних і слабозакріплених предметів; 

 система діагностування арматури; 

 система діагностування головного циркуляційного насосу (ГЦН); 

 система діагностування приводів системи управління та захисту (СУЗ). 

Локальні системи діагностики РУ набувають статус штатних систем 

експлуатації АЕС після періоду дослідної експлуатації. Ці системи закладаються в 

проекти нових блоків АЕС, а блоки, що знаходяться в експлуатації, 

доукомплектовуються сучасними діагностичними системами. 

Постають задачі вдосконалення способів досягнення того чи іншого 

діагнозу для різних систем, а особливо для систем вібродіагностики. Задача 

інтерпретації спектральних віброхарактеристик являє собою довгий 

дослідницький процес. 

Для впровадження діагностування на АЕС необхідним є: 

 збільшення спостереження за об’єктом за рахунок нарощування штатних 

вимірювань; 

 використання нових, високочутливих до малих аномалій вимірювальних 

каналів; 

 розробка методів виділення діагностичної інформації з сигналів систем 

контролю і діагностики. 

Будь-яка спектральна оцінка будь-якого сигналу первинного перетворювача 

системи віброконтролю містить до декількох десятків резонансних особливостей, 
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а кожна резонансна особливість, взагалі кажучи, несе інформацію про технічний 

стан того чи іншого елемента РУ [3]. 

Резонанс можна описати місцеположенням на осі частот та амплітудою. Для 

даних параметрів потрібно визначити діагностичні пороги і алгоритми, згідно з 

якими будуть формуватися сигнали попереджувальних і аварійних сигналів для 

персоналу енергоблоку. 

Віброшумова діагностика займається визначенням вібростану обладнання 

на основі аналізу зміни частотних характеристик, як за міжремонтний період, так і 

за час життя РУ. Для отримання частотних характеристик сигналу 

використовується швидке перетворення Фур’є (ШПФ). Також в СВШД 

застосовують алгоритми з розрахунку авто- та взаємнокореляційних функцій 

(АКФ, ВКФ), авто- та взаємноспектральної густини потужності (АСГП, ВСГП), 

когерентності, реосансу, імпульсної перехідної функцій (ІПФ), фазового аналізу 

та ін [15, 54, 85, 109, 120]. 

Можливостями систем віброшумової діагностики крім рішення вібраційних 

задач, може бути передбачено рішення теплогідравлічних задач – визначення 

швидкості теплоносія, а також нейтронно-фізичних – визначення температурного 

коефіцієнта реактивності (ТКР). 

Вібростан саме ВКП і ТВЗ є найбільш важливим у зв’язку із небезпекою 

розповсюдження радіоактивності, в той же час він є і найбільш складним. 

Датчики вібрації можуть бути змонтовані безпосередньо на основному 

обладнанні ГЦК, на відміну від обладнання активної зони, тому задача 

діагностування ГЦК вирішується традиційними методами. 

Віброшумова діагностика РУ може базуватися на непрямих вимірах, 

зокрема, на вимірах флуктуючих компонентів сигналів штатних детекторів. 

СВШД може використовувати сукупність датчиків переміщень, встановлених на 

корпусі реактора, датчиків пульсацій тиску (ДПТ) теплоносія і детекторів поза- і 

внутрішньозонного нейтронного потоку. 

Витрати теплоносія, як інтегральна по контуру, так і локальна, визначає 

вібронавантаженість ВКП і ТВЗ. Зміна частоти резонансу ВКП чи ТВЗ може 
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слугувати знаком віброзношення або непроектного закріплення відповідного 

обладнання. Збільшення витрати теплоносія може викликати збільшення 

амплітуди вібропереміщення. 

ВКП і ТВЗ впливають на вібростан один одного, оскільки вони є 

елементами єдиної конструкції. У зв’язку з зазначеним вище контроль вібрацій 

ТВЗ в експлуатаційних умовах не можна проводити із відривом за контролем 

вібрацій ВКП та корпусу. 

В межах нормального вібростану РУ діагностичні ознаки змінюються в часі. 

Зміни віброхарактеристик за паливну кампанію реактора неминучі внаслідок 

природного зносу елементів обладнання. Різним ефектам відповідає своя 

динаміка резонансів. Можливим є перекриття одного резонансу іншим, вихід 

резонансу за досліджуваний діапазон частот, два резонанси можуть помінятися 

місцями на частотній осі за час між вимірами. 

У віброшумовій діагностиці необхідно отримати знання про причини 

походження резонансів і зробити резонанси інформативними, тобто щоб вони 

несли досить повну діагностичну інформацію щодо найбільш важливих вузлів РУ 

з точки зору її безпечної експлуатації. Інтерпретація резонансів є тривалим 

дослідницьким процесом. 

Самі великі по амплітуді резонанси АСГП можуть і не нести найціннішу 

діагностичну інформацію. Те ж саме відноситься і до взаємних спектральних 

характеристиках: висококогерентними складовими можуть бути ефекти, що 

маскують вібрації. 

Однією із функцій віброшумової діагностики є пошук змінних деталей 

форми резонансів, що не спостерігаються на кожному вимірюванні. В алгоритмі 

СВШД має обов’язково бути представлена функція автоматичного виділення 

таких ефектів. Завдяки автоматичному виділенню резонансів аномалії можуть 

бути виділені на ранній стадії, коли вони ще не помітні візуально. 

Історія досліджень та впроваджень СВШД представлена в підрозділі 1.2.  

В розділі 2 представлені методи аналізу нейтронних шумів та їх програмна 

реалізація, а в розділі 3 розглянуто фізичні особливості визначення параметрів 
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вібростану  ВКП і ТВЗ, представлено спектри шумової складової сигналів 

нейтронних детекторів, розглянута можливість визначення швидкості теплоносія 

через активну зону та ТКР. 

1.2. Історія впровадження систем віброшумового контролю та діагностики 

Постачальниками перших систем віброшумового контролю (СВШК) для 

радянських АЕС з реакторами типу ВВЕР були закордонні компанії. Основною 

відмінністю СВШК від СВШД є те, що СВШК надає користувачеві деяку 

сукупність числових і функціональних статистичних оцінок, отриманих з 

виміряних сигналів, а СВШД надає більш детальну діагностичну інформацію. 

В 60-ті роки були отримані кінетичні параметри активних зон за спеціально 

побудованими статистиками відліків дискретного сигналу нейтронного детектора. 

Дослідники реакторних шумів вивели розподіл Пала-Могильнера-Золотухіна-

Белла-Бабала [112], на основі якого була розроблена теорія нейтронного шуму 

підкритичного реактора. 

Американські дослідники Тай та Уріг в 60-х роках відзначали практичну 

значимість шумового аналізу енергетичного реактора та великі перспективи 

віброшумової діагностики [81, 146]. За кордоном почали проводити інтенсивні 

дослідження шумів енергетичних реакторів для розробки нових способів 

діагностування елементів РУ [134, 135]. 

В кінці 70-х років віброшумова діагностика енергетичних реакторів різних 

типів стає однією з основних тем на спеціалізованих міжнародних конференціях. 

За матеріалами конференцій SMORN (Specialist Meeting on Reactor Noise) [131, 

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138] та семінарів IMORN (Informal Meeting on Reactor 

Noise) [130], що проходили в період з 1974 р. по 2004 р., можна простежити 

розвиток теоретичної, а потім і методичної бази віброшумової діагностики, яка 

згодом знайшла своє технічне втілення в СВШД [102]. 

Введення в експлуатацію енергоблоків з ВВЕР в СРСР супроводжувалося 

вібраційними дослідженнями у період пусконалагоджувальних випробувань 

(ПНВ), а віброшумові методи і контроль РУ під час експлуатації не 
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впроваджувалися, тоді як провідні закордонні фірми (Siemens, Westinghouse) вже 

розробили і створили перші промислові СВШК [96, 106]. 

Участь радянських дослідників реакторних шумів на конференціях SMORN 

була незначною. В СРСР натурні віброшумові дослідження проводилися 

Інститутом атомної енергії ім. І.В. Курчатова і Фізико-енергетичним інститутом 

на різних АЕС з ВВЕР. Дані роботи явно відставали, радянські СВШК не могли 

конкурувати із закордонними промисловими СВШК у зв’язку з технологічним 

відставанням СРСР в електроніці [3]. 

На початку 90-х на РУ з ВВЕР колишнього СРСР почали впроваджувати 

закордонні СВШК. Фірма Siemens почала поставляти СВШК на РУ з ВВЕР-440, а 

угорський Інститут фізичних досліджень впроваджував СВШК СARD на 

першому енергоблоці Калінінської АЕС з ВВЕР-1000 [126, 127, 129]. Досвід 

експлуатації перерахованих вище закордонних СВШК був дуже корисний, але 

самі СВШК не стали штатними системами АЕС. 

В Росії на основі набутого досвіду при впроваджені закордонних 

програмно-технічних комплексів (ПТК) на АЕС були розроблені власні СВШД, 

роботи проводилися Всеросійським Науково-дослідним інститутом з експлуатації 

атомних електростанцій та спеціально створеним підприємством «Діапром» [3]. 

Починаючи з 2003 СВШД увійшли в проекти споруджуваних РУ з ВВЕР. 

В Україні розробкою СВШД займається НВО «Імпульс» в складі 

комплексної системи діагностики [89]. 

Впровадження СВШД на реакторах типу ВВЕР. 

Ініційовано розвиток віброшумового аналізу було в НДР, де в період 1972–

1976 рр. на АЕС Greifswald з ВВЕР-440 (проект В-230) відбувалися аномальні 

вібрації аварійних регулюючих касет (АРК), а в 1985–1986 рр. – аномальні 

вібрації шахти реактора. Після дослідження причин підвищеної вібрації 

конструкцію паливної частини АРК змінили для зменшення витрати теплоносія 

через неї. Для контролю вібрацій вперше на ВВЕР-440 були встановлені 

внутрішньозонні нейтронні ДПЗ. 
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На радянських АЕС перші блоки з ВВЕР-440 експлуатували без ДПЗ, 

енергорозподіл по об’єму активної зони визначався нейтронно-активаційними 

методами. У 1977 р. на базі Інституту ядерних досліджень (м. Россендорф, НДР) 

була організована діагностична група, і в 1975 р. в інституті була розроблена і 

впроваджена перша дослідна СВШД. 

Перші промислові СВШД SÜS на ВВЕР-440 поставляла фірма Siemens. Такі 

системи були встановлені на АЕС Дуковани, Богуніце, пізніше на Кольській і 

Нововоронезькій АЕС [74, 108, 116]. 

На ВВЕР-1000 перша СВШД була встановлена на 1-му блоці Калінінської 

АЕС в 1991 р. Це була СВШД CARD, угорського виробництва, яка пройшла 

широку апробацію на ВВЕР-440 АЕС Пакш [126]. 

На 1-му блоці АЕС Темелін з ВВЕР-1000 вже на етапі пуско-

налагоджувальних випробувань у 2000 р. була впроваджена СВШД компанії 

Westinghouse, яка на етапі ПНВ була оснащена тимчасовими внутрішньозонними 

акселерометрами. СВШД компанії Westinghouse як і всі інші системи контролю і 

діагностики ВВЕР-1000, включені в глобальну станційну мережу, побудовану за 

технологією ALLY [113]. 

1.3. Огляд досліджень 

В пунктах даного підрозділу розглянуто результати дослідження за 

наступними напрямками: вібрації, швидкість теплоносія, температурний 

коефіцієнт реактивності, теплогідравлічні процеси, технологія нейронних мереж. 

1.3.1. Вібрації 

В роботі [101] розглянуто вимірювання нейтронних шумів на угорській 

АЕС Пакш. Для локалізації вібруючого регулюючого стрижня будується карта 

активної зони з вимірами шуму ДПЗ. Схема локалізації наступна: розраховуються 

спектри АСГП для доступних ДПЗ, що розташовані на одному рівні (в кожному 

каналі нейтронних вимірювань рівномірно розташовано по висоті 7 детекторів). 

Тоді для кожної позиції на кожному рівні визначається амплітуда піку, що 

характеризує вібрацію стрижня. В результаті отримується 7 серій даних (що 
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відповідають 7 осьовим рівням), кожна серія містить максимум 36 значень (що 

відповідають 36 детекторам на одному рівні). Джерело вібрацій на цій схемі 

позначається найбільш темною областю. 

В роботі [149] розглянуто вібрації внутрішніх компонентів на 

54 французьких реакторах типу Pressurized Water Reactor (PWR) протягом 

300 паливних кампаній (компанія EDF). 

EDF набула значного досвіду в досліджені вібрацій внутрішньокорпусних 

пристроїв шляхом дослідження позазонного нейтронного шуму на 54 реакторах 

типу PWR під час деяких з 300 паливних кампаній. 

Зв'язок був побудований шляхом обробки більш ніж 3000 вібраційних 

характеристик, що були отримані після початку експлуатації реакторів. 

Обробка вібраційних характеристик дозволила відмітити ледь помітні 

ефекти старіння притискних пружин (що є нормальним процесом), паливних 

стрижнів, радіальних шпонок. 

Автоматизований моніторинг ВКП будується на ідентифікації різних типів 

поведінки цих пристроїв (нормальна чи ні) на основі аналізу спектральних 

характеристик. Також необхідним є розуміння варіацій у вібраційних 

характеристиках, що залежать від багатьох параметрів. 

Елементи системи моніторингу ВКП реакторів PWR концерну EDF: 

 обладнання: позазонні нейтронні детектори, акселерометри, що 

встановлені на корпусі реактора; 

 програмне забезпечення: програми періодично запускаються 

операторами станції і будують авто- та взаємноспектральні функції, 

визначають піки на даних функціях, визначають рух пристроїв, а також 

перевіряють чи присутні значні зміни в спектральних характеристиках. 

Статистична обробка вібраційних характеристик була проведена для трьох 

типів реакторів [149]: 

 реактори потужністю 900 МВт (6 реакторів CPO); 

 реактори потужністю 900 МВт (28 реакторів CPY); 
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 реактори потужністю 1300 МВт (20 реакторів). 

Обробка сигналів показала, що тільки два експлуатаційних параметра 

мають значний вплив на вібраційні характеристики під час стаціонарного режиму, 

а саме: вигорання палива протягом паливної кампанії і початкове збагачення 

палива. 

Рівень характеристики піднімається при збільшені вигорання палива 

(рис. 1.1). Підйом спостерігається як для піків, що відповідають модам вібрацій, 

так і для фонового шуму, що по суті спричинений зміною енергетичного спектру 

нейтронів ділення викликаний поступовим збільшенням в активній зоні 239Pu. 

 

Рис. 1.1. Нормалізована АСГП протягом паливної кампанії (реактор CPY 

потужністю 900 МВт) [149] 

 

Дослідження зміни нормалізованої спектральної густини потужності 

протягом паливної кампанії виділили ефект старіння, а також незначні зміни в 

положенні ВКП. 
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В роботі [128] представлено досвід роботи із системою реакторної шумової 

діагностики на реакторах типу ВВЕР-1000 в Росії. 

Комплексна система шумової діагностики KAZMER була встановлена на 

першому блоці Калінінської АЕС в 1992 р. угорськими фірмами CRIP та (H)ERPI. 

Дана система складалася з підсистеми реакторної шумової діагностики KARD, 

підсистеми моніторингу вібрацій петель першого та другого контурів ARGUS, 

підсистеми контролю протікань ALMOS. 

Дана реалізація системи KARD використовує флуктуації сигналів 

наступних детекторів:  

 6 позазонних іонізаційних камер системи захисту реактора; 

 6 внутрішньозонних вимірювальних канали, що включають: 7 ДПЗ з 

родієвими емітерами; одну термопару на виході з активної зони; 

 8 датчиків тиску, що розташовані в різних місцях першого контуру; 

 14 акселерометрів, що вибираються з загальної кількості 

32 акселерометрів, які розташовані на основних компонентах першого 

контуру. 

Виконувався одночасний запис 62 сигналів. 

На графіку автоспектральної густини потужності, що була отримана від 

позазонного детектора нейтронів, було виділено пік в діапазоні 1,3–4,7 Гц, що 

відповідав за рух шахти реактора. 

Спектр внутрішньозонних детекторів нейтронів був значно 

інформативніший. Він мав два піки на частотах 16,6 та 33,3 Гц, що відповідають 

гармонікам частоти обертання ГЦН (1000 об/хв.). Також спостерігалася 

компонента на частоті 25 Гц, яку важко ідентифікувати, оскільки вона пов’язана з 

частотою мережі та обертанням живильних насосів. Пік на частоті 9 Гц 

пов'язаний з пульсаціями тиску. 

Було відмічено, що низькочастотна частина спектра в основному зайнята 

ефектом переносу, в даній області фаза між розташованими на одній осі 
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детекторами лінійно залежить від частоти, що може бути використано для 

визначення швидкості теплоносія (за рівнем нахилу фази). 

В роботі [139] розглянуто методи раннього виявлення кипіння на ВВЕР та 

РБМК, розглянуто визначення наявності пари в теплоносії на основі 

діагностичного підходу з використанням акустичних діагностичних ознак. В 

результаті дослідження виявлена загальна залежність спектру флуктуацій тиску 

теплоносія від зміни термогідравлічних параметрів. 

Була отримана залежність між частотою флуктуацій тиску і робочими 

параметрами, що були виміряні системою контролю. 

Віброакустичний контроль почали використовувати на ВВЕР на початку 

70-x, вперше метод було використано на Нововоронезькій АЕС [139]. 

Основна ідея цього контролю полягає в порівняні поточних робочих 

віброакустичних спектральних параметрів РУ із відповідними параметрами 

спектрів цих сигналів в штатних режимах роботи. 

Так, зокрема процеси генерації пари та витоку попередньо досліджувалися 

на двоконтурній промисловій парогенеруючій установці. Було виміряно 

коливання тиску під час зупинки насоса в аварійному режимі. Аварійна ситуація 

була спричинена втратою теплоносія і генерацією пари в насосі між 

компенсатором тиску та петлею першого контуру. В аварійному режимі 

характерна частота функції когерентності між вібраціями та коливаннями тиску, 

змістилася приблизно до 4 Гц, проти 1 Гц при нормальному режимі. Амплітуда 

збільшилася приблизно в 6,5 разів [139]. 

В роботі [115] представлено результати математичного моделювання 

вільних коливань першого контуру ВВЕР-1000. Було відмічено понад 110 власних 

мод в діапазоні частот 0–50 Гц. Деякі перші власні моди відносяться до вібрації 

окремих частин першого контуру, як, наприклад, ГЦН, парогенератор, корзина 

активної зони, верхній блок. Взаємний вплив вузлів обладнання незначний на ці 

власні моди. Значення власних частот для нижчих мод представлені в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 Власні частоти першого контуру ВВЕР-1000 [115]. 

№ моди 1–4 5–6 7–9 10 11–12 13–14 15 16–19 20 

частота,

 Гц 
2,6 3,5 4,4 4,6 4,7 6,4 7,7 7,9 8,0 

вузол ГЦН ВБ ВБ ПГ шахта шахта ГЦН 
ГЦН, 

ПГ 

ГЦН, 

ПГ 

 

№ моди 21-22 23 24-27 28 29 30 31-34 35 36 

частота, Гц 9,0 9,5 9,8 10,9 11,2 12,1 13,1 17,2 17,8 

вузол 
ГЦН, 

ПГ 

ГЦН, 

ПГ 
ГЦН ПГ ПГ ПГ ГЦН 

ГЦН, 

ПГ 

ВБ, корпус 

Реактора 

 

Наведені вище результати були отримані для першого контуру при 

нормальних умовах експлуатації. 

Також було виконано розрахунки власних частот ТВЗ ВВЕР-1000. 

Додатково було досліджено вплив граничних умов, умов взаємодії між силовою 

конструкцією (направляючими каналами) і дистанціонуючими решітками. 

Було розглянуто два випадки. В першому випадку було зроблено 

припущення щодо існування зазору між дистанціонуючими решітками і 

направляючими каналами на периферії. В даному випадку вважалося що 

дистанціонуючі решітки притиснуті тільки до центральної трубки. В другому 

випадку вважалося, що всі направляючі канали притиснуті дистанціонуючими 

решітками. Результати розрахунку показали частоти найнижчих власних мод, а 

саме: 2,7 Гц та 4,2 Гц – для першого випадку, 4,0 Гц та 5,1 Гц для другого 

випадку.  

В перших експериментах на Калинінській АЕС шляхом обробки сигналів 

ДПЗ, ІК та ДПТ встановлено [23]: 

 на частоті 2,6 Гц відбуваються колективні вібрації ТВЗ з модою 

коливання, що відповідає коливанням стрижня з двома закріпленими 

кінцями; 
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 на частоті 7,6 Гц спостерігається друга мода вібрацій ТВЗ; 

 акустичні стоячі хвилі (АСХ) тиску для 1-го блоку Калинінської АЕС 

характеризуються частотами 0,6; 6,1; 8,6; 12,8; 14,5; 17,5 Гц. 

В доповіді [47] було викладено віброшумовий досвід для РУ типу 

ВВЕР-440. Було відзначено, що проектний вібростан шахти, в першому 

наближені, має відповідати коливанням стрижня з двома закріпленими кінцями, а 

при зношенні нижнього вузла кріплення – коливанням стрижня із вільним нижнім 

кінцем. В доповіді [47] було представлено АСГП сигналу датчика абсолютних 

переміщень (ДАП), яка демонструє перехід вібростану корпусу РУ до нижніх 

типів коливань у 1999 р., що є ознакою зношення нижніх вузлів кріплення шахти, 

а також значної вібрації ВКП.  

Одним з факторів вібронавантаження ВКП і ТВЗ є пульсації тиску 

теплоносія [47]. Прагнення зменшити витрату теплоносія обумовлене 

вібраційними інцидентами. Вібронавантаження ВКП, робочих касет та аварійних 

регулюючих касет безпосередньо залежить від швидкості теплоносія. Вперше 

рішення щодо її зменшення було прийняте у зв’язку із аномальними вібраціями 

теплового екрану на 1-му блоці Нововоронезької АЕС [47]. 

В роботі [46] обговорюються заходи що були проведені для зниження 

вібронавантаження ВКП і ТВЗ на другому енергоблоці Кольської АЕС. 

Наявність проектних зазорів в нижньому опорному вузлі шахти може 

викликати маятникові коливання шахти малої амплітуди з одним верхнім 

закріпленим кінцем на частоті 5,8 Гц. Дана частота відповідає протифазним 

коливанням шахти та корпусу реактора, і не є переважною, якщо шпонки не 

зношені. 

Роботи зі зниження вібронавантаження були проведені під час планово-

попереджувального ремонту (ППР) у 2003 р. (рис. 1.2). 

Віброшумові виміри після ППР-2003 показали що після проведеного 

ремонту амплітуди вібрацій ВКП знизилися більш ніж в 4 рази. 
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Рис. 1.2. Автоспектральні густини потужності сигналу ІК на другому енергоблоці 

Кольської АЕС (верхня – до ремонту, нижня – після ремонту) [46] 

Після ремонту ППР-2003 під час якого було відновлено проектний стан 

середнього рівня кріплення шахти на рівні розділення потоку теплоносія, власна 

частота маятникових коливань шахти і корпусу піднялася з 5,8 Гц до 8,0 Гц 

(табл. 1.2) [46]. 

Таблиця 1.2 Стан вузлів кріплення шахти [46] 

Назва вузла Стан вузлів кріплення шахти 

До ППР-2003 Після ППР-2003 

Верхній вузол кріплення Незначне відхилення 

від проектного 

Незначне відхилення 

від проектного  

Розділювач потоку Відхилення від 

проектного 
Проектний 

Нижній вузол кріплення (шпонки) Відхилення від 

проектного 

Відхилення від 

проектного 

Власна частота протифазного типу 

коливань з одним закріпленим 

верхнім кінцем, Гц 

5,8 8,0 

-6

-4,8

-3,6

-2,4

-1,2

0

0 3 6 9 12 15
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м

п
л
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уд
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Спектрограма коливань шахти після ППР-2003 була прийнята за еталон 

справного стану. В спектрограмі коливань шахти також присутні синфазні 

коливання шахти і корпусу – 7,0 Гц, і коливання пов’язані з ослабленням 

кріплення шахти у верхньому вузлі – 3,8 Гц. 

В роботі [46] були розроблені числові порогові значення (збільшення 

амплітуд і зміщення частот маятникових коливань шахти) для раннього 

вібродіагностування ВКП другого енергоблоку Кольської АЕС. Також умовою 

допустимого вібростану ВКП визначено збереження співвідношення амплітуд 

частот 3,8 Гц, 7,0 Гц та 8,0 Гц відповідно до еталонної спектрограми вібрацій 

шахти. 

Вперше для ВВЕР-1000 сигнали від ДПЗ, ІК, ДАП та ДПТ було 

зареєстровано в одному багатоканальному записі на 2-му блоці Балаковської АЕС 

(рис. 1.3) [2]. Були визначені частоти АСХ – 0,6; 6,8; 9,3, 13,2 Гц, і зроблено 

висновок, що резонанс компенсатора тиску на частоті 0,6 Гц суттєво не впливає 

на вібрації корпусу реактора і шахти оскільки на рис. 1.3 (а) спостерігається пік на 

частоті 0,6 Гц, в той час як на рис. 1.3 (г), (д), (е) даний пік відсутній. 

Таким чином, аналіз результатів застосування систем діагностики для 

визначення вібростану ВКП, ТВЗ та іншого обладнання різних типів ВВЕР (PWR) 

показує високу інформативність і важливість для безпеки експлуатації РУ 

інформації від систем діагностики. Разом з тим, реалізація і застосування в 

системах діагностики більш детальної інформації від внутрішньозонних і поза 

зонних детекторів нейтронного потоку дозволить отримати інформацію щодо 

детальної локалізації в активній зоні реактора вібростану ВКП і ТВЗ. Тому задача 

оснащення і дослідження вибростану ВКП і ТВЗ на основі повної інформації від 

наявних ДПЗ є актуальною задачею, і її реалізація представлена у розділі 3. 
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Рис. 1.3. АСГП ДПТ (а), АСГП ДАП (б), АСГП ІК(в), функції когерентності ДПТ-

ДАП (г), ДПТ-ДАП (д), ДАП-ІК (е) (1 – АСХкт, 2 – АСХ1П, 3 – АСХ1К,  

4 – АСХ2К) [2]  

 

1.3.2. Швидкість теплоносія 

В роботі [93] представлено аналіз результатів нейтронно-шумових 

вимірювань на Калинінській АЕС. Було досліджено сигнали трьох ІК та 14 ДПЗ. 

Встановлено: 

 фази ВСГП різних пар сигналів ДПЗ є близькими до лінійних в двох 

частотних діапазонах 0,2–1,2 Гц та 2–5 Гц (рис. 1.4); 
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 лінійна залежність фази спостерігається між сигналами ДПЗ різних ТВЗ, 

а також між сигналами ДПЗ та ІК. 

 

Рис. 1.4. Фазові характеристики пар сигналів ДПЗ (ТВЗ 09–24) 1-го блока 

Калинінської АЕС [93] 

Була виконана апроксимація фази прямою лінією в частотному діапазоні  

0,2–1,2 Гц, потім був визначений час запізнення, з якого був зроблений перехід до 

швидкості теплоносія (рис. 1.5). Розрахункова швидкість теплоносія виявилася 

більшою за проектну, похибка визначення була тим більша чим ближче пара ДПЗ. 

 

Рис. 1.5. Визначення швидкості теплоносія з нахилу фази сигналів ДПЗ  

(1 – проектне значення, 2 – ТВЗ 11–24, 3 – ТВЗ 10–27, 4 – ТВЗ 09–24,  

5 – ТВЗ 15–30) [93] 

В роботі [92] була визначена швидкість теплоносія за допомогою 9 гамма-

термометрів (ГТ) з одного каналу. Принцип роботи ГТ полягає в нагріванні 
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детектора під дією гамма-випромінювання. Швидкість визначалася з нахилу фази 

між найнижчим ГТ та іншими в діапазоні частот 0,1–0,7 Гц. Результати були 

порівняні з оцінками програми SIMULATE-3, і показали добру узгодженість. 

В роботі [101] розглянуто вимірювання нейтронних шумів на угорській 

АЕС Пакш. 

Шумова діагностика розроблялася дослідницьким інститутом атомної 

енергії KFKI AEKI для чотирьох реакторів типу ВВЕР-440/213. KFKI AEKI 

розробив три покоління систем шумової діагностики для АЕС. AEKI застосував 

шумові методи для визначення швидкості теплоносія в 36 ТВЗ, що були обладнані 

ДПЗ. Для визначення швидкості теплоносія було застосовано імпульсну функцію. 

На діаграмі імпульсної функції спостерігався перший пік в момент часу 0,0 с, він 

був спричинений глобальним шумом (який реєструвався всіма детекторами 

одночасно), і другий пік справа в момент часу 0,4 с, що відповідав часу запізнення 

між детекторами 1-го та 5-го осьових рівнів.  

Флуктуації сигналу ДПЗ, що спричинені збуренням переміщення, є досить 

малими для PWR (0,001–0,01 % постійної складової), в той час як інші 

компоненти можуть бути значно більшими, що робить ідентифікацію швидкості 

складною. 

Таким чином, реалізація в СВРШД функції визначення швидкості 

теплоносія є актуальною і дозволить контролювати вплив теплоносія на вібростан 

ТВЗ. Результати реалізації цієї функції наведені у розділі 3. 

1.3.3. Температурний коефіцієнт реактивності 

Шумова оцінка ТКР досліджувалася в роботах [92, 103, 107, 122, 124]. ТКР 

визначався на основі відношення взаємноспектральної густина потужності 

нейтронного потоку і температури теплоносія до автоспектральної густини 

потужності температури теплоносія. Для оцінки ТКР важливим є вибір діапазону 

частот, що виконується на основі рівня когерентності між флуктуаціями 

температури і нейтронів. В зазначених вище роботах оцінка ТКР виконувалася на 

низьких частотах. 
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1.3.4. Теплогідравлічні процеси з підкипанням теплоносія 

Результати дослідження теплогідравлічних процесів представлено в роботі 

[44]. В зазначеній вище роботі відображені результати експериментів з 

дослідження спектрів сигналів нейтронного шуму при різних теплогідравлічних 

режимах ТВЗ. Реакторні експерименти було проведено на реакторі ВВЕР-70 АЕС 

«Райнсберг», в який була встановлена термометрична ТВЗ реактора ВВЕР-440. 

Було отримано розподіли температур тепловидільної поверхні твелів вздовж 

аксіальної координати в режимах: конвекційної тепловіддачі, початку закипання 

теплоносія, та розвинутого пузиркового кипіння. Експерименти було виконано 

при різній тепловій потужності ТВЗ, а також при різних вхідних температурах та 

швидкостях теплоносія в збірці. 

На рис. 1.6 представлена АСГП нейтронного шуму ДПЗ E24 та ДПЗ E25 в 

даній збірці в режимах: з кипінням теплоносія на оболонках твелів, а також за 

відсутності генерації пари на поверхні твелів.  

 

Рис. 1.6. АСГП сигналів нейтронного шуму ДПЗ E24 (а) та ДПЗ E25 (б) 

експериментальної ТВЗ реактора ВВЕР-70 [44]  

 

з кипінням 

без кипіння 

з кипінням 

без кипіння 
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З рис. 1.6 видно, що АСГП нейтронного шуму в умовах розвинутого 

пузиркового кипіння при стійкій генерації пари на поверхні твела відрізняється 

від відповідної АСГП при конвекційній тепловіддачі збільшенням спектральної 

густини на величину ≈20% в полосі частот 1,6–40 Гц. 

На рис. 1.7 представлена ВСГП нейтронного шуму ДПЗ E24 та ДПЗ E25 в 

режимах: з кипінням теплоносія на оболонках твелів, а також за відсутності 

генерації пари на поверхні твелів. ВСГП, що була отримана в експериментах на 

реакторі ВВЕР-70 при конвекційній тепловіддачі експериментальної ТВЗ, добре 

співвідноситься із аналогічною ВСГП нейтронного шуму ТВЗ ВВЕР-440 за 

відсутності генерації парової фази на поверхні твелів [44].  

 

Рис. 1.7. ВСГП сигналів нейтронного шуму ДПЗ E24 та ДПЗ E25 

експериментальної ТВЗ реактора ВВЕР-70 [44] 

В роботі [44] також обговорюється питання розпізнавання основних класів 

теплогідравлічних режимів в ТВЗ ВВЕР. 

В роботі [71] виконано аналіз шуму нейтронного потоку, що був 

викликаний флуктуаціями теплоносія. Дані дослідження було виконано для 

рішення задач контролю кипіння теплоносія. В якості характеристики стану 

теплоносія було вибрано середньоквадратичне відхилення змінної складової 

струму ДПЗ, що було приведене до усередненого основного струму, – параметр . 

Можливість фіксації початку кипіння була показана на прикладі 

проведеного експерименту з діагностичною касетою на АЕС «Райнсберг». На 

рис. 1.8 відображено вплив недогріву на параметр , так при зменшені недогріву з 

14 до 10 °С можна помітити значне збільшення параметру  датчика E11. 

з кипінням 

без кипіння 



46 

 

 

Рис. 1.8. Залежність параметра  від запасу до температури насичення теплоносія 

на виході із діагностичної ТВЗ (датчики: ● – E11, ■ – E10, ▲ – E8) [71] 

Також в НЦ «Курчатівський інститут» на ВВР-2 був проведений 

експеримент дослідження кипіння на поверхні твела. Результати експерименту 

представлені на рис. 1.9, з якого видно що при досягнені температури насичення 

на стінці твела значно збільшується параметр . 

 

Рис. 1.9. Залежність температури стінки твела на середині висоти (■) і у верхній 

частині ТВЗ (▲), а також параметра  (●) від потужності [71] 
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Дисперсія даних параметра  на малій потужності пояснюється авторами 

роботи [71] малим струмом датчика і нестійкою роботою реактора в даному 

режимі. Також були проведені розрахунки за допомогою програми NOSTRA [65], 

всі розрахункові величини узгоджувалися з експериментальними даними. 

В роботі [73] наведено результати дослідження можливості діагностування 

кипіння теплоносія в активній зоні ВВЕР за допомогою модернізованої методики. 

Попередня методика була розроблена в НЦ «Курчатівський інститут» та 

впроваджена в дослідно-промислову експлуатацію на 3-му блоці Калинінської 

АЕС, 1-му та 2-му блоках Тяньванської АЕС [71, 72]. Вона будувалася на 

порівняні виміряних середньоквадратичних відхиленнях нейтронного шуму з 

певним граничним аксіальним профілем (гранична пряма), що є індивідуальним 

для кожної ТВЗ. У всіх випадках кипіння і типах флуктуацій параметрів 

теплоносія кипіння надійно діагностувалося лише при граничному коефіцієнті 

кипіння (Кгран), що визначає граничне перевищення номінального рівня шуму 

нейтронного потоку із врахуванням похибок з метою виключення помилкового 

спрацювання, рівному 1. При Кгран=2 кипіння діагностувалося лише в 50 % 

випадків.  

В ТВЗ із киплячим теплоносієм розрахункові дослідження показали значне 

зростання середньоквадратичного відхилення нейтронного потоку у верхніх 

датчиках порівняно із нижніми [73]. При кипінні кут нахилу апроксимуючої 

прямої через значення шуму трьох верхніх датчиків значно більший за кут нахилу 

граничної прямої попередньої методики. 

Було запропоновано параметр 3n : 

 tgtgn /3  , (1.1) 

де α, β – кут нахилу апроксимуючої прямої через середньоквадратичне 

відхилення нейтронного потоку в трьох верхніх датчиках і граничної прямої при 

Кгран=1 відповідно. Сигнал локального кипіння за модернізованою методикою 

генерується якщо реалізується умова 3n > Кгран, де Кгран=2. 
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Таким чином, реалізація задачі діагностування начала кипіння на поверхні 

всіх ТВЗ є актуальною задачею і може бути реалізована на основі повної 

інформації від наявних ДПЗ. 

1.3.5. Нейронні мережі  

Нейронні мережі представляють собою спрощену модель біологічної 

нервової системи. Вони використовуються при рішенні задач класифікації та 

прогнозування і можуть бути застосовані практично для будь-яких задач, коли 

існує зв'язок між вхідними змінними і вихідними (що передбачаються), навіть у 

випадку коли даний зв'язок має складну структуру. Нейронна мережа представляє 

собою сукупність нейроноподібних елементів, що певним чином з’єднані між 

собою та з навколишнім середовищем за допомогою зв’язків, що визначаються 

ваговими коефіцієнтами [39]. Особливістю нейронних мереж є те, що вони здатні 

навчатися. Процес навчання передбачає налаштування вагових коефіцієнтів. 

В роботі [150] розглянуто придатність нейронних мереж для контролю на 

АЕС. Початкові дані були отримані під час безпосереднього вимірювання на АЕС 

Борселе, Нідерланди. 

1.4. Закордонні системи шумової діагностики, та системи 

внутрішньореакторного контролю 

Німеччина, маючи значний власний дослідницький потенціал, однією з 

перших стала виробляти промислові СВШД. На всіх енергоблоках АЕС 

Німеччини з PWR встановлені системи віброшумового моніторингу обладнання 

РУ, в тому числі, для визначення вібростану ВКП і ТВЗ. 

Поряд з позазонним нейтронним шумом і сигналами датчиків вібрацій, в 

СВШД аналізують сигнали внутрішньозонного нейтронного шуму. Останні 

дозволяють отримувати більш детальну інформації про вібростан ВКП і ТВЗ. 

На енергоблоках АЕС США віброшумова діагностика ВКП здійснюється на 

основі обробки позазонних нейтронних шумів. Діагностичні вимірювання 

проводяться періодично, відповідно до регламенту технічного обслуговування 

PWR. 
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На блоці 1 АЕС Темелін фірма Westinghouse розробила, ввела в проект, 

виготовила і змонтувала СВШК, до складу якої входять 8 ІК, штатні ДПЗ, 

термопари та акселерометри [3]. 

НЦ «Курчатівський інститут» розробив комплексну систему контролю, 

управління та діагностики (СКУД) [32]. Інтегрально СКУД складається з 

самостійних систем, об'єднаних спільним завданням контролю і діагностування 

стану РУ з ВВЕР в процесі експлуатації. В типовому варіанті до складу СКУД 

входить система контролю вібрацій основного обладнання. В цій системі 

використовуються сигнали датчиків різних типів: датчики вимірювання 

механічних переміщень, датчики нейтронного потоку (внутрішньозонні та 

позазонні), датчики вимірювання пульсацій тиску. 

1.4.1. Досвід концерну Electricite de France  

Французький концерн Electricite de France (EDF) експлуатує 58 реакторів 

типу PWR: 34 блока потужністю 900 МВт, 20 блоків потужністю 1300 МВт і 4 

блока потужністю 1500 МВт. Протягом тривалого часу накопичується 

централізована база даних (ЦБД) вібростану ВКП на всіх реакторах. Віброшумові 

вимірювання позазонного нейтронного потоку і сигналів акселерометрів 

автоматизовані на всіх PWR [16].  

Значний обсяг накопиченої інформації в ЦБД дозволяє достовірно 

ідентифікувати зміни вібростану ВКП і ТВЗ. При цьому виділяються три 

найбільш важливих, чисто механічних явища, які впливають на вібростан ВКП і 

ТВЗ: 

 зміна жорсткості елементів, що визначають вертикальний притиск 

шахти реактора; 

 зміна жорсткості пружинних блоків і дистанціонуючих решіток ТВЗ; 

 знос поверхонь контакту шахти і корпусу реактора в нижніх шпонках. 

1.4.2. Досвід компанії AREVA NP 

 Компанія AREVA NP була створена шляхом об’єднання підрозділів 

AREVA та Siemens. 
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AREVA NP поставляє наступні системи шумової діагностики [143]: 

 система акустичного моніторингу слабозакріплених предметів і захисту 

обладнання LPMS 7; 

 система моніторингу за вібраціями SÜS (розробка Siemens). 

LPMS 7 здійснює контроль і реєстрацію шумів, що розповсюджуються по 

конструкції, детектує викиди сигналу, аналізує і встановлює їх розташування і в 

кінці визначає класи подій. На основі класів подій LPMS 7 надає інформацію 

щодо властивостей та характеристик викидів, а також діагностичну інформацію 

оператору. Функція класифікації подій і розпізнавання образів визначає чи дана 

подія відноситься до відомих подій для яких не потрібно виводити сигнал 

тривоги, чи, можливо, потрібним є виведення тривоги, або, можливо, це невідома 

подія. Сигналізація щодо слабозакріплених предметів подається оператору тільки 

в двох останніх випадках. 

Паралельно з записом перехідних процесів система записує і зберігає 

фоновий шум, а також ефективні операції в системі теплоносія першого контуру 

реактора. 

LPMS 7 (KÜS 7) підтримує до 32 акселерометрів, що розташовані у 

визначених місцях першого контуру і приєднуються до підсилюючих станцій, які 

знаходяться в контайменті. Підсилені сигнали з’єднуються в шафі, де сигнали 

оцифровуються та аналізуються. 

Система SÜS виявляє зміни в характері вібрацій обладнання першого і 

другого контуру, ВКП, а також ГЦН на ранніх стадіях шляхом спостереження за 

частотами і амплітудами вібрацій деталей. Система відповідає вимогам KTA 3204, 

KTA 3201.4, DIN 25475–2, IEC 61502, ISO 7919 та ISO 10816. SÜS вимірює 

вібрації за допомогою абсолютного переміщення, відносного переміщення, 

швидкості, прискорення та датчиків пульсації тиску. Додатково береться 

внутрішньозонний/позазонний нейтронний шум від штатної апаратури для 

моніторингу системи SÜS. Система є повністю інтегрованою та автоматизованою 
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і включає збір даних, аналіз даних, моніторинг та видання автоматичної аварійної 

сигналізації. 

На даний момент встановлено більше 30 систем SÜS на різних типах 

реакторів (ВВЕР, PWR, EPR). 

1.4.3. Досвід компанії Westinghouse 

Westinghouse поставлє систему шумової діагностики DMIMS-DX [121]. 

Система DMIMS-DX відповідає за виявлення слабозакріплених предметів. За 

понад 40 річний досвід дослідження слабозакріплених предметів Westinghouse 

значно розширив можливості попередньої системи DMIMS. Система DMIMS-DX 

повністю сумісна із старшою моделлю DMIMS і може використовувати той же 

зовнішній інтерфейс електроніки та апаратуру (акселерометри, підсилювачі). 

Моніторинг за слабозакріпленими предметами побудований на виявлені удару 

слабозакріплених предметів по нерухливим частинам в першому контурі під дією 

потоку теплоносія. Дана задача хоч здається не складною на поверхні, але є 

складною в реалізації. Шуми, що характерні для роботи станції, можуть 

створювати хибну тривогу. Westinghouse заявляє, що використовує ефективні 

алгоритми для виявлення особливостей, які характерні саме для слабозакріплених 

предметів. Програмне забезпечення дозволяє виконувати аналізи спектру частот, 

та визначати розташування слабозакріплених предметів. 

Система DMIMS-DX також може включати опцію моніторингу за вібрацією 

корзини активної зони CBVM. Ефект екранування теплоносієм нейтронного 

потоку, що виходить з активної зони, змінюється коли активна зона рухається 

ближче до чи далі від стінок корпусу реактора. Таким чином нейтронний потік, 

що детектується позазонними детекторами нейтронного потоку системи NIS 

корелює з рухом активної зони. CBVM обробляє сигнали детекторів NIS і 

вимірює переміщення корзини. 

Внутрішньозонна вимірювальна система фірми Westinghouse призначена 

для надання інформації, щодо розподілення нейтронного потоку і температури на 

виході з ТВЗ в заданих точках активної зони [153]. Система забезпечує тільки збір 
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даних і не виконує захисних і керуючих функцій. Внутрішньозонна вимірювальна 

системи включає рухому систему моніторингу за нейтронним потоком та систему 

моніторингу внутрішньозонної температури. Кількість термопар і кількість 

каналів для рухомих детекторів потоку відрізняється в залежності від типу 

реактора Westinghouse. 

Рухомі детектори містять U3O8 збагачений до 90% за 235U і забезпечують 

детальне відображення нейтронного потоку в активній зоні. Кожний детектор 

приєднаний до гнучкого кабелю, який може бути переміщений в задану точку 

активної зони оперативним персоналом. Коли детектори не потрібні, вони 

зберігаються в бетонній шахті. 

Westinghouse поставляє систему моніторингу за активною зоною 

BEACON [121]. BEACON є системою реального-часу, вона використовує дані 

існуючої контрольно-вимірювальної апаратури і використовує вузлову модель 

для забезпечення моніторингу за безперервним розподіленням нейтронної 

потужності. Система виконує моніторинг за активною зоною, обробку виміряних 

даних, аналіз, а також надає прогноз. 

Програмне забезпечення BEACON також використовується на АЕС 

України. 

1.5. Висновки по аналізу стану досліджень з нейтронно-шумової 

діагностики та постановка завдань дослідження 

Аналіз, проведений вище, показав, що на АЕС України до недавнього часу 

не були реалізованими функції контролю та діагностики вібростану ВКП, ТВЗ, а 

також функція моніторингу інших важливих параметрів активної зони. Отже 

задача розробки методів аналізу шумів реактора і впровадження систем 

нейтронно-шумової діагностики та моніторингу на реактори типу ВВЕР-1000 є 

актуальною і важливою. Cистеми віброшумової діагностики крім рішення задач 

визначення вібростану ВКП і ТВЗ, можуть також вирішувати задачі визначення 

швидкості теплоносія, ТКР. Ці задачі потребують додаткових комплексних 

досліджень для адаптації методів аналізу нейтронних шумів до об’єкта 
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дослідження. Для досягнення поставленої мети дисертаційної роботи було 

сформульовано та вирішено наступні завдання наукового дослідження: 

 аналіз та систематизація методів нейтронно-шумової діагностики, вибір 

серед них найбільш інформативних для застосування в системах 

діагностики реакторів типу ВВЕР-1000 (розділ 2); 

 розробка методів та ПЗ для аналізу шумів від нейтронних детекторів 

реактора, а також верифікація і валідація розробленого ПЗ (розділ 2); 

 проведення аналізу шумової складової сигналів ДПЗ та ІК, а також 

аналіз їх зміни протягом паливної кампанії (розділ 3); 

 розробка моделей діагностування вібростану ВКП і ТВЗ (розділ 3); 

 визначення локальної чутливості ДПЗ та оцінка впливу на сигнал 

детектора від нейтронів, згенерованих в ТВЗ, у тому числі – і в суміжних 

ТВЗ (розділ 4); 

 дослідження можливості відновлення сигналів ДПЗ, що вийшли з ладу 

під час паливної кампанії реактора (розділ 5). 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ АНАЛІЗУ НЕЙТРОННИХ ШУМІВ 

 ТА ЇХ ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

У розділі 2 представлені результати розв’язання наступних завдань: 

1) Аналіз та систематизація методів нейтронно-шумової діагностики, вибір 

серед них найбільш інформативних для застосування в системах 

діагностики реакторів типу ВВЕР-1000; 

2) Розробка методів та ПЗ для аналізу шумів від нейтронних детекторів 

реактора, а також верифікація і валідація розробленого ПЗ. 

2.1. Обладнання ВВЕР-1000 важливе для аналізу вібростану ВКП і ТВЗ 

2.1.1. Внутрішньокорпусні пристрої 

До складу реактора ВВЕР-1000 входить наступне обладнання: 

 корпус; 

 верхній блок (ВБ); 

 активна зона; 

 внутрішньокорпусні пристрої: шахта, вигородка, блок захисних труб 

(БЗТ). 

Теплоносій надходить в реактор через нижні холодні патрубки корпусу, 

опускається по кільцевому зазору між корпусом і внутрішньокорпусною шахтою, 

проходить через опорні труби шахти, омиває твели ТВЗ в активній зоні, 

проходить між захисними трубами БЗТ, через перфорацію в корпусі БЗТ і 

верхньої частини шахти потрапляє до верхніх гарячих патрубків і виходить з 

реактора. 

Активна зона призначена для генерування тепла та передачі його від 

поверхні твелів ТВЗ до теплоносія 1-го контуру. Активна зона реактора 

ВВЕР-1000 складається з 163-х шестигранних ТВЗ, розташованих з кроком 

236 мм. Утримання ТВЗ від спливання і зменшення вібрації забезпечується 

шляхом підтискання підпружиненої головки ТВЗ кришкою реактора через БЗТ. 

Дистанціювання ТВЗ в плані відбувається за рахунок посадки кінцевих деталей 
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ТВЗ: головки ТВЗ – в плиті БЗТ, а хвостовика ТВЗ в опорній плиті, яку 

утворюють опорні труби, що закріплені в еліптичному днищі шахти. 

ТВЗ складається з пучка твел, головки, хвостової частини, дистанціонуючих 

решіток, направляючих каналів для органів регулювання (ОР) СУЗ та центральної 

трубки, на якій фіксуються дистанціонуючі решітки і в якій може розміщуватися 

КНВ. В направляючих каналах ТВЗ (у 61 ТВЗ) ВВЕР-1000 можуть переміщатися 

поглинаючі стрижні СУЗ. 

Кількість твелів в ТВЗ – 312 шт. Твели в ТВЗ-А з'єднані 15-ма 

дистанціонуючими решітками і закріплені на нижній несучій решітці. Нижня 

решітка кріпиться до хвостовика ТВЗ. 

Конструкцією, що сприймає осьові зусилля, діючі на ТВЗ, є каркас, що 

складається з направляючих каналів, закріплених на головці і нижній решітці ТВЗ 

за допомогою зварювання. 

Головка ТВЗ містить нерухому частину, яка за допомогою зварювання 

закріплена на направляючих каналах, і рухливу, яка з'єднується з нерухомою 

трьома несучими гвинтами. Між рухомою і нерухомою частинами розміщені  

пружини для підтиснення ТВЗ в реакторі. Крім того, є підпружинений блок для 

демпфування падіння ОР СУЗ. 

Для забезпечення швидкого припинення самопідтримувальної ланцюгової 

ядерної реакції, автоматичної підтримки потужності на заданому рівні і 

переведення реактора з одного рівня потужності на інший, попередження та 

придушення ксенонових коливань застосовуються регулюючі стрижні – ОР СУЗ, 

що складаються з поглинаючих елементів (ПЕЛ). ПЕЛ представляє собою 

стрижень, що складається з оболонки, заповненої поглинаючим матеріалом. Як 

поглинач використовується карбід бору В4С, титанат диспрозія (Dy2O3·TiO2). 

До складу ВКП входять шахта внутрішньокорпусна, вигородка і БЗТ. Шахта 

закріплена в корпусі реактора. Всередині шахти на рівні активної зони розміщена 

вигородка. ТВЗ встановлені всередині вигородки на опорні труби шахти. 

Шахта представляє собою вертикальний порожнистий циліндр з 

перфорованим еліптичних днищем і опорними трубами. Під фланці шахти 
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виконані отвори для транспортування шахти і для закріплення пружних 

трубчастих елементів, а також пази під шпонки БЗТ і корпусу. 

Конструкція шахти і принцип її закріплення в корпусі дозволяють виймати 

її з корпусу для можливості огляду внутрішньої поверхні і патрубків корпусу. 

У верхній частині шахти між фланцем і роздільним кільцем корпусу 

виконана перфорація для виходу теплоносія з реактора. Нижня частина шахти 

складається з перфорованого еліптичного днища і закріплених в ньому опорних 

труб. 

Закріплення шахти в верхній частині забезпечене за допомогою пружних 

елементів з труб Ø 635 мм, розміщених між кришкою реактора і фланцем шахти, 

і шпонок, закріплених на фланці корпусу. При затягуванні головного роз'єму 

реактора ці труби пружно деформуються, створюючи розпірне зусилля між 

кришкою і шахтою. 

Для розділення потоків гарячого і холодного теплоносія на зовнішній 

поверхні шахти виконано кільцеве потовщення, що контактує з внутрішньою 

поверхнею роздільного кільця корпусу реактора. 

Основний потік теплоносія в шахту надходить в наявні отвори в днищі і 

розподіляється по ТВЗ через перфоровану частину опорних труб. Профіль 

опускної щілини між днищем шахти і внутрішньою поверхнею корпусу, а також 

ступінь перфорації шахти обрані таким чином, щоб пульсації і нерівномірності 

швидкостей потоку теплоносія перед входом в активну зону були мінімальними. 

Інформація про ці пульсації наведена в роботах [36, 35]. 

Вигородка призначена для формування активної зони реактора і 

дистанціювання периферійних ТВЗ, знижує витік нейтронів з активної зони 

реактора і служить нейтронним захистом корпусу реактора. Вигородка також 

зменшує протікання води поза активною зоною реактора. 

Вигородка представляє собою кільцевий циліндр діаметром 3485 мм і 

висотою 4070 мм, що складається з кілець, скріплених між собою шпильками і 

зафіксованих в плані один від одного штифтами. 
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Виймання вигородки з реактора проводиться спільно з шахтою. Таким 

чином вигородка нерухомо кріпиться в нижній частині в шахті, а верхня частина 

вигородки має можливість температурного переміщення щодо стінки шахти 

реактора. 

Механічна коливальна модель реактору та його окремих елементів, які 

знаходяться під динамічним впливом потоку теплоносія розглянута в роботі [36]. 

2.1.2. Склад і функції вітчизняної комплексної системи діагностики 

На ВВЕР-1000 АЕС України впровадження систем внутрішньореакторної 

шумової діагностики ведеться останнім часом для обґрунтованого продовження 

експлуатації у понадпроекний строк. Ще одним важливим аспектом актуальності 

впровадження СВРШД є застосування нових поколінь ТВЗ, у тому числі й 

альтернативних виробників. 

СВРШД, в стандартному виконанні зазвичай базується на датчиках п'яти 

типів: 

 ДАП; 

 датчики відносних переміщень; 

 ДПТ; 

 ІК; 

 ДПЗ. 

Перша СВРШД на ВВЕР-1000 впроваджена на ЮУАЕС-1 в 2014 р. 

На ВВЕР-1000 АЕС України постачається «Комплексна система 

діагностики (КСД) систем реакторної установки і система контролю переміщення 

трубопроводів 1-го контуру реактора ВВЕР-1000 типу В-320 (КСД-320)» [79]. 

КСД являє собою багатофункціональну ієрархічну систему, що складається 

з локальних систем діагностики та обчислювального комплексу, що об'єднуються 

спільним завданням комплексного діагностування РУ ВВЕР-1000 в процесі 

експлуатації. 

Локальними системами діагностики в КСД є: 

 СВРШД; 
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 система виявлення вільних і слабо закріплених предметів (СВСП); 

 система контролю протікань теплоносія першого контуру (СКПТ) в 

складі двох фізично незалежних підсистем (підсистеми акустичного 

контролю протікання (ПАК), і підсистеми контролю течі по вологості 

(ПКВ); 

 система віброконтролю і діагностики головного циркуляційного насосу 

(СВКД ГЦН); 

 система діагностики залишкового ресурсу (СДЗР); 

 система контролю переміщення трубопроводів першого контуру 

(СКПТр). 

Основні функції КСД [89]: 

 технічне діагностування основного обладнання першого контуру 

реакторної установки з використанням інформації, отриманої від систем 

контролю і управління енергоблоку, локальних систем діагностики та 

власних баз даних; 

 надання інженеру-діагносту оперативної і архівної діагностичної 

інформації для визначення і прогнозування технічного стану 

устаткування першого контуру РУ; 

 прийом, обробка та архівування діагностичної інформації; 

 передача в локальну обчислювальну мережу енергоблоку параметрів для 

подання персоналу. 

Склад СВРШД: 

 віброперетворювачі п'єзоелектричні АР63В-01 (робочий діапазон 

температур від мінус 60 до плюс 400 °С), АР62В-02 (робочий діапазон 

температур від мінус 60 до плюс 250 °С), датчики відносних переміщень 

ДП-1 на базі K-WA-M-200W-32K-K3-F1–2-8, блоки детектування БДЛН-

26Р1; 

 перетворювачі сигналів детекторів нейтронів ПСДН-3; 
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 вимірювальна техніка на базі апаратури комплексної системи 

діагностики АКСД.2; 

 обчислювальний сервер СВРШД на базі робочої станції ПС5140. 

Функції СВРШД: 

 перетворення сигналів датчиків вібрації, вібропереміщення, блоків 

детектування нейтронів і всіх детекторів прямого заряду, попередня 

обробка та реєстрація даних; 

 оцінка і порівняння параметрів сигналів з уставками; 

 діагностування та контроль вібраційного контролю технічного стану 

обладнання першого контуру РУ і теплового переміщення головного 

циркуляційного трубопроводу (ГЦТ), головного циркуляційного насоса, 

парогенератора (ПГ); 

 архівація даних; 

 прийом інформації про технологічні параметри РУ від інформаційно-

обчислюваної системи (ІОС) енергоблоку; 

 самодіагностування обладнання; 

 передача в обчислювальний сервер КСД інформації щодо стану 

обладнання, що діагностується. 

2.1.3. Система внутрішньореакторного контролю 

Система внутрішньореакторного контролю (СВРК) передбачена проектом 

реакторів типу ВВЕР-1000 для контролю за розподілом енерговиділення в об’ємі 

активної зони. Ця система забезпечує оператора безперервною та оперативною 

інформацією щодо енерговиділення в активній зоні на основі показань ДПЗ і 

датчиків температури теплоносія на виході з ТВЗ, а також забезпечує контроль 

інших теплотехнічних і ядерно-фізичних параметрів активної зони реактора. 

Контроль за нейтронним потоком в активній зоні виконується також за 

допомогою апаратури контролю нейтронного потоку (АКНП). 

ДПЗ являє собою джерело струму, різниця потенціалу на електродах якого 

створюється в результаті перенесення заряджених частинок, що утворюються під 
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дією іонізуючого випромінювання. Струм ДПЗ пропорційний густині потоку 

нейтронів в тому місці, де встановлений детектор. ДПЗ у вигляді збірок 

встановлені в 64-х ТВЗ. В активній зоні ДПЗ, розташовані на одній вертикалі, 

конструктивно об'єднуються в КНВ. У кожному КНВ знаходиться сім рівномірно 

розташованих по висоті ТВЗ ДПЗ з родієвим емітером. 

Переваги ДПЗ [27]: 

 мініатюрність забезпечує розміщення чималої кількості ДПЗ в реакторі і 

поєднання в одній збірці детекторів; 

 великий строк служби; 

 висока, технологічна ідентичність ДПЗ; 

 відсутність потреби в нейтронному калібруванні в процесі 

виготовлення; 

 лінійність відносно вимірюваного параметра; 

 практично необмежений верхня межа вимірювання; 

 мале вигоряння матеріалу емітера; 

 мала чутливість до гамма-фону реактора; 

 робочі температури до 650 °С. 

Температурний контроль активної зони включає в себе: 

 контроль температури теплоносія на виході з ТВЗ – 95 термопар; 

 контроль температури теплоносія на виході з реактора (в камері 

змішування) – 3 заміри. 

 контроль температури теплоносія в холодних і гарячих нитках ГЦТ – 24 

заміри. 

СВРК, включаючи датчики, є споживачем 1 категорії надійності з 

електропостачання. 

Кількість датчиків, якими обладнано СВРК, вибрано з достатнім запасом. 

Вихід з ладу частини датчиків (деградація СВРК) не призводить до невиконання 

системою своїх функцій. 

Виробництвом СВРК-М займається НВО «Імпульс» [89]. 
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В розділі 4 представлено результати чисельного моделювання процесу 

формування сигналу детектора прямого заряду, який утворюється в результаті 

активації ядер емітера детектора під дією нейтронів, що генеруються у твелах 

ТВЗ, продемонстровано внесок в сигнал ДПЗ твелів суміжних ТВЗ, визначено 

внесок різних ділянок твелів, розташованих на різній висоті по відношенню до 

рівня розташування самого ДПЗ. 

В розділі 5 досліджена можливість відновлення сигналів ДПЗ, що вийшли з 

ладу за допомогою нейронних мереж на прикладі блоків ХАЕС-1, ХАЕС-2 та 

ЗАЕС-5. 

2.2. Методи аналізу 

2.2.1. Кореляційний аналіз 

Одним з класичних методів дослідження структури сигналів являється 

кореляційний аналіз, який знаходить численне застосування. 

Кореляційні функції допускають різні варіанти інтерпретації. З одного боку, 

вони дозволяють виявляти ступінь подібності (чи лінійної залежності) двох 

сигналів при варіюванні зсуву за часом між ними. У цьому випадку говорять про 

взаємні кореляційні функції. З іншого боку, вони можуть бути застосовні для 

вивчення взаємозв'язку значень одного і того ж випадкового процесу в різні 

моменти часу, що дозволяє використовувати термінологію автокореляційних 

функцій. 

Розглянемо наступну задачу. Дана серія вимірювань двох випадкових 

величин x  та y , причому вимірювання проводилися попарно: тобто за один 

вимір отримано два значення – ix  та iy . Маючи вибірку, що складається з пар ( ix  

та iy ), метою є визначення, чи є між цими двома змінними залежність. 

Залежність між випадковими величинами може мати функціональний 

характер, і тому є можливість описати цю залежність функціональним 

відношенням, що зв'язує їх значення. Однак при обробці експериментальних 

даних набагато частіше зустрічаються залежності іншого роду: статистичні 

залежності. Різниця між двома видами залежностей полягає в тому, що 
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функціональна залежність встановлює суворий взаємозв'язок між змінними, а 

статистична залежність лише свідчить про те, що розподіл випадкової величини 

y  є залежним від того, яке значення приймає випадкова величина x . 

Одною із величин статистичної залежності між двома змінними є коефіцієнт 

кореляції. Він показує, наскільки виражена тенденція до зростання однієї змінної 

при збільшенні іншої. Коефіцієнт кореляції знаходиться в діапазоні [-1, 1]. 

Нульове значення коефіцієнта означає відсутність такої тенденції (але не 

обов'язково відсутність залежності взагалі). Чим ближчий коефіцієнт кореляції 

до 1, тим більше виражена тенденція до зростання однієї змінної при збільшенні 

іншої, причому сувора рівність одиниці позначає крайній випадок статистичної 

залежності – функціональну залежність. Чим ближчий коефіцієнт кореляції до -1, 

тим більше виражена тенденція до зростання однієї змінної при зменшенні іншої. 

Проміжні значення коефіцієнта кореляції говорять, що хоча тенденція до 

зростання однієї змінної при збільшенні іншої не дуже сильно виражена, але в 

якійсь мірі вона все ж таки присутня. 

Існує кілька різних коефіцієнтів кореляції, до кожного з яких відноситься 

сказане вище. Найбільш широко відомий коефіцієнт кореляції Пірсона, що 

характеризує ступінь лінійної залежності між змінними. Коефіцієнт кореляції 

Пірсона визначається, як [109]: 
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де x  та y – вибірки. 

ВКФ визначається як: 
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де N – довжина вибірки. 

Для верифікації алгоритму розрахунку ВКФ було згенеровано випадковий 

сигнал, після чого було отримано другий сигнал, який являв собою зміщений на 

31 с перший сигнал. В результаті було розраховано ВКФ (рис. 2.1). На графіку 
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добре видно пік, що відповідає зміщенню сигналу на 31 с. Отримані результати 

показали коректність роботи алгоритму. 

 

Рис. 2.1. ВКФ сигналів, що зміщені один відносно одного на 31 с 

 

2.2.2. Швидке перетворення Фур'є 

Дуже багато завдань дослідження структури сигналів пов'язані зі 

спектральними характеристиками і методами їх ефективного обчислення [44, 101, 

128, 139, 141, 142 149]. 

На відміну від імовірнісних методів, що описують властивості випадкових 

процесів у часовій області, спектральний аналіз дозволяє охарактеризувати 

частотний склад сигналу. Математичною основою даного аналізу є перетворення 

Фур'є. 

Нехай дана кінцева послідовність 1210 ,...,,, Nxxxx  (у загальному випадку 

комплексних). Дискретне перетворення Фур'є (ДПФ) полягає в пошуку іншої 

послідовності 1210 ,...,,, NXXXX  елементи якої обчислюються за формулою: 
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Фур'є аналіз на сьогоднішній день, без сумніву найпоширеніший інструмент 

аналізу, який застосовується у всіх галузях науки і техніки. Проте до появи 

комп'ютерів дискретне перетворення Фур'є використовувалося рідко, оскільки 

обчислення ДПФ 32 відліків вимагає 1024 операції комплексного множення і 

додавання, що в ручну рахується досить довго. На відміну від найпростішого 

алгоритму, який має складність порядку O(N2), ШПФ має складність всього лише 

O(NlogN) 

Алгоритм швидкого перетворення Фур'є (ШПФ) – це оптимізований за 

швидкістю спосіб обчислення ДПФ. Основна ідея полягає в виконанні двох дій: 

 необхідно розділити суму (2.3) з N доданків на дві суми по N/2 доданків, 

і обчислити їх окремо. Для обчислення кожної з підсум, треба їх теж 

розділити на дві і т.д.; 

 необхідно повторно використовувати вже обчислені доданки. 

Застосовують або «проріджування за часом» (коли в першу суму 

потрапляють доданки з парними номерами, а в другу – з непарними), або 

«проріджування по частоті» (коли в першу суму потрапляють перші N/2 доданків, 

а в другу – інші). Обидва варіанти рівноцінні. У силу специфіки алгоритму 

ефективно застосовувати N, що є ступенями 2. 

Отриманий результат являє собою послідовність комплексних чисел у 

формі пар: реальна частина (Re), уявна частина (Im). Але для розуміння фізичної 

структури сигналу необхідно перетворити їх в амплітуди. 

kkk jX ImRe   (2.4) 

22 ImRe
1

kkk
N

A   (2.5) 

Частота , для гармоніки з індексом k буде дорівнювати: 

T

k
  (2.6) 

Часто буває дано не сумарний час сигналу T, а частота дискретизації – 

кількість відліків що припадає на одну секунду. Позначимо її S. Тоді частота для 

гармоніки з індексом k буде дорівнювати: 
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N

Sk
  (2.7) 

Для верифікації алгоритму ШПФ було змодельовано сигнал, що складався з 

п’яти синусоїд, перша з амплітудою 0,7 та частотою 5 Гц, друга з амплітудою 1 та 

частотою 12 Гц, третя з амплітудою 1,5 та частотою 17 Гц, четверта з амплітудою 

0,3 та частотою 21 Гц, п’ята з амплітудою 0,5 та частотою 25 Гц: 

)252sin(5,0)212sin(3,0)172sin(5,1)122sin()52sin(7,0)( ttttttx   . 

Частота дискретизації – 100 Гц. Результати розрахунку ШПФ представлені на 

рис. 2.2, на якому добре видно характерні частоти та амплітуди. Отже можна 

зробити висновок щодо коректності роботи алгоритму. 

 

Рис. 2.2. ШПФ сигналу з резонансами на частотах 5, 12, 17, 21 та 25 Гц 

 

2.2.3. Когерентність  

Функція когерентності є аналогом коефіцієнта кореляції в частотній області, 

чим ближче функція когерентності до одиниці на частоті f , тим більше 

співпадіння гармонічних складових на даній частоті [85]. 

Квадрат функції когерентності представляє собою наступне 

співвідношення: 
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де )(, fP yx  – ВСГП сигналів x та y ; 

)(, fP xx  – АСГП сигналу x ; 

)(, fP yy  – АСГП сигналу y . 

Густина потужності – це перетворення Фур’є кореляції. Так ВСГП може 

бути отримана як Фур’є перетворення взаємокореляційної функції. АСГП 

представляє собою Фур’є перетворення автокореляційної функції. Отже ВСГП та 

АСГП за визначенням записуються наступним чином: 






 dtetKfP fti
yxyx

2
,, )()(  (2.9) 
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xxxx

2
,, )()(  (2.10) 

Для розрахунку квадрату функції когерентності на практиці 

використовують метод періодограм Велча. 

Перетворення Фур’є кореляції двох сигналів дорівнює добутку 

перетворенню Фур’є одного сигналу і спряженому перетворенню Фур’є другого 

сигналу: 

*
, )( YXfP yx   (2.11) 

де Y  та X  – перетворення Фур’є сигналів у та х відповідно; 

*  – представляє комплексне спряження. 

Для автоспектральної густини потужності виходить наступне: 

2*
, )( XXXfP xx   (2.12) 

де X  – модуль комплексного числа X. 

Отже квадрат функції когерентності також може бути визначена як: 
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де m}{  – представляє усереднення по m вікнам.  

Необхідно зауважити, що усереднення в чисельнику виконується до того як 

визначається модуль числа. 

Формула (2.13) представляє собою розрахунок когерентності за методом 

періодограм Велча. Квадрат когерентності )(2
, fC yx  є функцією дійсних чисел в 

межах від нуля до одиниці і представляє собою кореляцію між сигналами x та y 

при кожній частоті f. 

Когерентність, визначена для одного вікна завжди дорівнює 1. Тому для 

визначення когерентності необхідно виконати усереднення хоча б для двох вікон. 

Загалом усереднення для 8 вікон має бути достатнім. 

Отже когерентність може бути розрахована двома алгоритмами. 

Алгоритм 1: 

 сигнали x та y розбиваються на М частин (вікон). Отримуємо вікна mx , 

my , m=1…М; 

 для кожного вікна розраховується автокореляція кожного сигналу і 

взаємна кореляція сигналів, а саме для mx  визначаються автокореляції 

mxr , , для my  визначаються автокореляції myr , , а також визначаються 

взаємні кореляції mxyr , ; 

 кореляції усереднюються: 
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; 

 розраховуються спектральні густини потужності )(, fP yx , )(, fP xx ,  

)(, fP yy . Для цього виконується ШПФ відповідних кореляцій, так 

)(, fP yx – Фур’є перетворення xyr , )(, fP xx  – Фур’є перетворення xr , 

)(, fP yy  – Фур’є перетворення yr ; 

 визначається когерентність за формулою (2.8). 
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Алгоритм 2: 

 сигнали x та y розбиваються на М частин (вікон). Отримуємо вікна mx , 

my , m=1…М; 

 для кожного вікна виконується ШПФ. Так )( fXm  – Фур’є перетворення 

mx , )( fYm  – Фур’є перетворення my ; 

 розраховується спряження *)( fXm  для кожного )( fXm ; 

 визначається когерентність за формулою (2.13). 

Для верифікації алгоритму розрахунку квадрату когерентності було 

змодельовано два сигнали: 

  перший сигнал складався з п’яти синусоїд, перша з амплітудою 0,7 та 

частотою 5 Гц, друга з амплітудою 1 та частотою 12 Гц, третя з 

амплітудою 1,5 та частотою 17 Гц, четверта з амплітудою 0,3 та 

частотою 21 Гц, п’ята з амплітудою 0,5 та частотою 25 Гц: 

 )212sin(3,0)172sin(5,1)122sin()52sin(7,0)( tttttx 

)252sin(5,0 t . 

 другий сигнал включав дві синусоїди, перша з амплітудою 0,7 та 

частотою 5 Гц, друга з амплітудою 0,3 та частотою 21 Гц: 

)212sin(3,0)52sin(7,0)( tttx   . 

До обох сигналів додано характерну для сигналів ДПЗ шумову складову, а 

частоту дискретизації сигналів обрано у 100 Гц. Результати розрахунку квадрату 

когерентності представлені на рис. 2.3, на якому добре видно, що когерентність на 

частотах 5 Гц та 21 Гц близька до одиниці, що свідчить про співпадіння 

гармонічних коливань на даних частотах. Отже можна зробити висновок щодо 

коректності роботи алгоритму. 
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Рис. 2.3. Когерентність сигналів із співпадінням гармонічних складових на 

частотах 5 та 21 Гц 

 

2.2.4. Оцінка часу запізнення між сигналами різних ДПЗ 

В даному пункті розглянута задача оцінки запізнення 0  одного 

випадкового процесу )( 0tl  по відношенню до іншого )(tl . Інформація щодо 

параметру 0  традиційно виділяється у часовій області. В даний час найбільш 

поширеним є метод взаємно кореляційної функції. ВКФ-метод дає настільки 

великі похибки, що перестає бути обґрунтованим, однак спектральні методи 

дозволяють виділяти інформацію щодо 0  з високою точністю [120]. 

Поканальна швидкість теплоносія не вимірюється на ВВЕР. 

Загальноконтурна витрата також не вимірюється безпосередньо, її можна 

розрахувати за іншим вимірюваннями, а потім перейти до деякого усередненого 

показника витрати теплоносія. 

Важливим параметром, що впливає на вібростан ТВЗ є саме швидкість 

теплоносія через активну зону (ТВЗ). Високі параметри точності може 

забезпечити шумовий метод вимірювання швидкості теплоносія по 

флуктуаційним складовим сигналів ДПЗ, який базується на оцінці часу запізнення 

одного сигналу ДПЗ по відношенню до іншого [3, 16, 92]. Швидкість 

визначається як відношення відстані між ДПЗ (крок розташування ДПЗ по висоті 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

А
м

п
л
іт

уд
а,

 в
ід

н
.о

д
.

Частота, Гц



70 

 

ТВЗ 437,5 мм для реакторів типу ВВЕР-1000) до часу запізнення проходження 

флуктуації між цими ДПЗ. 

Проблема полягає в оцінці параметра запізнення 0  за реалізаціями двох 

випадкових процесів x(t), y(t): 

)()()()( 1 tntgtltx   (2.14) 

)()()()( 20 tntgtlty    (2.15) 

де )(tl  – локальний компонент, що несе інформацію про час затримки;  

)(tg  – глобальний компонент, що однаково виражений в сигналах двох ДПЗ; )(1 tn  

та )(2 tn  – інші шуми, якими можна знехтувати. 

Самий простий метод визначення часу запізнення полягає у визначені ВКФ. 

Нехтуючи іншими шумами ВКФ двох сигналів )(, yxK  матиме вигляд: 

)()()( 0,  glyx KKK   (2.16) 

де )( 0 lK  – АКФ локального шуму, що зміщений на час 0 ;  

)(gK  – АКФ глобального шуму.  

Якщо глобальний шум є незначним, то час запізнення сигналу 0  буде 

дорівнювати аргументу глобального максимуму ВКФ )(, yxK , якщо глобальний 

шум більший за локальний, то час запізнення сигналу 0  буде дорівнювати 

аргументу локального максимуму ВКФ )(, yxK , і якщо глобальний шум значно 

більший за локальний, то визначення часу запізнення методом ВКФ є 

неможливим. ВКФ може мати пологий і погано роздільний глобальний максимум. 

Для верифікації алгоритмів оцінки часу запізнення було згенеровано 

випадковий сигнал, що являв собою числа в діапазоні від 0 до 100, після чого 

було отримано другий сигнал, який являв собою зміщений на 50 відліків перший 

сигнал. До обох сигналів було додано шум. Частота дискретизації сигналів – 

100 Гц. Отже час запізнення між сигналами 0,5 с. 
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Результати розрахунку ВКФ представлені на рис. 2.4, на якому 

спостерігається глобальний шум в нульовий момент часу, а також ледь помітний 

пік в момент часу 0,5 с. Оцінити час запізнення сигналу практично неможливо.  

 

Рис. 2.4. ВКФ без попередньої фільтрації зашумлених сигналів, що зміщені один 

відносно одного на 0,5 с 

Аналогічний розрахунок ВКФ, але з попереднім застосуванням 

високочастотного фільтра з частотою зрізу 7 Гц (рис. 2.5), дав змогу надійно 

оцінити час запізнення – 0,5 с. 

 

Рис. 2.5. ВКФ із попередньою фільтрацією зашумлених сигналів, що зміщені один 

відносно одного на 0,5 с 
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Найважливішими з взаємних характеристик в реакторно-шумовій 

діагностиці є функція когерентності і фаза ВСГП. Інтерпретація будь-яких 

взаємних спектральних особливостей здійснюється тільки їх спільним аналізом, 

так як функція когерентності визначає параметри оцінки фази. 

ВСГП можна представити через АСГП локального і глобального шуму, 

)( fPl  та )( fPg  відповідно: 

)()()(
)2(

,
0 fPfPefP gl

fi

yx 
 

 (2.17) 

Тоді фаза ВСГП визначається наступним чином: 

)(2cos

2sin
arctan

)(Re

)(Im
arctan)(

0

0

,

,

, fkf

f

fP

fP
f

yx

yx

P yx 





  (2.18) 

де 
)(

)(
)(

fP

fP
fk

l

g
 .  

Отже з нахилу фази ВСГП можна знайти час запізнення. При відсутності 

глобального шуму, тобто при 0)( fk , отримуємо: 

02)(
,

 ff
yxP   (2.19) 

В даному випадку фаза буде лінійною, а також періодично робити розрив в 

точках: 

02

1

2

1










 ifi , (2.20) 

i=0, 1, 2, 3, … і перетинати вісь частот в точках: 

02

i
fi   (2.21) 

Результати верифікації алгоритму розрахунку фази ВСГП представлені на 

рис. 2.6, розгорнутої фази ВСГП – на рис. 2.7. Нахил фази відповідає часу 

запізнення 0,5 с, отже можна зробити висновок щодо коректності роботи 

алгоритму. 
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Рис. 2.6. Фаза ВСГП зашумлених сигналів, що зміщені один відносно одного  

на 0,5 с 

 

 

Рис. 2.7. Розгорнута фаза ВСГП зашумлених сигналів, що зміщені один відносно 

одного на 0,5 с 

 

В якості альтернативи ВКФ-методу вперше в реакторно-шумових методах 

виступив реосанс – зворотне Фур'є перетворення комплексної когерентності [3]. В 
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роботі [120] було показано, що ВКФ-метод дає дуже велику похибку визначення 

часу запізнення на відміну від спектральних методів, що дозволяють визначати 

час запізнення з високою точністю. Спектральні методи оцінки швидкості 

теплоносія розглядалися в роботах [53, 119], а в роботах [95, 114] була показана 

перевага реосансу над ВКФ-методом на прикладі модельного експерименту. 

Реосанс визначається як: 

 )()( ,
1

, fCFtR yxyx
  (2.22) 

Результати верифікації розрахунку реосансу представлені на рис. 2.8, на 

якому добре видно максимум в момент часу 0,5 с. Отже можна зробити висновок 

щодо коректності розрахунку реосансу. 

  

Рис. 2.8. Реосанс зашумлених сигналів, що зміщені один відносно одного на 0,5 с 

  

Паралельно з реосансом стали застосовувати ІПФ – )(, tIMP yx  [54]. 

ІПФ визначається як зворотне Фур’є перетворення відношення ВСГП до 

АСГП: 









 

)(
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,1
,

fP

fP
FtIMP
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yx

yx  (2.23) 

Верифікація розрахунку ІПФ представлена на рис. 2.9, на якому добре 

видно максимум в момент часу 0,5 с. Отже можна зробити висновок щодо 

коректності розрахунку ІПФ. 
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Рис. 2.9. ІПФ зашумлених сигналів, що зміщені один відносно одного на 0,5 с 

Ще однією функцією, що дає змогу оцінити час запізнення є узагальнена 

взаємокореляційна функція з фазовим перетворенням – УВКФ-ФП 

(GCC-PHAT) [98]: 














 

)(

)(
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,

,1
,

fP

fP
FtGCCPHAT

yx

yx

yx  (2.24) 

Результати верифікації розрахунку УВКФ-ФП представлені на рис. 2.10 на 

якому добре видно максимум в момент часу 0,5 с. Отже можна зробити висновок 

щодо коректності розрахунку УВКФ-ФП. 

 

Рис. 2.10. УВКФ-ФП зашумлених сигналів, що зміщені один відносно одного  

на 0,5 с 
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Узагальнена взаємокореляційна функція максимальної правдоподібності – 

УВКФ-МП (GCC-ML) [98]: 
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FtGCCML

yx

yx

yx

yx

yx  (2.25) 

Результати верифікації розрахунку УВКФ-МП представлені на рис. 2.11. В 

розрахунках без фільтрації та з фільтрацією спостерігається відповідно локальний 

та глобальний максимум в момент часу 0,5 с. Отже можна зробити висновок щодо 

коректності розрахунку УВКФ-МП. 

  

Рис. 2.11. УВКФ-МП зашумлених сигналів, що зміщені один відносно одного на 

0,5 с. (зліва – без попередньої фільтрації зашумлених сигналів, справа – із 

попередньою фільтрацією зашумлених сигналів) 

 

2.3. Висновки по розділу 2. 

В розділі проведена верифікація розрахункових програм аналізу нейтронних 

шумів (Додаток Б). Перетворення Фур’є можна вважати базовою функцією з якої 

отримуються всі інші характеристики. Вібрації ТВЗ та ВКП проявляються у 

вигляді резонансів АСГП сигналів ДПЗ та ІК. Когерентність слугує ознакою рівня 
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зв’язку досліджуваних процесів. Так, наприклад, ефект колективних вібрацій ТВЗ 

може проявлятися у вигляді резонансу функції когерентності двох ДПЗ, а от 

функція когерентності сигналів ДПЗ та ДАП дозволяє виділити на корпусі 

реактора вібрації, що спричинені вібраціями ВКП. Оцінка часу запізнення 

проходження флуктуації теплоносія вздовж ТВЗ може бути визначена із взаємних 

характеристик пари ДПЗ, а саме з: ВКФ, когерентності, фази ВСГП, реосансу, 

ІПФ, алгоритмів УВКФ-ФП та УВКФ-МП. Найменш стійкою до глобального 

шуму є ВКФ. 

Матеріали даного розділу показали коректність роботи реалізованих 

алгоритмів. 

Результати досліджень, наведених у розділі 2, опубліковано в роботах [16, 

24, 25].  
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РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ШУМІВ 

У розділі 3 представлені результати розв’язання наступних завдань 

наукового дослідження: 

3) Проведення аналізу шумової складової сигналів ДПЗ та ІК, а також 

аналіз їх зміни протягом паливної кампанії; 

4) Розробка моделей діагностування вібростану ВКП і ТВЗ. 

3.1. Задачі шумового аналізу 

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації реакторної установки 

одним із завдань є моніторинг вібростану основного обладнання РУ, включаючи 

корпус реактора, ВКП, ТВЗ, обладнання та трубопроводи головного 

циркуляційного контуру. Отримані при цьому параметри вібростану дозволяють 

виявити вузли і компоненти, які найбільш піддаються впливу експлуатаційних 

режимів РУ, для оцінки вироблення проектного ресурсу обладнання і можливості 

продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк.  

Безпека АЕС багато в чому забезпечується надійністю палива під час його 

нормальної експлуатації, а також при зовнішніх динамічних впливах. Значну 

частку відмов ядерного палива реакторів з водою під тиском становлять відмови, 

викликані саме вібрацією ТВЗ [3]. 

Фреттинг-знос оболонок твелів в місцях контакту з дистанціонуючими 

решітками призводить до значних економічних втрат, викликаних як радіаційним 

забрудненням першого контуру, так і необхідністю дострокової зупинки РУ для 

виявлення та заміни «відмовивших» ТВЗ. За даними [3] для закордонних 

реакторів відмови ядерного палива, викликані вібрацією ТВЗ нових типів 

становлять близько 50 %. У зв'язку із збільшення глибини вигорання і строку 

експлуатації ТВЗ, а також внаслідок впровадження нових конструкцій ТВЗ (в 

тому числі і інших виробників) питання фреттинг-зносу оболонок твелів вимагає 

особливої уваги для забезпечення надійності палива реакторів ВВЕР-1000. 
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Для моніторингу за вібраційним станом ТВЗ розроблені і впроваджуються 

системи внутрішньореакторної шумової діагностики, які забезпечують контроль 

вібростану ВКП, ТВЗ і корпусу реактора. 

Діагностування вібростану ВКП і ТВЗ побудовано на непрямих вимірах. 

Наприклад, ВКП і ТВЗ контролюються за позазонним і внутрішньозонним 

нейтронним шумом. За нейтронним шумом визначаються і інші важливі 

параметри експлуатації РУ: швидкість теплоносія через активну зону, кипіння 

теплоносія, коефіцієнти реактивності та ін. Наявність сторонніх предметів в ГЦК 

виявляється за корпусним акустичним шумом. А ось, наприклад, вібраційна 

діагностика корпусу реактора та трубопроводів ГЦК може базуватися на 

«прямих» вимірах вібрацій трубопроводів і пульсацій тиску теплоносія. 

Шуми енергетичного реактора визначаються процесами нейтронної фізики, 

теплогідравліки, акустики і механічними вібраціями. Їх інтерпретація дозволяє 

створювати інструмент ранньої діагностики стану РУ – шумову діагностику. 

Нейтронно-шумова діагностика базується на моніторингу флуктаційних 

складових сигналів детекторів нейтронного потоку. 

Головним завданням віброшумового діагностування є визначення 

вібростану обладнання на основі аналізу зміни частотних характеристик, як за 

міжремонтний період, так і за час життя реакторної установки. Отримання 

частотних характеристик сигналу базується на виконані швидкого перетворення 

Фур’є. Для визначення інших характеристик в СВШД застосовують алгоритми з 

розрахунку авто- та взаємнокореляційних функцій, авто- та взаємноспектральної 

густини потужності, когерентності, реосансу, імпульсної перехідної функції, 

фазового аналізу та ін. 

Зміна струму нейтронного детектора при вібраціях внутрішньокорпусних 

пристроїв і тепловидільних збірок пов'язана із зміною геометрії в системі 

«паливо-сповільнювач-детектор». 

Зміна струму може бути викликана наступними ефектами: 

 ефект глобального збурення реактивності; 
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 ефект локальної (в межах деякої частини активної зони) зміни потоку 

теплових нейтронів внаслідок зміни геометрії в системі паливо-

сповільнювач; 

 ефект зміни меж активної зони при вібрації шахти; 

 ефект вимушених вібрацій внаслідок пульсацій тиску теплоносія і, 

зокрема, вібрації на частотах акустичних стоячих хвиль; 

 ефект модуляції швидких нейтронів витоку внаслідок зміни водяного 

зазору між корпусом і периферійними твелами; 

 ефект зміни потоку нейтронів внаслідок появи кипіння та зміни 

концентрації борної кислоти. 

Зазначені вище ефекти можуть реєструватися як поза-, так і внутрішньо 

зонними нейтронними детекторами, за умови що детектори не віддалені на значну 

відстань від місця проявлення ефектів, що розглядаються. 

Аналіз шумів ДПЗ по так званій миттєвій компоненті сигналу в 

стаціонарних умовах експлуатації РУ значно розширює можливості моніторингу 

за активною зоною. Зокрема, ДПЗ чутливі як до теплогідравлічних, так і до 

вібраційних джерел нейтронного шуму. Ці джерела можуть як конкурувати один з 

одним, перебуваючи в одному частотному діапазоні, так і займати індивідуальні 

частотні смуги. 

Теплогідравлічні джерела дозволяють контролювати вхідні збурення 

реактивності (флуктуації температури і витрати теплоносія на вході в активну 

зону). 

Вібраційні джерела виникають внаслідок геометричних мікрозмін 

гетерогенної структури в системі «паливо-сповільнювач-поглинач» по 

відношенню до ДПЗ при коливаннях корпусу реактора, шахти реактора, ТВЗ, 

органів регулювання на власних або вимушених частотах. 

ДПЗ більше, чим позазонні детектори нейронного потоку, чутливі до 

барометричних нейтронних ефектів, які завжди присутні в активній зоні 

внаслідок наявності акустичних стоячих хвиль. 
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До задач шумового аналізу також можна віднести визначення 

підкритичності реактора [8, 68]. 

Далі будуть представлені результати дослідження і розв'язок деяких задач в 

СВРШД КСД. 

3.2. Швидкість теплоносія 

Швидкість теплоносія через активну зону (ТВЗ) є важливим параметром, що 

впливає на вібростан ТВЗ. Однак, в проекті ВВЕР не вимірюються швидкість або 

витрата теплоносія через ТВЗ. Оцінка витрат через ТВЗ може бути виконана за 

загальною витратою по 1-му контуру реактора. Необхідно відзначити істотну 

невизначеність такого методу, на яку впливають різні фактори: потужність ТВЗ, 

конструкція ТВЗ, місце розташування ТВЗ в активній зоні та ін. 

На ряді ВВЕР-440 реалізована система поканального виміру витрати 

теплоносія, що заснована на аналізі нейтронних шумів флуктуаційної складової 

сигналів ДПЗ [3, 16]. В основі шумового методу визначення швидкості теплоносія 

лежить визначення кореляції сигналів ДПЗ розташованих в одному КНВ і 

викликаних проходженням по ТВЗ уздовж КНВ локальної флуктуації тиску або 

температури (або іншої неоднорідності) теплоносія. Швидкість при цьому 

визначається як відношення відстані між ДПЗ (для ВВЕР-1000 крок розташування 

ДПЗ по висоті ТВЗ – 437,5 мм) до часу запізнення проходження флуктуації між 

цими ДПЗ. 

Була проведена валідація алгоритму оцінки часу запізнення сигналу ДПЗ, 

що розташовані в одному КНВ, на даних 30 паливної кампанії блока № 1 

ЮУАЕС. На рис. 3.1 представлені фази ВСГП між сигналом першого ДПЗ та 

рештою ДПЗ, на рис. 3.2 – фази ВСГП між сигналами суміжних ДПЗ, а на рис. 3.3 

– фази ВСГП пар ДПЗ, що розташовані через один ДПЗ. 
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Рис. 3.1. Фаза ВСГП ДПЗ блока № 1 ЮУАЕС; 30-та паливна кампанія, 2015 р. 

(пари ДПЗ 1–2, 1–3, 1–4, 1–5, 1–6, 1–7) 

 

З нахилу фаз ВСГП, в діапазоні частот 0–1 Гц, було отримано оцінку часу 

запізнення проходження флуктуації, результати представлені в табл. 3.1. Діапазон 

частот було обрано, базуючись на високому рівні когерентності сигналів в ньому, 

а також у зв’язку з близькістю фази до лінійної. 
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Рис. 3.2. Фаза ВСГП ДПЗ блока № 1 ЮУАЕС; 30-та паливна кампанія, 2015 р. 

(пари ДПЗ 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–6, 6–7) 

 

 

Рис. 3.3. Фаза ВСГП ДПЗ блока № 1 ЮУАЕС; 30-та паливна кампанія, 2015 р. 

(пари ДПЗ 1–3, 2–4, 3–5, 4–5, 4–6, 5–7) 
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Таблиця 3.1 Оцінка часу запізнення за нахилом фази ВСГП 

Група ДПЗ Пара ДПЗ Час, с 

Між першим ДПЗ та рештою 

1–2 0,026 

1–3 0,056 

1–4 0,083 

1–5 0,11 

1–6 0,135 

1–7 0,15 

Між суміжними ДПЗ 

1–2 0,026 

2–3 0,029 

3–4 0,026 

4–5 0,027 

5–6 0,022 

6–7 0,013 

Між ДПЗ, що розташовані 

через один 

1–3 0,056 

2–4 0,056 

3–5 0,053 

4–6 0,050 

5–7 0,035 

 

Результати оцінки часу запізнення між різними парами ДПЗ добре 

корелюють один відносно одного. Різниця оцінки часу запізнення між парою 

ДПЗ, та сумою пар ДПЗ, що розташовані між ними, становила до 5 %. 

Аналогічні розрахунки оцінки часу запізнення були проведені з 

використанням методу ВКФ для двох варіантів: без фільтрації сигналів ДПЗ, та з 

фільтрацією. Оскільки фаза ВСГП лінійна в діапазоні частот 0–1 Гц, то для 

випадку фільтрації сигналів ДПЗ застосовано фільтр низьких частот із частотою 

зрізу 1 Гц. Результати розрахунків представлені в табл. 3.2, з якої видно, що 

оцінка часу запізнення за допомогою методу ВКФ без фільтрації не співпадає з 
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оцінкою часу за нахилом фази ВСГП, а от при використані для методу ВКФ 

попередньої фільтрації сигналів ДПЗ оцінка часу покращується, так відхилення 

від оцінки за фазою ВСГП складає: у випадку суміжних пар ДПЗ близько 30 %, 

віддалених пар близько 10 %. Потрібно враховувати, що оскільки частота 

дискретизації складає 109 Гц, то мінімальна крок за часом для методу ВКФ 

складає 0,009 с, тому оцінка часу запізнення для віддалених ДПЗ краща ніж для 

суміжних, але в будь якому випадку використання методу ВКФ для оцінки часу 

запізнення між сигналами ДПЗ не представляється доцільним. 

Таблиця 3.2 Оцінка часу запізнення за методом ВКФ 

Група ДПЗ 
Пара 

ДПЗ 
Час (без фільтрації), с Час (з фільтрацією), с 

Між першим ДПЗ та 

рештою 

1–2 0,000 0,018 

1–3 0,009 0,046 

1–4 0,018 0,064 

1–5 0,028 0,092 

1–6 0,046 0,119 

1–7 0,055 0,138 

Між суміжними ДПЗ 

1–2 0,000 0,018 

2–3 0,009 0,018 

3–4 -0,009 0,028 

4–5 0,009 0,028 

5–6 0,000 0,018 

6–7 0,000 0,009 

Між ДПЗ, що 

розташовані через 

один 

1–3 0,009 0,046 

2–4 0,009 0,046 

3–5 0,009 0,046 

4–6 0,009 0,046 

5–7 0,009 0,037 



86 

 

Також метод попередньої фільтрації сигналів детекторів був використаний в 

системі контролю переміщення трубопроводів, що також входить до складу КСД 

(підрозділ 3.6). 

3.3. Вібростан внутрішньокорпусних пристроїв 

Американський дослідник Тай [147] вперше запропонував шумовий метод 

контролю вібрацій шахти реактора PWR за допомогою позазонних нейтронних 

детекторів. Ідея полягає в тому, що флуктуації струму позазонного детектора 

нейтронів є пропорційними флуктуаціям товщини водяного зазору в опускній 

ділянці між шахтою та корпусом реактора. 

За результатами досліджень з визначення середньоквадратичних значень 

флуктуацій струму позазонного детектора нейтронів було встановлено, що 

амплітуда коливань шахт реакторів типу PWR лежить в діапазоні 20–60 мкм 

[144]. 

Що стосується природи вібрації ТВЗ, то багато в чому вона визначається 

умовами фіксації головки і хвостовика ТВЗ. Так, коливання шахти реактора через 

нижню опорну плиту, в яку встановлено хвостовики ТВЗ, передаватимуться і на 

ТВЗ. Відповідно амплітуда вібрацій ТВЗ у нижній частині буде більшою, ніж у 

верхній, а в разі недостатнього закріплення головок ТВЗ з боку блока захисних 

труб амплітуда вібрацій головки ТВЗ буде більшою, ніж хвостовика ТВЗ. 

Можливий також вплив інших факторів: втрата жорсткості пружинного блоку 

ТВЗ, зміщення дистанціонуючих решіток тощо. 

З огляду на аналогічність конструктиву активної зони та 

внутрішньокорпусних пристроїв PWR і ВВЕР, можна очікувати аналогічних 

ефектів і для ВВЕР. В табл. 3.3 наведено характерні частоти збурюючих сил, які 

впливають на вібростан ВКП і ТВЗ, а також основні власні частоти коливань ВКП 

і ТВЗ для реакторів типу ВВЕР-1000. Нами була підтверджена наявність 

зазначених частот на спектрах сигналів ДПЗ ВВЕР-1000. Балкова форма коливань 

характеризується деформаціями вигину оболонки в площині поздовжньої вісі, при 

даних коливаннях оболонка веде себе як стрижень. Маятникові коливання 
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відбуваються навколо горизонтальної вісі, що проходить через точку, що не 

співпадає з центром мас. 

Таблиця 3.3. Інформація за деякими характерними частотами ВВЕР-1000 

[16, 82] 

Частота, Гц Характеристика 

0,6 Резонанс компенсатора тиску 

6,5 Перша петльова АСХ 

9,2 Перша корпусна АСХ 

13,2 Друга корпусна АСХ 

16,6 Частота обертання ГЦН 

2,3–2,7 Маятникова мода коливань шахти 

4,7 Балкова мода коливань шахти 

8,9–10,0 Балкова мода коливань шахти за проектних умов закріплення 

2,1–3,2 Маятникові моди коливань ТВЗ 

4,2–4,6 Перша балкова мода коливань ТВЗ за проектних умов закріплення 

АСХ модулює густину теплоносія, а отже і нейтронний потік, крім того 

АСХ викликають механічні коливання активної зони і корпусу реактора, 

внаслідок чого модулюється потік швидких нейтронів витоку при зміні товщини 

водяного зазору в опускній ділянці між шахтою і корпусом реактору. АСХ, що 

мають максимум амплітуди всередині корпусу реактора, відносяться до 

корпусних АСХ, а ті, що мають мінімум амплітуди в корпусі реактора – до 

петльових АСХ. 

На протязі декількох паливних кампаній було виконано аналіз зміни 

спектральних характеристик сигналів ДПЗ від 20 КНВ (по 7 ДПЗ в кожному КНВ) 

для ЮУАЕС та від 64 КНВ для ЗАЕС [16, 24, 25]. Вперше було проведено аналіз 

спектральних характеристик сигналів ДПЗ з частотою дискретизації 436 Гц 

(ЗАЕС). 
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На спектрах шумового сигналу ДПЗ СВРШД першого енергоблока Южно-

Української АЕС аномальні вібрації ВКП і ТВЗ не спостерігаються (рис. 3.4, 3.5). 

На спектрах присутня перша корпусна акустична стояча хвиля та гармоніки 

частоти обертання ГЦН (1000 об/хв.) – 16,6 та 33,3 Гц. Можна відзначити досить 

хорошу якість сигналів ДПЗ відносно екранування мережевоої частоти 50 Гц. А 

ось на рис. 3.6, де ілюструється одна з реалізацій спектра шумового сигналу 

одного з ДПЗ СВРШД першого блока Запорізької АЕС, видно мережеве 

наведення на частоті 50 Гц, яке по деяких каналах істотно спотворює сигнал. 

Також на рис. 3.6 видно резонанси першої корпусної акустичної стоячої хвилі, 

частоти обертання ГЦН та гармонік. У СВРШД першого енергоблоку Запорізької 

АЕС частота опитування датчиків – 436 Гц. На спектрах добре видно основні 

резонанси, що характеризують основні частоти коливання шахти і ТВЗ. 

Показником чутливості вимірювального каналу СВРШД є наявність у спектрі 

гармонік оборотної частоти ГЦН 16,6 Гц. 

 

 

Рис. 3.4. Спектр сигналу ДПЗ № 1 (КНВ № 2, ТВЗ № 81) блока № 1 

ЮУАЕС; 30-та паливна кампанія, 2015 р. 
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Рис. 3.5. Спектр сигналу ДПЗ № 4 (КНВ № 16, ТВЗ № 71) блока № 1 

ЮУАЕС; 30-та паливна кампанія, 2015 р.  

 

Рис. 3.6. Спектр сигналу ДПЗ № 7 (КНВ № 14, ТВЗ № 93) блока № 1 

ЗАЕС; 27-ма паливна кампанія, 2015 р. 
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Визначений в СВРШД ЮУАЕС-1 спектр шумового сигналу однієї з трьох 

ІК, розташованих у серпентенітовому бетоні біологічного захисту реактора, 

наведено на рис. 3.7. Можна констатувати, що на спектрі шумового сигналу 

іонізаційної камери добре відображено основні резонанси вібростану ВКП і ТВЗ. 

Як було зазначено, в деяких країнах, наприклад у США, в аналізі вібростану ВКП 

використовують сигнали позазонних нейтронних детекторів. 

 

 

Рис. 3.7. Спектр сигналу ІК-3 блока № 1 ЮУАЕС; 30-та паливна кампанія, 2015 р. 

 

Спектральні характеристики сигналів ДПЗ змінюються протягом паливної 

кампанії. Було виконано аналіз зміни спектральних та інших параметрів сигналів 

ДПЗ ВВЕР-1000 (ЮУАЕС, ЗАЕС) на протязі декількох паливних кампаній. Для 

наочного зображення на рис. 3.8–3.11 представлено зміну спектральних 

характеристик сигналу ДПЗ протягом декількох місяців. 
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Рис. 3.8. Зміна спектру ДПЗ № 7 (КНВ № 23, ТВЗ № 163) ЮУАЕС-1; 30-та 

паливна кампанія, 2015 р. 

 

Рис. 3.9. Зміна спектру ДПЗ № 7 (КНВ № 57, ТВЗ № 114) ЮУАЕС-1; 30-та 

паливна кампанія, 2015 р. 
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Рис. 3.10. Зміна спектру ДПЗ № 1 (КНВ № 20, ТВЗ № 124) ЗАЕС-1; 27-ма паливна 

кампанія, 2015 р. 

 

Рис. 3.11. Зміна спектру ДПЗ № 7 (КНВ № 22, ТВЗ № 32) ЗАЕС-1; 27-ма паливна 

кампанія, 2015 р. 
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Відповідно до аналізу зміни спектральних характеристик було 

запропоновано уставки формування захистів і блокувань за визначеними 

ознаками (пункт 3.4.3). 

Когерентність сигналів визначає рівень зв’язку досліджуваних процесів, на 

рис. 3.12 представлено один з розрахунків функції когерентності. 

 

Рис. 3.12. Когерентність ДПЗ №2 та ДПЗ №5 (КНВ № 23, ТВЗ № 163) блока № 1 

ЮУАЕС; 30-та паливна кампанія, 2015 р.  

 

3.4. Моделі діагностування вібростану та діагностичні пороги 

Вібрації на працюючому обладнанні існують завжди. Тому важливим є 

виявлення саме аномальних вібрацій. Спостереження за вібраційними 

характеристиками протягом, принаймні, одного паливного циклу дозволяє 

сформувати пороги за деякими діагностичними ознаками, вихід за які 

ототожнюється з появою аномального вібростану [3]. 

Нами були розроблені вібраційні діагностичні пороги за спектральними 

образам нейтронних шумів (за амплітудою та частотою), при перевищенні яких в 

експлуатаційних умовах формуються попереджувальні сигнали. 
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Основою для проведення діагностування слугує модель, що являє собою 

послідовність елементарних операцій (послідовність дій над сукупністю 

зареєстрованих сигналів датчиків). При такому підході, персонал, що експлуатує 

систему діагностики, звільняється від необхідності вибору параметрів 

обчислювальних процедур, переліку сигналів, від послідуючого виділення вручну 

певної кількості резонансів [3]. Елементарні операції включають попередню 

обробку зареєстрованої інформації, фільтрацію, оцінки спектральних функцій, 

виділення екстремумів функцій, операції вибору резонансів, порівняння з 

діагностичними порогами, відображення інформації. 

3.4.1. Модель «Вібростан ВКП і ТВЗ» 

Для роботи моделі «Вібростан ВКП» необхідно дослідити АСГП, 

когерентність, ВКФ і фази різних пар сигналів: акселерометрів (вібродатчиків), 

розташованих на кришці і днищі реактора, на вхідних патрубках; а також сигнали 

іонізаційних камер СВРШД. 

Базовий набір резонансних частот потрібно визначити на етапі попередніх 

вимірювань (дослідна експлуатація). 

Порушення в вузлах кріплення внутрішньокорпусної шахти призводять до 

значного зростання (до 10 раз) значень флуктуацій нейтронного потоку, які 

визначаються за середньоквадратичним відхиленням (СКВ) позазонного 

нейтронного шуму. 

Найбільш проста модель визначення вібростану внутрішньокорпусної 

шахти може бути реалізована при оснащенні СВРШД вісьмома іонізаційними 

камерами, які розташовані в 4-х каналах (під кутом 90°), по дві в кожному каналі 

(вгорі і внизу активної зони). Така схема розташування прийнята на АЕС Темелін. 

Подібна схема розташування ІК дозволяє забезпечити найбільшу чутливість для 

визначення коливань шахти. При цьому за протифазою сигналів (на певних 

частотах) виявляються маятникові і оболонкові коливання шахти. 

Поява маятникових коливань шахти обумовлюється зношенням вузлів 

кріплення ВКП або зменшенням притискного зусилля БЗТ. Діагностичною 
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ознакою маятникових коливань шахти може слугувати поява низькочастотних 

резонансів в області менше 8 Гц. 

Ознаки вібрацій ВКП і ТВЗ: 

 максимальне СКВ на нижньому ДПЗ, мінімальне СКВ на верхньому 

ДПЗ – балкові коливання шахти з одним закріпленим верхнім кінцем; 

 наявність точного гармонічного ряду на спектральній характеристиці 

ДПЗ – вібрації ТВЗ; 

 субгармоніки частоти обертання ГЦН – взаємодія ВКП. 

Виконано дослідження наявності «биття» елементів ТВЗ. В результаті 

аналізу спектрів сигналів ДПЗ 27-ої паливної кампанії 1-го блоку ЗАЕС було 

виявлено «биття» елементів ТВЗ. На рис. 3.13 представлено спектр сигналу ДПЗ 

№ 3 (КНВ № 16, ТВЗ № 71) ЗАЕС протягом декількох місяців. На даному рисунку 

присутній гармонічний ряд резонансів на частотах 5, 10, 15, 20, 25 Гц, що є 

свідченням «биття» елементів ТВЗ. Резонанси на зазначених вище частотах (5, 10, 

15, 20, 25 Гц) присутні також на спектрах сигналів ДПЗ №1, 2, 4 розглянутого 

КНВ № 16. 

 

Рис. 3.13. Спектри сигналу ДПЗ № 3 (КНВ № 16, ТВЗ № 71) 

ЗАЕС-1 протягом декількох місяців; 27-ма паливна кампанія, 2015 р. 
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На рис. 3.14 представлено спектри сигналу ДПЗ, що розташовані в одному 

КНВ. ТВЗ, в якій розташовані ці ДПЗ, також характеризується биттям. 

 

Рис. 3.14. Спектри сигналу ДПЗ № 2, 3, 4, 5, 7 (КНВ № 24, ТВЗ № 6) 

ЗАЕС-1; 27-ма паливна кампанія, 2015 р. 

Під час 27-ї паливної кампанії (2015 р.) 1-го блока ЗАЕС на основі 

спектрального аналізу було виявлено «биття» ТВЗ № 6, 10, 12, 40, 71, 80, 81, 83, 

84, 92, 122 (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Локалізація ТВЗ, для яких характерне «биття»; 

 27-ма паливна кампанія (2015 р.) 1-й блок ЗАЕС 

 

3.4.2. Модель «Діагностика акустичних стоячих хвиль» 

Важливий випадок інтерференції хвиль спостерігається при накладенні двох 

зустрічних плоских хвиль з однаковою амплітудою. Виникаючий в результаті 

коливальний процес називається стоячою хвилею. Практично стоячі хвилі 

виникають при відбитті від перешкод. 

Особливості акустичних стоячих хвиль: 
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 АСХ теплоносія характеризуються рядом частот, що визначаються 

геометрією 1-го контуру і параметрами теплоносія (тиск, температура, 

об'єм пари в компенсаторі тиску); 

 резонанси обумовлені АСХ теплоносія при збільшенні паровмісту 

теплоносія зміщуються в нижчу за частотою область; 

 швидкості зміни (від температури) частоти резонансів різних типів АСХ 

відрізняються. 

Знання частот і амплітуд АСХ необхідні для моніторингу сил, що 

збуджують вібрації ВКП і ТВЗ. 

Для ВВЕР-1000/В-320 зміни частоти резонансів АСХ ( АСХf ) від 

температури теплоносія (T ) описуються такими залежностями [3]:  

20,120175,0
1

 Tf
ПАСХ ; (3.1) 

60,160215,0
1

 Tf
КАСХ , (3.2) 

де індекси «1П», та «1К» відповідають першій петльовій та першій 

корпусній АСХ відповідно. Із залежності для АСХ1K слідує, що при низьких 

температурах теплоносія положення резонансу наближується до обертальної 

частоти ГЦН 16,6 Гц, даний ефект може проявлятися при розігріві теплоносія. 

Для інших резонансів АСХ в робочому діапазоні температур теплоносія 250 –

 320 °С також може спостерігатися зближення частоти АСХ із обертальною 

частотою ГЦН або її гармоніками. Тому необхідно контролювати стан резонансів 

АСХ і уникати співпадіння резонансів АСХ і оборотної частоти ГЦН або інших 

вимушених сил. 

Оскільки АСХ характеризуються тільки геометрією ГЦК, температурою 

теплоносія, наявністю і об’ємом парової фази в КТ і в ГЦК, тому якщо резонанси 

АСХ і залежність їх положення від температури теплоносія визначені в 

«нульових» вимірах, то положення частот резонансів АСХ повинні 

повторюватися. Якщо резонанси зміщені відносно базового (еталонного) значення 

для даної температури теплоносія, то це свідчить про наявність парової фази в 

теплоносії. 
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Для точної ідентифікації частот множини резонансів необхідно з досить 

малим кроком зміни тиску, температури теплоносія, а також потужності реактора 

пройти весь діапазон робочих параметрів (тиску, температури теплоносія, 

потужності реактора). Це дозволить ідентифікувати частоти, а також виділити 

АСХ. 

Конкретні значення резонансів АСХ будуть зафіксовані в процесі 

експлуатації СВРШД. Приблизні значення частот резонансів АСХ реактора  

ВВЕР-1000 (проект В-320) [3]: 0,6; 6,5; 9,2; 13,2; 15,5; 20,0 Гц. 

3.4.3. Діагностичні пороги 

Для включення в програму випробувань СВРШД ми пропонуємо 

реалізувати наступні діагностичні пороги за діагностичними ознаками при 

формуванні алгоритмів моделей: 

 збільшення СКВ значення нейтронного потоку в 5 разів – 

попереджувальне повідомлення, а в 10 разів – аварійне повідомлення. 

Протягом кампанії спостерігається плавний тренд зміни СКВ значення 

нейтронного потоку; 

 зміна положення піків характерних частот, що були отримані в АСГП, 

ВСГП чи ШПФ, на величину 0,3 Гц – попереджувальне повідомлення, а 

на величину 0,5 Гц – аварійне повідомлення. Протягом паливної 

кампанії може спостерігатися плавне зміщення по вісі частот деяких 

піків; 

 збільшення амплітуди піків характерних частот, що були отримані в 

АСГП, ВСГП чи ШПФ, відносно еталонного стану на величину 30 % – 

попереджувальне повідомлення, а на величину 50 % – аварійне 

повідомлення. Протягом паливної кампанії може спостерігатися плавна 

зміна амплітуди піків; 

 зміна положення піків характерних частот, що були отримані при 

визначенні когерентності пари сигналів, на величину 0,3 Гц – 

попереджувальне повідомлення, а на величину 0,5 Гц – аварійне 
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повідомлення. Протягом паливної кампанії може спостерігатися плавне 

зміщення по вісі частот деяких піків; 

 збільшення амплітуди піків характерних частот, що були отримані при 

визначенні когерентності пари сигналів, відносно еталонного стану на 

величину 50 % – попереджувальне повідомлення, а на величину 80 % – 

аварійне повідомлення. Протягом паливної кампанії може 

спостерігатися плавна зміна амплітуди піків. 

У СВРШД після дослідно-промислової експлуатації пропонується 

використовувати спеціальні статистики порівняння спектральної густини 

потужності еталонного стану )( fPет  із тою, що спостерігається в даний момент 

часу )( fPt : 

;)()(ln 1
i

it
i

iет fPfP  (3.3) 

  
i

itiет fPfP ,2
2 )()(ln   (3.4) 

де 1 , 2  – пороги. Зазначені вище статистики рівні нулю при абсолютному збігу 

поточного спектра з еталонним. 

Запропоновані діагностичні ознаки визначені, виходячи з припущень, які 

повинні бути підтверджені в процесі дослідної експлуатації і подальшої 

промислової експлуатації СРВШД, а саме: 

 еталонний стан спектральної густини потужності характерний для 

нормального (еталонного) стаціонарного стану РУ, і має повну 

відтворюваність при повторному вході в стаціонарний стан РУ; 

 відмінність при проведенні порівняння статистик еталонної і поточної 

спектральної густини потужності відповідно до (3.3), (3.4) свідчить про 

можливу несправність – аномалії в стані обладнання або систем; 

 ідентифікація причин виявлених аномалій виконується або за 

результатами дослідження моделі об'єкта, або за результатами 

безпосереднього виявлення порушень. 
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3.5. Температурний коефіцієнт реактивності 

3.5.1. Визначення температурного коефіцієнта реактивності  

Температурний коефіцієнт реактивності визначається як зміна реактивності, 

спричинена зміною температури теплоносія, поділена на зміну середньої 

температури теплоносія в активній зоні реактора [67]. 

ave
mT

ТКР






, (3.5) 

де  – реактивність реактора; 

ave
mT – середня температура теплоносія по активній зоні реактора. 

Фізично ефекти реактивності відповідно до зміни температури теплоносія 

можуть бути розділені на дві категорії: прямої та непрямої дії. 

Прямі ефекти можуть бути розділені на тільки температурну чи спектральну 

складову на мікрорівні і складову густини теплоносія – на макрорівні. 

Спектральна складова обумовлена зміною температури нейтронного газу 

внаслідок зміни теплового розсіювання нейтронів водою в разі зміни температури 

уповільнювача. Складова густини є результатом зміни густини уповільнювача зі 

зміною його температури. 

Непрямі ефекти стосуються перерозподілу аксіальних потоків. Аксіальний 

перерозподіл обумовлений тим, що навіть коли зміна температури теплоносія є 

відносно однорідною в активній зоні, зміна його густини не є аксіально 

однорідною, оскільки аксіальне розподілення температури теплоносія 

збільшується знизу доверху активної зони внаслідок нагрівання. 

ТКР має враховувати прямі і непрямі ефекти. Тому якщо експериментальна 

процедура значно збурює аксіальну форму потужності або розподілення 

температури уповільнювача, то перерозподіл результуючого аксіального потоку 

не може розглядатися тільки як непрямий ефект ТКР. 

ТКР є частиною механізму зворотного зв’язку в ВВЕР, бо збурення 

реактивності активної зони вплине на потужність, що в свою чергу змінить 

температуру теплоносія через зміну температури палива. Ефекти реактивності, 
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пов’язані з ТКР і ефектом Допплера, є основними показниками власної 

стабільності ВВЕР. 

При малій зміні середньої температури теплоносія, зміна реактивності буде: 

)()( tTТКРt ave
m  . (3.6) 

Шлях розрахунку середньої температури теплоносія активної зони не грає 

суттєвої ролі, оскільки та ж сама методика використовується як при 

вимірюваннях так і при розрахунку. Таким чином пропонується просто 

використовувати середню по об’єму зміну температури теплоносія: 
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Якщо зміна температури теплоносія є відносно однорідною, то можна 

використовувати наступне визначення для середньої температури: 

2

)()(
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tTtT
tT outinave

m





 , (3.8) 

де )(tTin , )(tTout  позначають зміну температури теплоносія на вході та 

виході з активної зони відповідно. Якщо зміна температури не є однорідною по 

активній зоні, то рівняння (3.8) не точно відображає зміну в середній температурі 

теплоносія, від якої залежить правильне значення ТКР. 

3.5.2. Традиційні техніки вимірювань 

У багатьох країнах, зокрема в Україні, спостерігається практика вимірювати 

ТКР тільки на початку паливної кампанії, а після цього покладатися повністю на 

розрахунки зміни ТКР протягом паливної кампанії. Експериментальна ж 

перевірка розрахунків ТКР на потужності ніколи не виконувалась. 

Існує декілька методів вимірювання значень температурного коефіцієнта 

реактивності, що базуються на внесенні збурення в реактивність реактора і 

послідуючої її компенсації за допомогою зміни температури теплоносія в 

активній зоні. Основними традиційними методами є [67]: 

 метод зміни потужності чи ксенонового перехідного режиму, при якому 

змінюється рівень потужності реактора (відповідно і концентрація 
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ксенону). Після чого відповідний ефект реактивності компенсується 

зміною вхідної температури теплоносія в активну зону з метою 

збереження критичності реактора; 

 метод вичерпання, при якому концентрація бору підтримується 

постійною протягом близько 1,5 доби. В результаті вигорання палива, 

потрібно зменшити середню температуру теплоносія; 

 метод заміни регулюючого стрижня, в якому змінюється температура на 

вході в активну зону. Відповідний ефект реактивності компенсується 

зміною величини введення певних регулюючих стрижнів (попередньо 

розраховується чи вимірюється вага регулюючого стрижня); 

 метод розбавлення бору, при якому вхідна температура теплоносія в 

активну зону збільшується. Реактор утримують критичним за 

допомогою розбавлення вмісту бору. 

Метод розбавлення бору є найбільш популярним методом у світі. 

Основними перевагами методу розбавлення бору є [67]: 

 високий рівень точності розрахованої диференційної ваги бору, яка 

потрібна як для попереднього визначення розбавлення бору, так і для 

оцінки самого ТКР. Ефект реактивності бору має вигляд добутку 

диференційної ваги бору і зміни концентрації бору. Другий параметр 

вимірюється, тоді як перший розраховується. Загальноприйнятим є те, 

що сучасні реакторні коди передбачають даний параметр реактивності 

дуже точно (похибка від 1 до 2 %); 

 незначна зміна в аксіальній формі розподілу потужності. Власне 

вимірюються тільки температури на вході і виході з активної зони. 

Всередині активної зони не встановлено жодної термопари. Отже, 

середня температура теплоносія розраховується як середня величина 

температур на вході і виході. Дане визначення середньої температури 

передбачає що зміна температури теплоносія є відносно рівномірною по 

активній зоні. В той же час для методу розбавлення бору, розрахунки 
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активної зони показали, що аксіальна форма потужності реактору 

змінюється тільки на незначну величину при зміні властивостей 

теплоносія. Тому дана середня температура є досить точною, якщо при 

вимірюваннях не використовуються регулюючі стрижі для будь якої 

компенсацій аксіального зміщення. В іншому випадку, потрібне 

відповідне просте коригування для врахування зміни аксіальної форми 

потужності. 

Метод розбавлення бору має також наступні основні недоліки [67]: 

 велика невизначеність у вимірювані концентрації бору. Щоб впоратися з 

даною проблемою, для визначення вмісту бору можна використовувати 

декілька проб теплоносія, і брати середню концентрацію; 

 для проведення вимірювань потрібний відносно довгий час (до 

12 годин). Протягом даного часу можуть змінитися інші параметри, і 

їхній вплив потрібно компенсувати. Цей внесок може бути оціненим 

тільки через розрахунки активної зони, а не виміряним безпосередньо; 

 втрати виробництва електроенергії. В деяких випадках, хоча тест і 

проходить майже на повній потужності, вважається недоцільним 

проводити вимірювання рівно на 100 % потужності через близькість 

уставки захисту на відключення при високих потоках. Проведення тестів 

на пониженій потужності протягом декількох годин дає значну втрату 

виробництва електроенергії; 

 тест спричинює перехідний режим на станції. Через зміну стану 

реактору у відносно короткий період (зазвичай 12 годин), виникають 

перехідні процеси, і оператори мусять спостерігати за станом поки не 

встановляться стаціонарні умови; 

 відносно велика кількість параметрів, що має бути оцінена за допомогою 

розрахунків активної зони і не може безпосередньо бути виміряною на 

практиці для оцінки ТКР. 
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3.5.3. Шумова оцінка температурного коефіцієнта реактивності 

Додаткова можливість визначати ТКР на потужності з’явилася з розвитком 

вимірювальної техніки, зокрема на основі шумових методів. У методиці 

визначення ТКР застосовуються внутрішньозонний нейтронний детектор і 

термопара на виході з ТВЗ, яка розташована над тою самою або суміжною 

збіркою. Шумові сигнали цих двох детекторів містять інформацію щодо ТКР, яка 

може бути виділена. Основна перевага цієї методики – у відсутності потреби 

вносити збурення реактивності в реактор для визначення ТКР. 

Рівень шуму нейтронного детектора зазвичай низький, оскільки відношення 

між стандартним відхиленням і середнім значенням сигналів менше за 1 %. Проте 

така обробка сигналів, як апаратне видалення постійної складової та застосоване в 

СВРШД аналогово-цифрове перетворення шумової складової, забезпечує досить 

точний сигнал шуму. Більше того, потрібним є тільки віднормований (на середнє 

значення) шум потоку нейтронів. Оскільки детектори нейтронів, як правило, 

дають прямо пропорційний нейтронному потоку струм, то будь-яка похибка 

калібрування цих детекторів взаємно відкидається в шумовому аналізі. А для 

сигналу шуму температури теплоносія при оцінці ТКР потрібне абсолютне 

значення сигналу шуму, яке відповідно визначається в градусах Цельсія. З цього 

випливає, що невизначеність у вимірюваних сигналах має бути нехтовно малою 

порівняно з рівнем шуму. Наприклад, для термопар стандартне відхилення 

сигналу температури зазвичай менше за 0,1 °C, тоді як невизначеність у 

вимірюваному сигналі менша за 0,005 °C. Отже, рівень шуму є переважно 

великим порівняно з невизначеністю термопар, і тому варто очікувати відносно 

добру точність шумової оцінки ТКР. 

Якщо реактивність залежить від реакторних параметрів )(tsi , i = 1, …, N, то, 

припускаючи лінійну залежність реактивності від ефектів реактивності, зміна 

реактивності навколо стаціонарного значення дорівнюватиме: 

)()()(
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 . (3.9) 
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Ідея застосовувати шумовий аналіз для моніторингу за ТКР виникла в 

1977 році: визначати ТКР пропонувалося за середньоквадратичними відхиленням 

шуму температури ave
mT

  і шуму реактивності   [145]: 

ave
mT

ТКР








 . (3.10) 

Пізніше, в 1985 році, було показано, що внесок інших джерел шуму можна 

видалити, якщо використовувати спектральний аналіз сигналів. 

Після множення рівняння (3.9) на )(  tT ave
m , і взявши середнє отримаємо: 
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де ACF та CCF – авто- і взаємно кореляційні функцій відповідно: 
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Якщо припустити, що флуктуації різних параметрів ( ave
mi Ts  ) статично 

незалежні від флуктуацій температури уповільнювача, то їх взаємна кореляція 

зникає: 

0)(
,


 ave

ms Ts
CCF . (3.15) 

Дане припущення вірне в межах певного діапазонна частот. Отже маємо: 
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Альтернативно, ТКР можна визначити, помноживши рівняння (3.9) на 

)(  t  і взявши середнє: 
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Хоча рівняння (3.16) і (3.17) записані в часовій області, але більш зручним (і 

практичним) є визначення ТКР в частотній області, тобто як: 
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де APSD та CPSD – густини потужностей (авто- і взаємно спектральна 

відповідно). Вони визначаються як Фур’є перетворення від визначених раніше 

ACF і CCF. 

Тим не менш, ні шум реактивності на робочих потужностях ні шум 

середньої температури теплоносія не можуть бути виміряними. Тільки 

нейтронний потік і температура на вході, виході з реактора вимірюються. Тобто 

ТКР має бути визначеним за такими параметрами як реактивність і середня 

температура теплоносія, в той час як тільки потік і температура можуть бути 

виміряними. 

Шум реактивності, при певних допущеннях, може бути визначеним з шуму 

потоку нейтронів, як показано далі. Спочатку потік розкладається на функцію 

амплітуди )(tP  і функцію форми ),( tr  наступним чином: 

),()(),( trtPtr   , (3.20) 

0),()(0 



 drtrr

t
 , (3.21) 

)0,()(0  trr  . (3.22) 

З рівнянь (3.21) і (3.22) видно, що флуктуації функції форми і статичного 

потоку є ортогональні: 

0),()(0  drtrr  . (3.23) 

Таким чином шум потоку в частотній області може наближено бути 

визначений: 

),(),(),(  rrr pk  , (3.24) 
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де )()(),( 0  Prrpk   – складова точкової кінетики в шумі потоку. 

Функція амплітуди задовольняє рівнянням точкової кінетики, що може бути 

записано в частотній формі: 

)()()(  GP  . (3.25) 

В даному рівнянні )(G  є передавальною функцією потужності, яка 

пов’язана з передавальною функцією нульової потужності )(0 G , наступним 

чином: 
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де )(F  описує собою механізм зворотного зв’язку. Завдяки відносно 

великій постійній часу динаміки теплопередачі від палива до теплоносія, ефекти 

зворотного зв’язку будуть мати місце на низьких частотах, зазвичай нижче 0,1 Гц. 

При фільтруванні низьких частот сигналів, можна виміряти флуктуації 

температури теплоносія до того як зворотні зв’язки почнуть змінювати 

температуру теплоносія. Отже допустимим є приближення: 0)( F  для частот 

більших за 0,1 Гц. Послідуюча заміна )(G  на )(0 G  в рівнянні (3.25) дасть: 
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Тим не менш, внутрішньозонний детектор не вимірює тільки складову 

точкової кінетики в нейтронному шумі, а вимірює повний шум потоку. Отже, шум 

реактивності може бути визначений з шуму потоку лише в разі, коли реактор 

поводить себе як точковий. 

Щодо шуму температури, для ВВЕР можна виміряти тільки шум локальної 

температури, зазвичай лише на виході окремих ТВЗ. До теперішнього часу в усіх 

експериментальних роботах, побудованих на методі аналізу шумів, 

використовувалася всього одна термопара на виході з ТВЗ. Іншими словами, в 

усіх проведених досі експериментальних дослідженнях припускалося, що шум 

температури теплоносія є просторово однорідним в активній зоні. Якщо вважати 

це наближення вірним, з’являється нова проблема з відстанню між 
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внутрішньозонним детектором нейтронів і термопарою на виході з ТВЗ. ТКР 

може бути точно визначеним тільки за умови відсутності додаткової генерації 

шуму температури між детекторами нейтронів і температури. Більш того, 

враховуючи сталу часу детекторів, велике значення фонового шуму на високих 

частотах і відстань між двома детекторами, записаний на виході з ТВЗ шум 

температури теплоносія затухає порівняно з шумом внутрішньозонного детектора 

нейтронів. Існує досить велика когерентність для частот нижчих за 1 Гц між 

двома термопарами всередині активної зони, які розташовані в межах однієї ТВЗ, 

що дає змогу підтвердити: аксіальне затухання не є вирішальним для цих частот. 

Отже, щоб визначити ТКР, потрібно брати частоти менші за 1 Гц (через 

шум температури) і більші за 0,1 Гц. У цьому діапазоні частот (0,1–1,0 Гц) можна 

використовувати простий вигляд передавальної функції реактора: 




1
)(0 G , (3.28) 

де β – ефективна частка нейтронів, що запізнюються. 

Отже, звичайна оцінка ТКР, що може бути використана на практиці в 

діапазоні частот від 0,1 до 1,0 Гц визначається як: 
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3.6. Задача коректного переходу від прискорення обладнання до його 

переміщення 

Одна з задач КСД: визначення переміщення обладнання 1-го і 2-го контурів 

РУ з ВВЕР-1000 під час розігріву, або охолодження теплоносія у контурах. 

Результатом має бути контроль зазорів між обладнанням і опорами обладнання, і 

недопущення контакту обладнання з опорами. Зазвичай така задача вирішується 

оснащенням трубопроводів і обладнання ДАП. Однак іноді, для визначення 
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переміщення обладнання, також використовують і датчики віброприскорень, які 

дозволяють визначати і вібраційні характеристики обладнання. Тому для 

переходу від сигналу датчика віброприскорення до значення переміщення 

необхідно виконати операції інтегрування, спочатку для отримання 

«віброшвидкості», а потім і для отримання «вібропереміщення». 

Швидкість )(tv  може бути визначена як похідна від переміщення )(tx : 

dt

dx
tv )(  (3.31) 

Прискорення  ta  визначається як друга похідна від переміщення, або 

перша похідна від швидкості: 

 
dt

dv

dt

xd
ta 

2

2

 (3.32) 

Однак нас цікавить зворотна задача – знайти переміщення з прискорення. 

Для цього потрібно двічі проінтегрувати прискорення. Що можна представити 

наступним чином: 

     
t

t

datvtv

0

0  , (3.33) 

     
t

t

dvtxtx

0

0  . (3.34) 

За умови, що прискорення не змінюється з часом отримуємо: 

atvv  0 , (3.35) 

2

2

00

at
tvxx  . (3.36) 

Отже потрібно знати дві початкові умови (початкову швидкість і початкове 

переміщення) щоб уникнути похибок інтегрування, але вони часто не відомі. 

Тому був розроблений підхід, що не потребує знання початкових умов. 

В якості прикладу розглянемо переміщення об’єкта, що задається 

наступним рівнянням: 

)cos()(   tAtx . (3.37) 
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Тоді, відповідно до формул (3.31), (3.32), швидкість і прискорення цього 

об’єкту будуть мати вигляд: 

)sin()(   tAtv ; (3.38) 

)cos()( 2   tAta . (3.39) 

Візьмемо 5A ,  4 , 2/  , тоді отримаємо 0)0( x , 20)0( v , 

0)0( a , що графічно представлено на рис. 3.16.  

 

 

 

Рис. 3.16. Фактичне переміщення (а), швидкість (б) та прискорення об’єкту (в) 
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Найдемо швидкість і переміщення з прискорення, що задається рівнянням 

(3.39). Якщо розбити часовий проміжок на малі інтервали і виконати розрахунок 

швидкості і прискорення відповідно до формул (3.35) та (3.36) і при цьому не 

враховувати швидкість в початковий момент часу, то отримаємо не коректні дані 

(рис. 3.17)  

 

 

Рис. 3.17. Розрахована швидкість (а) та переміщення (б) об’єкту при неврахуванні 

початкових умов 

Як видно з рис. 3.17 (a) швидкість має постійну складову рівну 20 . Якщо 

була б врахована початкова швидкість, то швидкість на рис. 3.17 (a) мала б 

середнє значення рівне нулю. Відповідно переміщення має лінійне зміщення в 

часі відповідно до середньої швидкості – 20 . 

Для вирішення даної задачі (переходу від прискорення до переміщення за 

відсутності початкових умов) було застосовано фільтрацію сигналів. 
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Після інтегрування прискорення отримана швидкість ймовірно буде мати 

постійну складову, яку можна видалити за допомогою високочастотного фільтра. 

Аналогічно можна застосувати високочастотний фільтр для переміщення. Тоді із 

застосуванням фільтрації отримаємо швидкість і переміщення (рис. 3.18) з 

прискорення, що задається рівнянням (3.39). 

 

 

Рис. 3.18. Розрахована швидкість (а) та переміщення (б) об’єкту при неврахуванні 

початкових умов та із застосуванням високочастотної фільтрації 

Порівнявши відповідні графіки на рис. 3.16 та 3.18 можна зробити висновок 

щодо прийнятності застосування фільтрації для отримання переміщення з 

прискорення при відсутності відомостей щодо початкових умов. 

Запропонований підхід передбачає наступні кроки: 

 високочастотна фільтрація прискорення для видалення зміщення 
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 інтегрування прискорення для визначення швидкості; 

 високочастотна фільтрація для видалення постійної складової швидкості 

(що виключає необхідність знання початкового значення швидкості); 

 інтегрування швидкості для визначення переміщення; 

 високочастотна фільтрація для видалення постійної складової 

переміщення (що виключає необхідність знання початкового значення 

зміщення). 

Методика пройшла апробацію на реальних даних акселерометра. На 

рис. 3.19 представлена розрахована швидкість та переміщення за допомогою 

простого числового інтегрування, а на рис. 3.20 – за допомогою числового 

інтегрування із фільтрацією. 

 

 

Рис. 3.19. Швидкість (а) та переміщення (б), що визначені з даних прискорення 

акселерометра (без застосування високочастотного фільтра)  
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Запропонований підхід із застосування високочастотної фільтрації при 

числовому інтегруванні прискорення дозволяє визначити переміщення 

обладнання. 

 

 

Рис. 3.20. Швидкість та переміщення, що визначені з даних прискорення 

акселерометра (із застосування високочастотного фільтра) 
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діагностування вібростану та діагностичні пороги за СКВ значення нейтронного 

потоку, а також за спектральними образами нейтронних шумів (за амплітудою та 

частотою). Відповідно до розроблених моделей передбачається спрацювання 

попереджувального та аварійного повідомлення відповідно у наступних випадках: 

збільшення середньоквадратичного значення нейтронного потоку в 5 та 10 разів; 

зміна положення піків характерних частот на величину 0,3 та 0,5 Гц, збільшення 

амплітуди піків характерних частот відносно еталонного стану на величину 30 % 

та 50 %. 

Показана можливість реалізації оперативного автоматизованого визначення 

ТКР в складі СВРШД ВВЕР-1000 при доступності інформації від термопар на 

виході з ТВЗ. 

Виконано оцінку часу запізнення між різними парами ДПЗ. Обґрунтовано 

вибір діапазону частот 0–1 Гц для оцінки часу запізнення з нахилу фази ВСГП 

виходячи з високого рівня когерентності сигналів в ньому, а також у зв’язку з 

близькістю фази до лінійної. Відхилення оцінки часу запізнення за нахилом фази 

ВСГП пари периферійних ДПЗ від суми оцінок пар суміжних ДПЗ становить 

менше 5 %. Метод ВКФ без фільтрації виглядає непридатним для оцінки часу 

запізнення між сигналами ДПЗ. Метод ВКФ з попередньою фільтрацією сигналів 

дає відхилення від оцінки за фазою ВСГП близько 30 % для суміжних пар ДПЗ та 

10 % для віддалених пар ДПЗ. 

Основні результати розділу 3 опубліковано у [16, 24, 25, 67, 68]. 
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РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ ВНУТРІШНЬОЗОННОГО 

ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНІВ 

У розділі 4 представлені результати розв’язання завдання №5 наукового 

дослідження: 

5) Визначення локальної чутливості ДПЗ та оцінка впливу на сигнал 

детектора від нейтронів, згенерованих в ТВЗ, у тому числі – і в суміжних 

ТВЗ. 

4.1. Енергорозподіл за об’ємом активної зони 

В даний час всі енергетичні реактори оснащені СВРК, що мають 

забезпечувати отримання оперативної інформації щодо розподілу полів 

енерговиділення, температури та інших теплотехнічних і ядерно-фізичних 

параметрів активної зони реактора. 

В перших проектах ВВЕР основна увага приділялася контролю підігріву 

теплоносія на виході з ТВЗ, а внутрішньозонний контроль енергорозподілу не був 

достатньо розвиненим [15]. Так наприклад, термопари на виході з ТВЗ в  

ВВЕР-210 (349 ТВЗ) були встановлені в 220 ТВЗ, а канали нейтронних 

вимірювань з детекторами прямого заряду з родієвим емітером тільки в 12. Також 

в перших СВРК застосовували ванадієві ДПЗ (1–2 шт., довжина ванадієвого ДПЗ 

дорівнює висоті активної зони), а кількість родієвих детекторів в одному КНВ 

була 4 шт., рівномірно розташованих по висоті активної зони. Згодом перейшли 

на 7 ДПЗ в КНВ. Кількість КНВ в ВВЕР-440 (349 ТВЗ) збільшилася з 12 до 36, в 

ВВЕР-1000/В-320 (163 ТВЗ) встановлено вже 64 КНВ. В процесі розвитку СВРК 

кількість ТВЗ, оснащених КНВ, збільшилася з ~ 5 % до ~ 40 %. Це пов'язано, по-

перше, з необхідністю більш детального визначення полів енерговиділення при 

зростанні значень локальних енерговиділень в різних поколіннях ВВЕР, а по-

друге, підтверджує важливість задачі визначення енергорозподілу за об’ємом 

активної зони реактора для забезпечення безпечної експлуатації реактора. 
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ДПЗ конструктивно являє собою коаксіальну сталеву оболонку, всередині 

якої розташований родієвий емітер, а простір між ними заповнений ізолятором 

Аl2O3 (в деяких моделях ДПЗ ізолятор MgO) [70]. 

Важливою задачею є визначення локальності сигналу ДПЗ, тобто наскільки 

він є чутливим до нейтронних процесів і в якій геометричній області. Дана 

інформація відповідно дозволить і локалізувати вібрації ТВЗ за сигналами ДПЗ. 

До впровадження КНВ в проектах ВВЕР енергорозподіл за об’ємом 

активної зони визначався за допомогою активаційних детекторів на основі міді 

або сталевого дроту з додаванням марганцю. Такі детектори (дріт) 

розташовувалися в спеціальних вимірювальних каналах (в центральній трубці 

ТВЗ через кришку реактора), а після опромінення і накопичення ізотопів (64Cu і 

56Mn) витягувалися з активної зони. Розподіл γ-активності по довжині 

активаційного детектора (дроту) пропорційний енергорозподілу по висоті 

вимірювального каналу (в т.ч. і ТВЗ) під час опромінення. 

Таким чином, в процесі еволюції СВРК підтверджено, що енергорозподіл, в 

тому числі і лінійне енерговиділення (ЛЕВ) твелів, є одним з важливих показників 

безпеки та надійності експлуатації палива ВВЕР. З ЛЕВ (Вт/см) безпосередньо 

пов'язані і інші показники енергонапруженості палива в активній зоні: питоме 

енерговиділення в паливі (Вт/см3) і густина теплового потоку з поверхні твела 

(Вт/см2). Задача надійного контролю ЛЕВ є найбільш важливою серед задач 

контролю СВРК. При визначенні ЛЕВ ядерного палива в реакторі особливу роль 

займає процедура узгодження показань ДПЗ СВРК з результатами нейтронно-

фізичних розрахунків. Цій процедурі передує рішення задачі коректного переходу 

від струмів ДПЗ до ЛЕВ палива. Обґрунтованість і експериментальне 

підтвердження правильності рішення задачі переходу від струмів ДПЗ до ЛЕВ 

палива значною мірою визначає безпечну і економічну роботу реактора. 

Особливої гостроти задача визначення ЛЕВ в СВРК отримала останнім 

часом у зв'язку з впровадженням нових паливних циклів і розширенням 

номенклатури застосовуваних видів палива для формування паливних 

завантажень, в тому числі і різних виробників (Westinghouse, ТВЕЛ), а також у 
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зв’язку з планами по використанню ВВЕР-1000 в маневреному режимі. 

Дослідження перехідних режимів роботи ВВЕР-1000 виконано в роботах [5, 7, 9, 

10, 18]. 

Контроль ЛЕВ в СВРК за період експлуатації ВВЕР зазнав кілька 

модернізацій, викликаних, перш за все, впровадженням сучасних технічних 

засобів і прикладного ПЗ, а також підвищенням вимог до точності визначення 

ЛЕВ. На даний момент в СВРК ВВЕР-1000 АЕС України для відновлення полів 

енерговиділень за об’ємом активної зони використовуються ПЗ «КРУИЗ» 

розробки РФ, а на блоках, на яких планується впроваджувати паливо виробництва 

Westinghouse, впроваджується ПЗ BEACON розробки Westinghouse. Відсутність в 

Україні ПЗ власної розробки буде призводити до проблем в експлуатації СВРК в 

майбутньому [84]. Для вирішення завдання розробки вітчизняного прикладного 

ПЗ СВРК, поряд з освоєнням програм підготовки нейтронно-фізичних констант 

(НФК) і програм розрахунку нейтронно-фізичних характеристик (НФХ) активної 

зони ВВЕР-1000, необхідно вирішити задачу коректного врахування і відновлення 

струму ДПЗ в залежності від зміни параметрів активної зони: вигоряння палива, 

температури і концентрації борної кислоти в теплоносії, положення органів 

регулювання системи управління та захисту та ін. Для вирішення даної задачі 

можна використовувати розроблену в коді MCNP модель частини активної зони з 

декількох ТВЗ для дослідження формування струму ДПЗ (підрозділ 4.3). 

Аналогічні моделі ТВЗ ВВЕР в коді MCNP були реалізовані при розробці глави 8 

«Ядерна безпека» [86]. Валідація моделей ТВЗ ВВЕР-1000 в коді MCNP була 

проведена на обширній базі критичних експериментів, опис одного з критичних 

експериментів представлено в [152]. Додатково проводилося порівняння 

результатів, отриманих на моделях критичності ТВЗ ВВЕР-1000 і ВВЕР-440 в 

кодах MCNP і SCALE [11, 19, 20, 86]. 

Додаткові матеріали валідації моделі ТВЗ ВВЕР-1000 представлені в [55, 56, 

69]. В роботі [69] показано добру узгодженість в порівнянні розрахункових та 

експериментальних даних по температурному коефіцієнту реактивності ТВЗ 

ВВЕР-1000 різного збагачення. В роботах [55, 56] представлені результати 
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визначення параметрів вигоряння емітера ДПЗ, отримані за моделлю ТВЗ 

ВВЕР-1000 в коді MCNP, і відзначено добру узгодженість з параметрами 

вигоряння родієвого емітера, що використовується в даний час в СВРК [87]. 

В рамках валідації моделі ТВЗ ВВЕР-1000 в коді MCNP проведено 

порівняння спектральних параметрів нейтронного потоку в місці розташування 

ДПЗ, отриманих в коді MCNP і в коді MCU, розробленого в НЦ «Курчатівський 

інститут» [91]. 

СВРК нового покоління, що зараз впроваджуються, характеризуються 

такими ознаками: 

 збільшено кількість інформації, що одержується і обробляється; 

 висока швидкодія; 

 підвищена надійність; 

 доповнення функціональних можливостей новими захисними і 

керуючими функціями; 

 поліпшений інтерфейс користувача і можливість повної архівації 

вихідних даних. 

4.2. Особливості формування сигналу ДПЗ 

В КНВ ВВЕР-1000 нейтронно-чутлива частина ДПЗ – емітер, який 

представляє собою відрізок родієвого дроту діаметром 0,48 мм, довжиною 

250 мм, крок розташування по висоті ТВЗ 437,5 мм (в КНВ ВВЕР-440 довжина 

детектора 200 мм, крок розташування 305 мм). Фоновий датчик призначений для 

компенсації додаткових сигналів, пов'язаних із взаємодією випромінювання з 

конструкційними матеріалами датчика і лінією зв'язку, що знаходяться 

безпосередньо в активній зоні реактора. Фоновий датчик виконаний аналогічно 

лінії зв'язку основного детектора. 

Канали КНВ мають герметичні виводи кабелів через спеціальні фланці на 

кришці реактора. Строк служби КНВ становить декілька паливних кампаній 

реактора, за цей час показники детекторів зменшуються через вигоряння родію в 

потоці нейтронів. 
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ДПЗ функціонально є джерелом струму, який виникає за рахунок 

електронів, які утворюються в нейтронно-чутливій частині детектора (емітері) 

при β-розпаді, активованого під дією нейтронів ядра. Емітери виготовляють з 

матеріалів, які мають великі перерізи радіаційного захоплення і є β-активними з 

невеликим періодом напіврозпаду. Зазвичай використовують 103Rh, 51V, 55Mn. 

Основні ядерні реакції що відбуваються в ДПЗ (рис. 4.1): (n, β), (n, γ, e) та (γ, e). 

 

Рис. 4.1. Схематичне зображення ДПЗ та його основних ядерних реакцій  

 

Конструкційне виконання ДПЗ складається з емітера і колектора, між якими 

знаходиться ізолятор. При опроміненні нейтронами детектора на ядрах емітера 

відбувається реакція радіаційного захоплення. Утворюється β-радіоактивний 

елемент, який випромінює електрони, які, проходячи через ізолятор, потрапляють 

на колектор і створюють у зовнішньому колі струм, що реєструється апаратурою 

СВРК. В реакторах ВВЕР-1000 використовуються детектори з родієвим емітером 

схема активації якого показана на рис. 4.2. 

Вихідний сигнал ДПЗ є пропорційним густині нейтронного потоку в місці 

його розташування, що пов'язаний з енерговиділенням в найближчих твелах. 

Перехідні процеси в РУ зумовлюють зміну нейтронного поля в активній 

зоні і відповідно викликають зміну струму ДПЗ. Для дослідження процесів, що 

викликають зміну сигналу ДПЗ під час експлуатації РУ, була побудована модель 

реактора зі зворотними зв’язками (підрозділ 4.5). 

Ізолятор 
Колектор Емітер Кабель 
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Рис. 4.2. Схема активації і розпаду 103Rh 

 

Внесок в сигнал ДПЗ обумовлений такими складовими [15]: 

 компонент, що запізнюється – β-розпад активованих ядер родію, 

становить 92÷95 % всього сигналу; 

 миттєвий компонент – ефект Комптона, пов'язаний з випусканням 

жорстких фотонів і утворенням електронних пар, приблизно 3÷5 %; 

 миттєвий компонент від реакторних фотонів, ~ 1,5 %; 

 запізніла фотонна складова, що випускається продуктами поділу 

ядерного палива, ~ 1 %; 

 фоновий струм лінії зв'язку. 

Сигнал ДПЗ залежить від спектра нейтронів, що є наслідком впливу на 

зміну мікроперерізів поглинання 103Rh як загального закону 1/V, так і можливо 

різним ступенем залежності від енергії (швидкості) нейтрона (відхилення від 

закону 1/V, фактор Весткотта) мікроперерізів утворення 104mRh і 104Rh (рис. 4.3). 

Це проявляється в результатах досліджень складових струму ДПЗ в різні моменти 

паливної кампанії, а також на реакторах з різними характеристиками за 

параметрами потоку теплових нейтронів[6, 22]. 
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Рис. 4.3. Мікропереріз поглинання нейтронів на 103Rh 

 

Також необхідно враховувати, що на коефіцієнт переходу від струму ДПЗ 

до енерговиділення впливатиме різна енергетична залежність мікроперерізів 

поглинання нейтронів в урані і плутонії, яка також по всьому спектру не 

збігається з енергетичною залежністю мікроперерізів родію. Для врахування даної 

відмінності необхідно додатково ввести спектральний коефіцієнт переходу від 

виміряного сигналу ДПЗ до енерговиділення в контрольованій детектором області 

активної зони. 

Всі перераховані вище процеси повинні бути враховані в коефіцієнтах 

переходу від енерговиділення в твелах, оточуючих ДПЗ, до струму ДПЗ – 

геометричний фактор. Традиційно прийнято визначати такий коефіцієнт переходу 

для шести найближчих твелів. Отримані результати дозволяють визначати 

коефіцієнт переходу для довільного числа шарів твелів, що оточують ДПЗ. Так, 

наприклад, частка, яка формує сигнал ДПЗ, від твелів першого ряду від 

центральної трубки ТВЗ (шести найближчих твелів) становить ~ 6 %, а від 

чотирьох рядів твелів ~ 36 %. 
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В процесі роботи реактора спектр нейтронів змінюється в основному за 

рахунок зміни концентрації борної кислоти в теплоносії 1-го контуру, а також за 

рахунок вигорання палива і накопичення продуктів поділу. Змінюється також і 

чутливість ДПЗ, в першу чергу, за рахунок вигорання ядер емітера, а також за 

рахунок зміни спектра нейтронів в реакторі. 

Спрощена схема визначення ЛЕВ ТВЗ ijq  в місці розміщення ДПЗ 

визначається за формулою [15]: 

)( Ф
ijijijij IbIaq  , (4.1) 

де ijI  – значення струму j-го датчика ДПЗ в i-му КНВ; 

Ф
iI  – значення сигналу фонового струму в i-му КНВ; 

ija і jb  – постійні коефіцієнти, що періодично розраховуються в СВРК. 

Коефіцієнти ija  залежать від зміни параметрів, що характеризують склад 

активної зони поблизу розташування ДПЗ: збагачення і вигорання палива; 

температури і тиску теплоносія; концентрації борної кислоти в теплоносії 1-го 

контуру. 

Коефіцієнти jb  визначають частку виміряного фонового струму Ф
iI , що 

відноситься до j-го ДПЗ в i-му КНВ. 

В КНВ перших поколінь застосовувався загальний фоновий провідник для 

всіх ДПЗ, розташованих в КНВ [22, 88]. Для врахування впливу фонового струму 

на сигнал j-го ДПЗ застосовувався алгоритм, що враховує частку фонового 

струму, пропорційну довжині лінії зв'язку j-го ДПЗ і лінійному енерговиділенню 

на довжині лінії зв'язку даного ДПЗ. В даний час кожен ДПЗ має як сигнальну, так 

і фонову жили, струми яких визначаються апаратно. 

В ВВЕР-1000 проектом передбачені обмеження за лінійним 

енерговиділенням: 

 для шарів від низу активної зони до її середини – 448 Вт/см; 

 з середини активної зони до верху активної зони лінійне зменшення з 

реперною точкою на висоті 80% від низу активної зони – 360 Вт/см. 
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Можливості сучасної СВРК-М дозволяють реалізувати нові функції: захист 

за локальними розрахунковими параметрами активної зони – лінійне 

енерговиділення твелів і запас до кризи теплообміну, які повинні бути реалізовані 

відповідно до вимог нормативно-технічної документації (НТД) [61]. 

Для коректного вирішення задачі визначення функції переходу від струму 

ДПЗ до ЛЕВ необхідно вирішити наступні підзадачі: 

 врахування вигоряння матеріалу емітера ДПЗ в процесі його роботи; 

 визначити геометричний фактор, а саме внесок твелів, що оточують 

ДПЗ, в сигнал ДПЗ; 

 визначити вплив зміни спектра нейтронів в процесі роботи реактора на 

сигнал ДПЗ; 

 визначити вплив на сигнал ДПЗ зміни наступних параметрів: вигоряння 

палива, концентрації борної кислоти в теплоносії 1-го контуру, 

температури теплоносія. 

В середині 1990-х років були розроблені алгоритми розрахунку перехідної 

функції для конкретних ТВЗ, що застосовувалися в ВВЕР-1000 [88]. В роботі [42] 

зазначено, що перехідна функція від струму ДПЗ до ЛЕВ не перекалібровується в 

процесі експлуатації, а розраховується окремо для кожного типу ТВЗ ВВЕР-1000. 

В даний час розвиток і застосування нейтронно-фізичних і ймовірнісних програм 

дозволяють уточнити ці алгоритми, а також використовувати їх для розрахунку 

перехідної функції для нових типів палива. 

В даному розділі на основі результатів моделювання в програмі MCNP 

процесу формування сигналу ДПЗ від нейтронів, що генеруються твелами самої 

ТВЗ, в якій знаходиться ДПЗ, а також твелами суміжних ТВЗ, розглядаються деякі 

задачі визначення функції переходу від сигналу ДПЗ до лінійного 

енерговиділення, в тому числі що: 

 кількісно характеризують вплив температури теплоносія і концентрації 

борної кислоти в теплоносії 1-го контуру на сигнал ДПЗ; 
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 визначають межі просторової чутливості детектора до енерговиділення в 

твелах ТВЗ. 

4.3. Модель ДПЗ 

Модель для чисельних розрахунків побудована на основному процесі 

формування сигналу, а саме – на процесі активації родієвого емітера під дією 

потоку нейтронів [14, 15]. Процес формування сигналу ДПЗ моделювався за 

допомогою спеціалізованого коду MCNP4C [118]. Основні параметри моделі 

наведені у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1. Основні параметри моделі ДПЗ і твелів 

Найменування параметру 
ДПЗ Твел 

емітер ізолятор колектор таблетка оболонка 

Внутрішній діаметр, мм 0 0,48 1,0 0 7,79 

Зовнішній діаметр, мм 0,48 1,0 1,3 7,57 9,1 

Довжина, мм 250 250 250 3530 3530 

Матеріал Rh Al2O3 сталь UO2 Zr + 1% Nb 

Густина, г/см3 12,41 3,99 7,8 10,4 6,55 

 

Для визначення зони чутливості ДПЗ до нейтронів, що генеруються в 

оточуючих твелах, враховуючи симетрію задачі для центральних ТВЗ, в моделі 

досить врахувати дві суміжні ТВЗ. А для моделювання сигналу ДПЗ достатньо 

розглянути область 60° сектора симетрії, в яку потрапляють твели ТВЗ, де 

розташований ДПЗ, а також твели суміжної ТВЗ. На рис. 4.4 зображений 

поперечний розріз області, що моделюється, а також виділена розрахункова 

область 60° сектора симетрії. 
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Рис. 4.4. Поперечний розріз області ТВЗ, що моделюється 

Беручи до уваги симетрію моделі у формуванні сигналу ДПЗ в 

вертикальному напрямку, при моделюванні джерелом нейтронів була обрана 

ділянка ТВЗ 60° сектора симетрії висотою 1250 мм – 5 значень висоти ДПЗ – 

250 мм. Сектор ТВЗ, що моделюється, розбитий по висоті на 5 зон по 250 мм 

кожна для визначення диференціального внеску в сигнал ДПЗ кожної зони 

(рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Схема взаємного розташування зон ТВЗ і ДПЗ 
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Крок розташування твелів 12,75 мм, крок решітки трикутний. 

Мета моделювання – визначити чутливість моделі формування сигналу ДПЗ 

до зміни таких параметрів реакторної установки, як температура теплоносія і 

концентрація борної кислоти в теплоносії. 

4.4. Результати моделювання 

Аналіз результатів моделювання показав, що розроблена модель 

формування сигналу ДПЗ дозволяє отримати необхідні коефіцієнти переходу від 

струму ДПЗ, що реєструється, до лінійного енерговиділення суміжних твелів ТВЗ, 

в якій розташований КНВ. 

Внесок в сигнал ДПЗ від твелів суміжних ТВЗ становить 25–30 %, в 

залежності від температури теплоносія і концентрації борної кислоти. Тому 

основну увагу приділено внеску від твелів ТВЗ, в якій розташований ДПЗ. 

Проведений аналіз чутливості моделі формування струму ДПЗ по 

відношенню до досліджуваних факторів впливу – концентрації борної кислоти в 

теплоносії, а також температури теплоносія – показав, що модель дозволяє 

надійно фіксувати вплив на струм ДПЗ зміни температури теплоносія на 1 °С, а 

концентрації борної кислоти на 0,1 г/кг. Таким чином, один з важливих висновків 

аналізу результатів моделювання: геометричний і спектральний чинники залежать 

від місця розташування ДПЗ в КНВ (верх, низ). Також розташування ДПЗ в КНВ 

впливатиме і на ступінь вигоряння емітера [56], а в даний час в СВРК прийнята 

загальна для всіх ДПЗ модель врахування вигоряння емітера ДПЗ [87]. 

В роботах [55, 56, 86] представлені дані по чутливості моделі до зміни 

розмірів емітера ДПЗ, а також до зміни розмірів паливної таблетки, оболонки 

твела і кроку розташування твелів. Так наприклад, зменшення діаметра емітера на 

0,048 мм призводить до зменшення сигналу ДПЗ більш ніж на 20 %, а зменшення 

зовнішнього діаметра таблетки на 0,1 мм призводить до збільшення коефіцієнта 

розмноження нейтронів на 0,005. Дані по чутливості моделі до зміни розмірів 

паливної таблетки наведені для випадку пошкодження оболонки твела і 

заповнення водою зазору між оболонкою і паливною таблеткою [86]. 
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Розподіл внеску в сигнал ДПЗ від зон по висоті ТВЗ, в якій розташований 

ДПЗ, представлено в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2. Розподіл внеску в сигнал ДПЗ від зон по висоті ТВЗ, % 

Температура 

теплоносія, °C 

Концентрація борної 

кислоти, г / кг 

Зона 

0 

Зона  

(-1 +1) 

Зона  

(-2 +2) 

290 0 77,81 21,91 0,28 

290 5 78,70 21,03 0,26 

320 0 77,04 22,63 0,33 

320 5 77,83 21,86 0,31 

 

На рис. 4.6 представлено зміну внеску від середнього твела в залежності від 

номера ряду твела. 

 

Номер ряду твела 

Рис. 4.6. Внесок в сигнал ДПЗ від одного середнього твела ряду 

Сумарний внесок в сигнал ДПЗ від твелів дальшої половини суміжної ТВЗ 

менше 4 %. Таким чином, показано, що внесок від твелів суміжних з суміжною 

ТВЗ не більше 1 %, а від одиночного твела порядку 0,001 %. 
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В табл. 4.3 представлена інформація про внесок в сигнал ДПЗ від рядів 

твелів в ТВЗ-1 і в ТВЗ-2. 

Таблиця 4.3. Розподіл внеску в сигнал ДПЗ за рядами твелів в ТВЗ-1, в якій 

розташований ДПЗ, і суміжній ТВЗ-2, % 

ТВЗ № ряду ТВЗ 

Концентрація борної кислоти, г/кг 

0 5 

Темп. теплоносія, °С Темп. теплоносія, °С 

290 320 290 320 

ТВЗ-1 

1 6,24 5,98 6,77 6,46 

2 8,08 7,68 8,57 8,12 

3 5,68 5,46 5,94 5,64 

4 9,18 8,86 9,46 9,06 

5 7,52 7,16 7,67 7,40 

6 7,23 7,11 7,20 7,13 

7 8,03 7,96 8,01 8,01 

8 7,51 7,48 7,49 7,37 

9 6,55 6,62 6,42 6,51 

10 5,81 5,89 5,69 5,74 

ТВЗ-2 

11 4,80 4,98 4,62 4,85 

10 4,21 4,35 4,00 4,23 

9 3,73 3,84 3,59 3,72 

8 3,23 3,34 3,01 3,14 

7 2,51 2,73 2,44 2,65 

6 2,12 2,28 1,98 2,13 

5 2,15 2,34 2,03 2,23 

4 1,52 1,67 1,45 1,59 

3 1,53 1,68 1,43 1,60 

2 1,34 1,49 1,26 1,42 

1 1,03 1,10 0,96 1,01 
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Енергетична залежність перерізу радіаційного захоплення нейтронів ядрами 

103Rh визначає, що ДПЗ, розміщені в місцях з рівною тепловою потужністю 

ділянок ТВЗ, але з різним спектром нейтронів, будуть генерувати різні струми – 

більший струм в більш жорсткому спектрі. 

Зміна ізотопного складу ядерного палива і накопичення ізотопів плутонію 

протягом паливної кампанії також призводить до більш жорсткого спектра 

нейтронів, тому в задачі відновлення ЛЕВ важливою є задача визначення та 

врахування спектрального фактору. 

4.5. Дослідження перехідних режимів роботи ВВЕР-1000 при коливанні 

температури на вході в активну зону 

Досліджено вплив особливостей перемішування теплоносія різних петель на 

потужність реакторної установки ВВЕР-1000 на основі розробленої точкової 

моделі реактора ВВЕР-1000 [9, 10, 18], що враховує зворотні зв'язки за ефектами 

реактивності, а також залежність основних теплофізичних параметрів від 

температури й тиску [1, 34]. 

У більшості перехідних режимів роботи реакторної установки для опису 

поведінки нейтронної потужності достатньо використання моделі точкового 

реактора. Без зовнішнього джерела нейтронів рівняння кінетики нейтронів 

точкового реактора мають такий вигляд: 

)()(
)()(

tctN
l

t

dt

tdN
ii

i



 


, (4.2) 

)()(
)(

tctN
ldt

tdc

ii

ii 


 , (4.3) 

де: )(tN  – густина потоку нейтронів (нейтронна потужність реактора);  

)(t  – реактивність;   – ефективна частка нейтронів, що запізнюються;  

i
  – частка нейтронів, що запізнюються, від ядер-попередників і-ої групи;  

i
  – постійна розпаду ядер-попередників і-ої групи; l  – середній час генерації 
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миттєвих нейтронів; )(tc
i

 – концентрація ядер-попередників і-ої групи нейтронів, 

що запізнюються. 

Модель передбачає врахування зворотних зв'язків реактора за рахунок 

визначення зміни реактивності реактора на кожному розрахунковому кроці, що 

можна представити наступним чином: 

)()()()()( tP
P

tT
T

ttt ОРСУЗ 





















 , (4.4) 

де )(tОРСУЗ  – реактивність, введена за рахунок переміщення органів 

регулювання; 







 – коефіцієнт реактивності по температурі теплоносія; 

T


 – 

коефіцієнт реактивності по температурі палива; )(t , )(tT , )(tP  – відповідно 

зміна середньої температури теплоносія, палива і тиску теплоносія. 

Особливістю удосконаленої моделі є те, що твел розбивається на довільну 

кількість зон (сегментів). Для кожної зони визначаються теплофізичні 

властивості. Дана модель дозволяє врахувати розподіл температур по радіусу 

твела, внаслідок чого забезпечується краща точність моделі. 

4.5.1. Розрахунок температури твела по сегментам 

Поперечний переріз твела розбивається на елементарні сегменти з 

розрахунковими вузлами по центру сегментів. Для кожної зони температура 

вважається постійною. 

Рівняння теплопровідності для твела має наступний вигляд: 

),()(
)(

),(





 rqtgraddiv

r
C V




, (4.5) 

де   – густина, C  – теплоємність, та   – теплопровідність. 

Розв’язок даного рівняння передбачає виконання в моделі наступної 

послідовності операцій. 

Задаються кількість сегментів палива Fn  та оболонки Cn , радіус 

центрального отвору 0R , паливної таблетки FR , товщина газового зазору Gh , 

товщина оболонки Ch . 
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Визначається довжина сегмента палива FFF nRRr /)( 0  та оболонки 

CCGC nhhr /)(  . 

Визначаються радіуси сегментів iR  і центри сегментів ir  (рис. 4.7): 

 для палива розрахункові точки знаходяться в діапазоні від 1 до k: 

Fii rRR  1 , 
2

F
ii

r
Rr


 ; 

 для оболонки розрахункові точки знаходяться в діапазоні від k+1 до m:  

Cii rRR  1 , 
2

C
ii

r
Rr


 . 

 

Рис. 4.7. Схема розбивки твела на сегменти  

Визначаються об’єми сегментів iV : 

tvlkaskasiii nnHRRV   )( 2
1

2 , (4.6) 

де kasH  – висота ТВЗ, kasn  – кількість ТВЗ, tvln  – кількість твелів. 

Задаються коефіцієнти енерговиділення по сегментам палива coef
vq  і 

розраховуються об’ємні енерговиділення: 







k

j
j

coef
jv

coef
iviv

Vq

N
qq

1

)(

, 
(4.7) 

де N – загальна потужність твела. 

Визначаються потужності сегментів iN : 
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iivi VqN  . (4.8) 

Визначається площа внутрішньої поверхні оболонки всіх твелів kS :  

tvlkaskaskk nnHRS  2  (4.9) 

Визначаються коефіцієнти теплопровідності сегментів i  по температурі iT  

(для початкового стану виконується ітераційний розрахунок поки не 

забезпечиться задана точність). 

Визначаються коефіцієнти теплопровідності для лівої і правої границі 

кожного сегмента: 
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 , (4.11) 

де Crr  , або Frr   в залежності від сегменту; iПр  не визначається 

для ki  , iЛ  не визначається для 1i . 

Визначається коефіцієнт теплопередачі через зазор 
G

G
G

h
K


 . 

Визначаються коефіцієнти iПр , iЛ : 

i=1, 
2

2

F

iПрiПр
r

  ; (4.12) 
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i=k+1, 
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i=k+2m-1, 
2

C

iЛ
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 , (4.17) 

де  – коефіцієнт тепловіддачі від оболонки твела до теплоносія. 

Визначаються коефіцієнти 
R : 

i=1, 1
11

Прi

C
R 









, (4.18) 

де   – густина, С  – теплоємність,  – ітераційний час; 

i=2m, iПрiЛ
ii

i

C
R 






*
. (4.19) 

Визначаються коефіцієнти 
R : 

i=1, 
iR = 

iR ; (4.20) 

i=2m, 
 




 


1

1
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iПрiЛ

ii
R

RR
 . (4.21) 

Визначається коефіцієнт ivQ : 

ivQ =


 iii
iv

TC
q


 . (4.22) 

Визначається коефіцієнт 
iQ : 

i=1, ivi QQ  ; (4.23) 

i=2m, 
ivi

i

iЛ

i QQ
R

Q  





1

1


. (4.24) 

Температури палива визначається за наступними рівняннями: 

i=1m-1, 



 


i

iiПрi
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R
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T 1

; (4.25) 

i=m, 
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, (4.26) 

де   – температура теплоносія. 
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Визначається ефективна температура палива: 

2

1

Uo

k

i
ii

еф
V

TV

T

  

(4.27) 

Визначається температура газового зазору: 

kG

kG
S

N

K
TT

2

1
  (4.28) 

На рис. 4.8 представлено отриманий за розглянутим алгоритмом розподіл 

температури твела. 

 

Рис. 4.8. Розподіл температури по радіусу для двох випадків: 1) рівномірне 

об’ємне енерговиділення таблетки, 2) не рівномірне об’ємне енерговиділення 

таблетки (0–70% сегменти від центру таблетки з коефіцієнтами рівними 1; 70–

80% – 1,1; 80–90% – 1,2; 90–100% – 1,3 )  

4.5.2. Розрахунок температури теплоносія 

Зміну температури теплоносія в активній зоні реактора можна визначити з 

рівнянь теплового балансу для теплоносія. 
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)( вхвихTTTSTT GcSqMc
dt

d



  (4.29) 

де S – площа бічної поверхні твелів в активній зоні; Тc  – теплоємність 

теплоносія; Т  – густина теплоносія; ТМ  – маса теплоносія в активній зоні; ТG  – 

витрата теплоносія; вх  – температура теплоносія на вході в активну зону; вих  – 

температура теплоносія на виході з активної зони; Sq  – тепловий потік з поверхні 

твела. 

Рішенням рівняння (4.29) є наступний вираз: 
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4.5.3. Апробація моделі реактора 

Розроблена модель пройшла апробацію на даних, що були отримані під час 

спрацювання ППЗ на ХАЕС-2 (рис. 4.9), РАЕС-3 та ЗАЕС-4. 

 

Рис. 4.9. Зміна нейтронної потужності реактора при ППЗ на ХАЕС-2 
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В якості вхідної інформації прийняті параметри реактора для стаціонарного 

рівня потужності, розрахункові значення коефіцієнтів реактивності, інтегральна і 

диференціальні ефективності ОР СУЗ – на відповідний момент паливної кампанії 

реактора. 

Як видно з рис. 4.9 результати розрахунків є близькими до 

експериментальних даних. Отже, можна зробити висновок, що розроблена модель 

коректно описує зміну нейтронної потужності реактора при роботі ППЗ і може 

бути використана для моделювання інших перехідних процесів. 

4.5.4. Моделювання перехідного режиму 

Було змодельовано перемішування теплоносія різних петель в результаті 

якого середня температура теплоносія на вході в активну зону здійснювала 

гармонічні коливання з амплітудою ~0,1–1 °С. Моделювання було проведено на 

початок і кінець паливної кампанії, а також для різних періодів коливань 

температури теплоносія на вході в активну зону: 0,5–10 с. 

На рис. 4.10 представлені результати моделювання при коливанні 

температури теплоносія на вході в активну зону з періодом 4 с та амплітудою 1 °С 

(рис. 4.11) на початок паливної кампанії, а на рис. 4.12 – на кінець паливної 

кампанії. 

 

Рис. 4.10. Зміна потужності реакторної установки ВВЕР-1000 на початок паливної 

кампанії при гармонічних коливаннях температури теплоносія на вході в активну 

зону з періодом 4 с та амплітудою 1 °С 
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Рис. 4.11. Гармонічні коливання температури теплоносія на вході в активну зону з 

періодом 4 с та амплітудою 1 °С 

 

Рис. 4.12. Зміна потужності реакторної установки ВВЕР-1000 на кінець паливної 

кампанії при гармонічних коливаннях температури теплоносія на вході в активну 

зону з періодом 4 с та амплітудою 1 °С 

 

Як видно з рис. 4.10 та 4.12 коливання температури теплоносія на вході в 

активну зону спричинюють коливання потужності, при цьому амплітуда коливань 

потужності на кінець паливної кампанії вдвічі більша ніж на початок паливної 

кампанії. 

Результати моделювання нейтронної потужності при коливанні 

температури теплоносія на вході в активну зону з амплітудою 0,1 °С і періоді 

2.2 с, а також експериментальні, представлені на рис. 4.13. 
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Рис. 4.13. Потужність реактора ВВЕР-1000 (моделювання на початок паливної 

кампанії) 

На кінець паливної кампанії амплітуда коливань нейтронної потужності 

буде збільшуватися за рахунок зміни температурних коефіцієнтів реактивності і 

може досягати значень спрацювання регуляторів потужності. 

 

4.6. Висновки по розділу 4 

Розв’язана задача визначення локальності ДПЗ до нейтронних процесів, а 

відповідно і до вібропроцесів, що впливають на сигнал ДПЗ. Був отримай внесок 

твелів в формування сигналу ДПЗ не тільки від шести найближчих твелів, що 

реалізовано в даний час в системі внутрішньореакторного контролю, а від 

декількох рядів твелів, що дає змогу локалізувати вібрації ТВЗ, а також підвищує 

точність переходу від сигналу ДПЗ до енерговиділення в активній зоні.  

Встановлено, що сигнал ДПЗ на 70–75 % формується з нейтронів, що були 

згенеровані твелами ТВЗ, в якій розташований сам ДПЗ, а за висотою сигнал ДПЗ 

на 77 % формується з нейтронів, що були згенеровані на рівні ДПЗ (зони висотою 

250 мм). Отримані результати дозволили встановити, що сигнал ДПЗ визначає 

вібростан саме тієї ТВЗ, в якій він розташований, і саме на тій висоті, на якій він 

розташований. 
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Представлено результати моделювання зміни нейтроної потужності  

ВВЕР-1000 для перехідних режимів роботи РУ, викликаних різними вихідними 

подіями: спрацювання ППЗ, коливання температури теплоносія на вході в 

активну зону. Проведено порівняння з експериментальними результатами, що 

були отримані на різних енергоблоках з ВВЕР-1000. 

Основні результати розділу 4 опубліковано у [9, 10, 14, 15, 18]  
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РОЗДІЛ 5. ВІДНОВЛЕННЯ СИГНАЛІВ ДПЗ, ЩО ВИЙШЛИ З ЛАДУ, ЗА 

ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

У розділі 5 представлені результати розв’язання завдання № 6 наукового 

дослідження: 

6) Дослідження можливості відновлення сигналів ДПЗ, що вийшли з ладу 

під час паливної кампанії реактора. 

5.1. Важливість задачі відновлення сигналів ДПЗ 

Однією з важливих задач сучасних СВРК є визначення параметрів 

енерговиділення і підігріву теплоносія в межах активної зони реактора. СВРК 

забезпечує оператора постійною та оперативною інформацією на основі сигналів 

ДПЗ і датчиків температури теплоносія. Вихідний сигнал ДПЗ пропорційний 

густині нейтронного потоку в місці його розташування, що в свою чергу також 

визначає і енерговиділення в найближчих твелах. ЛЕВ твелів у реакторі ВВЕР є 

важливим експлуатаційним показником безпеки і надійності експлуатації палива. 

Безпечна робота реактора в значній мірі визначається правильним переходом від 

струмів ДПЗ до ЛЕВ. 

Вимога регламентів експлуатації щодо зниження потужності реактора або 

повної його зупинки в разі виходу з ладу каналів нейтронного або температурного 

контролю слугує підтвердженням важливості контролю енергорозподілу для 

безпечної експлуатації реактора. Задача обґрунтування можливості надійного 

відновлення сигналів ДПЗ, які вийшли з ладу, є актуальною оскільки критичним є 

кількість ТВЗ, що втратили нейтронний контроль. 

Для безпечної експлуатації реактора потрібно забезпечити достовірність 

інформації, що надається СВРК, виявляти детектори, що виходять з ладу, а також 

мати змогу оцінити енерговиділення в ТВЗ, в якій було втрачено контроль 

енерговиділення через пошкодження ДПЗ, чи з інших причин. 

В даному розділі представлено результати дослідження можливості 

відновлення сигналів відмовивших ДПЗ на основі застосування нейронних мереж. 

Під відновленням сигналу відмовившиго ДПЗ мається на увазі модельне 
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відтворення сигналу, відсутнього через фізичне пошкодження детектора. Навчена 

нейронна мережа, на основі моніторингу вхідної інформації, може з високим 

ступенем точності передбачити появу дефектів в обладнанні й оцінити ступінь 

його технічного стану. 

5.2. Принципи роботи нейронних мереж 

Нейронні мережі сягають корінням в багато дисциплін: нейрофізіологію, 

математику, фізику, статистику, комп’ютерні науки і техніку. Вони находять своє 

застосування в таких областях як обробка цифрових сигналів, аналіз часових 

рядів, розпізнавання образів, моделювання. 

Блок-схема моделі нейрона представлена на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Модель нейрону  

Кожний синапс (зв’язок) характеризується своєю вагою. Сигнал jx  на вході 

синапса j , що зв’язаний з нейроном k , множиться на вагу kj . Синаптична вага 

нейрона може мати як додатне так і від’ємне значення. 

Суматор ku  складає вхідні сигнали, зважені відносно відповідних синапсів 

нейрона. В модель нейрона може бути включене зовнішньо додане зміщення, що 
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позначене як kb . Величина зміщення kb  задає зменшення чи збільшення вхідного 

сигналу, що подається на функцію активації. 

Функція активації   обмежує амплітуду вихідного сигналу нейрона. Так, 

наприклад, нормований діапазон амплітуд виходу нейрона може лежати в 

інтервалі [0, 1] або [-1, 1]. Отже модель нейрона описується наступними 

рівняннями: 





m

j
jkjk xu

1

 , (5.1) 

kkk buv  , (5.2) 

)( kk vy  , (5.3) 

де mxxx ,...,, 21  – вхідні сигнали; kmkk  ,...,, 21  – синаптичні ваги нейрона 

k ; ku  – лінійна вихідна комбінація вхідних сигналів; kb  – зміщення; kv  – 

потенціал активації; )(  – функція активації; ky  – вихідний сигнал нейрона. 

Основні типи функції активації: 

 функція одиничного стрибка (рис. 5.2 а): 
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v
v  (5.4) 

 кусково-лінійна функція (рис. 5.2 б): 
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 сигмоїдальна функція (рис. 5.2 в): 

,
)exp(1

1
)(

av
v


  (5.6) 

де a – параметр нахилу сигмоїдальної функції. Змінюючи даний параметр 

можна побудувати функції з різним нахилом. 

Сигмоїдальна функція є найбільш розповсюдженою функцією для 

нейронних мереж. 
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Рис. 5.2. Функції активації нейронна 

 

Нейронна мережа може бути описана за допомогою архітектури та 

синаптичних ваг. Виділяють три фундаментальних класи архітектури: одношарові 

Збільшення 
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мережі прямого розповсюдження, багатошарові мережі прямого розповсюдження, 

рекурентні мережі [111]. 

Одношарова мережа прямого розповсюдження (рис. 5.3) має вхідний шар 

вузлів джерела, інформація від якого передається на вихідний шар нейронів 

(розрахункові вузли). Під єдиним шаром розуміється вихідний шар 

розрахункових нейронів. 

 

Рис. 5.3. Одношарова мережа прямого розповсюдження 

 

Багатошарова мережа прямого розповсюдження (рис. 5.4) характеризується 

наявністю одного чи декількох прихованих шарів, вузли яких називаються 

прихованими нейронами. Функція останніх – виступати посередником між 

зовнішнім вхідним сигналом і виходом нейронної мережі. Вузли джерела 

вхідного шару формують сигнал що поступає на нейрони другого шару (перший 

прихований шар), вихідні сигнали другого шару використовуються в якості 

вхідних для третього шару і т. д. 
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Рис. 5.4. Мережа прямого розповсюдження з одним прихованим і одним вихідним 

шаром 

 

Рекурентні мережі (рис. 5.5) відрізняються від мереж прямого 

розповсюдження наявністю принаймні одного зворотного зв’язку. Зворотні 

зв’язки на рис. 5.5 виходять як від прихованих нейронів, так і від вихідних 

нейронів. Зворотній зв'язок передбачає використання операторів одиничної 

затримки z-1.  

Нейронні мережі із прихованими шарами не завжди кращі за мережі без 

прихованих шарів. Збільшення кількості прихованих нейронів збільшує ризик 

перенавчання. Така мережа добре працює на даних навчальної вибірки, і показує 

погані результати за межами навчальної вибірки. 
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Рис. 5.5. Рекурентна мережа 

 

Алгоритм навчання – це процедура що змінює в певному порядку 

синаптичні ваги нейронної мережі для забезпечення необхідної структури 

взаємозв’язку нейронів. 

Не існує універсального алгоритму навчання, що підходив би для всіх 

архітектур нейронних мереж, кожний алгоритм має свої переваги. Алгоритми 

навчання відрізняються один від одного шляхом зміни синаптичних ваг нейронів. 

5.3. Результати моделювання 

Було побудовано нейронні мережі без прихованих шарів, з одним 

прихованим шаром та з двома прихованими шарами [17, 26]. З'єднання мережі 

йдуть від вхідного шару до першого з прихованих (якщо він є), потім до другого 

(якщо він є), потім – до вихідного. 
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На вхід нейронної мережі подавалися сигнали ДПЗ від 3–63 КНВ, в якості 

вихідного сигналу слугував ДПЗ, що перевірявся. Для навчальної вибірки були 

використані дані СВРК: 26-ї та 27-ї паливних кампаній ЗАЕС-5; 27-ї та 28-ї 

паливних кампаній ХАЕС-1; 11-ї та 12-ї паливних кампаній ХАЕС-2. Навчання 

нейронної мережі проводилося за допомогою двох алгоритмів: алгоритм L-BFGS 

(алгоритм Бройдена–Флетчера–Гольдфарба–Шанно з обмеженим використанням 

пам'яті), що відноситься до квазіньютонівських методів, а також модифікований 

метод Левенберга-Марквардта. Алгоритм Левенберга-Марквардта є компромісом 

між наступними методами [111]: 

 методом Ньютона, який швидко сходиться біля глобального чи 

локального мінімуму, але може також розійтися; 

 градієнтного спуску, який гарантовано сходиться шляхом правильного 

вибору параметра кроку, але сходиться повільно. 

 Алгоритм L-BFGS вважається найкращим серед квазіньютонівських 

методів [111]. Він добре підходить для розв'язання задач великої розмірності, 

критерієм зупинки слугує малий крок. Алгоритм Левенберга-Марквардта часто 

виявляється швидшим за L-BFGS для задач малої і середньої розмірності і не 

потребує задачі критеріїв зупинки. 

5.3.1. Дослідження впливу кількості вхідних сигналів на похибку 

визначення вихідного сигналу 

На прикладі 11 паливної кампанії ХАЕС-2 (див. рис. 5.6) розглянуто три 

випадки (див. табл. 5.1): в першому розрахунку на вхід подавалися сигнали ДПЗ 

від 63 КНВ, у другому розрахунку – від 7 найближчих КНВ (ТВЗ-137, ТВЗ-124, 

ТВЗ-111, ТВЗ-98, ТВЗ-99, ТВЗ-87, ТВЗ-88), в третьому розрахунку – від 11 КНВ 

(ТВЗ-137, ТВЗ-154, ТВЗ-152, ТВЗ-129, ТВЗ-104, ТВЗ-50, ТВЗ-27, ТВЗ-10, ТВЗ-12, 

ТВЗ-35, ТВЗ-60), що знаходилися в аналогічних місцях розташування вихідного 

КНВ у секторах симетрії 30°. У всіх розглянутих випадках у якості вихідних 

сигналів слугував струм ДПЗ КНВ-57, ТВЗ-114 (див. рис. 5.7). Варто відзначити, 
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що найближчий КНВ до КНВ-57 знаходиться через одну паливну збірку, а сам 

КНВ-57 розташований близько до периферії. 

 

 

Рис. 5.6. Картограма 11-го паливного завантаження ХАЕС-2  

Таблиця 5.1 Відхилення розрахунку від фактичного значення для струмів 

ДПЗ КНВ-57, ХАЕС-2, 11-паливне завантаження, в залежності від кількості 

вхідних КНВ 

№ 
Кількість 

вхідних КНВ 

Кількість 

вихідних КНВ 

Розташування вхідних 

КНВ в активній зоні 

Максимальне 

відхилення, % 

1 63 

1 

вся активна зона 6,52 

2 7 поблизу вихідного КНВ 4,99 

3 11 
симетрично за сектором 

30° 
1,82 

 

Рік ТВЗ 

– 1 

– 2 

– 3 

– 4 

№ ТВЗ 

Рік КНВ 
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Рис. 5.7. Фактичне значення струмів ДПЗ КНВ-57 (ТВЗ-114) для 11-ї паливної 

кампанії ХАЕС-2  

На рис. 5.8–5.10 представлена похибка відновлення струмів ДПЗ КНВ-57 із 

використанням вищезгаданої нейронної структури, а саме – нейронної мережі без 

прихованих шарів. Для навчання нейронної мережі було застосовано алгоритм 

Левенберга-Марквардта. Навчання проводилося на перших п’яти наборах даних, а 

тестування на послідуючих п’ятнадцяти. 

 

Рис. 5.8. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-57 від фактичного для 11-ї 

паливної кампанії ХАЕС-2 (позиція 1 табл. 5.1)  
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Рис. 5.9. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-57 від фактичного для 11-ї 

паливної кампанії ХАЕС-2 (позиція 2 табл. 5.1)  

 

Рис. 5.10. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-57 від фактичного для 

11-ї паливної кампанії ХАЕС-2 (позиція 3 табл. 5.1)  

Аналізуючи табл. 5.1, можна стверджувати, що більша кількість вхідних 

сигналів нейронної мережі не обов’язково призводить до кращої оцінки вихідних 

сигналів. Доцільно обмежитися тільки тими вхідними сигналами, що найбільше 

визначають вихідний. Так, зменшення кількості вхідних КНВ з 63 до 7, що 

находяться поряд з вихідним КНВ, призвело до зменшення максимальної похибки 
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на 1,53 %, а використання у якості вхідних сигналів КНВ симетрично 

розташованих з вихідним КНВ в секторах симетрії 30° призвело до зменшення 

максимальної похибки ще на 3,17 %. Даний ефект можна пояснити тим, що 

симетрично розташовані КНВ знаходяться в подібних фізичних умовах і потоки 

нейтронів у них добре корелюють. 

5.3.2. Дослідження впливу кількості прихованих шарів на похибку 

визначення вихідного сигналу 

На прикладі 27-ї паливної кампанії ХАЕС-1 (див. рис. 5.11) розглянуто три 

різні архітектури нейронної мережі (див. табл. 5.2): без прихованих шарів, з 

одним прихованим шаром, та з двома прихованим шарами. Приховані шари 

включали по 20 нейронів. В якості вихідних сигналів слугував струм ДПЗ КНВ-2 

(ТВЗ-81), а в якості вхідних – КНВ у секторах симетрії 30° (ТВЗ-69, ТВЗ-83, 

ТВЗ-96). Фактичні значення вихідних сигналів представлені на рис. 5.12. 

Нейронна мережа навчалася за алгоритмом Левенберга-Марквардта. Навчання 

проводилося на перших п’яти наборах даних, а тестування на послідуючих 

п’ятнадцяти. 

 

 

Рис. 5.11. Картограма 27-го паливного завантаження ХАЕС-1  
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Таблиця 5.2 Відхилення розрахунку від фактичного значення для струмів 

ДПЗ КНВ-2, ХАЕС-1, 27-ме паливне завантаження, в залежності від кількості 

прихованих шарів 

№ 

Кількість 

вхідних 

КНВ 

Кількість 

вихідних 

КНВ 

Розташування 

вхідних КНВ в 

активній зоні 

Кількість 

прихованих 

шарів 

Максимальне 

відхилення, 

% 

1 

3 1 
симетрично за 

сектором 30° 

2 5,7 

2 1 3,22 

3 0 1,45 

 

 

Рис. 5.12. Фактичне значення струмів ДПЗ КНВ-2 (ТВЗ-81) для 27-ї паливної 

кампанії ХАЕС-1  

 

На рис. 5.13–5.15 представлена похибка відновлення струмів ДПЗ КНВ-2 за 

допомогою нейронних мереж. 
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Рис. 5.13. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-2 від фактичного для 27-ї 

паливної кампанії ХАЕС-1 (позиція 1 табл. 5.2)  

 

 

Рис. 5.14. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-2 від фактичного для 27-ї 

паливної кампанії ХАЕС-1 (позиція 2 табл. 5.2)  
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Рис. 5.15. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-2 від фактичного для 27-ї 

паливної кампанії ХАЕС-1 (позиція 3 табл. 5.2)  

З наведених рисунків видно, що більша кількість прихованих шарів не 

обов’язково призводить до кращої оцінки вихідних сигналів. Може бути 

рекомендовано використання нейронних мереж без прихованих шарів для 

вирішення даної задачі. Так для розглянутого випадку нейронна мережа без 

прихованих шарів показала максимальне відхилення розрахункового струму ДПЗ 

КНВ-2 від фактичного на рівні 1,45 %, нейронна мережа з одним прихованим 

шаром – 3,22 %, а нейронна мережа з двома прихованими шарами – 5,7 %. 

5.3.3. Порівняння алгоритмів навчання нейронних мереж 

На прикладі 26-ї та 27-ї паливних кампаній ЗАЕС-5 (див. рис. 5.16, 5.17) 

розглянуто два алгоритми навчання нейронних мереж: Левенберга-Марквардта та 

L‒BFGS (див. табл. 5.3). На вхід нейронної мережі подавалися сигнали ДПЗ від 

КНВ, що знаходилися в секторах симетрії 30° аналогічно вихідному КНВ. Для 

26-ї паливної кампанії на вхід подавалися сигнали ДПЗ КНВ в ТВЗ-76, ТВЗ-150, 

ТВЗ-156, ТВЗ-88, ТВЗ-14, а вихідним сигналом слугував ДПЗ КНВ в ТВЗ-8 (див. 
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рис. 5.18). Для 27-ї паливної кампанії на вхід подавалися сигнали ДПЗ КНВ в 

ТВЗ-141, ТВЗ-146, ТВЗ-87, ТВЗ-23, ТВЗ-18 а вихідним сигналом слугував ДПЗ 

КНВ в ТВЗ-8 (див. рис. 5.19). 

 

 

Рис. 5.16. Картограма 26-го паливного завантаження ЗАЕС-5  

 

 

Рис. 5.17. Картограма 27-го паливного завантаження ЗАЕС-5  
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Таблиця 5.3 Відхилення розрахунку від фактичного значення для струмів 

ДПЗ ЗАЕС-5 в залежності від алгоритму навчання 

№ 
Паливна 

кампанія 
№ ТВЗ Алгоритм навчання 

Максимальне 

відхилення, % 

1 
26 8 

L‒BFGS 5,47 

2 Левенберга-Марквардта 1,66 

3 
27 77 

L‒BFGS 3,99 

4 Левенберга-Марквардта 101,27 

 

 

Рис. 5.18. Фактичне значення струмів ДПЗ КНВ-12 (ТВЗ-8) для 26-ї паливної 

кампанії ЗАЕС-5  
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Рис. 5.19. Фактичне значення струмів ДПЗ КНВ-8 (ТВЗ-77) для 27-ї паливної 

кампанії ЗАЕС-5  

 

Була вибрана архітектура нейронної мережі без прихованих шарів. 

Навчання проводилося на перших п’яти наборах даних, а тестування на 

послідуючих. 

На рис. 5.20 представлена похибка відновлення струмів ДПЗ КНВ-12 

(ТВЗ-8) за алгоритмом L‒BFGS, а на рис. 5.21 за алгоритмом Левенберга-

Марквардта для 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5. Як видно з рисунків алгоритм 

навчання Левенберга-Марквардта показав краще відновлення струмів ДПЗ. Дана 

тенденція спостерігається для більшості розрахунків, хоча бувають протилежні 

випадки.  
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Рис. 5.20. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-12 (ТВЗ-8) від 

фактичного для 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5 (позиція 1 табл. 5.3)  

 

 

Рис. 5.21. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-12 (ТВЗ-8) від 

фактичного для 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5 (позиція 2 табл. 5.3)  
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На рис. 5.22 представлена похибка відновлення струмів ДПЗ КНВ-8 

(ТВЗ-77) за алгоритмом L‒BFGS, а на рис. 5.23 за алгоритмом Левенберга-

Марквардта для 27-ї паливної кампанії ЗАЕС-5. Варто відзначити що сигнали 

струму ДПЗ у восьмому наборі даних сильно відрізняються від тих значень, що 

використовувалися при навчанні нейронної мережі. Як видно з рисунків алгоритм 

навчання L‒BFGS показав значно краще відновлення струмів ДПЗ для восьмого 

набору даних, для інших наборів даних з невеликою перевагою кращим виявися 

алгоритм Левенберга-Марквардта. Отже нейронна мережа, що використовувала 

алгоритм L‒BFGS показала кращу здатність до узагальнення, тобто до 

повернення правильного результату на основі даних, що не брали участь в 

тренувальній вибірці. Для адекватного відновлення струмів ДПЗ варто навчати 

нейронну мережу на широкому діапазоні даних. Також не варто прагнути 

максимальної мінімізації похибки при навчанні мережі, оскільки мережа може 

перевчитися і втратити здатність до узагальнення. 

 

 

Рис. 5.22. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-8 (ТВЗ-77) від 

фактичного для 27-ї паливної кампанії ЗАЕС-5 (позиція 3 табл. 5.3)  
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Рис. 5.23. Відхилення розрахункового струму ДПЗ КНВ-8 (ТВЗ-77) від 

фактичного для 27-ї паливної кампанії ЗАЕС-5 (позиція 4 табл. 5.3)  
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на вхід подавалися сигнали ДПЗ по всій активній зоні. Для доброго відновлення 

струмів ДПЗ варто навчати нейронну мережу на широкому діапазоні даних. 

Результати розрахунків показали придатність застосування нейронних 

мереж для відновлення струму ДПЗ, що вийшли з ладу. 

Основні результаті розділу 5 опубліковані у [17, 26]. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційну роботу виконано з метою вирішення актуального науково-

технічного завдання – підвищення безпеки експлуатації АЕС шляхом розширення 

можливостей спостереження за активною зоною РУ типу ВВЕР-1000, а саме: 

введенням моніторингу як за вібростаном ВКП і ТВЗ, так і за важливими 

експлуатаційними параметрами, такими як локальна швидкість теплоносія, 

температурний коефіцієнт реактивності; та впровадженням в експлуатаційну 

практику реакторів типу ВВЕР сучасних методів нейтронно-шумової діагностики. 

Задля досягнення поставленої мети було розв’язано низку завдань і 

зроблено наведені нижче висновки. 

1) Після проведення аналізу було виявлено, що в проектних системах 

контролю реакторів типу ВВЕР-1000 – СВРК та АКНП – не було 

реалізовано функцій контролю та діагностики вібростану ВКП, ТВЗ, а 

також функції моніторингу інших важливих параметрів активної зони. В 

роботі вперше було реалізовано розробку та впровадження сучасних 

методів нейтронно-шумової діагностики в КСД реактору типу 

ВВЕР-1000 на АЕС України, що наразі забезпечує реалізацію 

перелічених вище задач моніторингу стану активної зони. В рамках 

виконання науково-технічних задач розробки КСД було проведено 

систематизацію методів аналізу нейтронних шумів та обрано для 

реалізації найбільш інформативні кореляційні та спектральні методи для 

застосування в локальних системах КСД ВВЕР-1000. 

2) Набули подальшого розвитку моделі віброшумової діагностики, 

відповідно до яких було розроблено ПЗ на мові програмування С# для 

проведення аналізу шумів, що отримуються від нейтронних детекторів 

реактора. Особливістю виконаної роботи є те, що вперше було доведено 

стійкість моделей аналізу нейтронних шумів до глобального шуму, а 

також вдосконалено методи оцінки часу запізнення, які дозволяють 

здійснювати моніторинг за швидкістю теплоносія в активній зоні 

реактора в умовах значного глобального нейтронного шуму. Деякі з 
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методів оцінки часу запізнення, такі, як узагальнені взаємокореляційні 

функції, використано нами вперше для виконання аналізу нейтронних 

шумів. Більшість із розроблених моделей показали прийнятну стійкість 

до глобального шуму. Найменш стійкою до глобального шуму виявилася 

ВКФ. 

3) Протягом декількох паливних кампаній було виконано всебічне 

дослідження спектральних параметрів сигналів від 140 ДПЗ для 

ЮУАЕС-1 та 448 ДПЗ для ЗАЕС-1, що для такої кількості ДПЗ зроблено 

вперше з частотою опитування 436 Гц. Було визначено та підтверджено 

основні характерні частоти збурюючих сил, що впливають на вібростан 

ВКП і ТВЗ. Було виконано оцінку часу запізнення між різними парами 

ДПЗ, а також обґрунтовано вибір діапазону частот 0–1 Гц для оцінки 

часу запізнення з нахилу фази ВСГП. При цьому відхилення оцінки часу 

запізнення за нахилом фази ВСГП пари периферійних ДПЗ від суми 

оцінок пар суміжних ДПЗ становить менше 5 %. Метод оцінки часу 

запізнення за нахилом фази ВСГП було обґрунтовано як найбільш 

стійкий до глобального шуму. 

4) Вперше виконано комплексне дослідження ознак вібрацій ВКП і ТВЗ 

реактора типу ВВЕР-1000 на основі інформації від всіх ДПЗ (448 ДПЗ) та 

з такою високою частотою опитування (436 Гц для ЗАЕС). Вперше 

обґрунтовано, що гармоніки на частотах, кратних ~ 5 Гц на спектрах ДПЗ 

ЗАЕС, зумовлені «биттям» елементів конструкції ТВЗ. Також було 

надано рекомендації щодо встановлення попереджувальних та аварійних 

меж для формування захистів за визначеними ознаками на основі 

моделей діагностування вібростану та діагностичних порогів за 

середньоквадратичним відхиленням значень нейтронного потоку, а 

також за спектральними образами нейтронних шумів (за амплітудою та 

частотою). Відповідно до розроблених моделей передбачається 

спрацювання попереджувального та аварійного повідомлення, 

відповідно, у наступних випадках: збільшення середньоквадратичного 
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відхилення нейтронного потоку в 5 та 10 разів; зміна положення піків 

характерних частот на 0,3 та 0,5 Гц; збільшення амплітуди піків 

характерних частот відносно еталонного стану на 30 % та 50 %. 

5) Було розв’язано задачу визначення локальності ДПЗ до нейтронно-

фізичних процесів, та, відповідно, і до вібропроцесів, що впливають на 

формування сигналу ДПЗ. При цьому було визначено внесок (вагові 

коефіцієнти) у сигнал ДПЗ від окремих твелів суміжних ТВЗ, що дало 

змогу локалізувати вібрації ТВЗ. Також було встановлено, що сигнал 

ДПЗ на ~70–75 % формується від нейтронів, згенерованих твелами ТВЗ, 

в якій розташовано сам ДПЗ, а за висотою активної зони сигнал ДПЗ на 

~77 % формується нейтронами, згенерованими на рівні самого ДПЗ (зони 

висотою 250 мм). Отримані результати дозволили встановити, що сигнал 

ДПЗ визначає вібростан саме тієї ТВЗ, в якій цей ДПЗ розташовано, і 

саме на тій висоті, на якій цей ДПЗ розташовано. 

6) Вперше було показано можливість відновлення сигналів ДПЗ із 

застосуванням нейронних мереж. Відновлення сигналів ДПЗ показано як 

таке, що є можливим з похибкою не більше 2 % за умови навчання 

нейронної мережі на широкому діапазоні даних, що уможливлює 

відновлення значення струму ДПЗ, який вийшов з ладу, а також дозволяє 

забезпечити контроль енергорозподілу в ТВЗ з даним ДПЗ. Показано 

важливість вибору для нейронної мережі таких вхідних сигналів, що 

найбільшим чином визначають характер вихідного сигналу. Так, при 

подавані на вхід нейронної мережі сигналів ДПЗ у секторах симетрії 30° 

до вихідного сигналу похибка була в 3–4 рази меншою порівняно з 

випадком, коли на вхід подавалися сигнали всіх ДПЗ активної зони. 
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консервативных допущений при обосновании ядерной безопасности систем 

хранения отработанного ядерного топлива // Ядерна та радіаційна безпека. 

2017. №2 (74). С. 69–73. 

Здобувачу особисто належить постановка задачі, проведення розрахунків, 

аналіз отриманих результатів. 

7. Борисенко В.И., Пионтковский Ю.Ф., Горанчук В.В. Исследование моделей 

родиевого эмиттера детектора прямого заряда // Проблеми безпеки атомних 

електростанцій і Чорнобиля, вип. 28, науково-технічний збірник, м.Чорнобиль. 

2017. С. 25–33. 
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Здобувачу особисто належить аналіз технічної документації, підготовка 

даних, аналіз отриманих результатів. 

8. Борисенко В.І., Горанчук В.В., Піонтковський Ю.Ф. Визначення 

консервативних припущень при обґрунтуванні ядерної безпеки систем 

зберігання ВТВЗ ВВЕР-440 // Науково-виробничий журнал «Ядерна 

енергетика та довкілля» № 1 (9). 2017. С. 13–17. 

Здобувачу особисто належить проведення розрахунків, аналіз результатів. 

9. Борисенко В.І., Горанчук В.В. Використання технології нейронних мереж для 

відновлення сигналів детекторів, які вийшли з ладу // Проблеми безпеки 

атомних електростанцій і Чорнобиля, вип. 30, науково-технічний збірник, 

м.Чорнобиль. 2018. С. 17–23. 

Здобувачу особисто належить постановка задачі аналіз архітектур та 

методів навчання нейронних мереж, проведення розрахунків, аналіз 

отриманих результатів. 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

10. Борисенко В.І., Горанчук В.В. Моделювання роботи захисних систем безпеки 

ВВЕР-1000 // Тези доповідей. Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави», 16–18 квітня 

2013 р. С. 53–54. 

Здобувачу особисто належить проведення розрахунків, аналіз результатів. 

11. Горанчук В.В., Борисенко В.І. Використання методів шумової діагностики 

для визначення параметрів безпеки ВВЕР // Тези доповідей. XXIII щорічна 

наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. 1–5 лютого 

2016 р. С. 95. 

Здобувачу особисто належить аналіз алгоритмів шумової діагностики, 

проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів. 

12. Горанчук В.В., Борисенко В.І. Визначення параметрів безпеки ВВЕР в 

системі внутрішньореакторної шумової діагностики // Збірник доповідей. 

П’ята міжнародна науково-практична конференція «Безпека та ефективність 

атомної енергетики». Одеса, Україна. 5–9 вересня 2016. С. 25–32. 

Здобувачу особисто належить аналіз алгоритмів шумової діагностики, 

проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів. 

13. Борисенко В.І., Горанчук В.В., Піонтковський Ю.Ф., Сапон М.М. Аналіз 

ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива ВВЕР // 

Тези доповідей. XХIV щорічна наукова конференція Інституту ядерних 

досліджень НАН України. 10–13 квітня 2017. С. 112–113. 

Здобувачу особисто належить проведення розрахунків, аналіз результатів. 

14. Горанчук В.В., Борисенко В.І. Застосування нейронних мереж для вирішення 

задач діагностики ДПЗ за даними СВРК // Тези доповідей. XXV щорічна 

наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. 16–20 

квітня 2018 р. С. 91. 

Здобувачу особисто належить постановка задачі, аналіз архітектур та 

методів навчання нейронних мереж, проведення розрахунків, аналіз 

отриманих результатів. 
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Апробація результатів дисертації 

 Третья международная научно-практическая конференция "Повышение 

безопасности и эффективности атомной энергетики", 24–28 сентября 

2012. – Одесса; 

 XXIII щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН 

України, 1–5 лютого 2016. – Київ; 

 V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека та 

ефективність атомної енергетики», 5–9 вересня 2016. – Одеса; 

 XXIV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН 

України, 10–13 квітня 2017. – Київ; 

 XXV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН 

України, 16–20 квітня 2018. – Київ; 

 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека та 

ефективність атомної енергетики», 4–6 вересня 2018. – Одеса. 



186 

 

ДОДАТОК Б. 

Фрагмент програми розрахунку кореляційних та спектральних 

характеристик сигналів: ІПФ, Реосанс, УВКФ-ФП, Когерентність, Фаза. 

 

public static List<Complex> CalcCoherenceComplex(List<Complex> APSD1, 

List<Complex> APSD2, List<Complex> CPSD) 

{ 

List<Complex> coherence = new List<Complex>(); 

Complex temp; 

for (int i = 0; i < APSD1.Count; i++) 

{ 

temp = CPSD[i] / Complex.Sqrt(APSD1[i] * APSD2[i]); 

coherence.Add(temp); 

} 

return coherence; 

} 

public static List<Complex> CalcCoherencePow2Complex(List<Complex> 

APSD1, List<Complex> APSD2, List<Complex> CPSD) 

{ 

List<Complex> coherence = new List<Complex>(); 

Complex temp; 

for (int i = 0; i < APSD1.Count; i++) 

{ 

temp = (CPSD[i] * CPSD[i]) / (APSD1[i] * APSD2[i]); 

coherence.Add(temp); 

} 

return coherence; 

} 

public static void IMPFunc(List<double> NList1, List<double> NList2, string 

WindowType, int WindowShift, int WindowL, double Freq) 
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{ 

List<List<Complex>> ComplexFFT1 = WindowFFT(NList1, WindowType, 

WindowShift, WindowL); 

List<List<Complex>> ComplexFFT2 = WindowFFT(NList2, WindowType, 

WindowShift, WindowL); 

List<Complex> apsd1Complex = CalcPSD(ComplexFFT1, ComplexFFT1); 

List<Complex> cpsdComplex = CalcPSD(ComplexFFT1, ComplexFFT2); 

List<double> IMP = CalcIMP(apsd1Complex, cpsdComplex); 

} 

public static List<List<Complex>> WindowFFT(List<double> NList, string 

WindowType, int WindowShift, int WindowL) 

{ 

List<double> list; 

List<Complex> complex; 

List<List<Complex>> ComplexFFT = new List<List<Complex>>(); 

for (int i = 0; i + WindowL <= NList.Count; i = i + WindowShift) 

{ 

list = NList.GetRange(i, WindowL); 

complex = WindowFFT(list, WindowType); 

ComplexFFT.Add(complex); 

} 

return ComplexFFT; 

} 

public static List<double> CalcIMP(List<Complex> apsd1, List<Complex> 

cpsd) 

{ 

List<double> imp = new List<double>(); 

double[] inv; 

Complex temp; 

alglib.complex[] source = new alglib.complex[apsd1.Count]; 
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for (int i = 0; i < apsd1.Count; i++) 

{ 

temp = cpsd[i] / apsd1[i]; 

source[i].x = temp.Real; 

source[i].y = temp.Imaginary; 

} 

alglib.fftr1dinv(source, out inv); 

imp.AddRange(inv); 

return imp; 

} 

public static List<double> CalcRehocence(List<Complex> Coherence) 

{ 

List<double> Rehocence = new List<double>(); 

double[] inv; 

alglib.complex[] coherenceAlglib = new alglib.complex[Coherence.Count]; 

 

for (int i = 0; i < Coherence.Count; i++) 

{ 

coherenceAlglib[i].x = Coherence[i].Real; 

coherenceAlglib[i].y = Coherence[i].Imaginary; 

} 

alglib.fftr1dinv(coherenceAlglib, out inv); 

Rehocence.AddRange(inv); 

return Rehocence; 

} 

public static List<double> CalcPhase(List<Complex> PSD) 

{ 

List<double> phase = new List<double>(); 

double temp; 

for (int i = 0; i < PSD.Count; i++) 
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{ 

temp = PSD[i].Phase; 

phase.Add(temp); 

} 

return phase; 

}  

public static List<double> CalcPHAT(List<Complex> CPSD) 

{ 

Complex[] PHAT = new Complex[CPSD.Count]; 

for (int i = 0; i < CPSD.Count; i++) 

PHAT[i] = CPSD[i] / CPSD[i].Magnitude; 

return CalcFFTInv(PHAT); 

} 

public static List<double> CalcFFTInv(List<Complex> NList) 

{ 

List<double> invList = new List<double>(); 

double[] inv; 

alglib.complex[] source = new alglib.complex[NList.Count]; 

for (int i = 0; i < NList.Count; i++) 

{ 

source[i].x = NList[i].Real; 

source[i].y = NList[i].Imaginary; 

} 

alglib.fftr1dinv(source, out inv); 

invList.AddRange(inv); 

return invList; 

}  
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ДОДАТОК В. 

Акт впровадження 

 

 


