ارزیابی مقایسهای ابزارهای پشتیبان مدیریت حوادث وخیم در نیروگاههای هستهای
مهدي ثقفي ،محمد باقر غفراني

*

دانشگاه صنعتي شريف ،دانشكده مهندسي انرژي ،گروه مهندسي هستهاي

چكيده
مدیریت حادثه ،1مجموعه اقداماتی است که پس از وقوع رویداد آغازگر حادثه انجام میگیرد و سعی در مهار و
محدودسازی آسیب شدید به سوخت را دارد .پس از حادثه  ،TMIبرای تهیه ابزارهای پشتیبان مدیریت حوادث
تالشهای بسیاری شده است .حادثه فوکوشیما و توجه به آموزههای آن ،اهمیت مدیریت حوادث وخیم را بیش از پیش
نشان میدهد .در این پژوهش روشهای طراحی ابزارهای پشتیبان مدیریت حوادث وخیم نیروگاههای هستهای ،بررسی
و طبقهبندی شدهاند .ارزیابی مقایسهای انجام گرفته ،نقاط قوت و ضعف هر یک از این روشها را نشان میدهد و نهایت ًا
استفاده از روش ترکیبی و ویژگیهای یک ابزار پشتیبان مدیریت حوادث وخیم پیشنهاد شده است.
کلید واژهها :پشتیبان مدیریت حادثه ،رویداد آغازگر ،سیستمهای ایمنی ،حوادث وخیم.

مقدمه:
حوادث محتمل در نیروگاههای هستهای با توجه به فرکانس وقوع و عواقب حادثه در گروههای ،رویدادهای
بهرهبرداری غیرعادی ،(AOO) 2حوادث پایه طراحی ،(DBA) 3حوادث ورای طراحی (BDBA) 4و حوادث
وخیم (SA) 5تقسیمبندی میشوند [ .]1گروه حوادث  DBAمربوط به سطح سه اصل دفاع عمقی (کنترل حادثه
در محدود طراحی) و گروههای حوادث  BDBAو  SAمربوط به سطح چهار اصل دفاع عمقی (جلوگیری از
گسترش حادثه و محدود سازی عواقب حوادث وخیم) هستند.
اصطالح مدیریت حادثه به مجموعه اقداماتی گفته میشود که برای مهار و محدود سازی آسیب شدید به
سوخت انجام میگیرند .اقدامات مدیریت حادثه ،با توجه به شرایط آسیب به سوخت در دو گروه
دستورالعملهای بهرهبرداری اضطراری )EOP( 6و راهنمای مدیریت حوادث وخیم )SAMG( 7تقسیمبندی
میشوند .به طوری که اقدامات مدیریت حادثه قبل از آسیب جدی به سوخت در گروه  EOPو سپس در گروه
 SAMGقرار میگیرند (شکل  .)1مدیریت خوادث وخیم شامل اقداماتی است در جهت اهداف زیر باشند)1( .
جلوگیری از تبدیل حوادث ورای طراحی به حوادث وخیم )2( ،مهار عواقب حوادث وخیم و ( )3رسیدن
نیروگاه به شرایط ایمن پایا [.]2
1 Accident Management
2 Abnormal Operational Occurrence
3 Design Bases Accident
4 Beyond Design Bases Accident
5 Severe Accident
)6 Emergency Operation Procedure (EOP
)7 Severe Accident Management Guideline (SAMG
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شکل  -1محدوده تقسیمبندی بین  EOPو ]2[ SAMG

روشهای به کار رفته در ابزارهای پشتيبان مدیریت حوادث وخيم
روشهای استفاده شده در تهیه ابزارهای پشتیبان مدیریت حادثه را به صورت کلی میتوان به چهار گروه عمده
تقسیم کرد .در گروه اول ،ابزارهایی قرار میگیرند که از مدلسازی ترموهیدرولیکی برای پیشگویی روند
پیشرفت حادثه استفاده میکنند .گروه دوم شامل ابزارهایی میشود که با استفاده از روش محاسبات نرم( 8مستقل
از مدل ریاضی) و آموزش از طریق دادههای از پیش محاسبه شده ،در تشخیص حوادث و تصمیمگیری به
اپراتور کمک میکنند .گروه سوم نیز به ابزارهایی تعلق دارد که از پایگاههای داده (نظیر دادههای  (9PRAاستفاده
میکنند و سلسله اقدامات مقابلهای متناسب را در مدیریت حادثه به اپراتور نشان میدهند .در گروه چهارم نیز
ابزارهایی قرار دارند که به صورت ترکیبی از گروههای قبلی استفاده میکنند .در ادامه چندین نمونه از این
روشها که در مقاالت علمی معتبر ارائه شدهاند ،آورده شده است تا بتوان کاربرد مناسب هر یک از این روشها
را با بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک مشخص کرد.
 .1استفاده از مدلسازی ترموهيدروليكی
در مقالهای از  J. C. Rainesو همکاران [ ،]3ابزار مدیریت حادثه  MARSمعرفی شده است و در مقالهای دیگر
از  Y.Iguchiو همکاران [ ،]4به تشریح ساختار این ابزار برای نیروگاه آب سنگین  Fugenپرداخته شده است.
 MARSبا استفاده از کد آنالیز حوادث وخیم  MAAPبه مدلسازی حادثه در نیروگاه میپردازد و روند حادثه
را پیشگویی میکند ،]5[ J. R. Alonso .کد  MARSرا در نیروگاه آب سبکی در اسپانیا استفاده کرده و نتایج
8 Soft Computing
9 Probabilistic Risk Analysis
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 MARSرا با کد  RELAP5اعتباربخشی کرده است .از ابزارهای مشابه  MARSمیتوان به CAMS ،ADAM

(گسترش یافته در پروژه  )OECD Haden Reactorو ( KAMPمحصول  )10KINSاشاره کرد ].[6
 .2استفاده از محاسبات نرم
 T.V. Santoshو همکاران [ ،]7با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی سیستمی را طراحی کردهاند که میتواند
وقوع حوادث را در نیروگاه هستهای تشخیص داده و سپس اقدامات مدیریت حادثه را به اپراتور پیشنهاد دهد.
توسط همین گروه ابزار تشخیص حوادث از روی نشانههای سیستم 11نیز طراحی شده است [.]8
 M.G. Naو همکاران [ ،]9با استفاده از روش شبکه عصبی احتماالتی )PNN( 12توانستهاند تقسیمبندی
رویدادهای آغازگر حوادث وخیم را در  4گروه  LOCA, SBO, SGTRو  TLOFWانجام دهند .در این ابزار
با استفاده از شبکه فازی-عصبی )FNN( 13وخامت حوادث تعیین میشود و زمان رویدادهای مهم نظیر ذوب
شدن قلب ،پیشبینی میشود .در همین زمینه K.R. Doremus ،نرمافزار SAMSONرا بر مبنای شبکههای
عصبی ،برای پیشگویی زمان وقوع رویدادهای مهم طی پیشرفت حوادث وخیم تهیه کرده است ] .[10همچنین
میتوان با وصل کردن اتصاالت از خروجی به سمت ورودی نرونها ،حالت بازگشتی به شبکه فازی -عصبی
نیز اضافه کرد [.]11
از شبکههای عصبی مصنوعی میتوان در تخمین اندازه شکست در حوادث پایه طراحی هم استفاده کرد .در
این روش با استفاده از تغییرات انتگرالی پارامترهای نیروگاه نظیر فشار و سطح آب فشارنده در یک بازه معین،
اندازه سطح شکست در چند نقطه محدود از مدار اولیه تخمین زده میشود .در مقالهای از  M.G. Naو همکاران
[ ]12که مشابه کار فوق است ،برای تشخیص محل شکست از  PNNو برای تشخیص اندازه شکست از FNN

استفاده شده است .همین گروه در مرجع ] [13توانستهاند برای تشخیص محل شکست از  14SVCو برای
تخمین اندازه شکست از  15GMDHاستفاده کنند.
در مقالهای از  K. Hadadو همکاران [ ،]14تابع تحریک نرونهای شبکه عصبی به تابع تبدیل موجک ،تغییر
یافته و بهبود در نتایج ،گزارش شده است .در این مقاله از نتایج موجود در  16FSARبرای آموزش شبکه عصبی
استفاده شده است .با توجه به تعداد محدود گذرههای آموزشی و همچنین محافظه کارانه بودن نتایج تحلیلهای
 ،FSARانتظار میرود قسمتهایی از مجموعه حوادث نیروگاه پوشش داده نشده باشد.
10 Korean Institute of Nuclear Safety
11 System Symptoms
12 Probabilistic Neural Network
13 Fuzzy Neural Network
14 Support Vector Classification
15 Group Method of Data Handling
16 Final Safety Assessment Report
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در مورد کاربردهای محاسبات نرم در مهندسی هستهای ،مقاله مروری در سال  1999توسط ]15[ R. E. Uhrig
تهیه شده است .در این مقاله اشاره شده است که تشخیص گذرهها با محاسبات نرم میتواند با روشهای شبکه
عصبی مصنوعی ،منطق فازی ،الگوریتم ژنتیک و غیره صورت گیرد.
 .3استفاده از پایگاه دادههای PRA

 H.S. Changو همکاران ،روشی مبتنی بر نتایج  PRAرا ارائه دادهاند [ .]16در این روش در ابتدا سعی میشود
با استفاده از درختهای رویداد مربوط به محفظه ساختمان راکتور و همچنین تخمین مقدار آسیب به نیروگاه،
استراتژی مناسب برای مدیریت حادثه به اپراتور ارائه شود .در صورتی که شناخت رویداد آغازگر و مقدار
آسیب به نیروگاه محقق نشود ،با استفاده از پارامترهای نیروگاه ،روند مناسب برای مدیریت حادثه از سناریو
مشابه حادثه ،انتخاب شده و اپراتور در گزینش اقدامات مدیریت حادثه پشتیبانی میشود.
 .4استفاده از روشهای ترکيبی
در ادامه به معرفی ابزارهایی پرداخته میشود که با استفاده از ترکیب روشهای گفته شده ،تهیه شدهاند .در
مقالههای منتشر شده از  S. Y. Parkو  K. Ahnدر سالهای  2010و  ]17[ ،2009و [ ،]18بسته نرمافزاری
معرفی شده است که به عنوان پشتیبان برای تصمیمات اپراتور جهت مهار حوادث وخیم تهیه شده است .این
ابزار در لحظات اولیه وقوع حادثه ،دادههای جمع آوری شده از نیروگاه را با پایگاه داده ( PRAکه متشکل از
صدها سناریو حوادث وخیم با احتمال وقوع باال است) مقایسه کرده و در صورت تطابق ،حادثه را تشخیص
میدهد ولی در صورت عدم تطابق ،از مدلسازی ترموهیدرولیکی استفاده میکند و استراتژیهای در دسترس
برای مدیریت حادثه را تهیه میکند.
در مقالهای از  J. Haو همکاران [ ،]19ابزار پشتیبان برای مدیریت حوادث معرفی میشود که در سه فاز زیر
تهیه شده است )1( :قبل از وقوع حادثه وخیم )2( ،بعد از وقوع حادثه وخیم تا رهاسازی مواد رادیواکتیو و
همچنین ( )3بعد از رهاسازی مواد رادیواکتیو در محیط .فاز اول مبتنی بر تشخیص حادثه با شروط منطقی
مربوط به پارامترهای نیروگاه است و به معرفی نحوه دخالت اپراتور با استفاده از پایگاه داده  PRAمیپردازد.
در فاز دوم (گسترش حادثه) نیز از مدلسازی ترموهیدرولیکی حادثه با کد  MELCORاستفاده میشود.

ارزیابی مقایسهای روشها
بررسی و ارزیابی روشهای بکار رفته در ابزارهای پشتیبان مدیریت حوادث وخیم نشان میدهد:
 اکثر ابزارهای مبتنی بر محاسبات نرم ،برای تشخیص و تخمین وخامت رویداد آغازگر مناسب هستند .در
عموم این روشها تعداد زیادی از حوادث محتمل در نیروگاه ،به سیستم تشخیص آموزش داده میشود تا
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در حد امکان نزدیکترین تخمین را به رویداد آغازگر داشته باشد .از جمله مشکالت این گونه سیستمها،
نیاز به دادههای کافی برای پوشش تمام فضای رویدادها است.


برای پیشگویی روند پیشرفت حادثه بهتر است از محاسبات نرم (برای مثال شبکههای عصبی مصنوعی)
به علت عدم قطعیت زیاد استفاده نشود [ .]6پدیدههای نظیر تعداد سیستمهای ایمنی فعال در روند حادثه،
در دسترس بودن توان الکتریکی ،وقوع پدیدههایی نظیر پارگی محفظه راکتور و  ...از جمله عواملی هستند
که میتوانند بر روند گسترش حوادث وخیم تأثیر گذاشته و پیشگویی با استفاده از محاسبات از پیش انجام
شده را دچار عدم قطعیت باالیی کنند .از این رو برای پیشگویی روند گسترش حادثه ،استفاده از محاسبات
ترموهیدرولیکی غیرقابل اجتناب است.

 استفاده از دادههای  PRAبرای پیشگویی روند حادثه مناسب نیست .چون از دیدگاه  PRAهمیشه کارکرد
حداقلی سیستمها مدنظر است و این عامل وضعیت نیروگاه را وخیمتر آنچه که هست ،نشان خواهد داد.
ولی استفاده از پایگاه دادههای  PRAبرای معرفی سلسله اقدامات مورد نیاز برای مهار حادثه میتواند بسیار
مفید باشد و دید خوبی در زمینه توالی رویدادها و سیستمهای ایمنی مورد نیاز ارائه دهد.
خالصهای از مزایا و کمبودهای روشهای طراحی ابزارهای پشتیبان مدیریت حوادث در جدول  1آمده است.
جدول  - 1مقایسه مزایا و کمبودهای روشهای استفاده شده در ابزارهای پشتیبان مدیریت حوادث وخیم
روش
استفاده از
مدلسازی
ترموهیدرولیکی
استفاده از
محاسبات نرم

استفاده از پایگاه
داده PRA

کمبودها

مزایا
 -مدلسازی منطبق بر شرایط جاری نیروگاه

 -خطای اپراتور در تخمین شرایط مرزی مجهول نظیر اندازه شکست

 -امکان تغییر در مدل همزمان با تغییر در سیستمها

 -دقت پایین در حجم بندیهای درشت

 -تخمین زمان رویدادهای ثانویه طیگسترش حادثه

 -سرعت پایین در حجم بندیهای ریز

 -تخمین درجه وخامت رویدادهای ثانویه

 -نیاز به کاربر آموزشدیده و مجرب

 -توانایی تخمین دادههای غیرقابل اندازهگیری

 -محدودیت تعداد سناریوهای آموزشی نسبت به حاالت زیاد محتمل

 -سرعت باال به علت انجام محاسبات ساده

 -شبکههای عصبی استاتیک در گذرهها کارا نیستند

 -عدم نیاز به اطالع از روابط ترموهیدرولیکی و

 -آموزش سخت شبکههای دینامیک در بازههای زمانی طوالنی مدت

معادالت حاکم

 -خطا در صورت استفاده از دادههای محافظهکارانه برای آموزش

 -سرعت باال به علت عدم انجام محاسبات

 -استفاده از دادههای محافظهکارانه و بدبینانه

 -امکان مشاهده درخت رویداد مربوط به حادثه

 -صرف نظر از سناریوها با احتمال وقوع بسیار کم

 -کمک به اپراتور برای تشخیص توالی ورود

 -طبقهبندی کلی رویدادهای آغازگر نظیر  LBLOCAو

سیستمهای ایمنی و وقوع رویدادهای ثانویه

 -عدم توانایی در نظر گرفتن رویدادهای خارج از دامنه دادهها

SBLOCA

جمعبندی و نتيجهگيری
در این پژوهش روش های به کار رفته در ابزارهای پشتیبان مدیریت حوادث وخیم برای نیروگاههای هستهای
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .یک ابزار پشتیبان مدیریت حوادث وخیم ،با توجه به آموزههای حوادث
هستهای به ویژه چرنوبیل و فوکوشیما ،برای کمک به اپراتور در تشخیص و تعیین مناسبترین اقدامات مقابلهای
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)پیشگویی2( ،)تشخیص رویداد آغازگر و تخمین وخامت آن1( :بایستی دارای ویژگیهای اساسی زیر باشد
 استفاده از، با توجه به بررسیهای انجام شده.)ارائه سلسله اقدامات مدیریت حادثه3( روند گسترش حادثه و
PRA ) و استفاده از پایگاه دادههای2(  مدلسازی ترموهیدرولیکی برای ویژگی،)1( محاسبات نرم برای ویژگی
 میتوان کمبودهای روشهای، از اینرو با استفاده ترکیبی از روشهای فوق.) مناسب است3( برای ویژگی
.منفرد را پوشش داد و ابزاری کاملتر جهت پشتیبانی مدیریت حوادث وخیم ایجاد کرد
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