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Povzetek
Magistrska naloga obravnava pojav vibracij gorivnih elementov v reaktorski sredici Nuklearne
elektrarne Krško (NEK). Tekom začetnih poglavij so predstavljeni vsi pojmi oz. pojavi, katerih
poznavanje je potrebno za tovrstno obravnavo. Eden izmed glavnih dejavnikov, zakaj pride do pojava
vibracij, je projektna zasnova reaktorske posode. Slednja omogoča nihanje spodnjega dela le-te. Na
ta način se tvorijo vibracije, ki se lahko prenesejo na posamezne gorivne elemente. Vibracije gorivnih
elementov oziroma njihovih delov lahko direktno povzročajo tudi turbulentni tokovi primarnega
hladila. Morebitne vibracije visokih amplitud bi lahko vodile k hitrejšemu dotrajanju gorivnih
elementov ali celo k poškodbi posameznega dela le-teh.
S pomočjo analize nevtronskega šuma meritev zajetih z zunajsrediščnimi ter
znotrajsrediščnimi detektorji sem določil vibracijske frekvence. Na podlagi analize zunajsrediščnih
meritev so le-te sledeče: 7,3 Hz, 15,5 Hz, 22,1 Hz, 25 Hz, 37 Hz, 47,6 Hz ter 50 Hz. Frekvenci 25 Hz ter
50 Hz sta posledica delovanja primarne črpalke. 7,3 Hz s precejšnjo gotovostjo pripada prememu
vibracijskemu načinu reaktorske posode, 22,1 Hz pa z nekoliko manjšo gotovostjo predstavlja lupinski
vibracijski način. Natančnejši izvor preostalih frekvenc ostaja nedoločen. Z analizo znotrajsrediščnih
meritev pa sem prišel do petih vibracijskih frekvenc: 9,6 Hz, 11,5 Hz, 19,5 Hz, 22,9 Hz ter 50 Hz.
Slednja se zaradi precejšnje amplitude prenese iz reaktorske posode ter ogrodja sredice na gorivne
elementa. Natančnejši izvor vseh preostalih frekvenc oz. ozadje le-teh mi zaradi pomanjkanja
informacij ni uspelo določiti. Menim, da bi bilo za pridobitev natančnejših oz. konkretnejših
informacij o nepojasnjenih frekvencah potrebno izvesti obsežnejše znotrajsrediščne meritve. Prav
tako bi bilo potrebno povečati čas zajemanja meritev, saj so bile opravljene meritve prekratke za
pridobitev koristnih informacij na frekvenčnem območju do 10 Hz.
Ključne besede: tlačnovodni reaktor, nuklearna elektrarna Krško (NEK), mikroskopski presek, jedrska
sredica, gorivni element, nevtronski šum, vibracije, znotrajsrediščni (»in-core«) sistem, analiza šuma

Abstract
In my master thesis I discuss the phenomena of the fuel assembly vibrations, which occurs
during the operation of a pressurized water reactor, such as the one that powers Krško Nuclear
Power Plant (NEK). Throughout the first few chapters different terms, phenomena and concepts
needed for the understanding of this discussion are presented. One of the main reasons for the
occurrence of the vibrations is the design of the reactor vessel, which allows it to move in a
pendulum-like manner. Some fuel vibrations could also be caused by the turbulent flow of primary
coolant. Since the vibrations of higher amplitudes could cause some fuel damages it is in NEK’s best
interest to investigate such occurrences.
With noise analysis applied to ex-core and in-core measurements I obtained following results
- vibrational frequencies based on ex-core measurements: 7.3 Hz, 15.5 Hz, 22.1 Hz, 25 Hz, 37 Hz, 47.6
Hz and 50 Hz. Frequencies 25 Hz and 50 Hz correspond to operation of primary pump. With quite
high certainty 7.3 Hz was classified as a beam mode reactor vessel vibration, while with somewhat
lower certainty 22.1 Hz was specified as a shell mode. The sources of other frequencies remain
unspecified. Vibrational frequencies based on in-core measurements: 9.6 Hz, 11.5 Hz, 19.5 Hz, 22.9
Hz and 50 Hz. Except for the latter, which has very high amplitude allowing it to transfer from the
reactor vessel through the core barrel to the fuel assemblies, as a lack of information the sources of

those frequencies remain undefined. To obtain such information more extensive in-core
measurement should be performed. In addition to a lack of resolution at frequencies below 10 Hz, incore measurement should be prolonged.
Keywords: pressurized water reactor (PWR), nuclear power plant Krško (NEK), microscopic cross
section, reactor core, fuel assembly, neutron noise, vibrations, in-core system, noise analysis
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1. Uvod
V današnjem svetu igra jedrska industrija precejšnjo vlogo, saj je prisotna na številnih
naravoslovnih področjih. Eno izmed slednjih predstavlja tehnologija jedrskih elektrarn, ki dandanes
proizvedejo precejšen del električne energije.
Kot vemo, je v jedrski industriji, zaradi opravka z radioaktivnimi materiali, pristno potencialno
tveganje. Z namenom zmanjšanja tveganja na sam minimum, je varnost pri ravnanju s potencialno
nevarnimi materiali na prvem mestu. Prav zaradi slednjega, se v jedrskih elektrarnah že od začetka
obratovanja prve elektrarne pa vse do danes trudijo izboljšati vse sisteme, ki bi pripomogli k varnosti.
Velik del tovrstnih sistemov predstavljajo nadzorni sistemi, ki omogočajo nadzor nad posameznimi
deli elektrarne. Še posebej cenjeni so nadzorni sistemi, ki omogočajo zajemanje potrebnih informacij
med normalnim obratovanjem elektrarne, brez kakršnega koli vpliva na obratovalne razmere. Eden
izmed tovrstnih načinov pridobivanja informacij o trenutnem stanju reaktorske sredice, je z
merjenjem nevtronskega šuma (tj. šum na detektorjih nevtronov, ki je posledica geometrijskih
sprememb (nihanj, vibracij,..) sredice in posledično transporta nevtronov v sredici, kar se odraža na
signalu detektorjev).
Eden izmed razlogov, da sem lahko izbral to temo za svojo magistrsko naloge je dejstvo, da so
v NEK pokazali zanimanje za tovrstno analizo, saj je bilo v nekaj preteklih ciklusih nekoliko povečano
število poškodovanih gorivnih elementov. Kot glavni razlog za večino poškodb so bili po pregledu
gorivnih elementov in natančni preiskavi navedeni drgnjenje gorivne palice ob distančnik (ang.: grid
to rod fretting) in vnosi tujkov (kovinski opilki, vijaki, ...) v primarni sistem. Vibracije bi lahko
pripomogle k predčasnemu dotrajanju posameznih delov gorivnih elementov. Takšno strukturno
popuščanje vodi k omogočanju dovolj velikih amplitud vibracij, ki zaradi drgnjenja cirkalojeve srajčke
ob vzmeti distančnika povzročajo poškodbe goriva.
Z uporabo meritev nevtronskega šuma v jedrskih elektrarnah, so se pričeli intenzivneje
ukvarjati v začetku 80. let prejšnjega stoletja. Do današnjega dne je zadeva močno napredovala, tako
v natančnosti ponujenih rezultatov, kot tudi v razširjenosti uporabe. Analiza nevtronskega šuma nam
med številnimi koristnimi informacijami omogoča pridobivanje informacij o mehanskih lastnostih
reaktorja, kjer nas še posebej zanima jedrsko gorivo.
Zaradi same konstrukcije tlačnovodnih reaktorjev se lahko pojavijo mehanske vibracije, ki so
posledice toka hladila (tj. borirana voda, ki skrbi za ohlajanje sredice ter hkrati prenaša toploto s
primarnega na sekundarni krog). Slednje pa se odražajo kot nihanje reaktorske posode oziroma
njenih posameznih notranjih delov. Te vibracije ni enostavno zaznati, vendar današnja tehnologija
omogoča detekcijo le-teh. Na ta način lahko celo ločimo »normalne« oz. neškodljive vibracije od
nezaželenih oz. anomalnih vibracij.
Primer neželenih vibracij predstavljajo vibracije posameznih gorivnih palic, ki so lahko
posledica razrahljanih pritrdišč palice ter lahko v skrajni meri vodijo do poškodb srajčke, kar pa se le
redko zgodi. Pogosteje pa pride do manjših deformacij ostalih reaktorskih delov, kot so rešetke, ki
služijo kot distančniki med posameznimi gorivnimi palicami ter podporne plošče. Ti deli so
konstantno izpostavljeni ionizirajočemu sevanju, ki spremeni fizikalne lastnosti materialov. Določene
posledice na materialih pa lahko pustijo sile, ki so posledica premikov zaradi vibracij. Dolgoročno se
slednje odražajo kot utrujenost ter izrabljenost materiala ali celo kot povzročitelj poškodb
posameznih komponent.
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Za zagotavljanje varnega obratovanja jedrske elektrarne je izredno pomembno, da so
tovrstne spremembe materialov pod konstantnim nadzorom. Tovrstne spremembe lahko nadziramo
z merjenjem nevtronskega šuma. Slednje je izredno priročno, saj je fizičen dostop do sredice mogoč
le med remontom, šum pa lahko merimo ter analiziramo kar med obratovanjem reaktorja.
To področje uporabe nevtronskega šuma, še ni do potankosti raziskano, kljub temu pa že
obstajajo izkušnje iz posameznih elektrarn širom sveta, ki potrjuje, da je z analizo tovrstnega šuma, v
primeru kvalitetnih meritev, mogoče določiti vibracijske načine posameznih delov reaktorja.
Zanimajo nas vibracije posameznih delov reaktorja, do katerih pride med obratovanjem elektrarne.
Skozi nalogo bom skušal natančno predstaviti problem vibracij gorivnih elementov ter načina meritev,
s katerimi pridobimo potrebne informacije oz. podatke za analizo nevtronskega šuma. Predstavljene
pa bodo tudi meritve, na podlagi katerih bom skušal določiti vibracijske frekvence notranjih delov
reaktorske sredice. Vse potrebne meritve so bile opravljene v Nuklearni elektrarni Krško, ki jo
poganja tlačnovodni reaktor z dvema hladilnima zankama.
Za začetek si oglejmo, kakšno je stanje jedrske energije v svetu in v Sloveniji. V nadaljevanju
sledi splošen opis elektrarne s tlačnovodnim reaktorjem ter sestavnih delov tovrstnega reaktorja.
Nato pa bomo govorili o šumu in njegovem izvoru v jedrskih reaktorjih ter predstavili različne vrste
šuma. Sledil bo natančnejši opis vibracij in vibracijskih načinov. V zadnjem delu naloge pa so
predstavljene meritve in rezultati.

1.1. Jedrska energija po svetu ter v Sloveniji
Na svetu obratuje več vrst jedrskih elektrarn, ki so določene s tipom komercialnih jedrskih
reaktorjev. Poznamo različne tipe reaktorjev: tlačnovodni reaktorji (ang.: pressurized water reactors
– PWRs), vrelno vodni reaktorji (ang.: boilling water reactors – BWRs), težkovodni reaktorji (ang.:
pressurised heavy water reactors – PHWRs), plinsko hlajeni reaktorji (ang.: gas-cooled reactor - GCRs),
lahkovodni grafitni reaktorji (ang.: light water graphite reactors) in oplodni reaktorji (ang.: fast
breeder reactors – FBRs). Po podatkih pridobljenih marca 2014, je na svetu 435 delujočih jedrskih
elektrarn, katerih skupna moč znaša približno 370 GW, kar predstavlja okoli 15 % celotne potrebe po
električni energiji. Število elektrarn se še zmeraj povečuje. Trenutno je v izgradnji 72 jedrskih
elektrarn, katerih skupna moč bo znašala cca. 68 GW. [1], [2]
Najbolj razširjena je uporaba tlačnovodnih reaktorjev in tudi NEK koristi tovrstni reaktor. V
Sloveniji predstavlja nuklearna energija kar 26 % proizvedene električne energije. NEK uspešno
obratuje od leta 1981, s komercialnim obratovanjem pa so pričeli tri leta kasneje. Predvidoma naj bi
NEK obratoval do leta 2023, a v zadnjih letih z modernizacijo elektrarne izpolnjujejo pogoje za
podaljšano obratovanje, ki bi lahko trajalo vsaj do leta 2043. Zaenkrat imamo v Sloveniji le en
komercialen jedrski reaktor, vendar lahko v prihajajočih letih pričakujemo izgradnjo še enega, ki bi se
nahajal v neposredni bližini že obstoječe jedrske elektrarne. [3]

1.2. Opis osnovnih pojmov ter količin jedrske fizike
Verižna reakcija je osnovni proces, ki omogoča delovanje jedrskega reaktorja. Slednja
predstavlja proces, pri katerem se težko jedro ob trku z nevtronom razcepi na dva dela (nova jedra).
Temu razcepu rečemo tudi fisija (ang.: fission). Sam razcep spremlja še nekaj nevtronov (2 ali 3), in
ravno ti omogočajo nadaljevanja procesa. Fisija je eksotermna jedrska reakcija, kar pomeni, da se
poleg zgoraj naštetih produktov sprosti še znatna količina energije ~200 MeV, ki se odraža kot
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kinetična energija nastalih delcev. V reaktorju poteka kontrolirana verižna reakcija, kar pomeni, da z
lastnostmi materialov nadziramo količino nevtronov, ki bodo povzročili novo cepitev.

1.2.1. Parametri nevtronskih reakcij
Nevtroni so nevtralni delci, zato jih neposredno težko detektiramo. Najlažje jih zaznamo
preko njihovih interakcij z neko snovjo, kar opišemo z reakcijskimi hitrostmi, le-te pa parametriziramo
s sledečimi količinami:
 totalni fluks nevtronov – število nevtronov, ki prečkajo 1 cm2 veliko ploskev (s
poljubno orientacijo) neke snovi v 1 sekundi. Izračunamo ga kot produkt številske
gostote nevtronov ter njihove hitrosti.
 simbol:
𝜙
 enote:
[cm-2 s-1]
 mikroskopski presek – verjetnost, da bo nevtron, ki prečka ploskev 1 cm2 neke snovi
interagiral z atomom te snovi.
 simbol:
𝜎
 enote:
[cm2], [barn = 10-24 cm2]
 številska gostota – število atomov neke snovi v 1 cm3.
 simbol:
𝑛
 enote:
[cm-3]
Sedaj lahko zapišemo reakcijsko hitrost:
 simbol:
𝑅, (𝑅 = 𝑛𝜎𝜙)
 enote:
[cm-3 s-1]
Mikroskopski presek
Najpomembnejše jedrske reakcije v reaktorjih, v katerih sodelujejo nevtroni so: absorpcija,
cepitev in sipanje. Absorpcija nastopa predvsem v gorivu in cepitvenih produktih, cepitev v gorivu,
sipanje pa v moderatorju. Vsaki izmed teh treh reakcij pripada ustrezen mikroskopski presek. Ločimo
jih z ustrezno indeksno oznako: 𝜎𝑎 , 𝜎𝑓 ter 𝜎𝑠 (absopcijski, fisijski in sipalni). Zavedati se moramo, da
fisijski mikroskopski presek, skupaj z mikroskopskimi preseki za nekatere ostale reakcije, nastopa tudi
znotraj absorpcijskega mikroskopskega preseka (𝝈𝒂 = 𝝈𝒇 + 𝜎𝛾 + 𝜎𝛼 + 𝜎𝑝 + ⋯). Prav tako je izredno
pomembno dejstvo, da so preseki odvisni od energije nevtronov.
Povprečno število nevtronov na cepitev
Pri opisu verižne reakcije sem napisal, da se na cepitev sprostita 2 do 3 nevtroni. Na to število
vplivata struktura cepljivega jedra in energija nevtrona (več o tej sledi v nadaljevanju), ki povzroči
cepitev. Povprečna števila sproščenih nevtronov za posamezna jedra v odvisnosti od hitrosti
vpadnega nevtrona, ki se uporabljajo pri preračunih termičnih reaktorjih so:
 za 235U:
2,43 (termični nevtron)
2,54 (hitri nevtron),
238
 za U:
0
2,58,
239
 za Pu:
2,9
3,05,
241
 za Pu:
3,00
3,11.
Cepitvena energija
Energija, ki spremlja cepitev jeder običajno znaša okoli 200 MeV. Zavedati se moramo,
da se v trenutku cepitve energija ne sprosti v celoti, saj se je nekaj sprosti kasneje z radioaktivnim
razpadom cepitvenih produktov. S pomočjo tabele 1 si poglejmo razporeditev te energije. V slednji ni
11

prikazan delež kinetične energije zakasnelih nevtronov, saj je teh le 0,7 % in lahko njihov doprinos
upravičeno zanemarimo.
Na tem mestu povejmo razliko med promptnimi ter zakasnelimi nevtroni. Med promptne
(takojšnje) nevtrone spadajo tisti, ki nastanejo do ≈10-7 s po cepitvi oz. direktno ob cepitvi. Zakasneli
nevtroni pa nastanejo pri kasnejših (𝛽 − ) razpadih, običajno 10 s ali več po cepitvi iz cepitvenih
produktov.
Tabela 1: Delež sproščene in uporabne energije, ki spremlja cepitev jedra.

Makroskopski presek
Makroskopski presek je produkt številske gostote in mikroskopskega preseka za določeno
reakcijo in izotop.
 simbol:
Σ
 enote:
[cm-1]
Tipični red velikosti: 0,01 – 1 cm-1.
Za homogen material, sestavljen iz večih izotopov in elementov, izračunamo makroskopski presek Σ
tako, da seštejemo prispevke produkta številske gostote (𝑛) ter mikroskopskega preseka (𝜎)
posameznih izotopov (Σ = ∑𝑖 𝑛𝑖 𝜎𝑖 ).
Povezava med fluksom in gostoto moči
V termičnih reaktorjih smemo zanemariti prispevek hitre fisije. Z upoštevanjem slednjega
lahko zapišemo gostoto toplotne moči, 𝑝, ki je sorazmerna gostoti termičnih fisij:
𝑊

𝑝 = 𝜙𝑡ℎ Σ𝑓,𝑡ℎ 𝑐 [𝑐𝑚3 ].

(1.1)

V zgornji enačbi je 𝜙𝑡ℎ fluks termalnih nevtronov, Σ𝑓,𝑡ℎ makroskopski fisijski presek za termalne
nevtrone, 𝑐 pa je cepitvena energija. Na podlagi moči reaktorja, 𝑃 in volumna aktivnega dela goriva,
𝑉 lahko izračunamo povprečno gostoto moči 𝑝𝑎 :
𝑃

𝑝𝑎 = 𝑉

(1.2)

Če združimo enačbi (1.1) in (1.2), lahko tako izračunamo povprečen fluks v reaktorju. Takšen izračun
ni povsem natančen, a ustreza za grobo oceno.
1.2.2. Odvisnost jedrskih parametrov od energije nevtronov
Energija nevtronov
Ko govorimo o energiji nevtronov, mislimo na njihovo kinetično energijo. Glede na kinetično
energijo oz. hitrost, nevtrone razdelimo v tri skupine:
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termični nevtroni – to so »počasni« nevtroni z nizko energijo (E < 1eV) in so v termičnem
ravnovesju z okolico (njihova energijska porazdelitev je praviloma podobna Maxwellovi, kjer
je najbolj verjetna energija pri temperaturi 290°K 0,025 eV, kar ustreza hitrosti 2200 m/s);
 hitri nevtroni – ne upočasnjeni ali delno upočasnjeni nevtroni z veliko energijo (E > 1 MeV;
porazdelitev hitrih nevtronov je podobna fisijskemu spektru);
 epitermični nevtroni – nevtroni z energijami med 1 eV in 1 MeV (te energijske vrednosti
zasedajo nevtroni med upočasnjevanjem; njihova porazdelitev je podobna 1/E odvisnosti).
Pri izračunih se nevtrone lahko razdeli v energijske grupe. Dejanskih grup je lahko tudi več tisoč, a v
poenostavljenih primerih obravnava poteka v eni ali dveh grupah.
Totalni fluks nevtronov
Totalni fluks smo definirali že v podpoglavju 1.2.1, kjer smo tudi povedali, da lahko slednjega
izračunamo kot produkt številske gostote nevtronov ter njihove hitrosti.
𝜙 = 𝑛𝑣
(1.3)
Sama beseda fluks ali kotni fluks (brez »totalni«) se uporablja za opis distribucije nevtronov po kotu
smeri gibanja 𝛺. Označimo pa ga s simbolom 𝜙(𝛺). Zveza med totalnim fluksom in kotnim fluksom je
sledeča:
⃑⃑⃑) =
𝜙(𝑟⃑, 𝐸, Ω

𝑑𝜙(𝑟⃑,𝐸)
⃑⃑⃑
𝑑Ω

(1.4)

O nevtronskem spektru Φ(𝐸) govorimo, ko fluks popisuje odvisnost od energije:
Φ(𝐸) =

𝑑𝜙
𝑑𝐸

[s-1 eV-1 cm-2].

(1.5)

Spekter je odvisen od vrste reaktorja. Kar zadeva spekter, ločimo dve vrsti reaktorjev – termične in
hitre.

1.2.3. Pomnoževalni faktor in reaktivnost
Jedrski reaktor je pomnoževalno sredstvo, v katerem poteka verižna reakcija, ki jo nadziramo
z uravnavo pomnoževalnega faktorja, 𝒌. Fizikalno je k definiran kot razmerje števila dveh zaporednih
generacij nevtronov. Ko reaktor obratuje na konstantni moči, je 𝑘 enak 1 in pravimo, da je reaktor
kritičen, le-to pa po definiciji pomeni, da je število nevtronov zaporednih generacij enako. Če je 𝑘
manjši od ena, je reaktor podkritičen, število nevtronov z naslednjo generacijo upada. Če pa je 𝑘 večji
od ena, govorimo o nadkritičnem reaktorju, pri čemer število nevtronov z vsako naslednjo generacijo
narašča. Pogosto se uporablja tudi 𝑘∞ , ki določa zgornjo vrednost pomnoževalnega faktorja za
posamezen reaktor (𝑘∞ =

𝜈𝛴𝑓
𝛴𝑎

, je razmerje med pridelkom nevtronov ter absorpcijo nevtronov),

določimo pa ga z uporabo difuzijske enačbe za homogeno sredstvo. Tipična vrednost 𝑘∞ je okoli 1,12.
Reaktivnost reaktorja, 𝝆, definiramo s sledečo enačbo:
𝜌≡

𝑘−1
𝑘

(1.6)

Na podlagi zgoraj povedanega, lahko ugotovimo, da ima kritičen reaktor reaktivnost 0, podkritičen
negativno reaktivnost, nadkritičen pa pozitivno reaktivnost.
[4], [5]

13

14

2. Teoretično ozadje
To poglavje je v prvi vrsti namenjeno predstavitvi dejavnikov, ki omogočajo pojav vibracij v
jedrskih elektrarnah - torej predstavitvi zgradbe ter procesov v elektrarnah, ki jih poganjajo
tlačnovodni reaktorji. V nadaljevanju pa bom opisal pojav šuma ter vibracij. Sledi podrobnejši
vpogled v znotrajsrediščni (ang.: in-core) sistem, ki omogoča zajemanje meritev z znotrajsrediščnimi
detektorji ter predstavitev zunajsrediščnih (ang.: ex-core) detektorjev. Na koncu tega poglavja pa si
bomo ogledali še računsko metodo, s pomočjo katere sem obdelal v nadaljevanju predstavljene
meritve.

2.1. Tlačnovodni reaktor
2.1.1. Primarni krog NEK
V tem odseku si bomo ogledali procese v primarnem krogu, ki so ključni za delovanje
elektrarne s tlačnovodnim reaktorjem, pri tem nam bo v veliko pomoč slika 1, na kateri je shematski
prikaz NEK. Pomembno je, da se zavedamo, da se tudi posamezne elektrarne s PWR med seboj
razlikujejo. Glavna razlika je v moči, ki gre z roko v roki z velikostjo sredice ter številom primarnih
zank. Kot lahko vidimo na shemi NEK, ima le-ta dve primarni zanki. Spodaj bom opisal proces le za
eno, saj za drugo veljajo identični procesi.
Hladilo, tj. lahka voda vstopi v reaktorsko posodo pri temperaturi 287 °C (1a na sliki 1). Za
preprečitev vrenja, ki znotraj reaktorja ni dovoljeno, se uporablja tlačnik, saj le-ta poskrbi, da voda
ostane v tekočem stanju (1c na sliki 1). Tlak v tako imenovanem primarnem krogu je približno 154
barov. Primarni črpalki (1b na sliki 1) skrbita za konstanten tok hladila, ki teče od spodnjega dela
goriva do vrha sredice, pri tem pa se segreje do 324 °C. Po tem, ko hladilo zapusti reaktorsko posodo,
doseže primarni krog uparjalnika (2 na sliki 1), ki hkrati predstavlja začetek sekundarnega kroga. V
uparjalniku je lahka voda, katero s prenosom toplote skozi cevi primarnega kroga, ki so v obliki črke U
nanizane znotraj uparjalnika, segrejemo. Pri tem pa se primarno hladilo ohladi, nato pa se ga zopet
prečrpa skozi sredico. S tem je zaključen primarni krog.

Slika 1: Shematski prikaz NEK. Rdeče pike ponazarjajo primarni krog, modre sekundarni ter zelene terciarni krog. [6]
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Na tem mestu naj izpostavim izredno pomembno lastnost reaktorjev tipa PWR, in sicer pri
tovrstnih reaktorjih sta hladili primarnega in sekundarnega kroga fizično ločeni, kar pomeni, da
kontaminirana radioaktivna voda ostane v zadrževalnem hramu. Pri vrelno vodnih reaktorjih (BWR)
pa je na turbine speljana kar radioaktivna para.

2.1.2. Zgradba reaktorja
Jedrski reaktor je sestavljen iz reaktorske posode, sredice reaktorja, vode, ki je moderator in
hladilo ter iz regulacijskih palic. Reaktorska posoda združuje naštete dele v celoto in ima dve glavni
funkciji. Prva je, da služi kot reflektor (preprečuje uhajanje nevtronov), druga pa je ščitenje okolice
pred sevanjem. Reaktorska posoda je sestavljena iz dveh jeklenih delov, ki sta pričvrščena drug na
drugega z vijaki. Zgornji del se imenuje reaktorska glava, ki se jo v času menjave goriva (med
remontom) sname, kar omogoči dostop do gorivnih elementov. [7]
V sredici poteka cepitev jeder, pri kateri nastaneta dva do trije nevtroni. Izmed teh v
povprečju le eden povzroči novo cepitev fisijskega jedra. Preostanek nevtronov pobegne iz sredice ali
pa se ujame v gorivu, kjer tvori nova cepljiva jedra. Se pravi, nevtron povzroči cepitev prvotnega jedra
(tarče) na dve novi jedri s skupno kinetično energijo 200 MeV ter 2 – 3 nevtrone. V reaktorju
potekajo tudi druge jedrske reakcije, kot na primer: radiativno zajetje ter elastično in neelastično
sipanje nevtronov na jedrih. Slednje so izredno pomembne pri ohranjanju nadzorovane verižne
reakcije. Več o sami strukturi sredice sledi v naslednjem podpoglavju. [8], [9]
Kot smo zgoraj povedali, igra voda v reaktorski posodi, ne le vlogo hladila, temveč tudi vlogo
moderatorja (tj. upočasnjevalec nevtronov). Nevtroni, ki nastanejo pri zgornji reakciji imajo veliko
hitrost (v); to so tako imenovani hitri nevtroni (E > 1 MeV). Ker pa je verjetnost za cepitev urana v 1/v
odvisnosti, je potrebno le-te upočasniti. Zapišimo reakcijsko hitrost:
𝑅 = 𝑛𝜎𝛷 [𝑐𝑚−3 𝑠 −1 ],
kjer 𝑛 ponazarja številsko gostoto, 𝜎 mikroskopski presek ter 𝛷 totalni fluks nevtronov. Na sliki 2 je
graf energijske odvisnosti fisijskih presekov za nevtrone, kjer vidimo, da je mikroskopski presek za
fisijo večji, če je hitrost manjša, kar posledično pomeni večjo reakcijsko hitrost oz. večjo verjetnost,
da pride do cepitve jedra. Hitri nevtroni trčijo ob lahka jedra (vodik) moderatorja, pri tem jim
oddajajo energijo in se posledično upočasnjujejo oz. moderirajo. [4], [7]
Zadnji sestavni del reaktorja predstavljajo regulacijske palice. Celoten proces fisije, ki
omogoča delovanje reaktorja, je odvisen od števila nevtronov, ki povzročijo cepitev. Iz slednjega
lahko sami sklepamo, da je delovanje reaktorja oz. njegovo moč najenostavneje uravnavati z vplivom
na absorpcijo nevtronov. Slednje lahko naredimo na dva načina, in sicer s spreminjanjem
koncentracije bora v primarnem hladilu ali z vstavitvijo oz. izvlekom regulacijskih palic. Elementi, iz
katerih so narejene kontrolne palice (srebro, indij in kandij) in bor v hladilu so izredno močni
absorberji termičnih nevtronov. [7]
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Slika 2: Graf na levi ponazarja energijsko odvisnost fisijskega preseka za termične nevtrone, graf na desni pa energijsko
-24
2
odvisnost preseka za fisijo hitrih nevtronov. Enota barn pomeni 10 cm . [4]

Zgradba reaktorske sredice NEK
V reaktorski sredici se nahajajo gorivni elementi. Reaktorska sredica ima v grobem približku
cilindrično ureditev – tj. način postavitve 121 gorivnih elementov (slika 3, desno). Obstaja več vrst
gorivnih elementov, glavna razlika med njimi je v številu gorivnih palic. V NEK uporabljajo
Westinghousov 16 x 16 tip goriva, kar pomeni 16 krat 16 palic povezanih v kvadratno formacijo (slika
4). Skupaj je v vsakem gorivnem elementu 235 gorivnih palic, ki so preko 8 distančnih rešetk in vodil
povezane v gorivni element. 20 mest v gorivnem elementu služi kot vodilo za kontrolne palice, na eni
lokaciji pa je vodilo za vso potrebno instrumentacijo (slika 3, levo). Seštevek števila gorivnih palic,
števila vodil ter instrumentacijske cevke je ravno 256 = 16 x 16.

Slika 3: Leva skica ponazarja prečni prerez gorivnega elementa 16x16. Nepobarvani kvadratki ponazarjajo lokacije
gorivnih palic (235 mest), sivo obarvani kvadratki ponazarjajo vodila kontrolnih palic (20 mest), rdeč kvadratek pa
ponazarja lokacijo instrumentacijskega vodila. Na desni pa je shematski prikaz sredice v NEK. Prav tako so v kotih desne
skice ponazorjene lokacije detektorjev, ki se nahajajo izven same sredice (ang.: ex-core detectors) N41 ... N44.

Posamezen gorivni element vsebuje še zgornjo ter spodnjo šobo, ki povezujeta vodila in omogočata
manipulacijo ter pozicioniranje posameznega gorivnega elementa (slika 4, levo). Prevladujoča
materiala, ki se uporabljata za izdelavo gorivnih elementov sta cirkonijeva zlitina z angleškim imenom
zircalloy in nerjavno jeklo. Cirkaloj ima relativno majhen absorpcijski presek za nevtrone kot tudi
primerne fizikalne lastnosti (trdota, žilavost, ...). Različna nerjavna jekla pa se uporabljajo na mestih,
kjer nastopajo večje mehanske obremenitve. [10]
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Gorivne palice so dolge cevi narejene iz cirkaloja. Znotraj le-teh pa so cilindrične tabletke iz
keramičnega materiala uranovega dioksida UO2 s ca. 5 % obogatitvijo z U-235. Uranov dioksid zadosti
zahtevam po mehanski odpornosti v širokem temperaturnem območju, odpornosti proti koroziji ter
po zadrževanju cepitvenih produktov v kristalni rešetki. Na tem mestu povejmo, da je točka taljenja
za UO2 pri 2880 °C. Uranov dioksid stisnejo v tabletke premera 8 mm ter dolžine 9,8 mm, katerim s
termično obdelavo zagotovijo potrebne fizikalne lastnosti. Tabletke so nato neprodušno zaprte v
ceveh gorivnih palic. Le-te so dolge 3,658 m, imajo premer 9,5 mm, debelina srajčke (tj. stena cevi)
pa je 0,57 mm. Prostor med srajčko in gorivnimi tabletkami je napolnjen s helijem. Slednje zagotovi
zadosten pritisk z notranje strani srajčke in s tem preprečuje deformacije gorivnih palic v času
obratovanja reaktorja. [10]

Slika 4: Skica na levi prikazuje sestavne dele gorivnega elementa [11]. Na desni skici pa je shema posamezne gorivne
palice ter gorivne tabletke [12].
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2.1.3. Tehnični podatki NEK
Tehnični podatki NEK so predstavljeni spodaj.
Elektrarna
Tip reaktorja:
Dobavitelj reaktorja:
Termalna moč:
Električna moč:
Toplotni izkoristek:
Reaktorska posoda
Višina:
Notranji premer:
Debelina sten:
Masa:

PWR
Westinghouse
1994 MW
727 MW (na sponkah generatorja)
696 MW (na pragu elektrarne)
35 %

12,1 m
3,4 m
168 mm
240 t

Gorivo
Število gorivnih elementov:
Število gorivnih palic v gorivnem elementu:
Razporeditev gorivnih palic:
Masa gorivnega elementa (brez regulacijskih palic):
Masa urana v gorivnem elementu:
Dolžina gorivnih palic:
Debelina srajčke:
Gradivo srajčke:
Kemična sestava goriva:
Premer tablete goriva:
Dolžina tablete goriva:
Skupna količina urana:
Reaktorsko/primarno hladilo
Snov:
Dodatki:
Število hladilnih zank:
Skupni masni pretok:
Tlak:
Celotna prostornina:
Temperatura na vstopu v reaktor:
Temperatura pri izstopu iz reaktorja:
Število črpalk:
Zmogljivost črpalke:
Delovna frekvenca črpalke:
Moč motorja črpalke:

H2O
H3BO3
2
9220 kg/s
15,41 MPa
197 m3
287 °C
324 °C
2
6,3 m3/s
25 Hz
5,22 MW
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121
235
16 X 16
594 kg
406 kg
3,658 m
0,572 mm
Zircaloy-4
UO2
8,192 mm
13,46 mm
48,7 t

Regulacijske palice
Število regulacijskih svežnjev:
Število absorpcijskih palic v svežnju:
Celotna teža regulacijskega svežnja:
Nevtronski absorber:
Odstotna sestava:

33
20
53,07 kg
Ag-In-Cd
80-15-5 %

Uparjalnik
Material:
Število uparjalnikov:
Tlak pare pri izstopu:
Temperature pare pri izstopu:
Temperature napajalne vode pri vstopu:
Masni pretok pare iz obeh uparjalnikov:
Višina uparjalnika:
Teža uparjalnika:
Število U-cevi v uparjalniku:
Celotna površina prenosa toplote:
Zunanji premer U-cevi:
Debelina U-cevi:

INCONEL 690 TT
2
6,5 MPa
280,1 °C
219,4 °C
1090 kg/s
20,6 m
345 t
5428
7177 m2
19,05 mm
1,09 mm

[13], [14]
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2.2. Nevtronski šum
Šum v nekem signalu predstavlja nepravilne fluktuacije oz. variacije merjene spremenljivke, ki
spremljajo signal. Le-te s časom naključno spreminjajo svoje karakteristike. Pravimo jim tudi motnje
signala, saj so le-te praviloma nezaželen produkt zunanjih dejavnikov. Ponavadi želimo dobiti signal
brez šuma, zato slednjega v tovrstnih primerih odstranimo s filtriranjem signala. Pri analizi šuma (tj.
metoda, ki se uporablja za ločevanje šibkega signala od dominantnega – »noise analysis«), pa je
ravno obratno. V teh primerih izluščimo šum, ki ga v nadaljevanju ločeno analiziramo.
Nevtronski šum pa je šum na detektorjih nevtronov. Slednji je posledica geometrijskih
sprememb (nihanj, vibracij,..) sredice in posledično transporta nevtronov v sredici, kar se odraža na
signalu detektorjev. Natančneje gre za fluktuacije stacionarnega signala iz detektorjev v sami sredici
(ang.: in-core detectors) ter izven sredice (ang.: ex-core detectors). Poznamo dve vrsti takega šuma:
stacionarni (relativno konstanten tekom dolge časovne periode) ter nestacionarni šum (trenuten). Z
analizo nevtronskega šuma (t. j. fluktuacije nevtronskega fluksa) lahko pridobimo koristne informacije,
ki bi se drugače izgubile v močnem signalu. Proces zna biti pogosto precej zahteven. Predvsem zato,
ker je amplituda šuma velikokrat za več velikostnih redov manjša od povprečne vrednosti samega
signala. Dodatno pa zadevo oteži dejstvo, da je lahko hkrati prisotnih več izvorov šuma. [15], [16],
[17], [18]
V splošnem nevtronski šum, ki ga je mogoče detektirati v jedrskih elektrarnah, razvrstimo v
tri spodaj navedene kategorije, ki se razlikujejo po izvoru.
1.) Šum reaktorja na nizki moči (ang.: zero-power noise) – predstavlja fluktuacije procesa
transportov nevtronov na mikroskopski ravni, ki se pojavijo pri vseh močeh, a predstavlja naključne
variacije v signalu le pri »ničti« moči, saj je pri večjih močeh njihov doprinos zanemarljiv.
2.) Reaktivnostno-induciran šum (ang.: reactivity-induced noise) – predstavlja makroskopsko
temelječe nevtronske fluktuacije, ki nastanejo zaradi šuma reaktivnosti. Slednji pa je posledica
različnih termičnih, hidravličnih in mehaničnih dejavnikov (sprememba temperature, tlaka, toka
hladila, ...) med drugim tudi moderacije nevtronov.
3.) Geometrijski šum – nastane kot posledica naključnih sprememb položaja posameznih
komponent reaktorja (spremembe geometrije reaktorja) in/ali nevtronskih detektorjev, kar se v
slednjih odraža kot šum. [16]
Reaktivnostno-inducirani ter geometrijski šum skupaj tvorita tako imenovan šum reaktorja na
obratovalni moči (ang.: power reactor noise). Na podlagi povedanega lahko sklepamo, da bodo
vibracije gorivnih elementov razvidne iz analize geometrijskega šuma oz. šuma reaktorja na moči.
Slednji bo natančneje predstavljen v nadaljevanju. Najprej pa si pobližje oglejmo šum reaktorja na
nizki moči, saj nam bo razumevanje le-tega v pomoč pri nadaljnji razpravi o nevtronskem šumu.

2.2.1. Šum reaktorja na nizki moči
Kot nam že samo ime tovrstnega šuma pove, gre za šum, ki je prisoten, ko je reaktor na nizki
moči oz. pod točko jedrskega gretja. Ko je reaktor na nizki moči, govorimo o mirnem pomnoževalnem
sredstvu. Slednje pomeni, da se geometrijske in materialne lastnosti reaktorja ne spreminjajo s
časom. Torej je naključna narava transporta nevtronov edini razlog za pojav fluktuacij. Ker ni zunanjih
perturbacij, določata dinamične lastnosti nevtronov v reaktorju le nevtronski izvor ter verižna
reakcija (slednja zajema korelirane procese: fisije, moderacije, absorpcije ter pobega). Predstavitev
fluktuacij na nizki moči bo izvedena z uporabo enačbe energijsko enogrupne točkovne kinetike:
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6

𝑑𝑁(𝑡) 𝜌𝑒𝑓𝑓 − 𝛽
=
𝑁(𝑡) + ∑ 𝜆𝑗 𝐶𝑗 (𝑡) + 𝑆(𝑡)
𝑑𝑡
Λ

(2.1)

𝑗=1

ter
𝑑𝐶𝑗 (𝑡)
𝛽𝑗
= −𝜆𝑗 𝐶𝑗 (𝑡) + 𝑁(𝑡)
(𝑗 = 1, … , 6),
(2.2)
𝑑𝑡
Λ
pri čemer je celotni delež zakasnelih nevtronov 𝛽 = ∑6𝑗=1 𝛽𝑗 , 𝐶𝑗 koncentracija prednikov nevtronske
grupe j, 𝜆𝑗 pripadajoča razpadna konstanta prednikov, 𝑁 predstavlja število nevtronov, 𝑆 ponazarja
neodvisni nevtronski izvor, 𝜌𝑒𝑓𝑓 predstavlja reaktivnost sistema (enačba (1.6)), Λ = 𝑘

𝑙
𝑒𝑓𝑓

je povprečen

generacijski čas, pri čemer je 𝑘𝑒𝑓𝑓 pomnoževalni faktor sistema, 𝑙 pa povprečni življenjski čas hitrih
nevtronov.
Pri analizi nevtronskega šuma pa se osredotočimo na majhne fluktuacije okoli glavne
vrednosti – 𝐶𝑗 = 𝑐0𝑗 + 𝒄𝒋 , 𝑁 = 𝑛0 + 𝒏, 𝜌𝑒𝑓𝑓 = 𝜌0 + 𝝆 ter 𝑆 = 𝑠0 + 𝒔. Na podlagi slednjega ter enačb
(2.1) ter (2.2) dobimo:
𝑑𝑛0
𝑑𝑛
)+
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(

𝜌0 −𝛽
𝑛0
Λ

=(

𝜌
Λ

𝜌0 −𝛽
𝑛
Λ

+ ∑6𝑗=1 𝜆𝑗 𝑐0𝑗 + 𝑠0 ) + 𝑛0 +

𝜌
Λ

+ 𝑛 + ∑6𝑗=1 𝜆𝑗 𝑐𝑗 + 𝑠

(2.3)

ter
𝑑𝑐0𝑗

(

𝑑𝑡

)+

𝑑𝑐𝑗

= (−𝜆𝑗 𝑐0𝑗 +

𝑑𝑡

𝛽𝑗
Λ

𝑛0 ) − 𝜆𝑗 𝑐𝑗 +

𝛽𝑗 𝑛

(2.4)

Λ

Sedaj upoštevamo, da morata za 𝑛0 in 𝑐0𝑗 veljati enačbi (2.1) oz. (2.2), kar pomeni, da se členi v
𝜌
Λ

oklepajih med seboj okrajšajo. V enačbi (2.3) zanemarimo še člen drugega reda ( 𝑛) in končno
pridemo do linearizirane oblike fluktuacij:
6

𝑑𝑛 𝜌𝑁0 𝜌0 𝑛 𝛽𝑛
=
+
−
+ ∑ 𝜆𝑗 𝑐𝑗 + 𝑠
𝑑𝑡
Λ
Λ
Λ

(2.5)

𝑗=1

ter
𝑑𝑐𝑗
𝛽𝑗 𝑛
= −𝜆𝑗 𝑐𝑗 +
.
(2.6)
𝑑𝑡
Λ
Zgornji enačbi predstavljata zreducirano obliko osnovnih enačb. Slednji sta preprostejši, saj sta v njih
za reaktor na nizki moči naključni količini le 𝜌 ter 𝑆. Ta princip redukcije se imenuje Langevinova
tehnika.
[16]
Spekter šuma reaktorja na nizki moči
Praviloma poteka analiza šuma v frekvenčni domeni, zato je koristno, če zapišemo rešitev
enačb (2.5) ter (2.6) kot frekvenčno odvisno funkcijo. Ta funkcija se imenuje prenosna funkcija, za
reaktor na nizki moči jo označimo kot 𝐺0 (𝑓). V frekvenčnem področju limitnih primerov, ko je 𝜌 velik
oz. majhen v primerjavi z 𝑙𝑆/𝑁0 , pa velja:
𝑛(𝑓)
𝑙𝑆(𝑓)

= 𝐺0 (𝑓)

[16]

(2.7)

ter
𝑛(𝑓)/𝑁0
𝜌(𝑓)

= 𝐺0 (𝑓)

[16]

(2.8)

Pri tem je
𝐺0 (𝑓) =

1
𝜆𝑗𝛽𝑗
𝑖𝜔𝑙−∑6𝑗=1
+𝛽−𝜌0
𝜆𝑗 +𝑖𝜔
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.

[16]

(2.9)

V grafični prezentaciji pa se praviloma uporablja spektralna gostota moči oz. PSD (ang.: Power
Spectral Density), v kateri nastopa kvadrat absolutne vrednosti prenosne funkcije. Za reaktor pri ničti
moči slednjo zapišemo v sledeči obliki:
𝑃𝑆𝐷0 = 2𝜀𝐹0 [1 +

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜀𝑣(𝑣−1)
|𝐺0 (𝑓)|2 ]
(𝑣̅)2

,

[16]

(2.10)

kjer je 𝜀 izkoristekt detekcije, 𝐹0 reaktorska stopnja cepitve, Divenov faktor ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑣(𝑣 − 1)/(𝑣̅ )2 pa je za U235 0,795. Glede na to, da ima slednja frekvenčno odvisnost, je povsem razumljivo, da do nje
pridemo preko hitre Fouriereve transformacije (ang.: FFT – fast Fourier transformation). Splošno
velja:
2
𝑇

𝑃𝑆𝐷𝑥 (𝑓) = lim 𝑇→∞ |𝑋(𝑓)|2 ,

[16]

(2.11)

kjer je 𝑋(𝑓), fourierova amplituda. Za boljšo predstavo si oglejmo sliko 5, na kateri je ponazorjena
grafična interpretacija zgornje spektralne gostote moči. [16]

Slika 5: Grafični prikaz frekvenčno odvisne PSD0 za šum reaktorja na nizki moči. [16]

2.2.2. Šum reaktorja na obratovalni moči
Obnašanje reaktorja pri visokih močeh se precej razlikuje od obnašanja pri zelo majhni moči
(»zero power«). Nevtronske fluktuacije reaktorja na moči so direktna posledica: i.) oscilacije
temperature ter gostote moderatorja in goriva (reaktivnostno-induciran nevtronski šum) ter ii.)
oscilacij reaktorskih materialov - vibracije kontrolnih palic ter sredice (geometrijski nevtronski šum).
Vse od naštetih oscilacij povzročijo naključne fluktuacije makroskopskih presekov kar se pozna na
spremembah transporta nevtronov od mesta njihovega nastanka pa do detektorja nevtronov, ki je
lahko znotraj ali zunaj sredice. Variacijo makroskopskega preseka in nevtronskega fluksa lahko
opišemo na sledeč način.
𝛿𝛴(𝑟, 𝑡) ≡ 𝛴(𝑟, 𝑡) − 〈𝛴(𝑟)〉

(2.12)

𝛿𝜙(𝑟, 𝑡) ≡ 𝜙(𝑟, 𝑡) − 〈𝜙(𝑟)〉 ,

(2.13)

in
kjer 𝛿𝛴(𝑟, 𝑡) ter 𝛿𝜙(𝑟, 𝑡) predstavljata spremembi makroskopskega preseka ter nevtronskega fluksa
ob dani legi ter času, 𝛴(𝑟, 𝑡) in 𝜙(𝑟, 𝑡) sta trenutni vrednosti makroskopskega preseka in
nevtronskega fluksa, 〈𝛴(𝑟)〉 in 〈𝜙(𝑟)〉 pa sta časovni povprečji makroskopskega preseka ter
nevtronskega fluksa za izbrano lego. Ker makroskopski preseki nastopajo v transportni ter difuzijski
enačbi, se začetna perturbacija prenese čez celoten proces transporta ter difuzije nevtronov. Z
analizo nevtronskega šuma na obratovalni moči lahko pridobimo koristne informacije o dogajanju v
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reaktorju oz. o samih spremembah na posameznih delih reaktorja. Naštejmo nekaj primerov uporabe
analize šuma na obratovalni moči v PWRs:

določitev lokacije (radialne pozicije) vibrirajoče kontrolne palice;

detekcija in ovrednotenje vibracij reaktorske posode;

merjenje pretoka hladila;

določitev temperaturnega koeficienta moderatorja (ang.: MTC – the Moderator Temperature
Coefficient). [19], [20]
Tudi za reaktor na moči informacije o perturbacijah, ki generirajo nevtronski šum
najenostavneje izluščimo z uporabo tako imenovane Langevinove tehnike, ki je predstavljena na
koncu poglavja 2.2.1. Kot končni rezultat spektralne analize nevtronskega šuma, tudi pri reaktorju na
obratovalni moči navajamo PSD, ki je sestavljen iz prispevka za reaktor na obratovalni moči ter
prispevka za reaktor na nizki moči. Izkaže se, da je slednji prispevek za frekvence pod 100 Hz
zanemarljiv. [16]
Prenosna funkcija 𝐺(𝑓) za reaktor na moči se nekoliko razlikuje od 𝐺0 . Posledično med PSD
ter PSD0 obstajata dve glavni razliki. Prva je, da v spektralni gostoti moči za šum reaktorja na
obratovalni moči nastopa kvadrat števila nevtronov, medtem ko je v spektralni gostoti moči reaktorja
na nizki moči odvisnost od števila nevtronov linearna. Slednje posledično pomeni tudi kvadratno
odvisnost od nevtronskega fluksa oz. povprečne moči. Druga pa je dodatna frekvenčna odvisnost
spektra moči, ki jo doprinesejo fluktuacije reaktivnosti. Le-te pa so inducirane s strani fluktuacij
makroskopskih presekov.
𝑃𝑆𝐷 = 𝑃𝑆𝐷0 + 𝑃02 |𝐺(𝑓)|2 [2|𝜌(𝑓)|2 /𝑇𝑑𝑎𝑡𝑎 ] [16]

(2.14)

2|𝜌(𝑓)|2 /𝑇𝑑𝑎𝑡𝑎 je spekter reaktivnosti za Fourirove amplitude, 𝑃0 je moč reaktorja 𝐺(𝑓) pa je
prenosna funkcija reaktorja na moči. Znova zapišimo prenosno funkcijo ničte moči:
𝐺0 (𝑓) =

𝑛(𝑓)/𝑃0
𝜌(𝑓)−𝐻(𝑓)

𝑛(𝑓)
𝑃0

[16]

(2.15)

Zveza med 𝐺(𝑓) ter 𝐺0 (𝑓) pa je sledeča:
𝐺(𝑓) =

𝑛(𝑓)/𝑃0
𝜌(𝑓)

𝐺 (𝑓)

= 1+𝐺 0(𝑓)𝐻(𝑓)
0

[16]

(2.16)

Pri čemer je 𝐻(𝑓) prenosna funkcija negativnih povratnih efektov:
𝐻(𝑓) =

−

𝑑𝜌
𝑇(𝑓)
𝑑𝑇

𝑛(𝑓)/𝑃0

24

[16]

(2.17)

2.3. Reaktorske vibracije
V tem poglavju bom pojasnil, kako se generirajo vibracije v sredici tlačnovodnega reaktorja.
Kot smo lahko videli na sliki 1, so reaktorska posoda (ang.: reactor vessel), uparjalnik ter tlačnik
znotraj zadrževalnega hrama. Na sliki 6 vidimo celoten primarni krog. S pomočjo slike 6 (levo) pa
bomo natančneje videli povezavo med elementi primarnega kroga. Reaktorsko posodo v zgornji
polovici vpenjajo cevi od uparjalnika oz. tlačnika na vrhu pa je vpeta še v strukture, ki na spodnji sliki
niso vidne. Spodnji del reaktorske posode ni fiksiran, kar posledično omogoča premike le-tega.
Ogrodje sredice (ang.: core barrel) (bel del na sliki 6 desno) je prav tako fiksirano le v zgornjem delu
reaktorske posode, kar pomeni, da vsak premik reaktorske posode posledično premakne tudi ogrodje
sredice, s tem pa posledično še notranje dele sredice, ki se nahajajo znotraj ogrodja.

Slika 6: Leva fotografija ponazarja povezavo med reaktorsko posodo ter uparjalnikom oz. tlačnikom za elektrarno s
štirimi zankami. Desna pa je povečava zgornjega dela reaktorske posode. Na slednji je zelo dobro vidno ogrodje
reaktorske sredice. [21], [22]

Močne sile zaradi toka hladila, ki delujejo na ogrodje sredice ter reaktorsko posodo, igrajo pri
pojavu vibracij izredno pomembno vlogo. Hladilo mora pri vstopu v reaktorsko posodo narediti 90°
zavoj, da doseže dno posode ter se potem dvigne skozi gorivo, kar pomeni, da zadene zunanji del
ogrodja sredice z veliko silo, posledično se le-to premika oz. vibrira. Slednje je ponazorjeno na sliki 6
(desno). Če pogledamo levo stran reaktorske posode, se zelo dobro vidi reža med notranjo steno
reaktorske posode ter ogrodjem sredice, v katero udari curek vode ob vstopu v reaktorsko posodo.
Na nasprotni strani pa lahko vidimo, da sta šobi na ogrodju sredice in reaktorski posodi zaporedno
postavljeni, kar omogoča segretemu hladilu izhod iz sredice.
Sedaj smo navedli že dva razloga za premik gorivnih elementov (preko premika posode ter
ogrodja sredice), tretji pa je navzgor usmerjen tok hladila proti izhodni šobi. Hitrost hladila skozi
sredico je tako velika, da lahko povzroči vibriranje posameznih gorivnih elementov.
Dodaten razlog, ki bi potencialno lahko vplival na vibracije gorivnih elementov, so vibracije
primarne črpalke. Slednje delujejo pri frekvencah 25 Hz, njihove vibracije pa se preko cevi
primarnega kroga prenesejo na reaktorsko posodo. Vprašanje pa ostaja, če so te vibracije dovolj
močne, da bi se prenesle vse do gorivnih elementov.
[23], [24]
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2.3.1. Vibracijski načini reaktorske posode
Na podlagi zgoraj opisanega, lahko sklepamo, da je najbolj pomembno vibriranje reaktorske
posode. Slednja lahko vibrira na različne načine, izmed katerih je dva najpogostejša vredno izpostaviti.
Pri prvem, tako imenovanem »premem« vibracijskem načinu (ang.: beam mode), se reaktorska
posoda kot celota premika v eno in drugo stran (podobno kot matematično nihalo). Tipične
frekvence tega načina so okoli 8 Hz. Natančne vrednosti teh frekvenc pa so v največji meri odvisne od
mase reaktorske posode in mase ogrodja sredice ter prožnostnega koeficienta, ki pripada spoju med
slednjima. Drugi način pa je v literaturi poimenovan kot »lupinski« vibracijski način (ang.: shell mode).
Slednji pa ima tipične frekvence okoli 20 Hz. Navedeni frekvenci sta grafično ponazorjeni na spektru
signalov iz zunajsrediščnih detektorjev (slika 7), medtem ko sta vibracijska načina shematsko
ponazorjena na sliki 8. Na slednji lahko vidimo, da ima premi način 180-stopinjsko rotacijsko simetrijo,
medtem ko ima lupinski način 90-stopinjsko rotacijsko simetrijo. Na sliki 7 je prav tako viden vrh pri
ca. 25 Hz, ki je posledica v prejšnjem odseku omenjenih vibracij primarne črpalke. [15], [25]

Slika 7: Prikazuje spekter signalov iz zunajsrediščnih detektorjev izmerjenih v PWR Ringhals-3. Na spektru se lepo vidi vrh
pri 8 Hz za premi način (debela črtkana črta) ter vrh pri 20 Hz za lupinski način (tanka črtkana črta). [15]

Slika 8: Shematski prikaz premega ter lupinskega vibracijskega načina. Oštevilčeni kvadrati (N41 ... N44) ponazarjajo
zunajsrediščne detektorje, ki smo jim omenili v prejšnjem poglavju. [15]
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Vibracije gorivnih palic so lahko posledica vibracij reaktorske posode ter ogrodja sredice
(vibracije se od zunaj prenašajo na notranje dele sredice), lahko pa jih povzroči tok hladila ali kakšen
drug dejavnik. Slednje nam pove, da lahko posamezna gorivna palica vibrira z eno izmed zgoraj
omenjenih frekvenc (tj. lastna frekvenca vibriranja reaktorske posode). Lahko pa vibrira z drugačno
frekvenco, ki ustreza rezultanti sil, ki povzročajo vibracije. Resonančne vibracije je nemogoče zaznati
z zunajsrediščnimi detektorji, pač pa se za detekcijo slednjih uporabljajo znotrajsrediščni detektorji.
Več o tovrstnih detektorjih sledi v naslednjem poglavju. [15], [16], [25]
Oglejmo si nekaj možnih oz. v literaturi predstavljenih vibracijskih načinov gorivnih
elementov.

2.3.2. Vibracijski načini goriva
Glavna vzroka za nastanek vibracij gorivnih elementov sta, premiki podporne plošče gorivnih
elementov, ki je fiksirana v spodnjem delu ogrodja reaktorske sredice ter tok hladila. Te vibracije
vplivajo na nevtronski fluks na tri načine:
1) zaradi geometrijske spremembe moderatorja in goriva
pride do lokalnih sprememb pomnoževalnih lastnosti;
2) zaradi spremembe geometrije se spremeni termični fluks
v sredici na mestu, kjer se nahaja znotrajsrediščni
detektor v času zajemanja meritev;
3) na robu sredice pride do spremembe razdalje med
gorivom ter steno ogrodja sredice (manjša debelina vode),
slednje pa vpliva na upočasnjevanje hitrih nevtronov, kar
se pozna na zunajsrediščnih detektorjih.
Le-te spremembe nevtronskega fluksa pa lahko izluščimo z analizo
šuma na meritvah zajetih z zunajsrediščnimi ter znotrajsrediščnimi
detektorji. Na ta način pridemo do informacij o vibracijskih
frekvencah.
Eksperimentalno zabeležena vibracijska načina gorivnih
palic dolžine 426,72 cm sta premega načina dveh različnih tipov.
Slednja se razlikujeta po vrsti zgornjega robnega pogoja, saj je leta lahko prost ali fiksen (slika 9). Za oba načina so zabeležili Slika 9: Ponazarja vibracijski način z
osnovni ter prvi višji red vibracijskega načina. Za fiksen spodnji zgoraj prostim robnim pogojem (levo)
robni pogoj sta ti frekvenci 1,8 Hz ter 11,2 Hz, za prost robni pogoj ter z zgoraj fiksnim robnim pogojem
(desno). Oba primera imata spodaj
pa 4,5 Hz ter 17,5 Hz. Če slednje primerjamo z gorivnimi palicami fiksen robni pogoj. [16]
v NEK, katerih dolžina je 365,76 cm, so pričakovane frekvence
tega tipa nekoliko višje, saj ob pogledu na enačbe (2.22) – (2.24), vidimo, da dolžina (L) nastopa v
imenovalcu. Če uporabimo privzetek, da se elementi razlikujejo le po dolžini gorivnih palic, lahko lete natančneje izračunamo z uporabo enačb (2.23) ter (2.24). Na ta način pridemo do frekvenc 2,1 Hz
in 13,1 Hz za fiksno-prost robni pogoj ter 5,3 Hz in 20,4 Hz za prost-prost robni pogoj.
[16]
Obravnavajmo sedaj vibracije gorivnih elementov nekoliko splošneje. Dejansko obravnavamo
tanko palico dolžine 𝐿, z gostoto 𝜌 ter elastičnim modulom 𝐸. Za vzdolžne premike palice 𝑢(𝑥, 𝑡)
velja sledeča diferencialna enačba:
𝜕2𝑢
1 𝜕2𝑢
=
(
)
,
(2.18)
𝜕𝑥 2
𝑐 2 𝜕𝑡 2
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𝐸

kjer je 𝑐 = √𝜌 hitrost valovanja oz. potovanja vibracij vzdolž palice. Z ločitvijo na časovni ter krajevni
del (𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈(𝑥)𝑇(𝑡)) pridemo do sledečih rešitev:
𝑇(𝑡) = asin(𝜔𝑡) + 𝑏𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)
(2.19)
za časovni del ter za krajevni del
𝜔𝑥
𝜔𝑥
𝑈(𝑥) = 𝑑𝑠𝑖𝑛 ( ) + 𝑒𝑐𝑜𝑠 ( ) .
(2.20)
𝑐
𝑐
Pri tem so 𝑎, 𝑏, 𝑑, 𝑒 ter 𝜔 konstante, pri čemer za 𝜔 velja
𝑈 ′′ (𝑥) 𝑇 ′′ (𝑡)
𝑐2
=
= −𝜔2 .
(2.21)
𝑈(𝑥)
𝑇(𝑡)
Poglejmo si, kako izgledata zgornji rešitvi za posamične robne pogoje.
1) Palica fiksirana na obeh koncih:
𝑐
𝜔𝑛 = 𝑛𝜋 , 𝑛 = 1,2,3, …
(2.22)
𝐿
2) Palica na enem koncu fiksirana, na drugem prosta:
2𝑛 − 1 𝑐
𝜔𝑛 = (
) 𝜋 , 𝑛 = 1,2,3, …
(2.23)
2
𝐿
3) Palica prosta na obeh koncih:
𝑐
𝜔𝑛 = 𝑛𝜋 , 𝑛 = 1,2,3, …
(2.24)
𝐿
ω
Sedaj vidimo, da dobimo v primeru 1) ter 3) enaki rešitvi za vibracijske frekvence (𝜐 = 2𝜋). Ravno zato
sta v prejšnjem odstavku omenjeni le dve vrsti robnih pogojev. [26]
Shematičen prikaz zgornjih rešitev je ponazorjen na sliki 10, s pomočjo katere se lepo vidi
potek vibracij. Na podlagi prvega ter tretjega modela, ki oba ponazarjata fiksna robna pogoja, le da
gre pri prvem za osnovni vibracijski način, pri tretjem pa za prvi višji red vibracijskega načina, lahko
zapišemo znano zvezo med valovno dolžino ter frekvenco
𝑐 = 𝜈∙𝜆.
(2.25)
Kot vemo je hitrost valovanja oz. prenosa vibracij konstantna 𝑐, kar nam pove, da imajo višji
vibracijski načini, ki nastopajo pri višjih frekvencah, ustrezno krajše valovne dolžine kot vibracije
osnovnih načinov.

Slika 10: Teoretične oblike vibracijskih načinov vpete palice. [27]
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2.4. Znotrajsrediščni sistem
Z namenom zagotavljanja varnega obratovanja jedrskega reaktorja, se izvajajo številne
meritve obratovalnih parametrov (temperatura, tlak, nevtronski fluks, moč, pretok hladila, itd.).
Detektorji so občutljivi na termične nevtrone. Hkrati pa morajo biti detektorji zelo odporni proti
sevanju, ki je prisotno v sredici.
V jedrski elektrarni Krško sta dva sistema detektorjev za merjenje nevtronskega fluksa znotrajsrediščni in zunajsrediščni detektorji. Zunajsrediščni ali »ex-core« detektorji se nahajajo v
zgornjem in spodnjem delu obreaktorskih jaškov. Le-ti merijo nevtronski fluks izven reaktorske
posode. Položaj zunajsrediščnih detektorjev je prikazan sliki 11. Skupaj je osem zunajsrediščnih
detektorjev. Vsak izmed njih je dolg 1,83 m. Detektorji so nekompenzirane ionizacijske celice, katerih
notranje stene so prevlečene z B10 izotopom bora, notranjost pa zaseda dušik. [28]

Slika 11: Shematski prikaz položaja zunajsrediščnih detektorjev (N41, N42, N43 in N44). Na levi je prikazan tloris, na desni
pa sprednji ris reaktorske posode.

Namen sistema za znotrajsrediščne meritve fluksa je pridobitev informacij o porazdelitvi
nevtronskega fluksa ter o izhodni temperaturi za gorivni element na določeni lokaciji v sami sredici.
Za meritev znotrajsrediščnega fluksa se uporabljajo fisijske celice, za meritev izhodne temperature pa
termočleni. Znotrajsrediščni ali »in-core« sistem nima nikakršne kontrole nad obratovanjem
elektrarne ter ne sodi med varnostne sisteme. Služi le za pridobivanje zgoraj navedenih meritev.
Tipična postavitev znotrajsrediščne instrumentacije je prikazana na sliki 13. Na podlagi vrste meritev,
ki jih omogoča, lahko sklepamo, da se celoten znotrajsrediščni sistem sestoji iz dveh delov: sistema za
meritev nevtronskega fluksa v sredici ter sistema za meritev temperature v sredici. Število
termočlenov za meritev temperature v sredici ter število kanalov, po katerih vodimo znotrajsrediščne
detektorje, se razlikuje glede na število zank v reaktorju. NEK z dvema zankama ima 39 termočlenov,
36 vodilnih kanalov ter 4 premične detektorje (tj. fisijske celice) (radialni položaji vodilnih
kanalov/vodnikov ter termočlenov so prikazani na sliki 12).
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Slika 12: Radialni položaj vodnikov (ang.: flux thimble) ter termočlenov v reaktorski sredici. [29]

Glede na temo magistrske naloge, se bom osredotočil na sistem za meritev profila
nevtronskega fluksa znotraj sredice. Le-ta se imenuje tudi »sistem premičnega znotrajsrediščnega
detektorja« (ang.: movable incore detector system). Slednji uporablja računalniško voden pogonski
sistem, ki omogoča usmerjanje detektorjev v oz. iz sredice, kjer poteka zajemanje podatkov. Sam
detektor je fisijska celica, ki jo s sistemom za premikanje usmerimo na želeno lokacijo sredice. Za
detektorje obstajata še dve poti: kalibracijska in skladiščna pot. Glavni trije cilji, ki jih mora
izpolnjevati sistem premičnega znotrajsrediščnega merilnika so: omogočeno premikanje
nevtronskega detektorja (t. j. fisijske celice) skozi izbran gorivni element (po kanalu, ki služi kot
vodilo), omogočen nadzor nad premiki detektorja iz kontrolne sobe ter indikacija aksialnega profila
nevtronskega fluksa na podlagi meritev. Sistem premičnega znotrajsrediščnega merilnika se sestoji iz
treh področij: detektorji, povezave z reaktorsko posodo ter pogonski sistem znotrajsrediščnih
detektorjev.
[29], [30], [31]
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Slika 13: Tipična postavitev znotrajsrediščne instrumentacije. [30]

2.4.1. Znotrajsrediščni detektor/fisijska celica
V Nuklearni elektrarni Krško vsebuje znotrajsrediščni sistem štiri premične detektorje, ki jih
lahko s pomočjo izbire poti v kontrolni sobi usmerimo na željeno lokacijo v sredici. Detektorji so
označeni kot detektor A, detektor B, detektor C in detektor D. Vlogo detektorjev opravljajo
miniaturne fisijske celice, saj so kanali znotraj gorivnih elementov zelo ozki, ker si znotraj elementov
ne moremo privoščiti večjih praznin, saj bi to močno vplivalo na potek oz. mehanizem verižne
reakcije. Miniaturna fisijska celica ima premer 4,78 mm, v dolžino pa meri 53 mm. Shematski prikaz
slednje je na sliki 14. Fisijske celice vsebujejo uranov oksid (U3O8), kjer je obogatitev z U-235 večja kot
90 %. Ohišje detektorja je iz nerjavečega jekla. Posamezen detektor je privarjen na vodilni konec
fleksibilnega pogonskega kabla dolžine 53,3 m, kar zadostuje za dvakratno menjavo detektorja, pri
kateri se predvidoma odstrani 3,6 – 4,3 m kabla. Shematski prikaz kabla ter dimenzij fisijske celice je
na sliki 13. [31], [29], [30]
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Slika 14: Shematski prikaz fisijske celice skupaj s pogonskim kablom. [31]

Fisijska celica (pogosto tudi fisijski števec) spada med plinske števce. Njena notranjost je
prevlečena s cepljivim izotopom, kar omogoča merjenje števila nevtronov, ki zadenejo detektor.
Najpogostejši plin, s katerim je napolnjena notranjost celice, je argon. Ko posamezen termični
nevtron (incidentni termični nevtron na sliki 15) zadane detektor oz. natančneje notranji sloj iz
uranovega oksida, pride do cepitve. Cepitveni produkti na svoji poti skozi plin v celici tvorijo ionske
pare. Zaradi električnega polja, ki je prisotno v števcu, saj sta ohišje (le-to hkrati igra vlogo zunanje
elektrode) ter žica v središču celice (notranja elektroda) pod napetostjo, se ioni premaknejo proti
ustrezni elektrodi, kjer generirajo električni tok. Signal slednjega je direktno povezan s stopnjo fisije,
le-ta pa je proporcionalna nevtronskemu fluksu. Proces je shematsko prikazan na sliki 15. [31], [32]

Slika 15: Fisijska celica, ki služi kot znotrajsrediščni detektor. [30]

Pomembno je poznavati material, iz katerega je notranjost fisijske celice, saj moramo poznati
odziv le-te glede na energijo vpadnih nevtronov. Glavno vlogo igra presek za fisijo, ki je za U-235
veliko večji za nevtrone z nizko energijo (tj. termične nevtrone), medtem ko je za U-238 večji za
visoko energijske nevtrone (tj. hitre nevtrone). Na podlagi povedanega lahko zaključimo, da je U-235
primeren za detekcijo termičnih nevtronov, U-238 pa za detekcijo hitrih nevtronov.

2.4.2. Povezava z reaktorsko posodo
Vsak gorivni element ima v središču vodilni kanal za instrumentacijo. Slednje je shematično
ponazorjeno na slikah 3 in 4. Ravno ti kanali pa služijo tudi kot vodniki za vertikalno premikanje
znotrajsrediščnih detektorjev. Na sliki 13 je vidno, da vodila za detektor vstopajo skozi dno reaktorske
posode. Preko kompleksnega sistema tesnil in nekaj vmesnih komponent se slednja sklepajo z vodili v
gorivnih elementih. [30], [31]
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2.4.3. Pogonski sistem znotrajsrediščnih detektorjev
Za vstavitev vsakega izmed miniaturnih detektorjev v željen vodnik oz. za samo pomikanje leteh, se uporablja pogonski sistem, ki je sestavljen iz sledečih elementov: pogonske enote, sklopa
limitnih stikal, 5-koračne ter 10-koračne rotacijske usmerjevalne naprave in izolacijskih ventilov. Vse
naštete komponente so kot celota pričvrščene na premično podporo, z namenom, da se celoten
pogonski sistem v času remonta umakne na stran. Pobližje si oglejmo si posamezne dele pogonskega
sistema.
i) Sestavni deli pogonske enote
 dvostopenjski pogonski motor s konstantnim
navorom omogoča premikanje pogonskega kabla
z nižjo (0,061 m/s) ali višjo (0,366 m/s) hitrostjo.
Dva pomembna sestavna dela pogonskega
motorja sta tudi sklopka proti zdrsu kabla ter
magnetna zavora;
 shranjevalni kolut ima premer 610 mm, kar
zadostuje za navitje celotnega pogonskega kabla.
Kolut vsebuje notranjo blokado, ki preprečuje
prehitro odvijanje koluta pri spremembi iz nižje v
višjo hitrost ali pri zaviranju;
 oddajnik položaja skupaj s kodirnikom omogoča
določanje položaja detektorja;
 razvlaževalec se nahaja znotraj vsakega
pogonskega sistema in preprečuje rjavenje
pogonskega kabla. Razvlaževalec ima lastno
napajanje, kar omogoča njegovo delovanje, tudi
ko pogonska enota ni pod napetostjo;
 stikala za izklop pogonskega motorja so
namenjena ročnemu izklopu posamezne
pogonske enote.
ii) Limitna stikala
 varnostno stikalo se nahaja v bližini pogoskega
kolesa (ang.: drive wheel). Funkcija varnostnega
stikala pa je preprečevanje izvleke detektorja nad
spodnjo točko pogonskega kolesa;
 »limitno stikalo izvleke« se nahaja na vstopu v 5koračno rotacijsko usmerjevalno napravo. Ima
več funkcij: a) onemogoča delovanje obeh
rotacijsko usmerjevalnih naprav, ko je detektor
pod višino stikala; b) ustavi izvleko detektorja, ko
le-ta doseže položaj stikala; c) aktivira lučke v
Slika 16: Znotrajsrediščni pogonski sistem. [30]
kontrolni sobi, ki označujejo položaj pogonskega
kabla;
 »limitno stikalo kalibracijske poti« zagotovi, da se prižge ustrezna indikacijska lučka v
kontrolni sobi, ko je detektor usmerjen v kalibracijsko pot.
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iii) Usmerjevalni napravi
 5-koračna rotacijsko usmerjevalna naprava je namenjena usmerjanju detektorja v normalno,
kalibracijsko, zasilno, običajno skupino ali skladiščno pot. Naprava sestoji iz cevi S-oblike, ki so
fiksirane na rotacijski element. Želeno izmed naštetih poti izberemo s pomočjo stikala, ki se
nahaja na nadzorni plošči detektorja v kontrolni sobi (več o tem sledi v nadaljevanju).
Nameščenih je pet mikro-stikal (za vsako pot eno), tako da mikro-stikalo za izbrano pot v
trenutku, ko se usmerjevalna naprava zarotira do slednje, sklene tok signala in ustavi
rotacijski motor. S tem se tudi zablokira položaj rotacijskega elementa, hkrati pa se prižge
ustrezna indikacijska lučka na kontrolni plošči;
 Y vmesnik je nameščen v prehodni cevi med 5-koračno in 10-koračno rotacijsko usmerjevalno
napravo. Že samo ime nam namiguje, da gre za vmesnik, ki ima dva vhoda in en izhod, se
pravi, da lahko usmeri dve poti v eno;
 10-koračna rotacijsko usmerjevalna naprava je po izgledu in principu delovanja izredno
podobna 5-koračni, le da ima namesto petih deset možnih poti. Možne poti v tem primeru
predstavljajo deset lokacij v sredici;
 prehodne/povezovalne cevi služijo za povezovanje vseh zgoraj omenjenih elementov v
kompaktno celoto (neke vrste ohišje).
iv) Izolacijski ventili
Vsakemu vodniku pripada en izolacijski ventil. Narejeni so iz nerjavečega jekla, uporablja pa
se jih za zaprtje vodnikov po izvleki detektorjev oz. ko detektorji niso v uporabi. S tem preprečimo
uhajanje para iz sredice v primeru poškodbe vodnikov.
[29], [30], [31]

2.4.4. Oprema za daljinski
znotrajsrediščnih detektorjev

nadzor

ter

zajemanje

meritev

Oprema za daljinsko vodenje/nadzor ter zajemanje meritev znotrajsrediščnih detektorjev se
nahaja v kontrolni sobi jedrske elektrarne. Ta oprema omogoča vertikalno pomikanje detektorjev po
izbranem vodniku, pri čemer izrisuje graf fluksa termičnih nevtronov v odvisnosti od položaja
detektorja. Slednje se lahko izvaja v polavtomatskem ali ročnem načinu. Porazdelite vodnikov po
sredici je skoraj enakomerna. [31]
Več informacij o opremi za daljinski nadzor zajemanja meritev znotrajsrediščnih detektorjev je v
dodatku 1.
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2.5. Računska metoda
V tem poglavju bom predstavil metodo, s pomočjo katere lahko izluščimo iskane vibracijske
frekvence iz detektorskega signala. Slednji je v osnovi časovno odvisen, za našo analizo pa
potrebujemo frekvenčno odvisnost. Že v poglavju o šumu, sem povedal, da moramo na signalu izvesti
tako imenovano spektralno analizo, ki nam omogoča izluščenje šuma, s pomočjo katerega skušamo
določiti vibracijske frekvence. Pri spektralni analizi je torej naš cilj opisati moč signala v odvisnosti od
frekvence. Na podlagi povedanega že vidimo, da bo eno izmed glavnih orodij hitra Fouriereva
transformacija ali krajše FFT (ang.: Fast Fourier Transform). Fourierev teorem pravi, da lahko vsako
periodično časovno odvisno funkcijo zapišemo kot superpozicijo večih sinusnih valov specifične
frekvence, amplitude ter faze, kar pa pomeni, da jo lahko transformiramo v frekvenčno odvisno
funkcijo.
Za določitev PSD (ang.: Power Spektral Density) v našem primeru je primerna Welchova
metoda . Pri slednji je signal razdeljen na segmente enakih dolžin, na vsakem izmed teh pa se
povpreči digitalne fouriereve transformiranke. Dolžino segmenta določa število točk, ki so v
nadaljevanju uporabljene za FFT. Z uporabo »okenske« funkcije tvorimo filter, ki oblikuje idealen
pulzni odziv, kar posledično privede do boljše resolucije amplitude. Gre za množenje podatkovnih
sekvence v segmentih s pripadajočimi vrednostmi okenske funkcije. Okenska funkcija uporabljena v
našem primeru se imenuje Hanningova funkcija:
2𝜋𝑁
ℎ𝑎𝑛𝑛(𝑁) = 0,5 (1 − cos (
)) ;
𝑁 = 0, … , 𝑛 − 1
(2.26)
𝑛−1
Po množenju z okensko funkcijo podatke zopet združimo. Vsak segment je uporabljen več kot enkrat,
saj na ta način doseženo 50 % prekrivanje sosednjih segmentov. Slednje izboljša učinkovitost uporabe
podatkov.
V našem primeru predstavlja periodično časovno funkcijo merjeni signal. Slednjega lahko
izrazimo s pomočjo Fouriereve vrste:
∞

𝑥(𝑡) = ∑ 𝑋𝑗 ∙ exp [𝑖
𝑗=−∞

2𝜋𝑗
𝑡]
𝑇

(2.27)

𝑗

𝑋𝑗 predstavlja Fourierovo amplitudo pri frekvenci 𝑇, ki jo lahko dobimo z sledečim integriranjem:
𝑇

1 2
2𝜋𝑗
𝑋𝑗 = ∫ 𝑥(𝑡) ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−𝑖
𝑡] 𝑑𝑡
𝑇 −𝑇
𝑇

(2.28)

2

Iz vrste v enačbi (2.27) vidimo, da je 𝑗 tako pozitiven kot tudi negativen. Slednje nam skupaj z
dejstvom, da je 𝑥(𝑡) realen poda zvezo
𝑋−𝑗 = 𝑋𝑗∗ ,
(2.29)
ki nam omogoča sledeč zapis amplitude:
𝑇

1 2
𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝑗
𝑅𝑒
𝑡 𝑑𝑡
{ } 𝑋𝑗 = ∫ 𝑥(𝑡) ∙ {
}
−𝑠𝑖𝑛 𝑇
𝐼𝑚
𝑇 −𝑇

(2.30)

2

Če sedaj zgornji integral prevedemo na vsoto po 𝑁 = 𝑇/∆𝑡, dobimo FFT:
𝑁

1
𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝑗𝑘
𝑅𝑒
{ } 𝑋𝑗 = ∑ 𝑥(𝑘 ∙ ∆𝑡) {
}
−𝑠𝑖𝑛
𝐼𝑚
𝑁
𝑁
𝑘=1

(2.31)

Pri čemer moramo paziti, da je 𝑁 potenca dvojke, saj le tako govorimo o hitri Fourierevi
transformaciji. Namreč dokazano je bilo, da računalniki veliko hitreje izračunajo Fouriereve
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transformiranke, kadar je 𝑁 potenca dvojke, saj se v tem primeru številne vrednosti sinusov in
kosinusov ponovijo.
Z opisano metodo transformiramo podatke iz časovne v frekvenčno domeno, zato lahko v
nadaljevanju izvedemo grafično prezentacijo PSD v odvisnosti od frekvence. Morebitne izstopajoče
vrhove na tovrstnih grafih pa si lahko interpretiramo kot vibracijske frekvence reaktorske sredice oz.
gorivnih elementov.
[16], [27]
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3. Meritve
Meritve z zunajsrediščnimi ter znotrajsrediščnimi detektorji so bile izvedene jedrski elektrarni
v Krškem. Zajete so bile dne 10.05.2011, na pobudo oddelka za gorivo (ING. GOR.) in so ene prvih
meritev, ki so bile izvedene v namen analize vibracij gorivnih elementov. Izvedene so bile v skladu s
postopkom RES-5.112, Rev. 2, PCN-3, ki ga NEK uporablja za izvedbo tovrstnih meritev.

3.1. Postavitve meritev
Na sliki 17 lahko vidimo shematski položaj vseh zunajsrediščnih detektorjev (N41, N42, N43
ter N44), ki se nahajajo v posameznem kotu ter izbrane položaje znotrajsrediščnih detektorjev, ki ji
ponazarjajo obarvani kvadrati. Zunajsrediščne meritve so bile izvedene sočasno z znotrajsrediščnimi
meritvami. Kar zadeva slednje, je bil nevtronski fluks izmerjen na štirih radialnih lokacijah jedrske
sredice. Za vsako izmed lokacij v sredici je
uporabljen en detektor. Z detektorjem A smo
merili nevtronski fluks na lokaciji E-6, z
detektorjem B na lokaciji D-7, z detektorjem C
na lokaciji J-3 ter z detektorjem D na lokaciji C3. Slednje je ponazorjeno na sliki 17. Izbira
lokacije C-3 je bila najbolj premišljena, saj so
bili poškodovani gorivni elementi pozicionirani
na tem robu reaktorske sredice. Izbira ostalih
lokacij je manj stroga, kljub temu pa sledi
željam, po raznolikosti merjenih lokacij –
notranje lokacije ter preverba konsistentnosti
med sosednjima lokacijama (D-7 in E-6) in na
robu, kjer hladilo vstopa v reaktor (J-2).
Usmerjanje znotraj središčnih detektorjev je
bilo izvedeno z uporabo stikala za izbiro ene
izmed 10 poti, ki se nahaja na kontrolni plošči Slika 17: Lokacije v sredici, na katerih so bile izvedene meritve.
Puščice na skici ponazarjajo vstop ter izstop hladila za
posameznega detektorja (glej dodatek 1).
posamezno zanko (ang.: loop) – L1 in L2.
Na posamezni lokacije so bile meritve
izvedene na petih različnih elevacijah. Meritve
se izvajajo v »Manual Mode«, kar pomeni, da se vsak detektor ročno postavili na izbrano aksialno
pozicijo. Detektorji so bili po vstavitvi v sredico najprej premaknjeni na vrh reaktorske sredice (100 %
višino aktivnega goriva), kjer je bila izvedena prva meritev. Nato se je vse detektorje v zaporednih
korakih spuščalo na nižje elevacije, pri čemer se je na vsaki izmed njih izvedlo zajemanje podatkov.
Pred izvlekom detektorjev iz sredice, se je le-te zopet pomaknilo na vrh sredice, kjer se je ponovila
prva meritev (s tem preverimo ustreznost delovanja detektorjev oz. tako imenovano drsenje
detektorjev). Elevacije si niso zmeraj sledile po vrstnem redu, nekatere so bile ponovljene, predvsem
na najvišji elevaciji. Na slednji so bile meritve izvedene vsaj trikrat za posamezno lokacijo, skupno pa
je bilo na vsaki lokaciji izvedenih osem meritev za pet različnih elevacij. Natančneje so sekvence
predstavljene v tabeli 2. Meritve, pod posamezno zaporedno številko v tabeli, so bile izvedene
simultano za vse štiri znotrajsrediščne detektorje, zajemanje podatkov na vsaki višini pa je trajalo 1
minuto. Na tem mestu moramo povedati, da se oznake višine za posamezni detektor zaradi različnih
dolžin vodil v absolutnih številkah ne ujemajo. To je posledica neujemanja položaja zgornjega
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limitnega stikala (ang.: upper limit switch – ULS) ter položaja spodnjega limitnega stikala (ang. lower
limit switch – LLS) za posamezno lokacijo. Zaradi tega, aksialno pozicijo detektorja praviloma izrazimo
v odstotkih glede na ULS ter LLS (posamezne vrednosti limit so navedene v tabeli 3. Na ta način
dobimo ujemanje kar zadeva aksialne pozicije na posameznih lokacijah. Meritve so bile zraven 100 %
elevacije izvedene še na 79 %, 58 %, 37 % ter 16 % razdalje med limitnimi stikali – D, kar ustreza višini
100 %, 75 %, 51 %, 26 %, 2 % glede na aktivni del sredice (AV – aktivna višina). Za boljše razumevanje
je bralcu namenjena slika 18. [33]

Slika 18: Slika višinsko ovrednotenega gorivnega elementa iz Westinghouseovega NDR (ang.: Nuclear Design Report)
opremljena s procentualnimi vrednostmi. [34]

Tabela 2: Ponazarja sekvence ter aksialne pozicije izvedenih meritev na štirih lokacijah. [33]

Meritev

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det A
pozicija
selektorja
poti
6 (E-6)
6 (E-6)
6 (E-6)
6 (E-6)
6 (E-6)
6 (E-6)
6 (E-6)
6 (E-6)

Aksialna
pozicija
3286.1 (vrh)
3286.1 (vrh )
3196.1 ()
3106.1 ()
3016.1 ()
2926.1
3286.1 (vrh)
3286.1 (vrh)

Det B
pozicija
selektorja
poti
1 (D-7)
1 (D-7)
1 (D-7)
1 (D-7)
1 (D-7)
1 (D-7)
1 (D-7)
1 (D-7)

Aksialna
pozicija
3332.3 (vrh)
3242.3 ()
3152.3 ()
3062.3 ()
2972.3
3332.3 (vrh)
3242.3
3332.3 (vrh)
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Det C
pozicija
selektorja
poti
6 (J-3)
6 (J-3)
6 (J-3)
6 (J-3)
6 (J-3)
6 (J-3)
6 (J-3)
6 (J-3)

Aksialna
pozicija
3108.6 (vrh)
2928.6 ()
2838.6 ()
2748.6
3108.6 (vrh)
3018.6 ()
2928.6
3108.6 (vrh)

Det D
pozicija
selektorja
poti
2 (C-3)
2 (C-3)
2 (C-3)
2 (C-3)
2 (C-3)
2 (C-3)
2 (C-3)
2 (C-3)

Aksialna
pozicija
3397.4 (vrh )
3127.4 ()
3037.4
3397.4 (vrh)
3307.4 ()
3217.4 ()
3127.4
3397.4 (vrh)

Tabela 3: Vrednosti ULS ter LLS za posamezno lokacijo. [33]

pozicija
pozicija
pozicija
pozicija
selektorja
ULS/LLS
selektorja
ULS/LLS
selektorja
ULS/LLS
selektorja
ULS/LLS
poti
poti
poti
poti
6 (E-6)
3286,1
1 (D-7)
3332,3
6 (J-3)
3108,6
2 (C-3)
3397,4
2859,4
2905,6
2681,9
2970,7
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4. Obdelava podatkov in rezultati
Za obdelava podatkov, ki smo jih zajeli z zunajsrediščnimi detektorji ter znotrajsrediščnim
sistemom sem uporabil program Mat-Lab, v katerem sem spisal ustrezno programsko kodo, ki zajema
računsko metodo opisano v poglavju 2.5. Cilj napisane kode je, da nam kot rezultat poda porazdelitev
gostote spektralne moči (PSD) v odvisnosti od frekvence za vsak zunajsrediščni detektor ter za
posamezen znotrajsrediščni detektor pri različnih elevacijah.

4.1. Zunajsrediščne meritve
Z analizo zunajsrediščnih meritev bomo prišli do izstopajočih vrhov, ki ponazarjajo vibracije
večjih delov reaktorja. S primerjavo slednjih z rezultati znotrajsrediščnih meritev pa lahko ugotovimo,
ali se morda katere izmed vibracij zunanjih delov reaktorja prenesejo na gorivne elemente.
Obdelava zunajsrediščnih ter znotrajsrediščnih meritev je precej podobna, saj so oboje
meritve potekale sočasno. Se pravi, z vsako 60 sekundno sekvenco smo hkrati zajemali podatke iz
štirih znotrajsrediščnih detektorjev in z vsakim izmed osmih zunajsrediščnih detektorjev. Frekvenca
zajemanja je bila 10000 Hz. »Surove« zunajsrediščne meritve so bile prvotno vzorčene s programsko
opremo DEWESoft [35]. Slednje so bile izvožene v obliki osmih datotek, izmed katerih vsaka ustreza
posamezni sekvenci. Znotraj vsake izmed teh datotek se nahajajo stolpci ustreznih AC signalov
posameznega zunajsrediščnega detektorja ter stolpec s časovnim intervalom po 0,0001 s za vsakega
izmed njih (ti pa so za vse detektorje enaki). Iz frekvence vzorčenja ter trajanja meritev sledi, da je
vsaka izmed teh datotek dolga 600000 vrstic.
Z namenom, da dobimo za grafično prezentacijo primernejše datoteke, sem spisal
programsko kodo v programu Matlab, ki kot končen rezultat vrne osem datotek. Štiri od teh
pripadajo spodnjim zunajsrediščnim detektorjem, štiri pa zgornjim. Prvi stolpec v vseh datotekah je
namenjen časovnem poteku (0 – 60 s), drugi meritvi pri prvi sekvenci, tretji meritvi pri drugi sekvenci,
četrti meritvi pri tretji sekvenci, itd. Tudi vse ».dat« datoteke imajo 600000 vrstic ter časovni korak
0,0001 s.
Za grafični prikaz rezultatov je bila spisana še ena programska koda. Znotraj slednje je
uporabljena »pwelch« [36] funkcija, ki je že v naprej definirana v Matlab programu, njeno ime pa
izhaja iz predhodno predstavljene metode.
[𝑝𝑥𝑥, 𝑓] = 𝑝𝑤𝑒𝑙𝑐ℎ(𝑥, 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤, 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝, 𝑛𝑓𝑓𝑡, 𝑓𝑠)

(4.1)

V zgornji enačbi 𝑝𝑥𝑥 lahko predstavlja matriko ali vektor (zapisan v stolpec). V primeru matrike, so
stolpci v 𝑝𝑥𝑥 tvorjeni iz PSD vrednosti določenih na podlagi pripadajočih stolpcev iz 𝑥 (vstopne
meritve). Slednje je izvedeno na način, da so vrednosti iz posameznega stolpca iz 𝑥 razdeljene v kar
se da najdaljše razdelke, tako da dobimo število segmentov, ki je čimbližje osem in hkrati ne presega
osem. Prekrivanje med segmenti je določeno z 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 (vrednost 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 sem zmeraj določil
tako, da je bilo prekrivanje 50 %). Na vsak razdelek je nato aplicirana okenska funkcija, 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤.
Osebno sem za slednjo izbral Hanningovo funkcijo (enačba (2.26) v poglavju 2.5). S povprečenjem FFT
točk (število teh je določeno z 𝑛𝑓𝑓𝑡) modificiranih vrednosti razdelkov končno pridemo do PSD
vrednosti. 𝑓 pa predstavlja vektor ali stolpec frekvenc, ki zasedajo vrednosti med [0, 𝑓𝑠/2], pri čemer
je 𝑓𝑠 frekvenca vzorčenja (10000/s). [36]
Algoritem spisanega programa sledi računski metodi iz 2.5. podpoglavja, končni rezultat le-tega pa
nam poda grafično frekvenčno odvisnost PSD za vsak detektor. Kot vemo, so zunajsrediščni detektorji
fiksni, njihov odziv pa je seveda neodvisen od položaja znotrajsrediščnih detektorjev pri posamezni
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sekvenci, zato lahko resolucijo PSD odvisnosti izboljšamo, če povprečimo PSD vrednosti vseh osmih
sekvenc pri pripadajoči frekvenci za posamezen zunajsrediščni detektor. Slednje sem naredil z
uporabo »mean« [37] funkcije, ki je definiran znotraj programa.
𝑀 = 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝐴) ,

(4.2)

kjer je 𝑀 vektor, katerega elementi predstavljajo povprečja posameznih stolpcev poljubne vstopne
matrike 𝐴. Slednje pomeni, da je dolžina 𝑀 enaka kot število stolpcov iz 𝐴. V našem primeru sem
povprečil PSD vrednosti vseh sekvenc posameznega detektorja ob pripadajočih frekvencah. [37]
Rezultati so predstavljeni s pomočjo treh grafov (slika 19 - 21) – eden za zgornje detektorje,
eden za spodnje detektorje ter eden z vsemi osmimi detektorji skupaj. Vsi grafi so izrisani na podlagi
65536 FFT točk.

Slika 19: Spekter zgornjih zunajsrediščnih detektorjev na podlagi 65536 FFT točk.
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Slika 20: Spekter spodnjih zunajsrediščnih detektorjev na podlagi 65536 FFT točk.

Slika 21: Spekter vseh osmih zunajsrediščnih detektorjev (združena zgornja dva grafa).

Z analizo grafičnih rezultatov zunajsrediščnih meritev pridemo do sedmih izraziteje
izstopajočih frekvence: 7,3 Hz, 15,5 Hz, 22,1 Hz, 25 Hz, 37 Hz, 47,6 Hz ter 50 Hz. Z največjo
natančnostjo je določena frekvenca 50 Hz, sledi ji 25 Hz, nato 7,3 Hz ter 37 Hz, z nekoliko nižjo
natančnostjo (±0,5 Hz) sta določeni 15,5 Hz ter 47,6 Hz, z najmanjšo natančnostjo pa je določena
frekvenca 22,1 Hz, saj so med 21,1 Hz ter 23,5 Hz kar trije vrhovi, ki pa so za vsak detektor nekoliko
zamaknjeni. Za 22,1 Hz sem se odločil, ker je ta vrh za malenkost izrazitejši od ostalih treh.
V podpoglavju 2.1.3, kjer so navedeni tehnični podatki NEK, lahko vidimo, da je delovna frekvenca
primarnih črpalk 25 Hz. Slednje pojasni izrazita vrhova pri 25 ter 50 Hz, saj sta le-ta posledica
delovanja primarne črpalke. Po navedbah vira [38], je najverjetneje vrh pri 50 Hz ojačan še s
kontaminacijo signala s strani zunanjega 50 Hz napajanja merilnega sistema.
Na podlagi vibracijskih načinov predstavljenih v podpoglavju 2.3.1 ter lastne interpretacije
rezultatov, bi lahko frekvenco 7,3 Hz pripisali prememu vibracijskemu načinu, frekvenco 22,1 Hz pa
lupinskemu vibracijskemu načinu.
Nihanja pri 15,5 Hz, 37 Hz ter 47,6 Hz je na podlagi razpoložljivih informacij nemogoče
klasificirati, zato te frekvence ostajajo neopredeljene.
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4.2. Znotrajsrediščne meritve
4.2.1. Izmerjeni podatki
Tudi »surove« znotrajsrediščne meritve so bile prvotno vzorčene s programsko opremo
DEWESoft. Opisano vzorčenje je bilo narejeno z enako visoko frekvenco kot pri zunajsrediščnih
meritvah (10000 Hz). Zaradi tega je tudi vsaka izmed teh datotek dolga 600000 vrstic za 60 sekundne
meritve na posamezni elevaciji, kar pomeni, da se čas povečuje v korakih po 0,0001 s.
Z namenom, da dobimo za grafično prezentacijo primernejše datoteke, je bila spisana
programska koda, ki kot končen rezultat vrne štiri ».dat« datoteke. V vsaki izmed le-teh so zajete
meritve za posamezen detektor na vseh elevacijah. Se pravi, posamezna datoteka vsebuje v prvem
stolpcu časovni potek (0 – 60 s), v drugem signal ustreznega detektorja na elevaciji, ki pripada prvi
sekvenci (glej tabelo 2), v tretjem signal ustreznega detektorja na elevaciji, ki pripada drugi sekvenci,
itd. Tudi vse ».dat« datoteke imajo 600000 vrstic, časovni korak pa je 0,0001 s.

4.2.2. Redukcija šuma
Za redukcijo šuma znotrajsrediščnih meritev sem se odločil, zaradi dejstva, da so slednje
meritve bolj zašumljene od zunajsrediščnih meritev. Pod redukcijo šuma imamo v mislih odpravo
šuma, ki ni posledica vibracij gorivnih elementov in iz njega ne bi pridobili nikakršnih koristnih
informacij. Izvor tovrstnega šuma je velikokrat napajalno omrežje ali kakšen drug nepoznan faktor.
Nekoliko večja zašumljenost znotrajsrediščnih meritev je v največji meri posledica kratkotrajnih
meritev (le 1 minuta) na posamezni elevaciji. Ker pa je obdelava zunajsrediščnih meritev sumarnega
tipa po meritvah vseh sekvenc, so krivulje frekvenčne odvisnosti PSD zunajsrediščnih detektorjev
nekoliko manj zašumljene. Slednje bi lahko aplicirali na znotrajsrediščne meritve tako, da bi le-te na
posameznih elevacijah večkrat ponovili (vsaj štirikrat). Le-to je bilo izvedeno v primeru detektorja A
pri elevaciji 100 % aktivnega goriva. Bralec pa se lahko na podlagi grafov, ki bodo predstavljeni v
naslednjem podpoglavju, sam prepriča, da je krivulja detektorja A pri najvišji elevaciji res najbolj
gladka.
Glede na to, da je zapis signala zelo visokofrekvenčen, je redukcije šuma upravičena. Z
izvedbo slednje se prepričamo, ali so bile meritve izvedene korektno, ali pa je prisoten beli šum, ki bi
ga z ustrezno redukcijo šuma lahko odpravili. V programu Matlab so definirane različne funkcije ter
filtri, ki jih lahko uporabimo za odpravo oz. zmanjšanje šuma. Sam sem se zgolj na podlagi lastne
izbire odločil, da v ta namen uporabim funkciji »resample()« [39] ter »decimate()« [40] ter tako
imenovani Savitzky-Golayev filter [41] in naredim primerjavo dobljenih rezultatov z uporabo
posameznega načina. Lahko bi uporabili tudi katere izmed drugih funkcij, a rezultati ne bi bili nič
drugačni, saj se izkaže, da šuma, ki bil prisoten zaradi načina izvedbe meritev, praktično ni.
Funkcija resample (y = resample(x,p,q) [39]) ponovno vzorči sekvence vektorja x (v našem
primeru je to 600000 vrstični stolpec, ki ponazarja meritve zajete s posameznim detektorjem na
določeni elevaciji) s p/q-kratno originalno stopnjo vzorčenja, pri tem pa na x aplicira večfazni filter.
Slednji je nizkopasovni FIR (ang.: finite impulse response - FIR) tvorjen s pomočjo Kaiserjevega okna. p
ter q morata biti pozitivni celi števili, dolžina y pa je enaka dolžini x pomnoženi s p/q. Resample
najprej ustvari parametre (L = 10 ter beta = 5) za Kaiserjevo okno (w = kaiser(L,beta) [42]). Nato izdela
filter z uporabo obstoječe »filrs« funkcije, pri čemer so parametri le-te določeni na podlagi izbire p
ter q in parametrov Kaiserjevega okna. Firls (b = firls(n,f,a) [42]) tvori linearno-fazni FIR filter, ki
minimizira utežen, integriran kvadrat napake med idealno odsekovno linearno funkcijo ter
amplitudnim odzivom filtra nad nizom želenih frekvenčnih pasov. Na koncu pa funkcija resample
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zažene še funkcijo »upfirdn« (y = upfirdn(x,h,p,q) [42]). Slednja najprej aplicira ustvarjen filter h (h =
p*firls(n,f,a)) na vstopni vektor x, nato pa opravi še želeno stopnjo redukcije definirano s
parametroma p in q. [39]
Funkcija decimate (y = decimate(x,r) [40]) zreducira originalno stopnjo vzorčenja sekvence x
za faktor r, ki mora biti celo pozitivno število. Pri tem pa na x aplicira nizkopasovni IIR (ang.: infinite
impulse response - IIR), kot privzeto se uporablja Chebyshev filter tipa I osmega reda, ki poreže
frekvence nad 0,8/r (tj. »cutoff« frekvenca) pred ponovnim vzorčenjem. Decimate z uporabo
»cheby1« funkcije ustvari koeficiente prenosne funkcije [b, a] ([b,a] = cheby1(n,Rp,Wp) [42]; kjer n
predstavlja red filtra, Rp »prepustni pas valovanja« (ang.: passband ripple) ter Wp cutoff frekvenco).
Kot privzeto je n = 8, Rp = 0,05 dB ter Wp = 0,8/r. Dobljene koeficiente v nadaljevanju uporabi kot
parametre v funkciji nič-faznega digitalnega filtriranja »filtfilt« (y1 = filtfilt(b,a,x) [42]). Z uporabo
funkcije filtfilt decimate aplicira filter v obeh smereh (od prvega do zadnjega ter obratno), s čimer
odstrani fazno popačenje. S tem pa se red filtra dejansko podvoji. Funkcija filtfilt je zasnovana tako,
da z usklajevanjem robnih pogojev minimizira prehodne efekte na obeh koncih signala. Na koncu
funkcija decimate izvede ponovno vzorčenje, tako da izbere vsak r-ti element y1. Sekvenca
ponovnega vzorčenja je izvedena na način, da se ujemata zadnji element iz y1 ter zadnji element iz y.
Dolžina zreduciranega vektorja y je enaka dolžini vektorja x deljeni z r. [40]
Funkcija »sgolayfilt« (y = sgolayfilt(x,k,f) [41]) aplicira Savitzky-Golayev FIR filter na signal x in
ga s tem zgladi. Filter ustvari s klicem »sgolay« funkcije (b = sgolay(k,f) [42]). Polinomska stopnja k
mora biti manjša od velikosti okvirja f, ki mora biti lih. b je matrika dimenzije f x f, katere vrstice
predstavljajo časovno spremenljive koeficiente FIR filtra. Ta matrika je nato uporabljena v funkciji
»filter« (y = filter(b,a,x) [42]; v našem primeru je a = 1), ki vrne zglajeni vektor y, ki je enake dolžine
kot vektor x. Filtriranje vhodnih podatkov iz vektorja x je izvedeno z uporabo racionalne prenosne
funkcije, ki je definirana s strani koeficientov iz b in a. Stopnja glajenja pa je odvisna od razlike med k
ter f, le-ta je večja, ko je razlika med k ter f večja. [41]
Da bo predstavitev redukcije šuma kar se da nazorna, sem izbral rezultate dobljene z
aplikacijo zgornjih funkcij ter jih primerjal z rezultati brez uporabe le-teh. Kot vhodni vektor x sem
uporabil 600000 vrstični stolpec AC signalov zajetih z detektorjem A na 75 % elevaciji (glej
podpoglavje 4.2.1). Kot izhodni vektor (y) posameznih funkcij sem dobil stolpce novih dolžin. Slednje
so odvisne od izbire zgoraj predstavljenih parametrov posamezne funkcije. Na dobljene stolpce ter
stolpec časovnega poteka pripadajoče dolžine sem apliciral računsko metodo iz poglavja 2.5 in na ta
način dobil PSD frekvenčne odvisnosti. Slednje bodo natančneje predstavljene v naslednjem
podpoglavju.
Na sliki 22 so predstavljene štiri krivulje. Rdeča predstavlja PSD odvisnost brez apliciranja
funkcij za redukcijo šuma, turkizna predstavlja PSD odvisnost z uporabo Savitzky-Golayevega filtra,
modra z uporabo resample funkcije (y = resample(x,1,4); uporabi vsako četrto vrednost) ter zelena z
uporabo funkcije decimate (y = decimate(x,4); uporabi vsako četrto vrednost). Slednje je nazorno
zapisano tudi v legendi grafa. Kot lahko vidimo, se poteki posameznih krivulj skoraj popolnoma
prekrivajo (minimalne razlike so opazne pri zelo veliki povečavi), kar pomeni, da so bile meritve
izvedene korektno in da na frekvenčnem območju 0 – 55 Hz ni prisotnega dodatnega šuma zaradi
visoke frekvence vzorčenja.
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Slika 22: Primerjava ne reduciranih PSD frekvenčnih odvisnost ter tistih, določenih na podlagi resample, decimate ter
sgolayfilt funkcij pri manjšem številu FFT točk.

Slika 23 Primerjava ne reduciranih PSD frekvenčnih odvisnost ter tistih, določenih na podlagi resample, decimate ter
sgolayfilt funkcij pri večjem številu FFT točk.

Na sliki 23 so prav tako iste štiri krivulje, le da so tokrat parametri funkcij nekoliko drugačni.
Kot lahko bralec razbere iz legende, rdeča predstavlja PSD odvisnost brez apliciranja funkcij za
redukcijo šuma, turkizna predstavlja PSD odvisnost z uporabo Savitzky-Golayevega filtra, modra z
uporabo resample funkcije (y = resample(x,1,8); uporabi vsako osmo vrednost) ter zelena z uporabo
funkcije decimate (y = decimate(x,8); uporabi vsako osmo vrednost). Kot lahko vidimo, se tudi tu
poteki posameznih krivulj skoraj popolnoma prekrivajo, kar dodatno potrdi, da na frekvenčnem
območju 0 – 55 Hz ni prisotnega dodatnega šuma zaradi samega načina izvedbe meritev.
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Na podlagi grafov iz slik 22 ter 23 lahko zaključimo tudi, da na izgled krivulj v največji meri
vpliva razmerje med dolžino stolpca, na katerem izvajamo frekvenčno PSD odvisnost ter številom FFT
točk. Na sliki 22 sta rdeča ter turkizna krivulja izrisani na podlagi 600000 vrstic dolgih stolpcev ter
32768 FFT točk, modra ter zelena krivulja pa sta izrisani na podlagi 150000 (=
stolpcev ter 8192 FFT točk, kar je ravno

32768
.
4

600000
)
4

vrstičnih

Na sliki 23 pa sta rdeča ter turkizna krivulja izrisani na

podlagi 600000 vrstičnega stolpca ter 65536 FFT točk, modra ter zelena pa na podlagi 75000 (=

600000
)
8

ter 8192 FFT točk, kar pa je ravno 8-manj od 65536.
Ker je izgled spektrov očitno v največji meri odvisen od izbire števila FFT točk na posamezen
segment (glede na število vstopnih meritev), namenimo obravnavi slednjega še nekaj besed. Če
vzamemo nekoliko »nižje« število točk, recimo 32768 (ob 600000 merilnih točkah), dobimo precej
gladek spekter, a pri tem tvegamo izgubo vrhov pri nekaterih frekvencah, kar pomeni manjšo
natančnost določitve vrhov. V primeru, da izberemo veliko število točk, recimo 262144, pa ima
spekter zajeto precejšnje število frekvenc, kar pomeni veliko natančnost, izgled spektra pa je
podoben spektru za šum, kar močno poslabša preglednost spektra. Zaradi teh dveh razlogov sem se
odločil, da za grafično analizo, katere rezultati sledijo v nadaljevanju, uporabim primerjalno metodo
obeh načinov. Za prezentacijo grafov v sami nalogi, pa sem izbral 32768 točk, saj le tako stvar ostane
do neke mere pregledna. V primeru uporabe večjega števila točk je prekrivanje posameznih
odvisnosti preveliko. Ob povedanem se moramo zavedati, da število FFT točk ne vpliva na splošno
obliko PSD spektra. Za boljšo predstavo si oglejmo sliki 24 in 25, na katerih je lepo vidna opisana
odvisnost od števila FFT točk. Sedaj je povsem očitno, da za prezentacijo grafov, ki vsebujejo več
krivulj (različne elevacije oz. različni detektorji) na istem grafu, 262144 FFT točk ni primerno.

Slika 24: PSD v odvisnosti od frekvence z uporabo 32768 FFT točk.
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Slika 25: PSD v odvisnosti od frekvence z uporabo 262144 FFT točk.

4.2.3. Frekvenčna odvisnost PSD
Za grafični prikaz rezultatov znotrajsrediščnih meritev je bila v programu Matlab spisana še
ena programska koda. Znotraj slednje je uporabljena enaka računska metoda kot za zunajsrediščne
meritve, se pravi tista iz 2.5. podpoglavja. Kot končni rezultat dobimo grafično frekvenčno odvisnost
PSD. Pri tem so bile PSD vrednosti ponovljenih elevacije prav tako povprečene z »mean« funkcijo. Leta vrne glavno oz. povprečno vrednost PSD ponovljenih elevacij pri pripadajočih frekvencah.
Prikaz frekvenčne odvisnosti PSD je izveden v dveh načinih, in sicer prvič so na posameznem
grafikonu nanizane PSD odvisnosti pri vseh petih različnih merjenih elevacijah za posamezen detektor
(slike 26 – 29), drugič pa so na posameznem grafu nanizane PSD odvisnosti vseh detektorjev pri
posamezni elevaciji (slike 30 – 34). Na ta način skušamo ugotovimo, ali so vibracijske frekvence
gorivnih elementov bolj skladne glede na posamezen gorivni element (ne glede na višino), ali pa gre
morda za skladnost glede na aksialni položaj (neodvisno od lokacije/radialne pozicije elementa).

Slika 26: PSD v odvisnosti od frekvence za detektor A na posameznih elevacijah.
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Slika 27: PSD v odvisnosti od frekvence za detektor B na posameznih elevacijah.

Slika 28: PSD v odvisnosti od frekvence za detektor C na posameznih elevacijah.
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Slika 29: PSD v odvisnosti od frekvence za detektor D na posameznih elevacijah.

Slika 30: PSD v odvisnosti od frekvence na 2 % elevaciji za posamezen detektor.
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Slika 31: PSD v odvisnosti od frekvence na 26 % elevaciji za posamezen detektor.

Slika 32: PSD v odvisnosti od frekvence na 51 % elevaciji za posamezen detektor.
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Slika 33: PSD v odvisnosti od frekvence na 75 % elevaciji za posamezen detektor.

Slika 34: PSD v odvisnosti od frekvence na 100 % elevaciji za posamezen detektor.

Po primerjavi zgornjih grafov, lahko ugotovimo, da se določenih vrhovi pri nekaterih
frekvencah zelo dobro ujemajo. Natančno za katere frekvence gre in kolikšna je zastopanost
posameznih, bo predstavljeno v naslednjem podpoglavju.
Prav tako je na podlagi zgornjih grafov praktično nemogoče trditi, ali gre za večje ujemanje
vibracij za posamezen detektor (radialno lokacijo) pri različnih aksialnih pozicijah (slike 26 – 29), ali pa
je večja skladnost vibracij pri določeni aksialni poziciji za različne detektorje (slike 30 – 34). Izpostavil
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bi grafa na sliki 27 ter 32, saj imata le-ta nekoliko višjo stopnjo ujemanja posameznih odvisnosti. Iz
grafa na sliki 27 (detektor B) lahko ugotovimo, da je vibriranje elementa na lokaciji (D-7), izmed štirih
merjenih lokacij, najmanj odvisno od aksialne pozicije. Nekoliko višje amplitude pri 2 % elevaciji za
frekvence nad 10 Hz pa so najverjetneje posledica dejstva, da hladilo v sredico vstopa iz spodnje
strani. Na podlagi grafa na sliki 32, pa lahko zaključimo, da so vibracije pri 51 % elevaciji najmanj
odvisne od radialne pozicije za izmerjene detektorje. Omenim naj še izstopajoče višje amplitude pri
posameznih detektorjih. Na sliki 28 ter 29 lahko opazimo, da imata detektorja C in D višje amplitude
za frekvence nad 30 Hz. Med frekvencami 17 – 30 Hz pa lahko opazimo višje amplitude pri elevacijah
26 % ter 75 % za det C ter 2 % in 51 %za detektor D.
Zgornji zaključki so le informativne narave, saj sem prišel do njih na podlagi meritev izvedenih
le na štirih lokacijah, kar je zagotovo premalo, da bi lahko govorili o nekakšni splošni odvisnosti
vibracij glede na radialno pozicijo. Za določitev slednje, bi bilo potrebno izvesti meritve na vseh 36
lokacijah, ki vsebujejo vodila za detektorje (slika 12).

4.2.4. Vibracijske frekvence
V tem poglavju bom predstavil potencialne vibracijske frekvence. Nekatere izmed le-teh so
verjetnejši kandidati od ostalih, saj se položaji izstopajoči vrhov med seboj nekoliko razlikujejo, tako
za posamezne detektorje, kot tudi za aksialne pozicije. Verjetnejši kandidati so seveda tiste frekvence,
ki so največkrat zastopane. Zastopanost bo izražena v odstotkih.
Če grafe frekvenčne odvisnosti PSD na slikah 26 – 34 primerjamo z grafom na sliki 5 iz
podpoglavje 2.2.1, lahko vidimo, da le-ti z izjemo posameznih vrhov sledijo splošnem poteku
frekvenčnega spektra reaktorja na nizki moči. Izrazitejši vrhovi z veliko verjetnostjo predstavljajo
vibracijsko frekvenco. Najprej sem okvirno določil kandidate na podlagi grafov dobljenih s 32768 FFT
točkami na segment, natančneje pa sem frekvence v nadaljevanju določil z analizo grafov iz 262144
FFT točk. Slednje sem naredil za vsakega izmed 20 signalov – vsak izmed 4 detektorjev (4 lokacije) pri
petih različnih elevacijah.
Rezultati opisane analize so predstavljeni v spodnji tabeli, ki ponazarja 5 frekvenc, pri katerih
so najpogosteje razločno izstopajoči vrhovi. Vsako izmed teh frekvenc spremlja procentualno izražen
delež zastopanosti glede na celotno število signalov.
Tabela 4: Najverjetnejši kandidati vibracijskih frekvenc.

Frekvenca [Hz]

9,6

11,5

19,5

22,9

50

Zastopanost [%]

95

55

30

30

95

Tabela 5: Zastopanost frekvenc iz tabele 4 za posamezno elevacijo.

2 % AV
26 % AV
frekvence
frekvence
zastop.
zastop.
[Hz]
[Hz]
9,6
100 %
9,6
100 %
11,5
75 %
11,5
25 %
19,5
50 %
19,5
25 %
22,9
25 %
22,9
50 %
50
100 %
50
100 %

51 % AV
75 % AV
frekvence
frekvence
zastop.
zastop.
[Hz]
[Hz]
9,6
100 %
9,6
75 %
11,5
75 %
11,5
25 %
19,5
25 %
19,5
25 %
22,9
25 %
22,9
50 %
50
100 %
50
100 %
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100 % AV
frekvence
zastop.
[Hz]
9,6
100 %
11,5
75 %
19,5
25 %
22,9
0%
50
75 %

Tabela 6: Zastopanost frekvence iz tabele 4 za posamezen detektor oz. lokacijo.

DET A (E-6)
frekvenca
zastopanost
[Hz]
9,6
100 %
11,5
100 %
19,5
20 %
22,9
0%
50
100 %

DET B (D-7)
DET C (J-3)
DET D (C-3)
frekvenca
frekvenca
frekvenca
zastopanost
zastopanost
zastopanost
[Hz]
[Hz]
[Hz]
9,6
100 %
9,6
80 %
9,6
100 %
11,5
40 %
11,5
40 %
11,5
40 %
19,5
20 %
19,5
40 %
19,5
40 %
22,9
60 %
22,9
20 %
22,9
40 %
50
100 %
50
100 %
50
80 %

Frekvence, ki imajo največji odstotek zastopanosti (> 50 %) so 9,6 Hz, 11,5 Hz ter 50 Hz.
Slednje lahko posledično s precejšnjo verjetnostjo okronamo za vibracijske frekvence. Predvsem
frekvenci 9,6 ter 50 Hz, saj so pri teh amplitude najizrazitejše. Slednji frekvenci se obe pojavita pri
vseh detektorji ter pri vseh elevacijah, z izjemo 75 % elevacije detektorja C za 9,6 Hz ter 100 %
elevacija detektorja D za 50 Hz, kot najbolj izstopajoča vrhova. Pojavnost vrha pri 11,5 Hz je tudi
precejšna, a je amplituda slednjega vselej dosti nižja od tiste pri 9,6 Hz ter 50 Hz.
V 30 % signalov lahko najdemo izstopajoča vrhova pri 19,5 ter 22,9 Hz. Glede na manjšo
zastopanost slednjih frekvenc, le-teh ne moremo okarakterizirati kot tipične vibracije goriva. Da bi
ugotovili, če so morebiti te frekvence pomembne za analizo vibracij gorivnih elementov, moramo
pogledati tudi lokacije signalov, kjer so ti vrhovi zelo nizki oz. se sploh ne pojavijo.
Vrh pri 19,5 Hz je prisoten pri signalu vsakega detektorja oz. merjene lokacije, pri vsaj eni od
petih elevacij. Pri detektorju C in D se pojavi na dveh elevacijah. Kar zadeva elevacije pa se pojavi na
vsaki le na enem detektorju, razen pri elevaciji 2%, ki ima dva zastopnika. Kot vidimo je pojavnost
frekvence 19,5 Hz nekoliko večja za detektorja C in D, ki sta bila postavljena na robu sredice ter za 2 %
elevacijo. Vendar pa je to izstopanje neizrazito.
Vrh pri 22,9 Hz je izraziteje zastopan s strani detektorja B (na 3 elevacijah). Za detektor D
izstopa pri 2 elevacijah, za detektor C pri eni, detektor A pa ga ni zaznal kot izstopajočega pri nobeni
elevaciji. Kar zadeva elevacije, pa je ta frekvenca izstopajoča pri enem detektorju na 2 % ter 51 %
elevaciji, pri dveh na 26 % ter 75 % elevaciji, pri 100 % elevaciji pa ni bila izstopajoča za noben
detektor.
Frekvenco 11,5 Hz so kot izstopajočo zaznali vsi detektorji. Z detektorjih B, C in D je bila
zaznana na dveh elevacijah, z detektorjem A pa na vseh petih elevacijah. Pri 2 %, 51 % ter 100 %
elevaciji je bila zaznana s tremi detektorji, pri 26 % ter 75 % elevaciji pa le s po enim.

4.2.5. Aksialna porazdelitev amplitud
Cilj celotne analize frekvenc je določiti, katere izmed izstopajočih frekvenc predstavljajo
tipične vibracije gorivnih elementov. V podpoglavju 2.3.2. Vibracijski načini goriva so bili predstavljeni
znani vibracijski načini gorivnih elementov, shematsko pa so bili ti predstavljeni na sliki 10. Cilj
prezentacije aksialnih porazdelitev amplitud PSD je ugotoviti, če oblika vibracij pri zgornjih
frekvencah ustreza kakšnemu znanemu vibracijskem načinu.
Pri grafični analizi aksialne porazdelitve amplitud sem imel kar nekaj težav. Če sem želel
izrisati grafe le na podlagi PSD amplitud, pripadajočih izstopajočim vrhom, sem pogosto naletel na
dejstvo, da je bilo izstopajočih vrhov za posamezni detektor enostavno premalo (za 11,5 Hz, 19,5 Hz
ter 22,9 Hz). Da bi dejansko lahko videli potek amplitud gleda na višino detektorja, so potrebne vsaj
točke pri treh elevacijah. Zato sem se odločil, da za te frekvence uporabim PSD amplitude, tudi v
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primerih, kjer ni bilo izstopajočega vrha, se pravi PSD amplitude pri frekvencah 11,5 Hz, 19,5 Hz ter
22,9 Hz pri vseh elevacijah za vsak detektor. Pri tem pa sem naletel na dejstvo, da imajo točke, kjer ni
izstopajočega vrha pogosto višjo amplitudo od točk z izstopajočimi vrhovi. Slednje najverjetneje
pomeni, da je bil celoten signal na nekaterih elevacijah razmazan, kar pa posledično postavi
verodostojnost takšnih odvisnosti pod vprašaj.
Kljub težavam, sem izbral nekatere grafe, ki bi lahko pomagali pri določitvi pomena
posameznih frekvenc. Vsi spodaj predstavljeni grafi so bili izdelani na podlagi ročno vnesenih točk, ki
sem jih odčital iz grafov predstavljenih v podpoglavju 4.2.3 (verzije z 262144 FFT točk).
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Slika 35: Višinska odvisnost PSD amplitud za 9,6 Hz.
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Slika 36: Višinska odvisnost PSD amplitud za 11,5 Hz.
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Slika 37: Višinska odvisnost PSD amplitud za 19,5 Hz.
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Slika 38: Višinska odvisnost PSD amplitud za 22,9 Hz.
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Slika 39: Višinska odvisnost PSD amplitud za 50 Hz.
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Ob pogledu na zgornje grafe lahko vidimo, da nobene izmed izstopajočih frekvenc ni mogoče
z gotovostjo pripisati kateremu izmed znanih vibracijskih načinov. Za vsako frekvenco se namreč
poteki krivulj posameznega detektorja med seboj razlikujejo. Slednje le dodatno potrdi
nekonsistentnost detektorjev oz. meritev in hkrati onemogoči natančno klasifikacijo frekvenc.
Naj nekoliko pozornosti namenim frekvenci 11,5 Hz, ki je nekoliko večja od 11,2 Hz. Le-ta je v
[16] identificirana kot prvi višji red vibracijskega načina za gorivni element s fiksnim spodnjim robnim
pogojem ter prostim zgornjim robnim pogojem. A zaradi nekonsistentnosti poteka krivulj na sliki 34,
slednje ostaja le teoretična možnost.
Na podlagi dosedanjih rezultatov ostajajo zgornje frekvence neklasificirane. Dodatne
informacije bom skušal pridobiti s primerjavo rezultatov znotrajsrediščnih ter zunajsrediščni meritev.
Slednja bo predstavljena v prihajajočem poglavju.
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5. Komentar k rezultatom
Kot sem povedal že v prejšnjem poglavju, na podlagi znotrajsrediščnih meritve ni bilo mogoče
določiti nekakšnega izrazitejšega vzorca, kar zadeva pojavnost vrhov pri posameznih frekvencah, saj
so rezultati nekonsistentni. Pred analizo sem osebno pričakoval, da bodo frekvence, tako po
elevacijah kot tudi glede na lokacijo (detektorja A in B sta bila postavljena na lokacijah v notranjosti
sredice, C in D pa na robu le-te) sledile smiselni porazdelitvi, a se slednje ni potrdilo.
Slednje precej uteži ovrednotenje dobljenih rezultatov oz. v precejšnji meri onemogoči
verodostojno klasifikacijo izstopajočih frekvenc. K slednjem pripomore tudi dejstvo, da je literatura
na to temo precej skopa, saj tudi širom sveta tovrstnih analiz ni bilo izvedenih prav veliko.
Zaradi zgoraj povedanega, se mora bralec zavedati, da so tudi pojasnila posameznih frekvenc,
v veliki meri obtežena z mojo lastno interpretacijo. Slednje zadeva predvsem frekvenci 7,3 Hz ter 22,1
Hz, ki sem ju opredelil kot premi ter lupinski vibracijski način. Naj moja interpretacija služi kot okvirna
iztočnica za novejše meritve in analize, ki bodo nedvomno izvedene v bližnji prihodnosti.
Na tem mestu naj izpostavim pomanjkanje oz. popolno odsotnost izstopajočih vrhov pri nižjih
frekvencah (< 7 Hz), tako pri znotrajsrediščnih kot tudi pri zunajsrediščnih meritvah. Slednje pa
zagotovo ne pomeni, da vibracij pri teh frekvencah ni, saj smo že v podpoglavju 2.3.2 povedali, da se
osnovni vibracijski načini gorivnih elementov pričnejo že nekje pri 1 Hz. Eden od glavnih vzrokov, da
nizkofrekvenčnih vibracij na podlagi obravnavanih meritev nisem uspeli izluščiti, je zagotovo dejstvo,
da so bile meritve dolge le 60 s na posamezni elevaciji. Dolžino meritev omejuje obstoječ »in-core«
merilni sistem, ki je v osnovi zasnovan, da se detektorji med meritvijo porazdelitve nevtronskega
fluksa ne ustavljajo na posameznih elevacijah. Za natančnejšo analizo počasnih oz. nizko frekvenčnih
vibracij pa bi potrebovali daljše meritve.

5.1. Znotrajsrediščna ter zunajsrediščna primerjava
Ob pogledu na spodnjo tabelo lahko bralec hitro opazi, ali se katere izmed frekvenc ujemajo.
Kot vidimo slednje velja le za frekvenco 50 Hz. Kot sem že zgoraj pojasnil, je slednja posledica
delovanja primarne črpalke, ojačana pa je zaradi napajanja merilnega sistema. Kot lahko vidimo na
grafih, ki ponazarjajo »ex-core« spektre (slike 34 – 36), je amplituda vibracij pri 50 Hz precejšna.
Zaradi tega sploh ni presenetljivo, da se te vibracije prenesejo na gorivne elemente. Med ostalimi
frekvencami ni ujemanja, tako da ostajajo nepojasnjene. Morda obstaja kakšna povezava med 22,9
Hz ter lupinskim načinom pri 22,1 Hz, saj je bil slednji določen z najmanjšo natančnostjo (pri
posameznih zunajsrediščnih detektorjih so bile zaznane tudi 22,9 Hz vibracije).
Tabela 7: Vibracijske frekvence dobljene z analizo zunajsrediščnih ter znotrajsrediščnih meritev.

zunajsrediščne
[Hz]
znotrajsrediščne
[Hz]

7,3
9,6

15,5

22,1

25

11,5

19,5
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37

47,6
22,9

50
50
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6. Zaključek
V magistrski nalogi sem obravnaval analizo nevtronskega šuma v Nuklearni elektrarni Krško.
Slednjega je s pomočjo računskih metod moč izluščiti iz signala nevtronskih detektorjev. Na podlagi
diagnostične analize dobljenega spektra šuma, se določijo vibracijske frekvence reaktorske sredice in
gorivnih elementov (znotrajsrediščni detektorji) ter vibracijske frekvence reaktorske posode, ogrodja
sredice oz. termalnega ščita (zunajsrediščni detektorji). Le-te se na grafih frekvenčne odvisnosti PSD
razkrijejo v obliki izraziteje izstopajočih vrhov pri nekaterih frekvencah. Za nekaj najpogosteje
izstopajočih frekvenc, kar zadeva zunajsrediščne meritve, sem določil tudi aksialno porazdelitev
nevtronskega šuma, induciranega s strani vibriranja gorivnih elementov. Tu gre za aksialno odvisnost
od PSD amplitude pri določeni frekvenci. Le-ta prezentacija služi kot pomoč pri klasifikaciji
izstopajočih frekvenc.
Na podlagi analize zunajsrediščnih meritev je bilo določenih sedem vibracijskih frekvenc: 7,3
Hz, 15,5 Hz, 22,1 Hz, 25 Hz, 37 Hz, 47,6 Hz ter 50 Hz. Frekvenci 25 Hz ter 50 Hz sta posledica
delovanja primarne črpalke. 7,3 Hz s precejšnjo gotovostjo pripada prememu vibracijskemu načinu
reaktorske posode, 22,1 Hz pa z nekoliko manjšo gotovostjo predstavlja lupinski vibracijski način.
Natančnejši izvor frekvenc 15,5 Hz, 37 Hz ter 47,6 Hz oz. ozadje le-teh mi zaradi pomanjkanja
informacij ni uspelo določiti.
Kar zadeva znotrajsrediščne meritve pa sem prišel do petih vibracijskih frekvenc: 9,6 Hz, 11,5
Hz, 19,5 Hz, 22,9 Hz ter 50 Hz. Slednja se zaradi precejšnje amplitude prenese iz reaktorske posode
ter ogrodja sredice na gorivne elementa. Natančnejši izvor vseh preostalih frekvenc oz. ozadje le-teh
mi zaradi pomanjkanja informacij ni uspelo določiti.
Izpostavil bi vibracije pri 9,6 Hz ter 19,5 Hz. Zastopanost izstopajočih vrhov pri 9,6 Hz je kar
95 % (pri 19 od 20 signalov). Zraven konstantnosti imajo vrhovi pri tej frekvenci tudi precej veliko
amplitudo. Kar zadeva 19,5 Hz pa je zastopanost manjša (le pri 6 od 20 signalov), a je amplituda
precej visoka. Menim, da so zaradi naštetih karakteristik, vibracije pri teh frekvencah potencialno
najnevarnejše za povzročitev predčasnega dotrajanja gorivnih elementov. Mislim, da bi bilo koristno
izvesti ponovne znotrajsrediščne meritve, tokrat na večih lokacijah, saj bi na podlagi analize le-teh
morda prišli do koristnih informacij o karakteristikah vibracij. Na ta način bi se lahko dokončno
opredelilo le-te kot tipične vibracije goriva, ki so nezaželene, ter se jih v tem primeru morda dalo
odpraviti ali vsaj zmanjšati. Za jasnejšo določitev nizkofrekvenčnih nihanj (pod 10 Hz) je nujno
podaljšanje časa meritve. Pred ponovno izvedbo meritev bi bilo potrebno dodatno preveriti
občutljivost detektorjev, se pravi pomeriti z vsakim detektorjem isto lokacijo in se prepričati, da so pri
tem odzivi detektorjev enaki. V primeru neskladja, bi bilo potrebno morebitna odstopanja odpraviti,
ali pa jih vsaj upoštevati pri analizi.
Kar zadeva odvisnost vibracij glede na radialno pozicijo je težko potegniti konkretne zaključke,
saj so bile meritve izvedenih le na štirih lokacijah, kar je zagotovo premalo, da bi lahko govorili o
nekakšni splošni tovrstni odvisnosti. Za določitev slednje, bi bilo potrebno izvesti meritve na vseh 36
lokacijah, ki vsebujejo vodila za detektorje (slika 12).
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Dodatek 1: Natančen opis opreme za daljinski nadzor ter zajemanje meritev znotrajsrediščnih
detektorjev
Oprema za daljinsko vodenje/nadzor ter zajemanje meritev znotrajsrediščnih detektorjev se
nahaja v kontrolni sobi. Ta oprema omogoča vertikalno pomikanje detektorjev po izbranem vodniku,
pri čemer izrisuje graf fluksa termičnih nevtronov v odvisnosti od položaja detektorja. Slednje se
lahko izvaja v polavtomatskem ali ročnem načinu. Porazdelite vodnikov po sredici je skoraj
enakomerna. Sestavni deli te oprema po so opisani spodaj. [31]
i) Kontrolna plošča detektorja
Vsakemu izmed štirih znotrajsrediščnih detektorjev pripada posamezna kontrolna plošča.
Slednja omogoča izbiro operacijskega načina ter poti (le-te smo spoznali v prejšnjem poglavju) in
nastavitev pozicijskih limit. Za lažjo predstavo je na sliki 15 shematski prikaz kontrolne plošče.

Slika 40: Kontrolna plošča znotrajsrediščnega detektorja. [31]








Pozicija detektorja (ang.: detector position) predstavlja oddaljenost detektorja od v naprej
določene limitne pozicije v centimetrih.
Indikacijski lučki položaja kabla (ang.: cable position lamps) nam preko limitnega stikala
izvleke povesta, kdaj je kabel izvlečen (ang.: withdrawn) ali vstavljen (ang.: inserted).
Stikalo izbire operacijskega načina (ang.: operation selector) služi izbiri ene izmed petih
možnih operacijskih načinov 5-koračne rotacijske usmerjevalne naprave (dodaten in hkrati
osnovni položaj stikal je IZKLOP (»OFF«)). Vsakemu izmed šestih položajev stikala pripada
indikacijska lučka (krogci na sliki 15).
Stikalo izbire poti (ang.: path selector) služi izbiri ene izmed poti 10-koračne rotacijske
usmerjevalne naprave. Pripadajoča indikacijska lučka zasveti, ko je izbrana pot dosežena.
Spodnji levi del kontrolne plošče pa je namenjen nastavitvi limitnih pozicij za posamezne
obratovalne načine.

ii) Odčitovalna plošča detektorja
Vsakemu detektorju pripada tudi posamezna odčitovalna plošča, ki med drugim služi kot
napajalna enota detektorja. Nahaja se pod kontrolno ploščo, njen shematski prikaz pa je na sliki 16.
Poglejmo si pomen posameznih kontrol, ki se nahajajo na odčitovalni plošči.
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Slika 41: Odčitovalna plošča detektorja. [31]











Nastavitev (ang.: volts adjust) in indikacija napetosti. Za nastavitev napetosti se uporablja
potenciometer, ki ima razpon od 0 do 300 V. Nad slednjim se nahaja voltmeter, ki nam pove,
pod kolikšno napetostjo je detektor.
Indikator toka ter izbira merilnega območja. Indikator toka se nahaja desno od voltmetra in
podaja izhodni tok detektorja. Stikalo za izbiro merilnega območja pa je pod indikatorjem
toka.
Prilagajanje signala na snemalniku. Velik gumb pod katerim je napis »RECORDER«, je
namenjen prilagajanju signala na snemalniku. Dejansko gre za 1000 omski potenciometer.
Izhodni signal je speljan na snemalnik ter elektrarnin računalnik.
Stikalo za izbiro izhoda (ang.: output selector switch). S slednjim izberemo, kam bomo vodili
detektorski signal. Možni sta dve poziciji stikala: snemalnik (ang.: recorder) in zunanji (ang.:
external). Pri izbiri prvega je signal doveden snemalniku ter računalniku, v primeru izbire
drugega pa je signal speljan na pikoampermeter, ki spada k zunanji opremi za odčitavanje
nizkih tokov.
Snemalnika. Posamezen snemalnik s pomočjo dveh vgrajenih pisal izrisuje graf (nevtronski
fluks v odvisnosti od aksialne pozicije detektorja). Hitrost grafa je sinhronizirana s hitrostjo
detektorja. Snemalnik ima dve stikali, eno je namenjeno vklopu snemalnika in hkrati omogoči
samodejen zagon izrisovanja grafa ob pritisku na »SCAN« ali »RECORD« gumb. Drugo pa
omogoča ročni zagon izrisovanja grafa.

iii) Plošča za prikaz poti
Plošča za prikaz poti ponazarja vse pozicije v sredici. Vsaki poziciji v sredici, ki vsebuje vodnik
za detektor pripada indikacijska lučka. Ustrezna lučka se prižge ob izstopu detektorja iz 10-koračne
rotacijske naprave.
iv) Plošča z običajnimi ukazi
Slednja je namenjena nadzoru pogonskega motorja. Omogoča nam izbiro načina, metode in
števila pogonskih enot za želeno meritev. Plošča je prikazana na sliki 17. Poglejmo si pomen
posameznih stikal ter gumbov.
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Slika 42: Plošča z običajnimi ukazi. [31]










Stikalo izbire pogona oz. detektorja (ang.: drive selector) je namenjena izbiri pogonskega
motorja. Stikalo ima pet možnih pozicij – za vsak detektor (A, B, C, D) ena ter »ALL«, za izbiro
vseh detektorjev hkrati. Slednje je možno le v normalnem ali skladiščnem načinu (glej
nadzorno ploščo), saj je le tako zagotovljeno, da gre le po en detektor na posamezno lokacijo.
Ko je »auto/manual« stikalo v avtomatičnem načinu, nadziramo premike detektorja s petimi
gumbi. Ko pa je »auto/manual« stikalo v ročnem načinu, nadziramo premikanje detektorja s
stikalom za vstavitev/izvleko (ang.: insert/withdraw) ter s stikalom za izbiro hitrosti.
Stikalo za vklop računalnika (ang.: computer switch). Ima dve možni legi – izklop/vklop
(»off«/»on«). Z vklopom vodimo signal detektorja na elektrarnin računalnik.
Gumb »INSERT«. S pritiskom na slednjega vstavimo detektorje z visoko hitrostjo v sredico.
Ustavijo se na dnu sredice (pri spodnji limiti).
Gumb »SCAN«. S pritiskom na gumb za skeniranje se prično detektorji premikati z nizko
hitrostjo proti vrhu sredice. Ustavijo se, ko dosežejo zgornjo limito. S pritiskom na ta gumb
zaženemo tudi snemalnik za ustrezen detektor.
Gumb »RECORD«. S pritiskom gumb za snemanje se začno detektorji z nizko hitrostjo
premikati od vrha sredice do spodnje limite.
Gumb »WITHDRAW«. Slednji je namenjen izvleki detektorji z visoko hitrostjo do limite za
izvleko.

Opomba: vseh pet zgoraj naštetih gumbov je operabilnih le v avtomatskem načinu.
[29], [30], [31]
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