تشخيص گذرهها در نيروگاه اتمي بوشهر از طريق پيش بيني مقادير متغيرها به کمک
ترکيب روش آماري  ARIMAو شبکه عصبي مصنوعي
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چکيده:
پيشبيني مقادير متغيرهاي نيروگاهي مي تواند به عنوان ابزاري مناسب براي تشخيص گذره و زمان خاموشي اضطراري
مورد استفاده قرارگيرد .در اين مقاله به کمک ترکيب روش خود بازگشتي ميانگين متحرک تلفيقي) ،(ARIMAبا شبکه
عصبي چند اليه) (MLPبهبود يافته ،به پيش بيني مقادير متغيرهاي نيروگاه اتمي بوشهر مي پردازيم .براي اين منظور ،در
ابتدا به کمک روش  ARIMAمدلي خطي بر پايه خصوصيات آماري دادهها بدست مي آوريم .در مرحله بعد ،مقادير
حاصل از تخمين توسط مدل خطي براي آموزش شبکه عصبي و پيش بيني مقادير بعدي به کار گرفته ميشوند .پايداري
در محيطهاي نويزي ،پيشبيني سريع ،و پيشبيني در زمانهاي طوالني از مزاياي اين روش است.
کليد واژه -1 :روش

ARIMA

 -2شبکه عصبي

MLP

 – 3تشخيصگذره

 -4نيروگاه بوشهر

 -1مقدمه
پيش بيني متغيرهاي نيروگاهي مي تواند به عنوان ابزاري مناسب در اختيار اپراتورهاي اتاق کنترل براي تشخيص
حوادث احتمالي ،پيش بيني زمان خاموشي اضطراري و مدت زمان الزم براي انجام اعمال پيشگيرانه و يا مهار
کننده باشد .روش هاي محاسبات نرم ) ،(Soft computingدر مقايسه با روشهاي مبتني بر مدلهاي رياضي،
غالبا به دليل توانايي پيشبيني سريع بيشتر مورد توجه قرارگرفتهاند] .[1در اين مقاله به کمک ترکيب روش
خودبازگشتيميانگينمتحرکتلفيقي ) (ARIMAبا شبکه عصبي چند اليه) (MLPبهبود يافته ،به پيش بيني مقادير
متغيرهاي نيروگاه اتمي بوشهر مي پردازيم .روش  ARIMAداراي قدمت حدود  05ساله است] .[2عيب اين
روش استفاده از تقريب خطي ومزيت آن پايداري در زمانهاي طوالني براي

پيشبيني است .در مقابل ،شبکه

عصبي چند اليه داراي قابليت تخمين دادههاي غير خطي با هر دقت دلخواهي است .با اين وجود ،کاهش دقت
در بازههاي زماني طوالني از معايب شبکههاي عصبي است .بنابراين ،ترکيب اين دوروش مي تواند قابليت
تخمين دادههاي زماني غير خطي در بازههاي زماني طوالني را افزايش دهد .همچنين ،از آنجايي که روش
 ARIMAدر مدل خود از نويز سفيد براي پيشبيني مقادير متغيرها استفاده مي کند ،آموزش شبکه عصبي
چند اليه با دادههاي نويزي موجب پيشبيني دقيقتري در محيط نويزي ميشود].[3

39

 -2روش کار
از آنجايي که روش  ،ARIMAبراي تخمين دادههاي ايستا ) ،(Stationaryمورد استفاده قرار ميگيرد ،در ابتدا،
دادههاي غير ايستا را به داده هاي ايستا تبديل ميکنيم .سپس به کمک روش خود بازگشتي ) ،(ARميانگين
متحرک ) ،(MAياترکيب اين دو ) (ARMAروشي براي تخمين دادهها بر پايه خصوصيات آماري مانند ميانگين،
واريانس ،خودهمبستگي ) ،(Auto correlationو خودهمبستگيجزيي ) (Partial auto correlationبدست مي
آوريم .در مرحله بعد ،تفاضل مقادير حقيقي و پيش بيني شده براي آموزش شبکه عصبي و پيش بيني مقادير
بعدي متغيرها به کار گرفته ميشوند .در نهايت ،با بدست آوردن مقادير متغيرها ميتوان نوع گذره و زمان
احتمالي خاموشي اضطراري را پيش بيني کرد.

 1-2تبديل متغيرهاي غير ايستا به ايستا
روش هاي خود بازگشتي و ميانگين متحرک براي دادههاي ايستا توسعه داده شدهاند .دادههاي مربوط به متغيرها
در نيرو گاه هاي اتمي در بسياري موارد غير ايستا هستند .يکي از ساده ترين و موثرترين روشها براي توليد
دادههاي ايستا تفاضل بين داده هاي غير ايستا است .اين تفاضل مي تواند از هر مرتبه اي صورت پذيرد .روش
تفاضل مذکور را مطابق رابطه ( )1ميتوان ارايه داد.
n
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در اين رابطه  nمرتبه تفاضلگيري است .در به کارگيري روش تفاضلگيري بايستي دقت شود .به عبارت ديگر،
استفاده نادرست ممکن است موجب از بين رفتن و يا پيچيده تر شدن روابط بين دادهها شود.

 2-2روش خود بازگشتي براي تخمين مقادير متغيرها
دادههاي ايستا را مي توان بر حسب داده هاي قبلي توليد کرد .به عبارتي رابطه ( )2را داريم.

()2

X t  c  1 X t 1  2 X t 2  3 X t 3  ...   p X t  p   t

اين روش را خود بازگشتي مي نامند و با )  A R ( pنشان مي دهند .در اين رابطه  ضريب ثابت t ،نويز
سفيد مربوط به متغير  C ، X tعددي ثابت مربوط به ميانگين دادهها ،و  tزمان مي باشد .يک راهکار مناسب
براي محاسبه ضرايب ثابت ،استفاده از روش يوله -والکر ميباشد] .[4در اين روش با اعمال تاخير زمانيهاي
مختلف ،تا مرتبه رابطه بازگشتي ،يک دستگاه معادالت  ppحاصل مي گردد که از حل اين دستگاه معادالت
مي توان ضرايب ثابت را بدست آورد .با ضرب طرفين رابطه ( )2در  ، X t 2 ، X t 1و  X t  p ...و محاسبه
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ارزش انتظاري و استفاده از ضريب خود همبستگي ( (Auto correlationضرايب قابل محاسبه خواهد بود .در
اين صورت ،مقدار انحراف معيار نويز سفيد مطابق رابطه ( )3بدست مي آيد.
p

    0    ii
2

()3

i 1

در اين رابطه  ،ضريب خود پراکنش ( (Auto covarianceدر تاخيرهاي زماني مختلف است .براي بدست
آوردن تعداد ضرايب ثابت مورد نياز رابطه خود بازگشتي ،بايستي خود همبستگي جزيي متغير زماني را بدست
آورد .همچنين ،براي بدست آوردن تعداد ضرايب ،مقادير بدست آمده را با بازه اطمينان (براي مثال  0درصد)
مورد مقايسه قرار ميدهيم.

 3-2روش ميانگين متحرک براي تخمين مقادير متغيرها
در روش ميانگين متحرک ،داده هاي ايستا را بر حسب نويز سفيد توليد ميکنند .به عبارتي رابطه ( )4را داريم.
()4

X t     t  1 t 1   2 t 2  3 t 3  ...   q t q

در اين رابطه  ضرايب ثابت ،و  ميانگين دادهها است .تعداد ضرايب روش ميانگين متحرک با مقايسه خود
وابستگي بين متغيرها در تاخير هاي زماني مختلف و بازه اطمينان (براي مثال  0درصد) بدست ميآيد .ضرايب
روش ميانگين متحرک را ميتوان مطابق رابطه ( )0ارايه داد.
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 4-2ترکيب روش خود بازگشتي و ميانگين متحرک براي تخمين مقادير متغيرها
اگر در روشهاي خود بازگشتي و ميانگين متحرک مرتبه اي که پس از آن ضرايب قابل صرف نظر کردن باشند
پيدا نشود ،از روش ترکيبي استفاده ميکنند .در اين صورت رابطه ( )6را خواهيم داشت.
()6

X t  1 X t 1  2 X t  2 ...   p X t  p   t  1 t1   2 t 2...   q t q

مشابه روش به کاربرده شده براي مدلخود بازگشتي و ميانگينمتحرک ،ضرايب قابل محاسبه است.
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 5-2آموزش شبکه عصبي توسط مقادير متغيرهاي نيروگاه اتمي بوشهر
پس از ارايه مدل خطي براي مقادير متغيرها توسط روش  ،ARIMAتفاضل مقادير پيشبيني شده و حقيقي
براي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم پس انتشارخطا مورد استفاده قرار ميگيرد .سپس شبکه آموزش داده
شده ،که در آن وزنهاي اوليه ،تابع فعالسازي و هزينه بهبود يافتهاند] ، [6 ،0براي پيشبيني مقادير بعدي مورد
استفاده قرار ميگيرد .در عمل به کمک اين روش ميتوان متغيرهايي که ار نقطه نظر ايمني داراي اهميت هستند
با دقت خوبي پيش بيني کرد و براي ارزيابي وضعيت راکتور و اقدامات ايمني در اختيار اپراتور قرار داد .براي
ارزيابي ،برخي از متغيرهاي نيروگاه اتمي بوشهر را مورد بررسي قرار ميدهيم .به عنوان نمونه ،دبي ورودي
خنک کننده به قلب راکتور در حادثه شکستگي بزرگ در پايه سرد ( ،)LBLOCAو فشار خروجي خنک کننده
از قلب راکتور در حادثه خروج بدون کنترل ميله کنترل( )UWCRکه متغيرهاي نيروگاهي نسبتا پيچيدهاي
هستند تخمين زده ميشوند.

 -3نتايج
مرتبه مدل خودبازگشتي و ميانگين متحرک محاسبه شده مربوط به دبي ورودي خنک کننده به قلب راکتور
 LBLOCAدر شکل  1ارايه شده است .بازه اطمينان  66درصد براي مدل ميانگين متحرک نيز در رابطه  7ارايه
شده است .در اين رابطه  Nتعداد دادهها است .بازه اطمينان مدل خود بازگشتي برابر با انحراف معيار نويز
سفيد است .شکلهاي  2و  3مربوط به نتايج پيشبيني مقادير برخي از متغيرهاي نيروگاه اتمي بوشهر است ،که
خطاي آن در جدول  1ارايه شده است .شکل  4نيز مربوط به پيش بيني داده هاي نويزي با روش پيشنهادي
است.
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شکل -2مقادير واقعي و پيشبيني شده دبي ورودي خنک کننده به قلب راکتور در حادثه شکستگي بزرگ در پايه سرد
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شکل -3مقادير واقعي و پيشبيني شده فشار خروجي از قلب راکتور در حادثه خروج بدون کنترل ميله کنترل

4

0.04 Noise

0.08 Noise

x 10

1.5
1

)Flow rate(Kg/s

0.12 Noise

0.5
0.16 Noise

0
-0.5

120

100

80

60
)Time(s

40

20

-1
0

شکل -4مقادير پيشبيني شده و واقعي دبي ورودي خنک کننده نويزي به قلب راکتور در حادثه شکستگي بزرگ در پايه سرد
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 -4بحث و نتيجه گيري
به کمک ترکيب روش  ARIMAو شبکه عصبي  MLPپيش بيني مقادير متعلق به متغيرهاي نيروگاه اتمي که
داراي تغييرات پيچيدهاي هستند با دقت قابل قبولي در بازههاي زماني طوالني امکانپذير است .توانايي پيش
بيني در بازههاي زماني طوالني و محيطهاي نويزي مزيت اين روش در مقايسه با روشهاي متداول بر پايه
شبکه عصبي است .بنابراين ،استفاده از اين روش ميتواند به عنوان ابزاري مناسب در اختيار اپراتورها براي
تشخيص حوادث احتمالي ،پيش بيني زمان خاموشي اضطراري و مدت زمان الزم براي انجام اعمال پيشگيرانه
و يا مهار کننده باشد .در عمل ،اين روش براي پيش بيني مقادير متغيرهايي که توسط سنسورها قابل اندازه
گيري نيستند ( مانند دماي غالف) با دقت خوبي قابل پيادهسازي است.
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